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Ainda há muito que se co-
mentar sobre a reforma 
da previdência. Uma coi-

sa é certa: ela virá, temos apenas 
que aguardar que tipo de reforma 
será feita.

Qualquer mudança a ser efe-
tuada na previdência social, não 
afetará o objetivo  do nosso plano 
de benefícios sob gestão da Ca-
geprev. O PCV – Plano de Contri-
buição Variável tem sustentabili-
dade própria, visto que funciona 
no sistema de capitalização, re-
cebendo contribuições dos par-
ticipantes e da Patrocinadora 
Cagece, diferente da previdência 
oficial (INSS) que trabalha no 
sistema de repartição simples, 
onde os beneficios dos aposenta-

dos são pagos com as contribui-
ções dos empregados ativos.

Cada participante do PCV tem 
sua conta individualizada, que 
recebe as contribuições patronal 
e laboral mensalmente, recur-
sos estes que são capitalizados e 
aplicados no mercado financeiro. 
O valor acumulado gera uma re-
serva, em nome do participante, 
que vai proporcionar o pagamen-
to do beneficio de aposentadoria 
no momento do seu desligamen-
to da Cagece, de acordo com o 
regulamento do Plano. O valor 
dos recursos acumulados podem 
ser acompanhados mensalmente 
através de extratos previdenciá-
rios no nosso site: www.cageprev.
com.br – área do participante.

Não existe qualquer interfe-
rência da previdência social na 
previdência complementar, a não 
ser a satisfação de receber os dois 
benefícios, quando da chegada 
da aposentadoria.

Ressaltamos mais uma vez 
a importância da previdência 
complementar e os empregados 
da Cagece são privilegiados por 
dispor deste beneficio, pois a ten-
dência será  de mais  incertezas 
da previdência oficial.

Lembramos aos que ainda não 
fazem parte da Cageprev, que a 
hora de adesão ao PCV é esta. Ve-
nha fazer parte deste time vence-
dor  garantindo hoje o seu ama-
nhã.

Rentabilidade

No mês de março, a rentabi-
lidade dos inves timentos 
da Cageprev não atin giu 

a Meta Atuarial. Nossa rentabili-
dade registrou 0,82% enquanto a 
meta atuarial atingiu 1,20%.

O alto índice de inflação, me-
dida pelo INPC, contribuiu para 
a elevação da meta atuarial do 
mês. O INPC de março apresen-
tou variação de 0,77%, 0,23 p.p. 
acima da taxa de 0,54% de feve-
reiro, maior taxa para um mês de 
março desde 2015, impulsionado 
pela alta dos preços nos setores 
de alimentação e transportes. O 
Ibovespa encerrou março com 

desvalorização de -0.18%, aos 
95.414 pontos.

O segmento de Renda Fixa da 
carteira não acompanhou o ritmo 
da inflação e atingiu 0,89%, uma 
performance baixa, consideran-
do que sua participação na car-
teira é alta, 83,47%. O Segmento 
de Multi mercado rentabilizou 

-0,18% e representa 7,66% da 
carteira. A Renda Variável atin-
giu -0,17%, porém, contribui com 
1,88% da carteira. O segmento 
de Empréstimos atingiu 1,35%, e 
tem uma participação de 6,80% 
na carteira. Os Imóveis rentabi-
lizaram 0,53% e contribuem com 
0,19% da carteira.

No acumulado do ano, a renta-
bilidade está abaixo da meta atu-
arial: Renta bilidade 2,50% e Meta 
2,99%. Já no acumulado, desde o 
início, a rentabilidade está supe-
rando a meta atu arial. Rentabili-
dade Acumulada: 473,37% x Meta 
atuarial acumu lada: 417,12%.


