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Podemos considerar 2020 o ano 

mais desafiador para os investi-
dores do mercado financeiro. Foi 

um ano totalmente atípico, fomos pegos 
por uma crise sanitária de proporções 
gigantescas. A Pandemia, agora com 
perspectivas de controle através das va-
cinas, fez cair o preço de todos os ativos, 
inclusive os de renda fixa do Tesouro 
Nacional, que renderam negativamente 
em alguns meses do ano. No cenário do-
méstico, fechamos 2020 com a taxa de 
juro Selic a 2% ao ano. O Ibovespa va-
lorizou em 2,92%, e a inflação medida 
pelo IPCA alcançou 4,52%, enquanto o 
INPC acumulado foi de 5,45%.

Neste contexto, a Cageprev apresen-
tou resultados mais que satisfatórios. 
Foi um ponto fora da curva. Com toda 
volatilidade ocorrida, tanto no segmen-

to de renda variável, multimercados e 
renda fixa, rentabilizamos nossa cartei-
ra de investimento em 12,94% em 2020. 
Foi um gol de placa. Se compararmos 
esta rentabilidade com as demais clas-
ses de ativos, só perdemos para o dó-
lar: 29,34% e Ouro: 24,35%. Foi uma 
vitória e tanto. Ganhamos de todos os 
outros investimentos, a começar pelo 
Ibovespa 2,92%; CDI: 2,76%; Poupan-
ça antiga:6,17%; Tesouro IPCA 2024: 
8,60%; Tesouro Prefixado 2025: 7,94% e 
IFIX:(10,24%).

Valorizando ainda mais este feito, 
batemos a meta atuarial do mês de de-
zembro e do ano. Rentabilizamos nos-
sos ativos em 12,94% contra uma meta 
atuarial de 10,98% em 2020. Se formos 
perguntados o porquê deste resultado 
tão maravilhoso, em um ano com um 

cenário nunca antes visto, nossa respos-
ta está no time de gestão. Nosso time, 
formado pelos diretores e Comitê de In-
vestimentos da Cageprev, gestores dos 
Fundos Exclusivos e dos Fundos de Ren-
da Variável, com assessoria da Aditus, 
tomaram decisões de alocação de ativos 
de forma diferenciada, alcançando este 
sucesso.

Para 2021 só otimismo. Continuamos 
com nosso objetivo de crescer cada vez 
mais, batendo todas as nossas metas, 
para oferecer aos nossos participantes, 
razão maior de nossa existência: tran-
quilidade no recebimento de seus bene-
fícios. Feliz 2021.

Sérgio Lage Rocha
Diretor-presidente da Cageprev – Fundação 
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Rentabilidade de dezembro
e do ano de 2020

O ano de 2020 não foi nada fácil. Em alguns meses passa-
mos por momentos de stress, mas sempre mantivemos 
o objetivo de terminar o ano cumprindo nossas metas. 

Tomar decisões nesses momentos não é simples, principalmente 
quando o mercado desmorona, como em março do ano passado. 
Contando com uma equipe de assessores experiente e capacita-
da para superar as dificuldades, encerramos o ano comemoran-
do o sucesso.

Mais uma vez batemos a meta atuarial do mês de dezembro 
e do ano. A rentabilidade da carteira de investimentos da Cage-
prev registrou em dezembro 3,53% e a meta atuarial 1,89%. Foi 
um mês de recuperação, e dentre os fatores que contribuíram 
para o excelente desempenho da carteira vêm os fundos de renda 
variável, com destaque para o Fundo Selection SulAmérica com 
15,14% no mês. Os fundos de renda fixa também contribuíram, 
todos com rentabilidade positiva, com destaque para o Fundo 
Aqua 4UM, que rentabilizou 2,14%. Ressaltamos que a meta atu-
arial do PCV registrou 1,89% em dezembro, a maior do ano, visto 
que o INPC do mês chegou a 1,46%. No acumulado do ano, nos-
so resultado maior, e que merece comemoração, a rentabilidade 
da carteira do PCV chegou aos 12,94% contra a meta atuarial de 
10,89%. No acumulado desde o início do Plano, estamos com: 
616,70% de rentabilidade contra 512,82% de meta atuarial.

A promoção Indique um 
Amigo termina dia 31 deste 

mês de janeiro

A promoção “Indique um amigo” vai até o dia 
31 de janeiro. Se você ainda não é participan-
te do plano de benefícios da Cageprev, tem 

mais um motivo para aderir e começar a construir 
uma aposentadoria tranquila. A campanha promo-
cional lançada pela Cageprev quer lhe incentivar a 
aderir ao Plano de Contribuição variável – PCV da 
Cageprev.

Para os colaboradores que fizerem adesão até o 
dia 31 de janeiro de 2021, a Cageprev vai sortear um 
notebook. E você colaborador, que já é participan-
te, e indicar um colaborador que fizer a adesão, vai 
concorrer também, ao sorteio de outro notebook. 
Vale lembrar que o sorteio só ocorrerá se forem re-
alizadas 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. Corra! Envie um e-mail para a Cageprev.


