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RELATÓRIO ANUAL DA DIRETORIA EXECUTIVA – 2009 

 
 
A Cageprev atinente a seus princípios de transparência, sustentabilidade e 
comprometimento com seus participantes e patrocinadora, tem a satisfação de prestar 
contas das suas atividades desenvolvidas no ano de 2009. 
No encerramento de mais um exercício financeiro, superamos inúmeros desafios, dentre 
os quais, lançamos um Boletim Informativo eletrônico com periodicidade mensal, contendo 
informações de interesse dos participantes, no que tange a Patrimônio, Despesas, 
Investimentos etc. 
Naquele exercício, o Patrimônio da Fundação passou de R$ 35,4 para R$ 45,9 milhões, 
representando um crescimento de 30% naquele exercício. 
Conseguimos uma taxa nominal de rentabilidade nos investimentos de 13,98%, superior à 
nossa meta atuarial (IPC-Brasil-FGV + 6%) de 10,21%. Desta forma, descontada a inflação 
acumulada, medida pelo IPC-Brasil, de 3,93%, os investimentos da CAGEPREV, no ano, 
apresentaram uma taxa de rentabilidade real de 9,67%, acima da taxa atuarial, do PCV, de 
6% ao ano. 
No segmento de renda fixa, através do nosso fundo exclusivo Aqua FI, rentabilizamos 
11,28%; no segmento de Renda Variável, representado pelos fundos Pension e de 
Construção Civil, rentabilizamos 70,07% e 3,61%, respectivamente; considerando nossa 
Carteira de Empréstimos a participantes, rentabilizamos 16,08%. 
Como observado, foi um ano bastante rentável, cujos resultados vieram como 
consequência de um planejamento responsável e bem elaborado pela Diretoria, que, de 
bem sucedido, atendeu suas expectativas de superação da meta. 
A variação do valor da quota do PCV foi de 8,39%, já descontada a inflação acumulada no 
ano, medida pelo IPC-Brasil. 
Encerramos o mesmo período, com 1.043 participantes, sendo 11 assistidos, 
representando uma adesão a CAGEPREV de quase 85% dos empregados da CAGECE. 
Concedemos 496 empréstimos a participantes, liberando um saldo na ordem de R$ 3,079 
milhões, rendendo ao fundo o equivalente a R$ 614,5 mil de juros e correção monetária, 
que beneficiará as reservas matemáticas do Plano, mais R$ 25 mil de taxa de 
administração. 
No mês de maio, a complementação da aposentadoria dos participantes assistidos foi 
reajustada em 4,53%, considerando o período de 01/maio/08 a 31/abril/2009, abaixo, 
porém, da variação do INPC, de 5,81%, no mesmo período. Tal resultado foi ainda fruto 
dos resultados negativos do mercado financeiro no ano de 2008, influenciado pelo cenário 
negativo da Bolsa naquele ano. O INPC é o índice que reajusta o salário de quase todas 
as categorias de trabalhadores. 
Demos continuidade, em conjunto com a nossa patrocinadora – CAGECE – do PRSP - 
Plano de Reconhecimento por Serviços Prestados. 
Tal Plano, cujo objetivo é proporcionar aos empregados da Cagece condições de, na sua 
aposentadoria, receber benefícios financeiros temporários, teve 11 (onze) adesões. Trata-
se de um plano que proporciona ganhos financeiros, sociais e de produtividade a nossa 
patrocinadora. Por um lado, ganha o empregado que adere, por proporcionar uma 
aposentadoria mais digna, permitindo-lhe uma melhor qualidade de vida e, por outro lado, 
ganha a Cageprev, pois poderá pagar, ao final do PRSP, maiores e melhores benefícios 
complementares a seus participantes. 
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Finalizando, apresentamos, em seguida, as Demonstrações Financeiras de 2009, 
agradecendo o apoio recebido de nossos colaboradores e da nossa patrocinadora 
Cagece. 
 
 
A Diretoria. 
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31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

ATIVO 46.569.503,29  35.687.737,27  PASSIVO 46.569.503,29  35.687.737,27  

DISPONÍVEL 2.072,85           9.555,43           CONTAS A PAGAR 141.155,43       84.845,72         

CONTAS A RECEBER 542.629,76       501.438,38       VALORES EM LITÍGIO 3.760,09           3.371,59           

APLICAÇÕES 46.016.582,24  35.167.025,50  COMPROMISSO C/ PARTICIPANTES

   Renda fixa 36.056.639,59  30.622.993,62  E ASSISTIDOS 45.947.575,42  35.436.619,75  
   Renda variável 4.699.363,06    904.855,65       
   Emprestimos 5.260.579,59    3.639.176,23    

FUNDOS 477.012,35       162.900,21       

BENS DE USO PRÓPRIO 8.218,44           9.717,96           

31/12/2009 31/12/2008

(+) CONTRIBUIÇÕES 7.055.275,34       7.540.755,52       

(-) BENEFICIOS (555.273,32)         (561.886,76)         

(+/-) RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES 5.061.501,94       2.835.598,56       

(=) RECURSOS LIQUIDOS 11.561.503,96     9.814.467,32       

(-) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO (688.462,12)         (637.932,90)         

(+/-) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE VALORES EM LITÍGIO (47.974,03)           (37.562,75)           

(+/-) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS (10.510.955,67)    (8.996.280,73)      

(+/-) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS (314.112,14)         (142.690,94)         

(+/-) INCORPORAÇÃO (DISSOLUÇÃO) DE PLANO(S) -                      -                      

(=) SUPERÁVIT (DÉFIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO -                      -                      

COMENTÁRIOS SOBRE A RENTABILIDADE DO PLANO: COMENTÁRIOS SOBRE O CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO

Em 2009, nossos investimentos rentabilizaram 13,98%, equivalendo a Enquanto as despesas com administração se elevaram em 7,92%, impactadas pelo INPC,
11,02% do nosso patrimônio, uma variação positiva de 78% em relação acumulado em 4,11% no ano, o patrimonio da entidade se elevou em 30% no mesmo 
a 2008. periódo.

DEMOSTRAÇÃO PATRIMONIAL DO PCV

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
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CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
 
 

 
 
 
 

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 
 

PLANO DE BENEFÍCIO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vigência: 01/01/2010 a 31/12/2014 
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1. OBJETIVOS 
 
Esta Política de Investimentos tem como objetivo definir as diretrizes para investimentos 
da Fundação Cagece de Previdência Complementar – CAGEPREV, buscando a 
maximização da rentabilidade dos seus ativos a fim de constituir reservas em quantidades 
suficientes para pagamento do seu passivo atuarial levando em consideração os fatores 
de Risco, Segurança, Solvência e Liquidez. 
  
Os recursos do Plano de Benefício de Contribuição Definida (Plano CD) da CAGEPREV 
deverão ser discriminados, controlados, contabilizados e alocados nos segmentos de 
aplicação permitidos pela legislação em vigor. Serão levadas em consideração as 
modalidades e características das obrigações do plano de benefício, objetivando o 
equilíbrio econômico-financeiro entre os seus ativos e o passivo atuarial. 
 
Tal Política está de acordo com as diretrizes estabelecidas no PGA – Plano de Gestão 
Administrativa da Cageprev e na Resolução CMN Nº 3792 do CMN, de 24/09/2009, e 
eventuais sucessoras. 
 
