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Cageprev Presta Conta aos seus Participantes

Encerrado o ano, e com as con-
tas aprovadas pelos Conse-
lhos Deliberativo e Fiscal, pe-

los auditores independentes e com 
parecer favorável do nosso atuário, 
apresentamos aos participantes da 
Cageprev os demonstrativos finan-
ceiros e a evolução administrativa e 
patrimonial do ano de 2018.

No dia 23 de abril realizamos o 
nosso já conhecido evento anual, o 
Seminário de Previdência Comple-
mentar, que na abertura contou com 
a participação do presidente do Con-
selho Deliberativo, Carlos Rossas e 
da presidente do Conselho Fiscal, 
Lívia Arruda, que deram boas-vin-
das aos participantes. Para a pales-

tra magna convidamos os advogados 
Allyson Queiroz e Maira Holanda 
para apresentar, de modo resumido, 
as reformas da nova previdência.

Após amplo debate os diretores 
da Cageprev, Sérgio Lage e Clóris 
Ferreira, apresentaram o excelente 
desempenho da Fundação no ano de 
2018, que para satisfação de todos os 

que fazem a Entidade, está comple-
tando 15 anos em 2019. Novamente 
batemos não só a meta atuarial do 
ano, mas a meta acumulada nestes 
15 anos de existência, mostrando, 
com transparência, a performance 
da Cageprev.

Outros indicadores fizeram a 
diferença na apresentação, princi-
palmente a evolução patrimonial, 
o crescimento do número de parti-
cipantes e com destaque os inves-
timentos, que ultrapassaram a casa 
dos R$ 200 milhões de reais.   En-
cerrando o evento, que contou com 
um lauto café da manhã, foram sor-
teados brindes com os participantes 
presentes.

Rentabilidade: batemos a 
meta no mês de abril/2019

No mês de abril, a rentabilidade dos investimen-
tos da Cageprev bateu a meta atuarial. Com 
uma performance de 1,08%, contra uma meta 

de 1,03% os investimentos atingiram 104% da meta. Fa-
tores que contribuíram: A Inflação medida pelo INPC 
apresentou variação de 0,60%, 0,17 ponto percentual 
(p.p.) abaixo da taxa de março (0,77%), o que levou a 
meta atuarial a ficar abaixo da rentabilidade dos inves-
timentos da carteira. Já em relação aos investimentos, 
todos os segmentos apresentaram rentabilidade posi-
tiva.

O segmento de Renda fixa rentabilizou 1,16% e tem 
participação de 83,19% da carteira, com destaque para 
os fundos BB Previdenciário e Caixa Aqua, performan-
do 1,21% cada. O segmento de Multimercado renta-
bilizou 0,19%, com participação de 7,57% da carteira. 
Renda varável rentabilizou 0,23%, com participação 
de 2,34% da carteira, com destaque para o Fundo Moat 
Capital, que atingiu 1,90% de rentabilidade. Os Em-
préstimos rentabilizaram 1,35%, com participação de 
6,71% da carteira e os imóveis 0,53% com participação 
de 0,18% da carteira.

Fundos de Pensão têm
taxa de Administração 

média de 0,82%

Segundo levantamento da Superintendên-
cia Nacional de Previdência Complemen-
tar - Previc, a taxa de administração média 

dos fundos de pensão ficou em 0,82% em 2018. 
Os números foram calculados com base nas 
despesas administrativas anuais das fundações 
em relação ao total dos ativos de cada entidade. 
O estudo mostra que, à medida que o porte da 
fundação aumenta, os valores diminuem. Para 
instituições com ativos totais de até R$ 100 mi-
lhões, o custo médio foi de 4,42%, e com recur-
sos acima R$ 15 bilhões, de 0,23%. Para as enti-
dades que compõem o grupo D, com ativo total 
de R$ 100 a R$ 500 milhões de reais, essa taxa 
variou entre 0,38% e 3,34%. Vale salientar que 
a Cageprev fechou o ano de 2018 com o ativo 
total de R$ 202 milhões e taxa de administração 
média de 0,65%.


