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A Reação do Mercado Financeiro em Março

Iniciamos o mês de março ainda 
dentro de um cenário que traz 
desafios inéditos aos fundos de 

pensão brasileiros. Ambiente de 
volatilidade, de alta inflação e ju-
ros baixos na renda fixa, definem 
bem o que estamos vivenciando. 
Para o mercado de renda variável, o 
mês foi positivo, sendo o primeiro 
com rentabilidade positiva: 6% do 
Ibovespa. A bolsa recuperou parte 
das perdas ocorridas nos dois pri-
meiros meses do ano, porém, no 
trimestre, o índice cai 2%, o dólar 
sobe mais de 8% e o CDI sobe cerca 

de 0,48%. Em março a Selic subiu 
pela primeira vez em 6 anos, sain-
do de 2% para 2,75% aa. O Banco 
Central sinaliza outro reajuste do 
mesmo tamanho para a próxima 
reunião do Copom e o mercado 
agora estima que a Selic encerre 
2021 em 5% ao ano, subindo para 
6% ao final de 2022. 

Como justificativa para a ele-
vação da taxa básica de juros, o 
BC listou a retomada da atividade 
econômica com o avanço da vaci-
nação; câmbio mais desvalorizado, 
por volta de R$ 5,70 e risco fiscal 

ainda alto. Durante o mês tivemos 
ganhos na renda fixa em nossa car-
teira de investimentos, com des-
taque para os Fundos Exclusivos 
Áqua, e após Banco Central sina-
lizar maior agressividade no ritmo 
de alta da Selic, o cenário pode fi-
car atrativo para a compra de pa-
péis atrelados ao IPCA. Voltamos 
a bater a meta atuarial neste mês, 
e seguimos bastante confiantes na 
nossa política de investimentos 
traçada para este ano, a mesma que 
nos levou a uma performance sem 
igual em 2020.

Conselhos Deliberativo e Fiscal da Cageprev 
aprovam as contas do Exercício Financeiro 2020

No dia 23 de março, a direto-
ria da Cageprev reuniu-se 
virtualmente com os seus 

Conselhos Fiscal e Deliberativo 
para apresentar as Demonstrações 
Financeiras do Exercício 2020. O 
diretor-presidente, Sérgio Lage, e 
a diretora administrativo-financei-
ra, Clóris Ferreira, apresentaram o 
Balanço Patrimonial Consolidado; 

a Demonstração da Mutação do 
Patrimônio Social – DMPS (Con-
solidada); a Demonstração da Mu-
tação do Ativo Líquido – Plano CV; 
Demonstração do Ativo Líquido – 
Plano CV; a Demonstração do Plano 
de Gestão Administrativa – DPGA; 
a Demonstração das Provisões Téc-
nicas do Plano de Benefícios – Pla-
no CV e os pareceres emitidos pelos 

auditores independentes PHF Audi-
tores Independentes e pela Atuarial 
Consultoria e Assessoria Empresa-
rial Ltda, e a Manifestação da Dire-
toria Executiva da Fundação. Além 
disso os diretores apresentaram os 
resultados da Gestão dos Investi-
mentos, da Gestão Administrativa e 
da Gestão Previdencial, tendo tudo 
sido aprovados pelos Conselhos.



Cageprev apresenta o Resultado do 
Exercício 2020 ao Conselho Fiscal da Cagece

No dia 24 de março a Diretoria 
da Cageprev reuniu-se virtual-
mente com o Conselho Fiscal 

da Cagece para apresentar as Demons-
trações Financeiras do Exercício 2020. 
O diretor-presidente, Sérgio Lage, e 
a diretora administrativo-financeira, 
Clóris Ferreira, apresentaram as De-

monstrações do Balanço Patrimonial 
Consolidado e a Demonstração das 
Provisões Técnicas do Plano de Bene-
fícios – PCV. Em seguida apresentaram 
os resultados da Gestão Previdencial, 
da Gestão Administrativa e da Gestão 
de Investimentos. A Diretoria ressal-
tou o excelente resultado obtido pela 

carteira de investimentos do Plano CV, 
superando a sua meta atuarial, mesmo 
em um ano atípico marcado pela pan-
demia do coronavírus. O Conselho Fis-
cal da Cagece parabenizou a Gestão da 
Diretoria da Cageprev pelos resultados 
apresentados.

Cageprev aprova sua Política de Proteção à Lavagem 
de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo

Em atendimento às disposições 
da Instrução Previc nº 34, de 28 
de outubro de 2020, a Diretoria 

da Cageprev elaborou a sua Política de 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Fi-
nanciamento do terrorismo – PPLDFT 
que dispõe sobre a política, os proce-

dimentos e os controles internos a se-
rem adotados pela Cageprev visando 
à prevenção da utilização do regime 
para a prática dos crimes de “lavagem” 
ou ocultação de bens, direitos e valo-
res, tratados como lavagem de dinheiro 
(LD) e de financiamento do terrorismo 

(FT), previstos na Lei nº 9.613, de 3 de 
março de 1998, e na Lei nº 13.260, de 
16 de março de 2016, respectivamente. 
A Política de PLDFT foi aprovada pelo 
Conselho Deliberativo da Cageprev, em 
reunião virtual realizada em 31 de mar-
ço de 2021.

Rentabilidade: Batemos a Meta Atuarial

No mês de março a rentabili-
dade da carteira do PCV da 
Cageprev registrou 1,83% e 

a meta atuarial 1,29%. Atingimos 
141,58% da meta.  Fatores que im-
pactaram o excelente resultado da 
carteira: O Ibovespa terminou o mês 
com alta de 6,00% aos 116.633 pontos. 
O CDI, teve rentabilidade de 0,20%. 
O dólar, cotado a R$ 5,6973 pelo Ban-
co Central, teve alta de 3,02%. Os re-
sultados das rentabilidades por seg-
mento foram: renda fixa rentabilizou 
1,32% com destaque para Fundo Sul 

America Aqua, que atingiu 1,46% de 
rentabilidade; multimercado, com o 
Fundo Garde Dumas, teve rentabili-
dade negativa -0,50; renda variável 
rentabilizou 3,90%, com todos os 
Fundos do segmento apresentando 
rentabilidade positiva, com desta-
que para o Fundo Marlim com 7,63% 
de rentabilidade. Investimento no 
exterior apresentou rentabilidade 
1,21%, com destaque para o Fundo 
Western Asset BDR FIA IE, que ren-
tabilizou 4,33%; os empréstimos ren-
tabilizaram 1,18% e os imóveis 0,83%. 

Já a meta atuarial do PCV registrou 
1,29%, influenciada pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor 
(INPC) que teve elevação de 0,86% 
em março, segundo o IBGE. Batemos 
a meta atuarial! No mês registramos 
1,83% de rentabilidade x 1,29% de 
meta atuarial. No acumulado do ano 
estamos com 2,21% de rentabilidade 
contra 3,27% de meta atuarial. Des-
de o início do Plano: 632,55% de ren-
tabilidade contra 532,88% de meta 
atuarial. 