A meta atuarial estabelecida no plano de benefício de contribuição definida da 
CAGEPREV é INPC (IBGE) + 6% aa. 
 

2. DA ESCOLHA DOS INVESTIMENTOS 
 
Os recursos do Plano CD da CAGEPREV deverão ser aplicados em carteira diversificada 
de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do 
mercado financeiro, observado o disposto na regulamentação em vigor, conforme descrito 
abaixo: 
  

� Segmento de renda fixa; 

� Segmento de renda variável; 

� Segmento de investimentos estruturados; 

� Segmento de investimentos no exterior; 

� Segmento de imóveis; 

� Segmento de operações com participantes. 

 

3. DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS 
 
a) No Segmento de Renda Fixa 
 
Os investimentos no segmento de renda fixa podem representar até 100% (cem por cento) 
do total dos recursos do Plano CD da CAGEPREV. 
 
As aplicações no segmento de renda fixa devem ser operacionalizadas por meio de 
aplicações realizadas através dos fundos exclusivos e/ou carteiras administradas. 
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Será permitida alocação em títulos públicos federais, certificados e recibos de depósito 
bancários (CDBs/RDBs/DPGEs), debêntures, certificados de recebíveis imobiliários 
(CRIs), fundos de investimento em direitos creditórios  (FIDCs),  notas  promissórias  e  
demais títulos e valores mobiliários de Renda Fixa estabelecidos na Resolução CMN Nº 
3792 do CMN, de 24/09/2009, e eventuais sucessoras. 
 
A aquisição de títulos pertencentes ao segmento de renda fixa deve sempre obedecer aos 
limites de alocação e diversificação estabelecidos na Resolução Nº 3792 do CMN, de 
24/09/2007, e eventuais sucessoras. 
 
b) No segmento de Renda Variável 
 
Os investimentos no segmento de renda variável podem representar de 0% (zero) até 
50% (cinqüenta por cento) dos Recursos do Plano CD da CAGEPREV, obedecendo-se, 
no entanto, aos limites de alocação e diversificação impostos pela Resolução Nº 3792 do 
CMN, de 24/09/2009, e eventuais sucessoras. 
 
c) No segmento de Investimentos Estruturados 
 
Será permitida alocação em ativos classificados no segmento de Investimentos 
Estruturados estabelecidos na Resolução Nº 3792 do CMN, de 24/09/2009, e eventuais 
sucessoras. O investimento nesse segmento poderá representar até 20% dos recursos do 
Plano CD. 
 
d) No segmento de Investimentos no Exterior 
 
Será permitida alocação em ativos classificados no segmento de Investimentos no Exterior 
nos limites estabelecidos na Resolução Nº 3792 do CMN, de 24/09/2009, e eventuais 
sucessoras. 
 
e) No segmento de imóveis 
 
Será permitida à CAGEPREV realizar investimentos no segmento de Imóveis nos limites 
estabelecidos na Resolução Nº 3792 do CMN, de 24/09/2009, e eventuais sucessoras..  
 
d) No segmento de Operações com Participantes 
Os investimentos no segmento de operações com participantes não podem superar 15% 
dos recursos garantidores do Plano CD da Fundação e contemplará os empréstimos aos 
participantes e assistidos. 
 
4. ALOCAÇÃO ALVO - 2010 
Segmento de Renda Fixa 65% 
Segmento de Renda Variável 20% 
Segmento de Investimentos Estruturados 10% 
Segmento de Investimentos no Exterior 5% 
Segmento de Imóveis 5% 
Segmento de Operações com Participantes 15% 
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5. DAS OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 
  
Será permitida operações com derivativos conforme condições estabelecidas no artigo 44 
da Resolução Nº 3792 do CMN, de 24/09/2009, e eventuais sucessoras. 
 

6. DAS METAS DE RENTABILIDADE 
 
Segmento de Aplicação Meta de Rentabilidade (Benchmark) 
Renda Fixa Superar o CDI 
Renda Variável Superar o IBrX-50 
Investimentos Estruturados 120% do CDI 
Investimentos no Exterior INPC (IBGE) + 6,0% ao ano 
Imóveis INPC (IBGE) + 6,0% ao ano 
Operações com participantes INPC (IBGE) + 6,0% ao ano 
 
 
7. DO CONTROLE DE RISCO 
 
Entende-se Risco como sendo a igual probabilidade de que ameaças ao valor da carteira 
se concretizem em perdas efetivas. 
 
Os principais tipos de Risco a serem tratados são: 
 

1. Risco de Crédito 
2. Risco de Mercado 
3. Risco de Liquidez 
4. Risco de Liquidação 
5. Risco Operacional 
6. Risco Legal 

Risco de Crédito 
 
É o Risco associado à probabilidade que um emissor de um ativo não cumpra com sua 
obrigação. Não é necessário que o emissor de um ativo fique inadimplente para que uma 
carteira sofra com o Risco de Crédito. Apenas o aumento da percepção de “default” de um 
emitente gera uma queda no preço do ativo. 
 
Os limites de exposição de risco de crédito devem ser aprovados e revisados 
periodicamente, sempre obedecendo aos limites impostos pela Resolução Nº 3792 do 
CMN, de 24/09/2009. 
 
A CAGEPREV controla o risco de crédito financeiro e não financeiro que compõe a sua 
carteira de investimentos respeitando os limites da legislação em vigor. 
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Para a classificação de risco de crédito dos ativos financeiros e não financeiros, a 
CAGEPREV se fundamenta em ratings divulgados pelas seguintes agências de 
classificação em funcionamento no País: 
 

• Standard & Poor´s; 
• Moody’s; 
• Fitch Atlantic Ratings 

 

Garantias Risco Grau
Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo

AAA Aaa AAA Máxima Quase Nulo
AA+ Aa1 AA+
AA Aa2 AA Muito Fortes Muito Baixo
AA- Aa3 AA-
A+ A1 A+
A A2 A Fortes Baixo
A- A3 F2 A-
BBB+ Baa1 BBB+

BBB Baa2 BBB Adequadas Módico
BBB- Baa3 BBB-
BB+ Ba1 BB+
BB Ba2 BB Modestas Mediano
BB- Ba3 B BB-
B+ Not B1 B+
B Prime B2 B Insuficiente Alto
B- B3 B-
CCC Caa1 CCC Traços Default Muito Alto

C CC Caa2 C CC Default Provável Extremo
C Caa3 C Default Iminente Máximo

D D D D Inadimplente Perda

A1+ F1+

B

E
sp

ec
u

la
ti

vo

F3

A1

A2

A3

In
ve

st
im

en
to

P2

P3

F1

Classificação de Rating de Crédito - Âmbito Nacional

Standard & Poors Moody's Fitch Atlantic Ratings

 
 
De acordo com os critérios estabelecidos pela CAGEPREV, são considerados como ativos 
de baixo risco de crédito aqueles que se enquadram no grau de Investimento, conforme 
tabela acima de classificação de rating. 
 
 
Risco de Mercado 
 
O Risco de Mercado está associado a perdas derivadas de mudanças nas condições de 
mercado.  
 
