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Batemos a Meta Atuarial em 2018
e no Acumulado 2004-2018

A Cageprev conseguiu, nova-
mente, bater a meta atua-
rial do PCV – Plano de Con-

tribuição Variável no ano de 2018 e 
no acumulado de 2004 a 2018. No 
mês de dezembro não batemos a 
meta atuarial, pois rentabilizamos 
nossos investimentos em 0,43% 
contra uma meta atuarial de 0,57%. 
Chegamos ao final do ano com uma 
rentabilidade da carteira de investi-
mentos de 9,93% contra uma meta 
atuarial de 8,86%.

No acumulado, ou seja, nos 14 
anos de existência da Cageprev 
(2004 a 2018) rentabilizamos nos-
sos investimentos em 459,42 % con-
tra uma meta atuarial de 402,11%. É 
gratificante poder comunicar aos 
participantes da Fundação estes 
resultados, visto que vários eventos 

durante o ano de 2018 deixaram o 
mercado bastante volátil. O ano 
foi marcado pela ocorrência de 3 
choques inflacionários relevantes 
(desabastecimento da greve dos 
caminhoneiros, forte depreciação 
da moeda e aumento relevante do 
petróleo em dólar) e mesmo nesse 
ambiente conseguimos bater nossa 
meta, apesar do INPC ter encerra-
do o ano com 3,43%, bem acima de 
2017 quando registrou 2,07%.

Iniciamos 2018 com uma Selic a 
7,0%, e em março o COPOM redu-
ziu e manteve por todo ano a taxa 
de 6,5%. A redução da taxa básica 
de juros tirou os investidores, prin-
cipalmente os Fundos de Pensão 
da sua zona de conforto, obrigando 
que as aplicações antes feitas em tí-
tulos públicos federais fossem dire-

cionadas para os fundos multimer-
cados e de renda variável.

Na nossa carteira de investi-
mentos, as aplicações financeiras 
em renda variável em 2018 conti-
nuaram tímidas, ao contrário dos 
fundos multimercados, onde au-
mentamos as alocações o que nos 
ajudou a bater a meta atuarial mais 
uma vez. Outro fator para o alcan-
ce deste resultado foi de manter na 
carteira, títulos privados com ren-
tabilidade acima da meta atuarial e 
incremento na carteira de emprés-
timos a participantes, oferecendo 
juros bem abaixo do praticado no 
mercado financeiro. Assim encer-
ramos o ano com mais essa vitória, 
prometendo aos participantes e a 
nossa patrocinadora a mesma garra 
e melhor desempenho para 2019.

Salve 2019!

Ano novo chegou repleto de desafios. Para as 
Entidades Fechadas de Previdência Comple-
mentar, e para a Cageprev, que completa 15 

anos em 2019, também não será um ano fácil. En-
frentaremos um novo governo sem saber que rumo 
nossa economia vai tomar. Promessas de reformas, 
principalmente a da Previdência, deve ser agilizada, 
sem falar na Tributária e outras que o País preci-
sa. Taxa de juros – SELIC, segundo o mercado, não 
deverá sair dos 6,5% atuais e inflação medida pelo 
IPCA em torno de 4,0% não vai facilitar a vida dos 
gestores dos Fundos de Pensão na busca da meta 
atuarial.

Devemos, pois colocar mais volatilidade na nos-
sa carteira de investimentos correndo mais riscos 
em 2019. As aplicações financeiras conservadoras, 

ou seja, os Títulos Públicos do Tesouro (NTN-B), já 
não são mais atraentes para compor nossos investi-
mentos, pois os juros pagos não batem a nossa meta 
atuarial.

Para os novos recursos recebidos durante o ano, 
contribuições patronal e laboral, vencimento de tí-
tulos, recebimento de juros da NTN-Bs, retorno dos 
empréstimos, etc, deverão ser alocados em Renda 
Variável, Fundos Multimercados e Investimentos 
no Exterior, caso os títulos do Tesouro continuem 
pagando juros abaixo da meta.

Portanto vamos enfrentar em 2019 cenários por 
onde nunca passamos, mas sabedores de que todas 
as decisões a serem tomadas serão pautadas com a 
prudência, lema da nossa gestão. Desejamos a todos 
um 2019 cheio de alegrias e muito sucesso!


