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RELATÓRIO ANUAL DA DIRETORIA EXECUTIVA – 2010

 A Cageprev atinente aos seus princípios de transparência, sustentabi-
lidade e comprometimento com seus objetivos, participantes e patrocinadora 
tem a satisfação de prestar contas das suas atividades desenvolvidas no exercí-
cio fi nanceiro de 2010.
 No encerramento de mais um ano, podemos considerar que super-
amos inúmeros desafi os, dentre os quais, podemos citar, a alta volatilidade 
do nosso mercado fi nanceiro, que, se não muito bem analisado, poderia ter 
gerado péssimas consequências para a saúde fi nanceira do Plano.
 Naquele exercício, o Patrimônio da Fundação passou de R$ 45,9 para 
R$ 58,4 milhões, representando um crescimento de 27% no exercício.
 A taxa nominal de rentabilidade nos investimentos foi de 11,92%, in-
ferior à nossa meta atuarial (INPC-IBGE + 6%) de 12,83%. Descontada a in-
fl ação acumulada, medida pelo INPC-IBGE, de 6,47%, os investimentos da 
CAGEPREV, no ano, apresentaram uma taxa de rentabilidade real de 5,12%, 
abaixo da taxa atuarial, do PCV, de 6% ao ano.
 No segmento de Renda Fixa, através do nosso fundo exclusivo Aqua 
FI, rentabilizamos 12,28%; no segmento de Renda Variável, representado pe-
los fundos Pension e de Construção Civil, rentabilizamos 1,75% e 8,01%, re-
spectivamente. Na Carteira de Empréstimos a Participantes, rentabilizamos 
17,91%.
 Como observado, embora tenha sido um ano razoavelmente rentáv-
el para nossos investimentos, face ao bom trabalho realizado pela Diretoria, 
devido aos efeitos infl acionários existentes no exercício fi nanceiro, não conse-
guimos superar a meta.
 A variação do valor da quota do PCV foi de 4,87%, já descontada a 
infl ação acumulada no ano, medida pelo INPC-IBGE, anteriormente comen-
tada. 
 Encerramos o mesmo período, com 1.042 participantes, sendo 4 assis-
tidos, representando uma adesão à CAGEPREV de quase 90% dos emprega-
dos da sua patrocinadora.
 Concedemos 375 empréstimos a participantes, liberando um saldo na 
ordem de R$ 4,8 milhões, rendendo ao fundo o equivalente a R$ 884,9 mil, 
entre juros e correção monetária, vindo a benefi ciar as reservas matemáticas 
do Plano, mais R$ 33 mil de taxa de administração.
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 Com relação aos assistidos, no mês de maio, o reajuste de suas aposen-
tadorias foi reajustada em 5,04%, considerando o período de 01/maio/09 a 31/
abril/2010, inferior, no entanto, à variação do INPC, acumulada em 5,54% no 
mesmo período.
 Observa-se que tal resultado foi fruto dos resultados infl acionários no 
período.
 O INPC é o índice que reajusta o salário de quase todas as categorias 
de trabalhadores.
 Finalizando, apresentamos, em seguida, as Demonstrações Financei-
ras de 2010, agradecendo o apoio recebido de nossos colaboradores e da nossa 
patrocinadora, a Cagece.

A Diretoria.
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CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(Em reais)

ATIVO 2010

DISPONÍVEL Nota 3.1.1 83.641,84         

REALIZÁVEL Nota 3.1.2 58.554.779,67  
Gestão Previdencial Nota 3.1.2 - a 591.998,06       
Gestão Administrativa Nota 3.1.2 - b 56.984,53         
Investimentos Nota 3.1.2 - c 57.905.797,08  
  Créditos Privados e Depósitos Nota 3.1.2 - c.1 463.494,81       
  Fundos de Investimento Nota 3.1.2 - c.2 51.415.469,89  
  Empréstimos Nota 3.1.2 - c.4 6.026.832,38    

PERMANENTE Nota 3.1.3 5.741,12           
Imobilizado 5.741,12           

TOTAL DO ATIVO 58.644.162,63  

PASSIVO

EXIGÍVEL OPERACIONAL Nota 3.2.1 196.050,29       
Gestão Previdencial Nota 3.2.1 - a 92.216,15         
Gestão Administrativa Nota 3.2.1 - b 100.614,14       
Investimentos Nota 3.2.1 - c 3.220,00           