O processo de gerenciamento e de controle de risco de mercado da carteira de 
CAGEPREV é avaliado através do conceito VaR (Value-at-Risk). Para o cálculo do 
mesmo, atualmente é utilizado o modelo EWMA (Exponential Weighted Moving Average) 
com uma amostra de 120 dados e um fator de decaimento igual a 0,93 e um nível de 
confiança de 95%. A matriz de correlações, necessária para o cálculo do VaR 
diversificado, é calculada com a mesma amostra de dados. 
 
Alguns cuidados adicionais devem ser tomados: 
 

• A precificação dos ativos deve ser feita de forma independente da Mesa de 
Operações da Instituição gestora; 

• A precificação deve se dar de acordo com o estabelecido na legislação vigente. 
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• As taxas de juros e outras devem ser tomadas de fontes de mercado: BM&F, 
ANDIMA etc.; 

• Os preços dos ativos não negociados devem ser valorizados de acordo com 
critérios previamente estabelecidos; 

• Opções não negociadas têm seus prêmios estimados através de modelos aceitos 
no mercado tais como, por exemplo, Black & Scholes. 

  
Além do cálculo do VaR (Value-at-Risk),  poderá ser feito um cálculo de “stress”, ou seja, 
de cenários externos, para determinar o quanto a carteira  poderia perder numa situação 
de ruptura dos padrões normais de mercado. Além disso, cada instituição financeira 
contratada para administrar os fundos de investimentos deve comprovar a CAGEPREV, a 
utilização de sistema de controle de risco, e procedimentos que proporcionem o 
enquadramento dos fundos de investimento dentro dos limites de risco VaR  (Value-at-
Risk), estabelecidos, com no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de probabilidade. 
 
É utilizado ainda o conceito de Divergência não Planejada para o gerenciamento e a 
análise pos-ante da correlação entre a rentabilidade definida para meta atuarial e as 
rentabilidades obtidas pelos diferentes segmentos da carteira de investimentos. 
 

 
Segmento da aplicação 

 

 
Limites de risco 

Renda Fixa VaR (Value-at-Risk) mensal igual a 50% da 
rentabilidade da taxa CDI de 1 (um) mês 

Renda Variável até 10% (dez por cento) de tracking error em 
relação ao IBrx-50 

 
Risco de Liquidez 
 
A liquidação de uma carteira gerando alterações significativas nos preços de mercado. 
Pode ser controlado através de limites aprovados para a composição de cada carteira. 
Devem ser tomadas medidas de forma a garantir que as carteiras sempre possuam ativos 
líquidos que possam ser utilizados para fazer frente a resgates / outras necessidades de 
saídas das carteiras (pagamentos de ajustes, compras, etc.). 
 
Risco de Liquidação 
 
É o Risco que decorre da possibilidade de que uma das partes de uma negociação não 
cumpra com o combinado. Pode acontecer tanto pela negociação com Ativos de Balcão 
(Câmbio, Forward, Swaps, Títulos Públicos, Ações) como pela Bolsa de Valores e das 
“Clearing Houses” das Bolsas de Derivativos. 
 
Os critérios e a própria escolha das corretoras de valores e de mercadorias e a contraparte 
das operações de balcão, bancos e distribuidoras devem ser discutidos com o 
administrador / gestor do fundo. Neste sentido, alguns critérios devem ser observados: 
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i. Toda venda significativa de ações (entendida como venda cujo valor de mercado 
seja igual ou maior a 10% do PL da carteira) deve ser realizada por corretora 
previamente aprovada; 

 
ii. Todas as operações efetuadas pelas carteiras devem ser, OBRIGATORIAMENTE, 

na modalidade “Com Garantia”, ou seja, o risco de contraparte passa a ser das 
Bolsas e de suas Câmaras de Compensação. 

 
Risco Operacional 
 
O Risco Operacional decorre da falta de consistência e adequação dos sistemas de 
informação, processamento e operações, bem como de falhas nos controles internos, 
fraudes ou qualquer tipo de evento não previsto que torne impróprio o exercício das 
atividades da instituição, resultando em perdas inesperadas. 
 
Conforme a Resolução CGPC nº 13, de 01/10/04, a CAGEPREV identifica, avalia, controla 
e monitora de uma forma contínua todos os riscos que possam comprometer a realização 
dos objetos da Fundação. 
 
Risco Legal 
 
O Risco Legal está associado à inadequação ou deficiência na execução de contratos. A 
CAGEPREV utiliza pareceres jurídicos especializados para assuntos de caráter mais 
sensível. 
 
 
8. DO PROCESSO DE ESCOLHA E AVALIAÇÃO DE GESTORES 
 
a) Seleção de Gestores 
 
Na seleção de gestores dos RGRT da CAGEPREV, as instituições financeiras devem ser 
avaliadas a partir dos seguintes critérios e limites: 
 
Critérios Quantitativos 
 

• Taxa de administração para os fundos exclusivos; 
• Total de recursos administrados pela instituição; 
• Representatividade da carteira de clientes institucionais; 
• Para seleção de gestores, são utilizados os respectivos fundos abertos com 

patrimônio líquidos superior a R$ 10 milhões; 
• Os fundos devem ter apresentado uma rentabilidade, no período de 12 meses, 

superior a 100% do CDI; 
• Quanto ao risco, estes fundos devem estar classificados como conservadores. 

Nesta categoria de risco, encontram-se os fundos que apresentam um risco 
(volatilidade) mensal excedente ao CDI, de até 0.5% ao mês; 

• É utilizado o Índice de Sharpe para escolha de fundos que apresentam a mesma 
rentabilidade, e se encontram na mesma categoria de risco, assim como o grau de 
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satisfação, que é um indicador que mede quantitativamente o número de cotas no 
período de análise com desempenho superior ao CDI. O desempenho da cota é 
sempre calculado com relação a cota do último dia (exemplo: retorno1 = cota 
31/12/08 dividida pela cota 30/12/08; retorno2 =  cota 31/12/06 dividida pela cota 
30/12/08, assim por diante). 

  
Critérios Qualitativos 
  

• Grupo controlador da asset management; 
• Breve histórico contendo os principais eventos da asset management; 
• Descrição do processo decisório de investimento de seus fundos e carteiras; 
• Descrição da política de controle de risco de mercado; 
• Descrição da política de controle de risco de crédito; 
• Corretoras utilizadas e critérios de seleção destas. 

  
b) Avaliação de Gestores 
 
A CAGEPREV poderá adotar critérios para avaliação de gestores a partir do 
acompanhamento de desempenho: 
 

� Rentabilidade absoluta e relativa 

� Consistência 

� Índice de Sharpe 

� Estratégia (que pode influenciar significativamente o risco do fundo) 

 
Será observada aderência do fundo ao mandato acordado com o gestor, qualidade do 
atendimento do gestor e dos serviços prestados por ele. 
 

9. DO PROCESSO DE ESCOLHA DE CORRETORAS 
 
A CAGEPREV poderá operar carteira própria, podendo haver a contratação de corretoras. 
 

