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Resultado do primeiro semestre de 2016

Terminado o primeiro semestre 
e diante de tantas incertezas da 
economia e da política do nos-

so país, a CAGEPREV continua forte. 
Os fundos de pensão,  como um dos 
principais formadores de poupança 
de longo prazo em nosso país, pos-
suindo assim, grande relevância na 
economia nacional, direcionaram 
seus investimentos nestes primeiros 
seis meses para os títulos públicos 
federais. E não poderia ser de outra 
forma. No cenário atual, com quadro 
recessivo interno, com alta volatilida-
de no mercado financeiro e a falta de 
definições de uma política financei-
ra, este caminho foi o mais prudente.
A CAGEPREV neste período  investiu 
seus recursos na compra de NTN-Bs, 
títulos públicos do Tesouro Nacional, 
indexados ao IPCA e somados a uma 
taxa de juros, taxa esta sempre superior 
à determinada na nossa meta atuarial.
Outra medida que tomamos foi mar-
car na curva ou levar a vencimento 
estes papeis, e quando digo toma-

mos é que os investimentos da CA-
GEPREV são definidos anualmente 
por uma “Politica de Investimentos” 
documento aprovado pelo Conselho 
Deliberativo, e que orienta a Dire-
toria e o Comitê de Investimentos, 
quando da realização de qualquer 
aplicação financeira da  Fundação.
Sendo assim veri-
ficamos que con-
seguimos ren-
tabilizar nossos 
investimentos no 
período em 7,66% 
contra uma meta 
atuarial de 8,00%. 
Nosso patrimô-
nio em 31/06/2016 
no valor de R$ 
144.801.348,13 obser-
vou um crescimento 
em relação ao final 
de 2015 de 10,13%. 
Terminamos o se-
mestre com 1.331 
participantes, sendo 

Reunião da Cageprev com a Caixa

No dia 13 de maio de 2016 os gerentes da Caixa Econômica Josivan Rocha e Vinícius 
Tonidandel reuniram-se com a diretoria da Cageprev e o Presidente da Fapece 
Tiago Lessa para apresentarem o desempenho da carteira do Fundo Aqua Caixa. 

Na época, a carteira estava concentrada em ativos atrelados à inflação marcados na 
curva, pagando em média IPCA + 6,02%, suficiente para superar a meta atuarial. Na 
ocasião Vinícius informou que estava deixando a gestão do fundo Aqua, agradeceu pelo 
período de parceria e apresentou o Luis Fernando Brum de Melo que fará a gestão dos 
Investimentos.

42 assistidos quando pagamos o va-
lor de R$ 1.621.693,98  de benefícios 
nesses seis primeiros meses. Vejam 
nos gráficos e quadros seguintes, a 
evolução da rentabilidade, do patri-
mônio, da composição dos partici-
pantes e os benefícios pagos pela  CA-
GEPREV no primeiro semestre de 2016.

Estatais terão comitê 
para supervisionar 
fundos de pensão

Aprovada no final de junho 
a Lei 13.303, chamada “Lei 
de Responsabilidade das 

Estatais”, tem uma implicação direta 
para as entidades patrocinadas pelas 
empresas públicas e de economia 
mista. A nova lei criou o Comitê de 
Auditoria Estatutário como órgão 
auxiliar do Conselho de Administração 
ao qual se reportará diretamente. 
Dentre suas atribuições está avaliar a 
razoabilidade dos parâmetros em que 
se fundamentam os cálculos atuariais, 
bem como o resultado atuarial dos 
planos de benefícios mantidos pelo 
fundo de pensão, quando a empresa 
pública ou a sociedade de economia 
mista for patrocinadora de entidade 
fechada de previdência complementar.
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Gestão dos Investimentos

