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A Pandemia e o Mercado Financeiro

Nunca se viu crise mais 
grave na história dos 
mercados financeiros 

mundiais. O isolamento so-
cial no início no mês de mar-
ço, decretando o fechamento 
do setor produtivo do Brasil, 
impactou diretamente o setor 
financeiro. A bolsa de valores 
caiu 30%, o dólar subiu 16% e 
a volatilidade dos ativos predo-
minou nesse mês.

Iniciamos o mês de abril 
com o coronavirus se espalhan-
do cada vez mais, obrigando 
os entes públicos manterem a 
prorrogação do isolamento so-
cial. Mais volatilidade no mer-

cado, mas com melhor desem-
penho na bolsa, que fechou 
positivo em 10,25%. Foi um 
alívio nesta pandemia. O dó-
lar continuou a subir, 4,39%, 
desvalorizando cada vez mais 
o real. O mercado de juros 
também oscilou bastante nes-
te período. A produção indus-
trial em março caiu 9,1% e para 
abril é esperada uma redução 
de 20%.

Como não poderia deixar 
de ser, os investimentos da 
Cageprev também sofreram 
nesta crise. As perdas do mês 
de março vão retornar, ou seja, 
vamos recuperar o que perde-

mos, pois trabalhamos com 
cenários de longo prazo e acre-
ditamos na retomada gradual 
da economia. Já passamos por 
isso, e conseguimos reverter a 
situação. Agora não vai ser di-
ferente.

Nosso objetivo maior, como 
sempre, é pagar o melhor be-
nefício complementar aos nos-
sos participantes. Por isso, em 
meio ao atual cenário de incer-
tezas na economia brasileira, 
continuamos diversificando 
nossa carteira de investimen-
tos com produtos que ofere-
cem segurança atrelada à ren-
tabilidade.

Rentabilidade: Batemos a Meta Atuarial

No mês de abril, a Renta-
bilidade da carteira de 
investimentos do PCV 

da Cageprev atingiu 933,18% 
da Meta Atuarial. A Rentabili-
dade registrou 1,83%, e a Meta 
Atuarial 0,20%. Este fato se 
deu em decorrência de todos 
os fundos da carteira terem 
apresentado rentabilidade po-
sitiva, bem como pela alta da 
bolsa de valores, tendo o Ibo-
vespa encerrado o mês de abril 
com valorização de 10,25%, 
aos 80.505 pontos, favorecen-
do o nosso segmento de Renda 
Variável. Já a Meta Atuarial tão 

baixa foi resultado da inflação 
medida pelo INPC ter sido ne-
gativa -0,23%. Em relação aos 
investimentos, o segmento de 
Renda Fixa rentabilizou 0,24% 
com destaque para o Fundo 
Vinci FIRF Imobiliário, que 
atingiu 1,30% de rentabilida-
de.

O segmento de Multimer-
cado rentabilizou 1,27% com 
destaque para o Fundo Garde 
Dumas, que registrou 1,88% 
de rentabilidade. Renda Vari-
ável teve uma performance de 
12,70% com destaque para o 
Fundo Moat Capital FIA que 

rentabilizou incríveis 21,52%. 
Os Empréstimos rentabiliza-
ram 1,31% e os Imóveis 0,58%.

Os segmentos participam 
com os seguintes percentuais 
na carteira: Renda Fixa 74,87; 
Multimercado 6,77%; Renda 
Variável 11,56%; Empréstimos 
6,63% e Imóveis 0,16%. No 
acumulado do ano estamos 
com -1,09% de Rentabilidade 
contra 2,04% de Meta Atu-
arial e no acumulado desde 
o início do Plano, estamos 
batendo a meta: 527,65% de 
Rentabilidade contra 463,41% 
de Meta Atuarial.