10. DA TERCEIRIZAÇÃO DE GESTÃO E CUSTÓDIA 
 
a) Custódia e Controladoria 
  
A custódia e controladoria da carteira de renda fixa da CAGEPREV são feitas por 
instituição financeira credenciada. Suas atividades consistem em: 
  

• Abertura e movimentação de contas bancárias em nome dos fundos; 
• Recebimento de recursos quando da emissão ou integralização de cotas e 

pagamento quando do resgate de cotas ou liquidação dos fundos, depositados 
diretamente na conta corrente do fundo; 

• Controle e movimentação dos títulos e valores mobiliários; 
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• Documentação e informações relativas aos eventos associados aos títulos e valores 
mobiliários integrantes das diversas carteiras, bem como do recebimento e 
exercício de direitos, resgates, amortizações ou reembolsos; 

• Pagamento, através de débito nas contas correntes dos fundos, de todas as 
despesas discriminadas no regulamento dos fundos. 

• Liquidação das operações dos fundos com as instituições liquidantes (Bolsas, 
CETIP, SELIC, etc.);  

• Custódia dos títulos; Cálculo diário do valor da cota; 
• Contabilização do Fundo e publicação de Balanços; 
• Envio mensal de extrato a cotistas; 
• Envio anual de informações a cotistas para cálculo de IR; 
• Contratação de auditoria externa, conforme previsto em Lei; 
• Envio de relatórios e informações ao BACEN, conforme previsto em Lei. 

 
b) Gestão 
  
A CAGEPREV tem uma gestão terceirizada, podendo ter uma própria, desde que 
favorecida pelos seguintes fatores: 
  

• Menor custo; 
• Experiência na administração de recursos; 
• Profissionais dedicados exclusivamente a gestão de recursos; 
• Especialização em diversos mercados; 
• Controle de risco; 
• Consultoria econômica; 
• Consultoria jurídica; 
• Relatórios diários; 
• Sistemas de informação. 

 

 

11. DA AUDITORIA 
 
A CAGEPREV contratou a empresa Controller Auditoria para os serviços de auditoria.  
 

12. ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 
 
A CAGEPREV mantém uma gestão terceirizada de recursos do segmento de Renda Fixa, 
sendo de responsabilidade dos gestores a determinação de estratégia de formação de 
preço ótimo de carregamento das posições de investimentos. A CAGEPREV fará o 
acompanhamento a partir das carteiras abertas e contato direto com os gestores. 
 
 
13. PRINCÍPIOS DE RESPONSABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL 
 
A CAGEPREV procura observar princípios de responsabilidade sócio ambiental. 
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DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 
 
 
 

 2008 2009 
Categorias Valores Rentabilidade (%) 

Total 
Valores Rentabilidade (%) 

Total 
Var. (%) 

FUNDO AQUA   30.595.733,39  11,55% 87,07%   36.041.996,94  6,37% 78,35% 17,80% 

Termo - IBVSP        180.753,16  -84,60% 0,51%                       -    0,00% 0,00% 100,00% 

Over     6.001.190,81  260,49% 17,08%        912.206,86  0,03% 1,98% -84,80% 

CDB - pós     8.109.878,96  234,41% 23,08%     5.143.712,33  4,63% 11,18% -36,57% 

Debêntures     3.124.740,80  114,22% 8,89%     4.666.948,36  2,71% 10,15% 49,35% 

LFT     5.474.470,86  -49,30% 15,58%   10.108.795,34  10,78% 21,97% 84,65% 

NTN-B     7.704.698,80  247,12% 21,93%   10.121.258,57  7,82% 22,00% 31,36% 

DPGE                       -    0,00% 0,00%     4.013.730,70  0,34% 8,73% 100,00% 

Fundo de Investimento                       -    0,00% 0,00%     1.075.344,78  7,53% 2,34% 100,00% 

PENSION        904.855,65  -42,23% 2,58%     2.637.936,56  70,07% 5,73% 191,53% 

CONSTRUÇÃO CIVIL                       -    0,00% 0,00%     2.061.426,50  3,61% 4,48% 100,00% 

EMPRÉSTIMOS     3.639.176,23  19,48% 10,36%     5.260.579,59  16,08% 11,44% 44,55% 

TOTAL   35.139.765,27   100,00%   46.001.939,59   100,00%  

        

Por Mercado Valores Var. (%) (%) 
Total 

Valores Var. (%) (%) 
Total  

Renda Fixa   30.414.980,23  11,55% 86,55%   36.041.996,94  18,50% 78,35%  
Renda Variável     1.085.608,81  100,00% 3,09%     4.699.363,06  332,88% 10,22%  
Empréstimos     3.639.176,23  19,48% 10,36%     5.260.579,59  44,55% 11,44%  
   35.139.765,27   100,00%   46.001.939,59   100,00%  
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ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO 

 

Em 2009 foi realizada alteração no regulamento da CAGEPREV. Tais alterações têm por objetivos: 

- Implementar a cobrança de contribuições de assistidos para o custeio das despesas administrativas 

do Plano, conforme determinação da Secretaria de Previdência Complementar - SPC, por meio do 

Relatório de Fiscalização n.º 005/2008/ESPE de 26/11/2008;  

- Alterar o indexador do Plano para efeito da atualização monetária dos valores do Resgate e da 

Portabilidade, de IPC-Brasil (FGV) para INPC (IBGE), como forma de compatibilizar o indexador 

do plano com o índice de preços utilizado pela Patrocinadora para o reajuste dos seus salários. 

 

Segue abaixo as modificações: 

 

REDAÇÃO ANTERIOR: 

• Art. 27. Os benefícios-suplementares de aposentadorias e de pensões, na forma de rendas 
mensais, serão pagos sempre na data-própria prevista neste Regulamento, vedadas as 
antecipações sob qualquer pretexto.  

 
(...) 
 
§ 2º. Por decisão da Diretoria-Executiva, as rendas de aposentadorias e de pensões, quando 
expressas por valores mensais inferiores a cem (100) quotas, poderão ser substituídas por prestação 
única, expressa por seu equivalente atuarial em quotas no mês em que se der o evento gerador do 
benefício, ou quando estudo atuarial assim determinar, a ser paga em Reais na data-própria 
respectiva, por conversão com o valor-da-quota vigente nessa data-própria. 
 
§ 3º. O termo inicial para a fruição dos benefícios de renda é a data da extinção ou suspensão do 
vínculo empregatício, para o caso das aposentadorias e a data do óbito para o caso das pensões, 
sendo a primeira prestação calculada pro rata dias com referência à data-própria do PCV. 
 

• Art. 34. Excetuado o caso de falecimento, o PARTICIPANTE que ainda não estiver em gozo de 
aposentadoria-programada, inclusive sob a forma antecipada, ou de aposentadoria-por-invalidez 
total e permanente, e que tiver cancelada a sua inscrição no PCV, poderá optar pelo recebimento, 
a título de resgate-de-contribuições, do montante em Reais equivalente a cem por cento (100%) 
do saldo, em quotas, de suas contribuições-laborais vertidas para a sua conta-de-participante. 

 
(...) 
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§ 6º. A atualização monetária será procedida utilizando-se o índice de preços IPC-Brasil da FGV 

ou, na falta deste índice, o INPC do IBGE. 
 
(...) 

 
 
• Art. 47. O plano de custeio dos diferentes benefícios oferecidos pelo PCV terá periodicidade 

anual e reger-se-á pela modalidade previdencial de contribuição variável e pelo regime-
financeiro-de-capitalização, com base em contribuições e contribuições-de-risco, patronais e 
laborais, bem assim em eventuais aportes-iniciais, fundações-extras, ganhos de mercado, 
doações, legados, auxílios, frutos civis e em outras rendas, de tal sorte que os haveres relativos a 
qualquer benefício de renda de aposentadoria ou pensão estejam totalmente integralizados 
quando de sua concessão. 

