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Novembro Animador
Encerramos novembro bastan-

te otimistas com a recuperação 
do mercado financeiro. Apesar 

da grande volatilidade em todos os 
segmentos, o mês foi marcado por 
recordes de alta, principalmente, em 
índices de bolsa de valores. O Iboves-
pa atingiu 15,9% e o S&P500 (USA) 
bateu 10,8%. Foi o segundo melhor 
investimento do mês, atrás apenas do 
bitcoin, que disparou 30,5%.  Podemos 
citar, dentre muitos, três eventos que 
colaboraram neste desempenho da 
Bovespa: o resultado da  eleição ame-
ricana, os desdobramentos da corrida 
pela vacina contra a Covid-19, e o re-
torno dos investidores estrangeiros a 
bolsa brasileira.

Mesmo com esse excelente de-
sempenho mensal, que não víamos 

desde março de 2016, nossa Bolsa 
continua com resultado negativo 
(-5,84%) no ano. O Dólar, um dos 
melhores investimentos em 2020, 
sofreu um revés, e terminou o mês 
com -7,63%, embora ainda acumule 
ganhos perto de 30% no ano. Acom-
panhando este movimento de alta, 
a carteira de investimentos da Ca-
geprev recuperou as perdas do ano, 
ocorridas com mais intensidade 
nos meses de fevereiro e março com 
a Pandemia e decretação do lock-
down, rentabilizando no mês 3,78 % 
e no acumulado do ano 9,09%.

O PIB cresceu 7,7% entre o 2º e 
o 3º trimestres de 2020, mas acumu-
la queda de 5% no ano. Segundo o 
IBGE, no período de janeiro a setem-
bro, a indústria e os serviços recua-

ram 5,1% e 5,3%, respectivamente. 
Por outro lado, a agropecuária teve 
avanço de 2,4%.

Segundo o Banco Central, a infla-
ção medida pelo IPCA deverá fechar 
o ano de 2020 em 4,21% e a taxa Selic 
em 2,00%.

Estamos confiantes que o mês de 
dezembro, com os fluidos positivos 
do Natal, seja tão bom como novem-
bro, permitindo a Cageprev fechar o 
ano com uma rentabilidade de seus 
ativos acima de dois dígitos e baten-
do a meta atuarial.

Sendo este o último Informati-
vo Cageprev do ano, desejamos aos 
nossos participantes, colaboradores, 
parceiros e Patrocinadora, um feliz 
Natal e um ano novo de muito su-
cesso.

Rentabilidade: Batemos a Meta!

No mês de novembro a renta-
bilidade da carteira de inves-
timentos do Plano de contri-

buição variável - PCV da Cageprev 
registrou 3,78%, e a meta atuarial 
1,38%. Atingimos 273,35% da meta. 
Fatores que contribuíram para o exce-
lente desempenho da carteira: Todos 
os Fundos de investimentos da carteira 
apresentaram rentabilidade positiva; o  
Ibovespa encerrou o mês com valori-
zação de 15,90%, aos 108.893 pontos; 
o CDI, teve rentabilidade de 0,15% no 
mês, o que levou a um acumulado de 
2,99% em 12 meses; o Dólar, cotado 
a R$ 5,3317, pelo Banco Central, teve 
queda de 7,63% no mês. 

Por outro lado, a meta atuarial do 
PCV registrou 1,38%, influenciada 
pela alta do INPC, índice Nacional de 
Preços ao Consumidor, que teve ele-
vação de 0,54%, maior resultado para 
um mês de novembro desde 2015. Os 
segmentos apresentaram as seguintes 

rentabilidades: renda fixa 1,22% com 
destaque para o Fundo Vinci FIRF 
Imobiliário CPII, que atingiu 1,80% 
de rentabilidade; o segmento de mul-
timercado rentabilizou 0,98%, com 
destaque para o Fundo Garde Dumas, 
que rentabilizou 1,58%. 

O segmento de renda variável ren-
tabilizou 13,30% com destaque para o 
Fundo Moat Capital FIA; o segmento 
de investimento no exterior apresen-
tou rentabilidade 2,78% com destaque 
para o Fundo Western Asset FIA BDR1 
FIEX, que apresentou 2,96% de ren-
tabilidade. Os empréstimos rentabili-
zaram 1,23% e os imóveis 0,65%. Com 
isso, batemos a meta no mês e estamos 
batendo a meta no acumulado do ano 
e desde o início do Plano. No acumu-
lado do ano estamos com 9,09% de 
rentabilidade contra 8,92% de meta 
atuarial. No acumulado desde o início 
estamos com: 592,26% de rentabilida-
de contra 501,43% de meta atuarial. 

Pague Menos 
Imposto de 

Renda em 2021

Quem faz a declaração de 
imposto de renda pelo mo-
delo completo deve entrar 

no programa da Receita Federal e 
simular a declaração de Imposto de 
Renda em 2021. Você poderá pagar 
menos imposto ou receber uma 
restituição maior, fazendo aporte 
na sua conta individual do plano de 
benefícios da Cageprev. Para tan-
to, a simulação é importante pois 
vai informar o valor a ser aportado, 
que lhe trará o benefício fiscal per-
mitido e engordará sua aposenta-
doria no futuro. Mas você precisa 
fazer o aporte antes de fechar o ano 
fiscal. Ou seja, tem que ser até dia 
30/12/2020. Informações: 3181.2500 
– 3181.6100.



