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Cageprev Enfrentando a Crise

Em maio, a Cageprev 
teve uma performance 
positiva. Rentabiliza-

mos nossa carteira de inves-
timentos em 1,42% contra 
uma meta atuarial de 0,18%. 
O mês foi bastante volátil e 
o mercado local foi agrava-
do pela instabilidade políti-
ca somado a continuidade da 
crise do coronavírus. Mesmo 
assim, o mercado financeiro 
vem reagindo bem.

Após a queda desastrosa da 
Bolsa no mês de março, nos 
meses seguintes, abril e maio, 
houve uma recuperação, sen-

do que este último apresentou 
uma alta significativa no índi-
ce, de 8,57%, acompanhando 
o bom humor dos mercados 
internacionais. O dólar, que 
ameaçou romper a barreira 
dos R$ 6,00, vem fechando e 
já no mês de junho voltou a 
ficar abaixo de R$5,00.

Tudo isto reflete nos inves-
timentos da Cageprev, que se-
gue atenta a esses movimen-
tos, sempre com uma gestão 
moderada e com cautela na 
alocação diversificada de seus 
investimentos.

“Aguardamos e torcemos 

também por uma recuperação 
em “V” da nossa economia, ou 
seja, com um rápido retorno 
das atividades após a parada 
forçada pela pandemia do co-
ronavírus. Continuamos tra-
balhando em casa, mas com 
nossos canais de comunica-
ção voltados aos participantes, 
atendendo a todos da mesma 
forma que presencialmente. 
Esperamos, em breve, voltar à 
nossa sede, onde aguardamos 
todos para aquele cafezinho 
amigo. Enquanto isso, fiquem 
em casa”, ressaltou Sérgio Lage, 
presidente da Cageprev.

Rentabilidade: batemos a Meta Atuarial

No mês de maio, a ren-
tabilidade da cartei-
ra de investimentos 

do PCV da Cageprev regis-
trou 1,42%, e a Meta Atuarial 
0,18%. Atingimos 805,79% da 
Meta. Este fato se deu em de-
corrência de todos os fundos 
da carteira terem apresentado 
rentabilidade positiva, bem 
como pela alta do Ibovespa, 
que encerrou o  mês com va-
lorização de 8,57%, aos 87.402 
pontos, favorecendo o nosso 
segmento de Renda Variável. 
Já a Meta Atuarial tão baixa foi 
resultado da inflação medida 

pelo INPC ter registrado varia-
ção de -0,25%, a menor para 
um mês de maio desde o início 
do Plano Real. Em relação aos 
investimentos, o segmento de 
Renda Fixa rentabilizou 0,16% 
com destaque para o Fundo 
BB Previdenciário, que atingiu 
1,92% de rentabilidade.

O segmento de Multimerca-
do rentabilizou 1,13% com des-
taque para o Fundo AZ Quest, 
que registrou 1,17% de renta-
bilidade. Renda Variável teve 
uma performance de 9,18% 
com destaque para o Fundo 
Moat Capital FIA que renta-

bilizou 12,34%. Os Emprésti-
mos rentabilizaram 1,33% e os 
Imóveis 0,58%. Os segmentos 
participam com os seguintes 
percentuais na carteira: Ren-
da Fixa 74,17; Multimercado 
6,74%; Renda Variável 12,41%; 
Empréstimos 6,52% e Imóveis 
0,16%.

No acumulado do ano es-
tamos com 0,31% de Rentabi-
lidade contra 2,22% de Meta 
Atuarial e no acumulado 
desde o início do Plano, esta-
mos batendo a meta: 536,56% 
de Rentabilidade contra 
464,40% de Meta Atuarial.


