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Quatro Anos Seguidos Batendo 
a Meta Atuarial

Mais um ano de sucesso. A Ca-
geprev conseguiu, novamente, 
bater a meta atuarial do PCV – 

Plano de Contribuição Variável no ano de 
2019 e no acumulado de 2004 a 2019. No 
mês de dezembro batemos a meta atu-
arial, com folga, quando rentabilizamos 
nossos investimentos em 2,79% contra 
uma meta atuarial de 1,65%. Foi um ano 
intenso, com muitos acontecimentos 
que influenciaram o mercado financeiro 
e previdenciário, principalmente com a 
aprovação da “Nova Previdência”.

Mesmo com tantos fatos político-
-econômicos nacionais, chegamos ao 
final do ano com a carteira de inves-
timentos no valor de R$ 235 milhões, 
proporcionando uma rentabilidade 
de 13,44% contra uma meta atuarial de 
9,97%. No acumulado, ou seja, nos 15 
anos de existência da Cageprev, rentabili-
zamos nossos investimentos em 534,59% 
contra uma meta atuarial de 452,17%.

É gratificante poder comunicar aos 
participantes da Fundação estes resul-
tados, visto que no ano de 2019 o merca-
do financeiro foi marcado pela queda da 
taxa de juros – Selic, e o uso recorrente 
da palavra diversificar. Predominou a 

Reajuste dos Benefícios Acima
da Inflação

Os aposentados e pensionistas da 
Cageprev vão receber seus be-
nefícios no final de janeiro com 

valores reajustados acima da inflação de 
2019. Devido ao excelente desempenho 
da carteira de investimentos consegui-
mos repassar para os benefícios as per-
das inflacionárias do ano, acrescidas de 
ganho real.

De acordo com o Regulamento do 
nosso Plano, utilizamos o INPC, que em 
2019 foi de 4,48%, enquanto que o rea-
juste médio concedido pela Fundação a 
seus assistidos foi de 7,05%. A aplicação 

Cageprev aprova 
a Política de 

Investimentos 
2020-2024

A Política de Investimentos 
2020-2024 da Cageprev foi 
aprovada na 58ª Reunião 

Ordinária do Conselho Delibera-
tivo, realizada em 26 de dezembro 
de 2019, e já está disponível para 
consulta de todos os participantes 
no site da Fundação: www.cage-
prev.com.br.

A Política tem por objetivo 
servir como ferramenta de plane-
jamento, fornecendo as diretrizes 
gerais para a gestão dos recursos 
financeiros a serem administrados 
pela Fundação, visando retornar 
os melhores desempenhos para 
os recursos dos participantes e 
patrocinador, observando os mais 
elevados níveis de prudência, bem 
como, princípios de governança, 
segurança, solvência, liquidez e 
transparência.

O documento orienta a ges-
tão dos investimentos, sendo im-
perativo que todas as atividades 
previstas sejam exercidas pelas 
pessoas e instituições, com boa fé, 
lealdade e diligência, observando 
apropriados padrões éticos e ga-
rantindo o cumprimento do dever 
fiduciário da entidade em relação 
aos participantes, assistidos e pa-
trocinadora.

Para a gestão dos recursos, que 
poderá ser realizada por meio de 
fundos exclusivos e fundos de in-
vestimento, a Cageprev continu-
ará contratando somente insti-
tuições que estejam autorizadas e 
registradas na Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM).

volatilidade em meio as crises políticas e 
econômicas, interna e externa, que for-
çou um movimento de troca na cartei-
ra de investimentos, na busca de ativos 
com maior risco e retorno. 

Iniciamos, em janeiro, com uma Se-
lic a 6,5%, com COPOM reduzindo vá-
rias vezes a taxa durante o ano, fechan-
do 2019 em 4,5%. Neste cenário, onde a 
renda fixa, vide títulos do Tesouro Na-
cional praticamente ficaram fora das 
novas aplicações, predominaram os in-
vestimentos em renda variável, ou seja, 
a Bolsa de Valores foi a preferida dos in-
vestidores institucionais. Terminamos o 
ano com mais de 10% de nossos inves-
timentos em fundos de renda variável, 
distribuídos em vários segmentos, fato 
que nos ajudou a bater a meta atuarial 
mais uma vez.

Não podemos esquecer a carteira de 
empréstimos a participantes, que ofere-
cendo juros bem abaixo do praticado no 
mercado financeiro, também foi outro 
fator decisivo no alcance da meta atua-
rial. Assim, encerramos o ano com mais 
esta vitória, prometendo aos partici-
pantes e a nossa patrocinadora a mesma 
garra e melhor desempenho para 2020.

deste reajuste, com ganho real para os 
benefícios concedidos, é resultado do 
atingimento da meta atuarial de 2019, 
que batemos com certa folga, apesar do 
ano ter sido difícil para o mercado fi-
nanceiro. 

Agradecemos ao Conselho De-
liberativo, que juntamente com o 
Comitê de Investimentos, e a ajuda 
do Conselho Fiscal, proporcionaram 
que os ganhos auferidos na gestão 
da carteira de investimentos fossem 
repassados aos assistidos. Foi mais 
um ano de vitórias.