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL Nota 3.2.2 2.667,88           
Gestão Administrativa 2.667,88           

PATRIMÔNIO SOCIAL Nota 3.2.3 58.445.444,46  
Patrimônio de Cobertura do Plano Nota 3.2.3.1 57.868.089,23  
   Provisões Matemáticas 57.868.089,23  
      Benefícios Concedidos 1.192.878,88    
      Benefícios a Conceder 56.675.210,35  
Fundos 577.355,23       
   Fundos Previdenciais 67.212,03         
   Fundos Administrativos 510.143,20       

TOTAL DO PASSIVO 58.644.162,63  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO ATIVO LÍQUIDO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(Em reais)

2010

A) ATIVO LÍQUIDO - SALDO INICIAL 45.991.007,52 

1. ADIÇÕES 13.421.894,92 
Contribuições Previdenciais 6.908.470,04  
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 5.741.755,40  
Receitas Administrativas 729.890,01      
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa 27.113,50        
Reversão de fundos - Gestão Administrativa 14.665,97        

2. DESTINAÇÕES (1.477.602,18)  
Benefícios (705.931,70)     
Despesas Administrativas (644.617,31)     
Constituição de Contingências - Gestão Administrativa (35.824,25)       
Constituição de fundos - Gestão Administrativa (91.228,92)       

3. ACRÉSCIMO/DECRESCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1+2) 11.944.292,74 
Provisões Matemáticas 11.920.513,81 
Fundos Previdenciais 23.779,93        

B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A+3) 57.935.300,26 

C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS 510.143,20      
Fundos Administrativos 510.143,20      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVE
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(Em reais)

2010

A) ATIVO LÍQUIDO - SALDO INICIAL 45.991.007,52  

1. ADIÇÕES 13.328.289,47  
Contribuições Previdenciais 7.586.534,07    
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 5.741.755,40    

2. DESTINAÇÕES (1.383.995,73)  
Benefícios (705.931,70)     
Custeio Administrativo (678.064,03)     

3. ACRÉSCIMO/DECRESCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1+2) 11.944.292,74  
Provisões Matemáticas 11.920.513,81  
Fundos Previdenciais 23.779,93         

B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A+3) 57.935.300,26  

C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS 510.143,20       
Fundos Administrativos 510.143,20       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - PCV
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(Em reais)

2010

1. ATIVOS 58.550.058,09  
Disponível 5.614,56           
Recebível 1.102.141,26    
Investimento 57.442.302,27  
   Fundos de Investimento 51.415.469,89  
   Empréstimos 6.026.832,38    

2. OBRIGAÇÕES 104.613,63       
Operacional 104.613,63       

3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS 510.143,20       
Fundos Administrativos 510.143,20       

5. ATIVO LIQUIDO (1-2-3) 57.935.300,26  
Provisões Matemáticas 57.868.089,23  
Fundos Previdenciais 67.212,03         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA)
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(Em reais)

2010

A) FUNDO ADMINISTRATIVO - SALDO INICIAL 433.437,75     

1. Custeio da Gestão Administrativa 757.147,01     
    1.1 Receitas 757.147,01     
         Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 679.383,18     
         Custeio Administrativo dos Investimentos 19.517,42       
         Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos 18.489,41       
         Resultado Positivo dos Investimentos 27.257,00       
         Outras Receitas 12.500,00       

2. Despesas Administrativas (680.441,56)    
     2.1 Administração Previdencial (619.912,20)    
          Pessoal e Encargos (408.798,35)    
          Treinamentos/Congressos e Seminários (2.886,30)        
          Viagens e Estadias (2.752,64)        
          Serviços de Terceiros (75.029,76)      
          Despesas Gerais (95.241,48)      
          Depreciações e Amortizações (2.725,48)        
          Contingências (32.241,82)      
          Outras Despesas (236,37)           

      2.2 Administração dos Investimentos (60.529,36)      
          Pessoal e Encargos (48.172,06)      
          Treinamentos/Congressos e Seminários (320,70)           
          Viagens e Estadias (305,84)           
          Serviços de Terceiros (1.775,14)        
          Despesas Gerais (5.089,02)        
          Depreciações e Amortizações (302,84)           
          Contingências (3.582,43)        
          Outras Despesas (981,33)           