 
(...) 
 
§ 7º. Os PARTICIPANTES em gozo de aposentadoria, os conjuntos-de-beneficiários, os grupos-

familiares-integrais (GFIs) e os grupos-familiares-sobreviventes (GFSs) não contribuem para o 

custeio do PCV. 
 
 
• Art. 52. As despesas de administração do PCV, não incluídas as despesas decorrentes das 

aplicações financeiras, serão calculadas e cobradas pela CAGEPREV, na data-própria de cada 
mês calendário, usando-se a taxa-de-administração-geral e taxa-de-administração-de-BPD, 
ambas previstas no plano anual de custeio, em conformidade com a legislação aplicável. 

 
§ 1º. Para início das operações do PCV, a taxa-de-administração-geral está fixada em quinze por 

cento (15,0%) sobre o somatório das contribuições, contribuições-de-risco e fundações-extras 

vertidas para o PCV, devendo essa taxa ser anualmente revista com base no orçamento 

financeiro do PCV preparado pela CAGEPREV. 

 
§ 2º. A taxa-de-administração-de-BPD será calculada e cobrada do PARTICIPANTE-ativo que 
optar pelo instituto do benefício-proporcional-diferido, em conformidade com o previsto no § 3º. 
do art. 43 deste Regulamento. 
NOVA REDAÇÃO: 

• Art. 27. Os benefícios-suplementares de aposentadorias e de pensões, na forma de rendas 
mensais, serão pagos sempre na data-própria prevista neste Regulamento, vedadas as 
antecipações sob qualquer pretexto.  

 
(...) 
 
§ 2º. Por decisão da Diretoria-Executiva, as rendas de aposentadorias e de pensões, quando 
expressas por valores mensais inferiores a cem (100) quotas, poderão ser substituídas por prestação 
única, expressa por seu equivalente atuarial em quotas no mês em que se der o evento gerador do 
benefício, ou quando estudo atuarial assim determinar, a ser paga em Reais na data-própria 
respectiva, por conversão com o valor-da-quota vigente nessa data-própria. 
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§ 3º. Sobre os benefícios pagos em prestação única, na forma prevista no parágrafo anterior, 

não incidirá a taxa-de-administração-geral-de-ASSISTIDO, prevista no art. 52 deste 

Regulamento. 
 
§ 4º. O termo inicial para a fruição dos benefícios de renda é a data da extinção ou suspensão do 
vínculo empregatício, para o caso das aposentadorias e a data do óbito para o caso das pensões, 
sendo a primeira prestação calculada pro rata dias com referência à data-própria do PCV. 
 

• Art. 34. Excetuado o caso de falecimento, o PARTICIPANTE que ainda não estiver em gozo de 
aposentadoria-programada, inclusive sob a forma antecipada, ou de aposentadoria-por-invalidez 
total e permanente, e que tiver cancelada a sua inscrição no PCV, poderá optar pelo recebimento, 
a título de resgate-de-contribuições, do montante em Reais equivalente a cem por cento (100%) 
do saldo, em quotas, de suas contribuições-laborais vertidas para a sua conta-de-participante. 

 
(...) 
 
§ 6º. A atualização monetária será procedida utilizando-se o índice de preços INPC do IBGE ou, 

na falta deste índice, o IPC-Brasil da FGV. 
 
(...) 
 

• Art. 47. O plano de custeio dos diferentes benefícios oferecidos pelo PCV terá periodicidade 
anual e reger-se-á pela modalidade previdencial de contribuição variável e pelo regime-
financeiro-de-capitalização, com base em contribuições e contribuições-de-risco, patronais e 
laborais, bem assim em eventuais aportes-iniciais, fundações-extras, ganhos de mercado, 
doações, legados, auxílios, frutos civis e em outras rendas, de tal sorte que os haveres relativos a 
qualquer benefício de renda de aposentadoria ou pensão estejam totalmente integralizados 
quando de sua concessão. 

 
(...) 
 
§ 7º. Os PARTICIPANTES e grupos-familiares em gozo de benefício-suplementar contribuem 

apenas para o custeio administrativo do PCV, na forma prevista no art. 52 deste Regulamento. 

 

• Art. 52. As despesas de administração do PCV, não incluídas as despesas decorrentes das 
aplicações financeiras, serão calculadas e cobradas pela CAGEPREV, na data-própria de cada 
mês calendário, usando-se a taxa-de-administração-geral-de-PARTICIPANTE-ativo, a taxa-

de-administração-geral-de-ASSISTIDO e a taxa-de-administração-de-BPD, todas previstas no 
plano anual de custeio, em conformidade com a legislação aplicável. 

 
§ 1º. A taxa-de-administração-geral-de-PARTICIPANTE-ativo incidirá sobre as contribuições, 

contribuições-de-risco e fundações-extras vertidas para o PCV. 

 

§ 2º. A taxa-de-administração-geral-de-ASSISTIDO incidirá sobre os benefício-suplementares 

pagos pelo PCV. 

 

§ 3º. A taxa-de-administração-geral-de-PARTICIPANTE-ativo e a taxa-de-administração-geral-
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de-ASSISTIDO serão determinadas com base no orçamento anual do PCV preparado pela 

CAGEPREV. 

 
§ 4º. A taxa-de-administração-de-BPD será calculada e cobrada do PARTICIPANTE-ativo que 
optar pelo instituto do benefício-proporcional-diferido, em conformidade com o previsto no § 3º. 
do art. 43 deste Regulamento. 
 
 

MODIFICAÇÃO NOS APÊNDICES 

APENDICE A: 

• ANTERIOR 

 

1. “fundo-administrativo” é a conta de Passivo do PCV da CAGEPREV, expressa em quotas, 
que reúne os valores auferidos mensalmente com a aplicação de uma taxa-de-

administração-geral (estimada anualmente pelo atuário responsável à luz do orçamento 

anual do PCV) sobre as contribuições, contribuições-de-risco e fundações-extras 
referentes ao PARTICIPANTE e de uma taxa-de-administração-de-BPD sobre o saldo 

mensal da conta-individual do PARTICIPANTE-ativo que tenha optado pelo instituto do 
benefício-proporcional-diferido e acolhendo também, segundo o princípio-do-mutualismo-
entre-grupos, dotações internas de restauração-da-solvência-do-fundo-administrativo, para 
custear o processo gerencial regular do PCV da CAGEPREV; 
 

2. “meta-previdencial” é a configuração ideal dos benefícios do PCV, viável de ser adquirida 
individualmente por PARTICIPANTE, projetada individualmente quando da inscrição do 
PARTICIPANTE neste Plano, sobretudo para o beneficio intencionado de aposentadoria-
programada mensal, configuração esta que leva em conta o limites de custeio patronal e 
laboral impostos pelo Regulamento do PCV, os parâmetros previdenciais individuais do 
PARTICIPANTE, tais como, o aporte-inicial e a jóia-atuarial do PARTICIPANTE-
fundador, se for o caso, o salário-de-participação, o tempo ainda por contribuir e as 
contribuições desejadas e possíveis; 

