Agosto de 2019

A Cageprev faz aniversário e quem
ganha o presente é você

N

Nossa taxa de juros de empréstimos começa com zero! 0,99%!!!

o ano que completa 15
anos, a Cageprev baixa a
taxa de juros de empréstimos para você que é participante
do Plano de Previdência Complementar da Fundação. A taxa de
juros da modalidade Tabela Price,
com parcelas fixas, caiu de 1,40%
para taxas escalonadas a partir de

0,99%. Isso mesmo! Para empréstimos até 12 parcelas a taxa de juros é 0,99%; para empréstimos de
13 a 36 parcelas, a taxa de juros é
1,19% e para empréstimos de 37 a
72 parcelas a taxa de juros é 1,29%.
Não perca mais tempo! Corra
para solicitar um empréstimo ou
renovar o que você já tem, com

taxas menores. E se você ainda
não é participante, venha fazer
sua adesão e aproveitar mais essa
vantagem que a Cageprev está
proporcionando para você. Salientamos que a taxa de juros da
modalidade SAC não sofreu alteração. Acesse o regulamento em
www.cageprev.com.br

Investimentos no segundo semestre de 2019

C

om a queda na taxa básica de
juros (SELIC) hoje em 6% ao
ano e com viés de baixa ainda em 2019, segundo o Comitê de
Política Monetária (Copom), a política de investimentos traçada pelas
Entidades Fechadas de Previdência
Complementar tomou rumo diferente daquele planejado no início do
ano. A compra de títulos do Tesouro
Nacional, principalmente as NTN-Bs, porto seguro das carteiras de investimentos dos Fundos de Pensão,
saíram do radar. Estes papéis já não

N

rentabilizam o suficiente para o atingimento da meta atuarial dos planos
de benefícios, exigindo uma gestão
profissional das Fundações, para que
os planos consigam atingir a rentabilidade necessária, garantindo o futuro de seus participantes.
Como opção de investimento,
já que a renda fixa saiu dos planos,
restaram, no primeiro momento, a
renda variável (Bolsa de Valores), dos
fundos multimercados e fundos no
exterior. As duas primeiras modalidades, Bolsa e Multimercados a Ca-

geprev já incorporou na sua carteira
de investimentos e, até o mês de julho/2019, vem rentabilizando adequadamente, nos ajudando a bater a
meta atuarial no ano.
Saímos de um ambiente confortável, onde a renda fixa nos proporcionava uma relativa tranquilidade,
para um ambiente mais hostil, com
bastante volatilidade, mas este é o
caminho do atual mercado financeiro. Acreditamos que chegaremos a
um final feliz no término do corrente
ano.

Rentabilidade: batemos a meta atuarial

o mês de julho, a rentabilidade da carteira de investimentos da Cageprev atingiu
180,57% da meta. Os investimentos
rentabilizaram 0,95%, enquanto a
meta atuarial ficou em 0,53%. Fatores: A inflação medida pelo INPC teve
variação de 0,10%, 0,09 p.p. acima da
taxa de junho (0,01%). O resultado é
o menor, para um mês de julho, desde 2013, quando registrou -0,13%.

Em relação aos investimentos, o
segmento de Renda Fixa rentabilizou
0,63%, com destaque para o fundo
BB Previdenciário, que performou
0,97%. O segmento de Multimercado rentabilizou 0,96%, com destaque para o fundo Garde Dumas, que
rentabilizou 2,20%. Renda Variável
rentabilizou 3,45%, com destaque
para o Fundo Sul America Selection,
que atingiu incríveis 9,16% de renta-

bilidade. Os Empréstimos rentabilizaram 1,41% e os Imóveis 0,58%. Os
segmentos apresentam as seguintes
participações na carteira: RF 73,94%,
MM 10,99%; RV 8,21% Empréstimos
6,69% e Imóveis 0,18%.
No acumulado também estamos
batendo a meta: 6,79% de rentabilidade contra 5,66% de meta atuarial no
ano e 497,42% de rentabilidade contra
430,56% de meta atuarial desde o início.