Promoção de Adesão: Indique um Amigo

Você que ainda não é parti-
cipante do plano de benefí-
cios da Cageprev, o que está 

esperando para começar a cons-
truir uma aposentadoria tranquila? 
Vamos aderir? A campanha pro-
mocional lançada pela Cageprev 
quer lhe incentivar a aderir ao Pla-
no de Contribuição variável – PCV 
da Cageprev. Para os colaboradores 
que fizerem adesão até o dia 30 de 
dezembro de 2020, a Cageprev vai 

sortear um notebook. E você co-
laborador, que já é participante, e 
indicar um colaborador que fizer 
a adesão, vai concorrer também, 
ao sorteio de outro notebook. Para 
que a realização do sorteio se con-
cretize, é necessário que haja pelo 
menos 20 adesões efetivas durante 
o período da promoção. Você que 
já é participante do plano vai ter a 
chance de concorrer quantas vezes 
forem o número de colaboradores 

indicados por você e que aderirem 
ao Plano. Vamos participar? Corra! 
Envie um e-mail para a Cageprev. 
Participe! Faça sua adesão ao Plano 
de benefícios e construa um futuro 
tranquilo!

Nossos canais de comunicação: 
E-mail: cageprev@cageprev.com.br;

Telefones: 3181-2500/3181-6100. 
O regulamento da promoção en-
contra-se no site. Acesse www.ca-
geprev.com.br.

Panorama dos números da Cageprev Novembro/2020

O plano de Contribuição Variável – PCV da Ca-
geprev, até o mês de novembro, contava com 
3.132 pessoas vinculadas, sendo 1401 partici-

pantes e 1731 beneficiários. Do total de participantes, 

Gestão Previdencial
População

Evolução dos Participantes

PUBLICO DO PLANO CV (Novembro/2020)

Descrição Quantidade (%)
Participantes Ativos ....................................  1.052  .......................................................  75,09%
Autopatrocinados .......................................  230 ........................................................  16,42%
Aposentados ................................................  87  .......................................................  6,21%
Pensionistas .................................................  32  .......................................................  2,28%
Total ...................................................... 1.401  .................................................  100,00%
Beneficiários ......................................... 1.731 

1052 são ativos, 230 são autopatrocinados, 32 pensio-
nistas e 87 aposentados.O gráfico abaixo mostra a evo-
lução do número dos participantes e em seguida a ta-
bela apresenta sua classificação e quantitativo.



Contribuições Recebidas e Benefícios Pagos

De janeiro a novem-
bro de 2020 o Plano 
de Contribuições 

Variável – PCV recebeu R$ 
14.723.433,67 (Quatorze 
milhões, setecentos e vinte 
e três mil, quatrocentos e 
trinta e três reais e sessenta 
e sete centavos)de contri-
buições previdenciais e pa-
gou R$ 13.312.852,33 (Treze 
milhões, trezentos e doze 
mil, oitocentos e cinquen-
ta e dois reais e trinta e três 
centavos) entre benefícios 
de aposentadorias e pen-
sões, resgates, portabili-
dade e benefícios de pres-
tação, conforme tabelas a 
seguir:

Gestão dos Investimentos
Evolução Patrimonial

No mês de novem-
bro, o Patrimônio 
da Cageprev apre-

sentava-se com um va-
lor de R$ 250.324.497,02 
(Duzentos e cinquenta 
milhões, trezentos e vinte 
e quatro mil, quatrocen-
tos e noventa e sete reais e 
dois centavos). Os inves-
timentos foram amplia-
dos em R$ 13.629.501,01 
(treze milhões, seiscentos 
e vinte e nove mil, qui-
nhentos e um reais e um 
centavo), representando 
um crescimento de 5,76% 
em relação a dezembro de 
2019.
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A rentabilidade acumulada 
dos investimentos desde o 
início do Plano até o mês de 

novembro de 2020 atingiu 592,26% 
e a Meta Atuarial realizada foi de 
501,43%. Esse retorno, acima da 
meta atuarial, é resultado das estra-
tégias de investimentos adotadas 
pela Diretoria da Cageprev, propor-
cionando um crescimento do patri-
mônio dos participantes e o cresci-
mento na sua reserva individual.

Alocação da Carteira de Investimentos

O Gráfico ao lado apresenta os percentuais de alocação da Car-
teira de Investimentos do PCV por segmento de investimen-
to. Vale salientar que todos os percentuais de alocação estão 

de acordo com os limites definidos na Resolução CMN 4.661/2018, 
que regula os investimentos das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar. Do total dos recursos garantidores do PCV, 64,67% 
estão alocados no segmento de renda fixa, 21,04% no segmento de 
renda variável, 6,53% no segmento de multimercado estruturado, 
1,85% em investimento no exterior, 5,76% em empréstimos a parti-
cipantes, e 0,15% em imóveis, que são as duas salas onde funciona a 
Sede da Cageprev.

Comparativo de Desempenho - Resultado Consolidado

De acordo com o Relatório Comparativo de Desempenho, elaborado pela Aditus Consultoria Fi-
nanceira, que inclui o estudo de 119 Entidades fechadas de Previdência Complementar e analisa 
299 planos de previdência nas modalidades BD (benefício definido), CD (contribuição definida) 

e CV (contribuição variável), o resultado da rentabilidade consolidada do PCV da Cageprev até o mês de 
novembro de 2020 está acima do resultado da mediana dos demais Planos CV.  A rentabilidade acumulada 
do PCV da Cageprev atingiu 9,09%, enquanto a mediana dos demais Planos CV atingiu 4,42% e a meta 
atuarial (INPC + 5,25%) atingiu 8,92%. Os gráficos abaixo apresentam o resultado do mês e o acumulado 
até novembro de 2020. 
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