 
 

3. “taxa-de-administração-geral” é a percentagem prevista para cada período anual, de 

acordo com o plano anual de custeio e com a legislação aplicável, que, aplicada sobre as 

bases previstas nesse plano de custeio, financia as despesas relativas à administração dos 

benefícios e às demais atividades do PCV, excluindo-se as despesas pertinentes à 

administração de investimentos; 
 
 

• ATUAL 

 

1. “fundo-administrativo” é a conta de Passivo do PCV da CAGEPREV, expressa em quotas, 
que reúne os valores auferidos mensalmente com a aplicação da taxa-de-administração-

geral-de-PARTICIPANTE-ativo, da taxa-de-administração-geral-de-ASSISTIDO e da 
taxa-de-administração-de-BPD e acolhendo também, segundo o princípio-do-mutualismo-



               FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
 

Av. Carneiro de Mendonça, S/N – Bloco UN-BME 1° Andar - Centro Administrativo da CAGECE – Bairro Pici 
Fortaleza -CE. CEP 60510-430 – Fone:3496-1710/3290-7070 – E-mail: cageprev@cagece.com.br 

20 

entre-grupos, dotações internas de restauração-da-solvência-do-fundo-administrativo, para 
custear o processo gerencial regular do PCV da CAGEPREV; 
 

2. “meta-previdencial” é a configuração ideal dos benefícios do PCV, viável de ser adquirida 
individualmente por PARTICIPANTE, bruta da taxa-de-administração-geral-de-

ASSISTIDO, projetada individualmente quando da inscrição do PARTICIPANTE neste 
Plano, sobretudo para o beneficio intencionado de aposentadoria-programada mensal, 
configuração esta que leva em conta o limites de custeio patronal e laboral impostos pelo 
Regulamento do PCV, os parâmetros previdenciais individuais do PARTICIPANTE, tais 
como, o aporte-inicial e a jóia-atuarial do PARTICIPANTE-fundador, se for o caso, o 
salário-de-participação, o tempo ainda por contribuir e as contribuições desejadas e 
possíveis; 
 

3. “taxa-de-administração-geral-de-PARTICIPANTE-ativo” é a percentagem prevista para 

cada período anual, de acordo com o plano anual de custeio e com a legislação aplicável, 

que, aplicada sobre as sobre o total da receita de contribuições, contribuições-de-risco e 

fundações-extras,   financia, em conjunto com os recursos arrecadados com a aplicação 

da taxa-de-administração-geral-de-ASSISTIDO, as despesas relativas à administração dos 

benefícios e às demais atividades do PCV, excluindo-se as despesas pertinentes à 

administração de investimentos; 

 

4. “taxa-de-administração-geral-de-ASSISTIDO” é a percentagem prevista para cada 

período anual, de acordo com o plano anual de custeio e com a legislação aplicável, que, 

aplicada sobre o total dos benefícios-suplementares pagos pelo PCV, com exceção dos 

benefícios pagos em prestação única, financia, em conjunto com os recursos arrecadados 

com a aplicação da taxa-de-administração-geral-de-PARTICIPANTE-ativo,  as despesas 

relativas à administração dos benefícios e às demais atividades do PCV, excluindo-se as 

despesas pertinentes à administração de investimentos; 
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ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 

 
 
Em 2009 foi realizada alteração no artigo 32 do estatuto da CAGEPREV, com a inclusão de um 

novo parágrafo e renumeração dos demais. A modificação foi realizada com o intuito de prever a 

possibilidade das funções do Diretor de Seguridade serem exercidas cumulativamente pelo Diretor-

Presidente ou pelo Diretor-Administrativo-Financeiro, como forma de reduzir os gastos 

administrativos da entidade, ou por outro motivo, a critério do Conselho Deliberativo. 

 

REDAÇÃO ANTERIOR: 

 
Art. 32. A Diretoria-Executiva será composta por três (3) membros, sendo um Diretor-Presidente, 
um Diretor-Administrativo-Financeiro e um Diretor de Seguridade, todos designados pelo Conselho 
Deliberativo, sendo todos empregados da PATROCINADORA e PARTICIPANTES da 
CAGEPREV. 
 
§ 1º. O mandato da Diretoria-Executiva terá prazo de quatro (4) anos, com possibilidade de 
recondução, sendo seus membros, contudo, demissíveis ad nutum do Conselho Deliberativo. 
 
§ 2º. A Diretoria-Executiva será composta por pessoas com formação de nível superior. 
 
§ 3º. Aplicam-se aos membros da Diretoria-Executiva os mesmos requisitos previstos nos incisos I a 
III do § 6º do art. 26 deste Estatuto. 
 
§ 4º. Os membros da Diretoria-Executiva não poderão ocupar, cumulativamente, cargos do Conselho 
Deliberativo ou do Conselho Fiscal, nem ser cônjuges ou parentes até segundo grau, entre si, ou de 
integrantes desses colegiados. 
 
§ 5º. O Diretor-Presidente será substituído, nos seus impedimentos não superiores a trinta (30) dias, 
por diretor que ele mesmo designe, ou, sendo impossível essa designação ou se tratando de período 
de impedimentos temporários de maior duração, por quem for para isso nomeado pelo Conselho 
Deliberativo. 
 
§ 6º. Em caso de vacância de cargo da Diretoria-Executiva, o Conselho Deliberativo designará novo 
diretor. 
 
§ 7º. O Diretor-Administrativo-Financeiro será o responsável pelas aplicações dos recursos da 
Entidade, para fins de atendimento ao § 5º do art. 35 da Lei Complementar N.º 109. 
 
§ 8º. Os demais membros da Diretoria-Executiva responderão solidariamente com o dirigente 
indicado na forma do parágrafo anterior pelos danos e prejuízos causados à Entidade para os quais 
tenham concorrido. 
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NOVA REDAÇÃO: 
 
Art. 32. A Diretoria-Executiva será composta por três (3) membros, sendo um Diretor-Presidente, 
um Diretor-Administrativo-Financeiro e um Diretor de Seguridade, todos designados pelo Conselho 
Deliberativo, sendo todos empregados da PATROCINADORA e PARTICIPANTES da 
CAGEPREV. 
 
§ 1º. O mandato da Diretoria-Executiva terá prazo de quatro (4) anos, com possibilidade de 
recondução, sendo seus membros, contudo, demissíveis ad nutum do Conselho Deliberativo. 
 

§ 2º.  As funções do Diretor de Seguridade poderão ser exercidas cumulativamente pelo Diretor-

Presidente ou pelo Diretor-Administrativo-Financeiro, conforme vier a ser decidido pelo 

Conselho Deliberativo. 
 

§ 3º.  O Diretor que acumular as funções do Diretor de Seguridade, em conformidade com o disposto 
no § 2º deste artigo, não fará jus a remuneração ou gratificação desta Diretoria. 
 
 
§ 4º. A Diretoria-Executiva será composta por pessoas com formação de nível superior. 
 
§ 5º. Aplicam-se aos membros da Diretoria-Executiva os mesmos requisitos previstos nos incisos I a 
III do § 6º do art. 26 deste Estatuto. 
 