4. Sobra/Insuficiencia da Gestão Administrativa (1-2) 76.705,45       

5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4) 76.705,45       

B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+5) 510.143,20     

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - PCV
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(Em reais)

2010

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO (1) 57.868.089,23  

1. Provisões Matemáticas 57.868.089,23  
    1.1 Benefícios Concedidos 1.192.878,88    
       Contribuição Definida 1.192.878,88    
    1.2 Benefícios a Conceder 56.675.210,35  
       Contribuição Definida 56.675.210,35  
          Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores 13.436.412,77  
          Saldo de Contas - Parcela Participantes 43.238.797,58  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR 

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

PLANO DE BENEFÍCIO DE CONTRIBUIÇÃO 

DEFINIDA 

       

Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2015 
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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
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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.  

Será permitida alocação em títulos públicos federais, certificados e recibos de 
depósito bancários (CDBs/RDBs), debêntures, certificados de recebíveis 
imobiliários (CRIs), depósito a prazo com garantia especial (DPGEs), 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
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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 - 2011 

Segmento de Renda Fixa 74%

Segmento de Renda Variável 10%

Segmento de Investimentos Estruturados 6%

Segmento de Investimentos no Exterior 0%

Segmento de Imóveis 0%

Segmento de Operações com Participantes 10%

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 
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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. 

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
s

p
e

c
u

la
ti

v
o

F3

A1

A2

A3

In
v

e
s

ti
m

e
n

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. 
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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. 

• 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 
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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: 

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. 
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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 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. 
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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; 
• 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; 
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• 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 não observa princípios de responsabilidade sócio ambiental. 
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SITUAÇÃO DAS DESPESAS 

 
 

ADMINISTRATIVAS 
 

Despesas 2009 % Total 1 2010 % Total 2 %
Pessoal 141.911,35   20,61       128.087,24   19,87         -9,74%
Terceiros 131.198,01   19,06       127.207,27   19,73         -3,04%
Auditoria 10.500,00     1,53         11.000,00     1,71          4,76%
Atuária 109.577,45   15,92       108.493,69   16,83         -0,99%
Contabil 1.531,25       0,22         -               -            -100,00%
Advogado 1.243,05       0,18         510,00          0,08          -58,97%
Informática 6.641,25       0,96         6.363,58       0,99          -4,18%
Patentes 1.675,01       0,24         240,00          0,04          -85,67%
Rec. Humanos -               -          600,00          0,09          100,00%
Outras 30,00            0,00         -               -            -100,00%
Diretoria 350.730,43   50,94       335.148,65   51,99         -4,44%
Gerais 64.622,33     9,39         54.174,15     8,40          -16,17%
Totais 688.462,12   100,00     644.617,31   100,00       -6,37%  

 
Conforme exposto acima, observamos uma redução de 6,37% no total das despesas da Cageprev. 
Se corrigíssemos monetariamente o valor das despesas de 2009 pelo percentual de 6,47% (INPC 
acumulado no ano), encontraríamos um resultado na faixa dos R$ 733 mil, superior ao valor de 
R$ 644 mil apresentado em 2010. 
Podemos destacar como principais resultados nas reduções ocorridas, cosiderando seus valores: 
9,74%, nas despesas de pessoal; 3,04%, nas despesas com Terceiros; e 16,17%, nas Despesas 
Gerais. 
Todos esses valores referentes ao exercício de 2009, se corrigidos monetariamente, apresentariam 
resultados superiores aos apresentados em 2010. 
Ou seja, conseguimos reduzir nossas despesas a um patamar abaixo da correção monetária de 
seus próprios insumos pretéritos. 
 
 

INVESTIMENTOS 
 
Abaixo demonstramos quanto foi pago, em 2010, de taxa de administração aos nossos Fundos de 
Investimentos: 
 
Na Sulamérica 
- Fundo Aqua (Exclusivo), Renda Fixa, R$ 99.271,03 referente à taxa de 0,5% a.a.; 
- Fundo Pension, Renda Variável, R$ 51.863,65, referente à taxa de 1,5% a.a. 
 
No Safra 
- Fundo Safra de Construção Civil, Renda Variável, R$ 40.317,46, referente à taxa de 2% a.a. 
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