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Balanço do primeiro semestre de 2020

Depois de um primeiro trimestre nega-
tivo, e vivenciando um cenário adver-
so na nossa rotina, a Cageprev fechou 

o semestre com boa recuperação. Passamos 
por momentos difíceis, mas a expectativa é 
de melhoria gradual dos mercados por todo 
resto do ano.

O ano de 2020 iniciou com bastante oti-
mismo. Perspectivas positivas de grandes re-
tornos, principalmente no mercado de bolsa, 
visto que a renda fixa saiu do radar. Nenhum 
cenário por mais pessimista que fosse poderia 
imaginar uma pandemia que matasse mais de 
500 mil pessoas no mundo em poucos meses. 
Mas ela chegou e mudou completamente a 
rotina da população global e o cenário econô-
mico.

Terminado o semestre e com boa recupe-
ração dos mercados nos três últimos meses, 
principalmente os de maior risco, listamos 
os principais fatos ocorridos, iniciando com 
o corte da Selic de 0,75% em junho, levando 
a taxa para 2,25% ao ano, nível nunca antes 
atingido. O ativo com melhor rentabilidade 
no período foi o Bitcoin com 72,99% seguido 
do Dólar 35,60% e em terceira colocação o 
Ouro com 17,12%.

Também rentabilizaram positivamente, 
os títulos do Tesouro Direto, como o Prefixa-
do 2023 com 6,74% e Tesouro IPCA 2024 em 
3,86%. O CDI ficou em 1,77% no semestre e a 
Bolsa ficou com a última colocação em ren-
tabilidade, com perdas de (17,80%). Apesar 
da performance negativa no semestre, com 
maior impacto no mês de março, quando o 

Circuit Breaker foi acionado seis vezes, a Bol-
sa reagiu bem no trimestre abril a junho, ren-
tabilizando 30,18%, recuperando bem, parte 
das perdas do ano.

Neste contexto, a Cageprev termina o 
semestre registrando perdas na sua carteira 
de investimentos, mas sem realizar prejuízo. 
Isto significa que apesar das carteiras de risco, 
Renda Variável e Multimercados, terem apre-
sentado rentabilidade negativa nos meses 
de fevereiro e março, não desfizemos nossas 
posições nesses ativos. A manutenção e até 
aumento de novas aplicações financeiras nos 
fundos de investimentos em ações da carteira, 
no segundo trimestre, vem proporcionando 
um retorno substancial dos valores investi-
dos.

Dando seguimento a nossa política de In-
vestimentos para 2020, no segundo semestre 
devemos ingressar no mercado exterior, com 
aplicações financeiras em fundos de inves-
timentos selecionados pela Diretoria e pelo 
Comitê de Investimentos com a assessoria 
financeira da Aditus. Também reduzimos as 
taxas de juros dos empréstimos aos partici-
pantes na modalidade PRICE, com presta-
ções fixas, ficando 0,70% para parcelas até 12 
meses; 0,90% para parcelas de 13 a 36 meses e 
1,10% para parcelas de 37 a 72 meses. A mon-
tagem desta estratégia diversificada, na nossa 
carteira de investimentos, nos deixa otimis-
tas na obtenção do sucesso. Apesar da difícil 
previsão do que vai acontecer no segundo 
semestre, seguimos confiantes que melhores 
resultados acontecerão.

Rentabilidade: batemos a Meta Atuarial

No mês de junho a rentabilidade da 
carteira de investimentos do PCV 
da Cageprev registrou 2,31%, e a 

meta atuarial 0,73%. Atingimos 316,64% 
da meta. Este fato se deu em decorrência 
de todos os fundos da carteira terem apre-
sentado rentabilidade positiva, bem como 
pela alta do ibovespa, que encerrou o mês 
com valorização de 8,75%, aos 95.055 pon-
tos, favorecendo o nosso segmento de renda 
variável. Já meta atuarial teve seu resultado 
influenciado pela alta do INPC de junho de 
0,30% após recuo de -0,25% em maio. Em 
relação aos investimentos, o segmento de 
renda fixa rentabilizou 0,56% com desta-
que para o Fundo Vinci FIRF Imobiliário 
CPII, que atingiu 1,70% de rentabilidade. 

Cageprev reduz as 
taxas de juros dos 

Empréstimos

No mês de junho, a Diretoria Exe-
cutiva da Cageprev e o Comitê de 
Investimentos aprovaram estudo 

para redução das taxas de juros dos em-
préstimos da modalidade tabela PRICE 
como forma de minimizar os efeitos eco-
nômicos da Pandemia do Coronavírus 
aos participantes do Plano de Previdência 
Complementar, neste momento difícil.

As novas taxas, que estão sendo apli-
cadas desde o dia 1º de julho do corrente 
ano, são 0,70% a.m. para empréstimos até 
12 parcelas, 0,90% a.m. para empréstimos 
de 13 a 36 parcelas e 1,10% a.m. para em-
préstimos de 37 a 72 parcelas. Ressalta-se 
que a taxa de juros da modalidade SAC 
não sofreu alteração, permanecendo em 
0,75% + INPC.

O segmento de multimercado rentabilizou 
1,50% com destaque para o Fundo Garde 
Dumas, que registrou 2,49% de rentabili-
dade. Renda variável teve uma performance 
de 10,64% com destaque para o fundo moat 
capital fia que rentabilizou 12,72%. Os em-
préstimos rentabilizaram 1,32% e os imó-
veis 0,58%. Os segmentos participam com 
os seguintes percentuais na carteira: renda 
fixa 70,54; multimercado 6,70%; renda va-
riável 16,26%; empréstimos 6,35% e imó-
veis 0,16%. No acumulado do ano estamos 
com 2,62% de rentabilidade contra 2,96% 
de meta atuarial e no acumulado desde o 
início do plano, estamos batendo a meta: 
551,25% de rentabilidade contra 468,52% de 
meta atuarial.

A Cageprev informa que o proces-
so de alteração do Regulamento 
do Plano de Contribuição Va-

riável – PCV está em análise na Supe-
rintendência Nacional de Previdência 
Complementar - PREVIC desde o dia 11 
de maio do corrente.

No dia 15 de julho, a Diretoria da Ca-
geprev enviou Ofício à PREVIC, em res-
posta ao Processo 44011.002438/2020-21, 
atendendo a uma exigência para altera-
ção do Art. 4º caput e § 1º, que trata de 
quem pode ser participante do PCV, que 
são todos os empregados da Patrocina-
dora e equiparáveis, conforme Art. 16 
da Lei Complementar 109/2001, o que 
resultou no retorno dos textos originais 
dos dispositivos citados.

Os arquivos do inteiro teor do Re-
gulamento e do Quadro Comparativo, 
alterados, encontram-se no site da Ca-
geprev em http://www.cageprev.com.br 
no menu “Previdência” – “Proposta de 
Alteração do Regulamento do PCV”.

Processo de alteração 
do Regulamento

do PCV