§ 6º. Os membros da Diretoria-Executiva não poderão ocupar, cumulativamente, cargos do Conselho 
Deliberativo ou do Conselho Fiscal, nem ser cônjuges ou parentes até segundo grau, entre si, ou de 
integrantes desses colegiados. 
 
§ 7º. O Diretor-Presidente será substituído, nos seus impedimentos não superiores a trinta (30) dias, 
por diretor que ele mesmo designe, ou, sendo impossível essa designação ou se tratando de período 
de impedimentos temporários de maior duração, por quem for para isso nomeado pelo Conselho 
Deliberativo. 
 
§ 8º. A substituição dos membros da Diretoria-Executiva é da competência exclusiva do Conselho 
Deliberativo. 
 
§ 9º. O Diretor-Administrativo-Financeiro será o responsável pelas aplicações dos recursos da 
Entidade, para fins de atendimento ao § 5º do art. 35 da Lei Complementar N.º 109. 
 
§ 10. Os demais membros da Diretoria-Executiva responderão solidariamente com o dirigente 
indicado na forma do parágrafo anterior pelos danos e prejuízos causados à Entidade para os quais 
tenham concorrido. 
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INFORMAÇÕES SOBRE DESPESAS  
 
 

• ADMINISTRATIVAS 
 

2008 % Total 2009 % Total Var. (%)
Pessoal 105.939,00  16,61% 141.911,35  20,61% 33,96%
Terceiros 140.671,73  22,05% 131.198,01  19,06% -6,73%
Auditoria 10.000,00    1,57% 10.500,00    1,53% 5,00%
Atuária 113.098,23  17,73% 109.577,45  15,92% -3,11%
Contábil 1.500,00      0,24% 1.531,25      0,22% 2,08%
Advogado 1.000,00      0,16% 1.243,05      0,18% 24,31%
Informática 5.923,50      0,93% 6.641,25      0,96% 12,12%
Patentes -               0,00% 1.675,01      0,24% 100,00%
Outras 9.150,00      1,43% 30,00           0,00% -99,67%
Diretoria 334.219,38  52,39% 350.730,43  50,94% 4,94%
Gerais 57.102,79    8,95% 64.622,33    9,39% 13,17%
Totais 637.932,90  100,00% 688.462,12  100,00% 7,92%  

 
Em 2009, as despesas com Pessoal corresponderam a um aumento de 33,96% com relação às 
despesas do ano anterior e 20,61% das despesas globais, correspondendo a um aumento de  24,08% 
em relação ao total das despesas de um para outro ano.  Deve-se considerar inclusas nestas despesas, 
pagamento de viagens para treinamentos, contando passagens e diárias. 
Tivemos novas despesas relacionadas à Patentes pelo registro de nossa marca. 
Vale observar que o grupo relacionado à outras Despesas caiu em 99,67% e com Diretoria aumentou 
apenas 4,94%, mesmo considerando pagamento de viagens para treinamentos, contando passagens e 
diárias. 
Cabe ressaltar o efeito da inflação e recomposição salarial dentro de algumas despesas elencadas, de 
forma direta, quando relacionamos Pessoal e Diretoria, ou indireta, quando consideramos compra de 
material e serviços. 

 
• INVESTIMENTOS 

 
Em 2009 foi pago de taxa de administração de investimento ao Fundo de Investimento Sulamerica: 
- Pelo Fundo Exclusivo – Aqua de Renda Fixa, R$ 85.014,18 referente a uma taxa de 0,25%a.a. 
- Pelo Fundo Pension de Renda Variável, R$ 20.986,25 referente a uma taxa de 1,5%a.a.  
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Ementa: Avaliação Atuarial do Plano 

de Contribuição Variável – PCV da 

Fundação CAGECE de Previdência 

Complementar – CAGEPREV, na 

posição de 31.12.2009. 

PARECER ATUARIAL 
 

1 - CUSTO DO PLANO AVALIADO E EXPECTATIVA DE EVOLUÇÃO FUTURA 

O PCV da CAGEPREV é um plano de benefícios de caráter previdenciário, 

classificado na legislação em vigor na modalidade de contribuição variável, plano esse que 

se caracteriza por reunir recursos de natureza econômico-previdencial que se agregam em 

um total de haveres e por assumir obrigações previdenciais que se reúnem em um total de 

provisões matemáticas, do que resulta um só valor instantâneo para a quota reguladora de 

todas as transações desse conjunto mutualista previdencial. 

Os custos dos benefícios programados são estáveis e os custos dos benefícios de 

risco são variáveis ao longo do tempo, sendo ambos individualmente calculados para cada 

participante ativo, tendo em vista o atingimento de uma meta previdencial definida no 

Regulamento do plano. 

Em atendimento ao disposto no Regulamento do plano, já com as alterações que 

entraram em vigor em 08/12/2009, a taxa-de-administração-geral-de-PARTICIPANTE-

ativo foi fixada em 9,0% sobre o somatório das contribuições, contribuições-de-risco e 

fundações-extras a serem vertidas para o PCV nesse exercício anual. Os assistidos passarão 

também a contribuir para o custeio administrativo do plano, por meio da taxa-de-

administração-geral-de-ASSISTIDO, de 1,5% sobre o valor dos seus benefícios de 

prestação continuada no PCV concedidos no exercício de 2010.  

Referidos percentuais foram definidos com base no orçamento das despesas 

administrativas elaborado pela Entidade, nas contribuições de ativos e nos benefícios a 

serem pagos pelo plano no exercício de 2010, efetuando-se o rateio das despesas 

∑∑∑∑        PROBUS
CONSULTORIA ATUARIAL
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administrativas entre os participantes ativos e assistidos pelas suas respectivas 

remunerações mensais, da seguinte forma: 

 

O custo médio dos benefícios do plano, calculado na posição de 31/12/2009 e 

projetado para janeiro de 2010, representado pela taxa total, agregada por participante e por 

benefício, para o atual grupo de participantes ativos, situou-se nesta avaliação em 14,636% 

sobre a folha de salários de participação, conforme mostrado nos campos 54 a 58 do 

DRAA. Prevê-se que os custos permaneçam como planejados na perspectiva individual de 

cada participante, nada impedindo, contudo, que as contribuições para o PCV possam vir a 

ser revistas no futuro em função do desempenho dos investimentos e do comportamento 

biométrico da massa ou mesmo da vontade pessoal do participante, sempre dentro dos 

limites e condições preconizados pelo Regulamento, visando a alcançar ou ampliar as 

metas de benefícios intencionadas. Dessa forma, tanto a patrocinadora como os 

participantes poderão ajustar as suas taxas de contribuição visando a corrigir eventuais 

discrepâncias no processo fundacional do PCV, em face dos benefícios intencionados. 

RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
PELA REMUNERAÇÃO MENSAL DOS PARTICIPANTES

Remuneração Mensal em 31/12/2009 Valor Participação
Assistidos - Benefícios no PCV 6.125,34          0,17%
Ativos - Salários de Participação 3.673.867,51   99,83%
Total (1) 3.679.992,85   100,00%

Despesas Administrativa Anual Valor Participação
Assistidos 1.180,71          0,17%
Ativos 708.168,82      99,83%
Total (2) 709.349,53      100,00%

Base de Incidência Anual Valor Taxa de Adm.
Assistidos - Benefícios no PCV (3) 76.444,24        1,5%
Ativos - Contribuições (4) 7.874.705,67   9,0%

Notas:

(1) Remunerações mensais de Assistidos e Ativos verificadas em 31/12/2009;

(2) Projeção das despesas administrativas referentes à gestão previdencial para 2010, conforme orçamento 

     elaborado pela CAGEPREV;

(3) Projeção do pagamento de benefícios para 2010, conforme orçamento elaborado pela CAGEPREV;

(4) Projeção das contribuições de Ativos para 2010, conforme orçamento elaborado pela CAGEPREV.
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2 - CAUSAS DO SUPERÁVIT / DÉFICIT ATUARIAL 

A arquitetura atuarial do PCV da CAGEPREV, com contribuições e benefícios 

expressos em quotas, as quais variam em função da rentabilidade do plano e do 

comportamento biométrico da massa de participantes, impede o surgimento quer de 

superávit, quer de déficit atuarial. 

3 - FUNDOS E SUAS DESTINAÇÕES 

Além das contas-individuais e de outros portfólios passivos previdenciais de seus 

participantes, o PCV constitui dois fundos coletivos, contabilizados em quotas e em Reais, 

a saber: 

1. Fundo de Reserva Patronal 

• Regra de Constituição: este fundo é constituído pelos valores 

correspondentes aos saldos da conta-de-patrocinador dos participantes que 

se desligarem do plano e optarem pelo instituto do Resgate. 

• Regra de Reversão: os valores acumulados neste fundo podem ser 

destinados, na forma prevista no Regulamento do plano, ao pagamento de 

contribuições e contribuições-de-risco em favor do grupo de todos os 

participantes-ativos, na proporção existente entre as contribuições e 

contribuições-de-risco da Patrocinadora e dos participantes. 

• Saldo em 31/12/2009: R$ 43.432,10 

2. Fundo Administrativo 

• Regra de Constituição: este fundo é constituído pelos valores segregados 

mensalmente a partir da aplicação: i) da taxa-de-administração-geral-de-

PARTICIPANTE-ativo sobre as contribuições, contribuições-de-risco e 

fundações-extras; ii) da taxa-de-administração-geral-de-ASSISTIDO sobre 

o valor dos benefícios de prestação continuada; e iii) da taxa-de-

administração-de-BPD sobre o saldo da conta-individual dos participantes-

ativos optantes pelo benefício-proporcional-diferido (BPD). 
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• Regra de Reversão: os valores acumulados neste fundo podem ser 

destinados, na forma prevista no Regulamento do plano, ao custeio das 

despesas administrativas da CAGEPREV, excluídas aquelas despesas 

relativas aos investimentos do plano. 

• Saldo em 31/12/2009: R$ 433.580,25. 

4 - QUALIDADE DO CADASTRO  

A posição cadastral que serviu de base para esta avaliação atuarial foi a de 

31/12/2009. 

O cadastro utilizado apresenta boa qualidade, tendo sido objeto de análise de 

consistência pela PROBUS, não se identificando dificuldades que influenciassem o custeio 

do plano. 

5 - MUDANÇAS DE HIPÓTESES OU MÉTODOS ATUARIAIS 

No exercício de 2009 não houve qualquer modificação nas hipóteses ou métodos 

atuariais em vigor. 

6 - HIPÓTESES ATUARIAIS: DISCREPÂNCIAS ENTRE O PLANEJADO E O 
REALIZADO 

Atualmente, registram-se no PCV apenas 6 aposentadorias programadas, 

5 pensões de ativo e nenhuma aposentadoria por invalidez dos participantes ativos, 

totalizando 11 assistidos nos portfólios previdenciais mutualistas do plano. Dada a 

arquitetura atuarial do plano, somente os portfólios mutualistas são passíveis de 

discrepâncias biométricas, as quais afetam o valor da quota mas não o equilíbrio 

fundacional do plano. Considerando o reduzido número de beneficiários desses portfólios, 

não há ainda uma massa de assistidos estatisticamente representativa para se 

quantificar as discrepâncias biométricas ocorridas no último exercício anual. 

Segundo informação da CAGEPREV, a taxa nominal de rentabilidade dos 

investimentos da Entidade durante o exercício de 2009 foi de 13,98%, contra uma inflação 

acumulada no mesmo período de 3,93%, medida pelo IPC-Brasil da FGV e de 4,11% pelo 
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INPC da Fundação IBGE. Dessa forma, a taxa de rentabilidade real dos 

investimentos da Entidade foi de 9,67% a.a., quando referenciada ao índice IPC-

Brasil, e de 9,48% a.a., usando-se como referência o INPC. Tais taxas são superiores à 

taxa de juros atuarial adotada no PCV, de 6,00% ao ano. 

Já a variação real do valor da quota do plano durante o exercício de 2009 foi de 

8,39%, descontada a inflação acumulada no mesmo período, medida pelo IPC-Brasil da 

FGV, e de 8,20%, descontando-se a inflação acumulada no exercício pelo INPC.  

Ressalte-se que na arquitetura atuarial do PCV todas as discrepâncias biométricas, 

de mercado e de custeio administrativo, bem assim o efeito de eventuais fatores de ordem 

gerencial, são absorvidos pelos mecanismo de precificação da quota, o que explica a 

diferença entre a valorização da quota e a rentabilidade real dos investimentos, antes 

referidas. 

8 – ALTERAÇÕES NO PLANO 

As alterações no plano, ocorridas em 08/12/2009 e relacionadas a seguir, não 

repercutiram na apuração das Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos e a 

Conceder do PCV, na posição de 31/12/2009. 

As alterações efetuadas no plano foram as seguintes: 

1) implementação da cobrança de contribuições de assistidos para o custeio 

das despesas administrativas do plano, por determinação da Secretaria de 

Previdência Complementar - SPC; 

2) alteração do indexador do plano para efeito da atualização monetária dos 

valores do Resgate e da Portabilidade, de IPC-Brasil (FGV) para INPC 

(IBGE), como forma de compatibilizar o indexador utilizado no plano com o 

índice de preços utilizado pela Patrocinadora para o reajuste dos seus salários.  

No que se refere à avaliação atuarial, as supracitadas alterações afetaram apenas o 

custeio das despesas administrativas, pela implementação da taxa-de-administração-geral-
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de-ASSISTIDO, cujo percentual para o exercício de 2010 foi fixado em 1,5%, 

conforme já comentado no item 1 deste Parecer. 

9 - CERTIFICAÇÃO 

O DRAA do PCV, na posição 31/12/2009, retrata adequadamente as obrigações 

previdenciais totais do plano, no montante de R$ 45.947.575,42 (quarenta e cinco 

milhões, novecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e 

quarenta e dois centavos), cabendo à sua auditoria contábil independente a certificação do 

ativo líquido do plano para cobertura de todos os seus compromissos previdenciais, ativo 

este de montante igual às obrigações previdenciais aludidas. 

É este o nosso parecer. 

Fortaleza, 25 de fevereiro de 2010. 

 
 
 

Wandermon Corrêa Silva 
Atuário 

M.I.B.A. nº 1.280 

Emílio Capelo Júnior 
Diretor Operacional 

PROBUS Consultoria Atuarial 
C.I.B.A Nº 37 

Christian Aggensteiner Catunda 
Atuário 

M.I.B.A. nº 1.174 