A Gestão dos Investimentos e o Pagamento
dos Benefícios

O objetivo maior de um 
fundo de pensão é pa-
gar o benef ício de com-

plementação da aposentadoria 
a seus participantes. A CAGE-
PREV já faz isto com compe-
tência. Com 63 participantes 
assistidos, entre aposentados 
e pensionistas, e com uma fo-
lha mensal na ordem de R$ 
185.324,67 – junho/2016 mos-
tra a importância da gestão 
dos investimentos para este 
f im. Com o crescimento do nú-
mero de assistidos, a Fundação 
se preocupa em dar l iquidez 
nos seus ativos, para ao longo 
do tempo honrar o pagamen-
to mensal dos benefícios. Para 
tanto, a CAGEPREV vem man-
tendo uma posição conserva-
dora nos seus investimentos, 
com alocação em títulos públi-
cos, que são ativos de baixo ris-
co. Todo ano, através do estudo 
de ALM, documento elaborado 
para comparar o casamento 
dos recursos com as obriga-
ções – ativo X passivo da CA-
GEPREV esta posição é revista, 
v isando adequar as necessi-
dades do caixa da Fundação. 

Rentabilidade x Meta Atuarial - jan/16 a jun/16

Diretora da Abrapp visita a Cageprev

A diretora Regional Nordeste 
da Abrapp Jussara Carvalho 
Salustino visitou a Cageprev 

no dia 13 de julho, buscando uma 
maior proximidade com a associa-
da. Tendo sido recepcionada pelos 
diretores Sérgio Lage e Clóris Fer-
reira, Jussara fez uma apresentação 
institucional da Abrapp e se propôs 
a apoiar a Fundação no que for ne-
cessário.
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Composição da Carteira de Investimentos – CAGEPREV

A Carteira de Investimentos da CAGEPREV encontra-
-se com a seguinte composição: 90,05% dos Investi-
mentos estão alocados em Renda Fixa. Destes, 77% 

são títulos públicos e 23% são Crédito Privado, distribuídos 
nos fundos Sul America Aqua e Caixa Aqua (exclusivos) e 
o BB Previdenciário; 1,94% estão alocados em Renda Vari-
ável, que são os dois fundos de ações Expertise e Experti-
se II; 7,74% compõem os Empréstimos aos Participantes e 
0,27% estão alocados em Imóveis, que são as duas salas onde 
funciona a CAGEPREV. No primeiro semestre de 2016 o To-

Investimento 
em Renda Fixa

Fugindo da instabilidade do 
mercado financeiro, o investidor 
encontra na renda fixa dois 

produtos LCI – Letras de Crédito 
Imobiliário e LCA- Letras de Crédito 
do Agronegócio muito procuradas nos 
últimos anos. Emitidas por instituições 
financeiras com lastro em suas carteiras 
de financiamentos, esse títulos são 
bastante atraentes para quem tem 
um horizonte de curto prazo, pouco 
apetite ao risco e nenhuma disposição 
para pagar imposto de renda sobre 
os rendimentos.  Pesquisando 
encontramos LCIs e LCAs com retornos 
que chegam a 97% do CDI, lembrando 
que as maiores taxas são pagas por 
instituições de médio porte que, em 
teoria tem um risco maior que o de 
grandes bancos de varejo. Neste caso, 
as aplicações financeiras no valor de 
até R$250 mil por CPF e  instituição 
para o caso de quebra do emissor, 
são garantidas pelo FGC – Fundo 
Garantidor de Crédito. O investidor 
receberá o valor aplicado, até aquele 
montante, garantindo assim o retorno 
do investimento. 

tal Acumulado dos Investimentos atingiu R$ 142.727,432,19 
(Cento e quarenta e dois milhões, setecentos e vinte e sete 
mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dezenove centavos). 
A rentabilidade dos Investimentos em junho acumulou 
7,66% contra uma meta atuarial acumulada de 8,00%. No 
segmento de renda fixa a rentabilidade acumulou 7,47%, a 
renda variável 11,84%, os empréstimos 8,50% e os imóveis 
2,30%. A rentabilidade acumulada desde o início do plano al-
cançou 338,25% e está 6,79% acima meta atuarial acumulada 
que atingiu 310,38 %.

Principais alterações no 
Regulamento do PCV da 
CAGEPREV

A PREVIC – Superinten-
dência Nacional de Pre-
vidência Complementar, 

através do Parecer No. 053/2016/
CGAT/DITEC/PRIVIC, de 03 de 
junho de 2016, aprovou as alte-
rações propostas ao regulamen-
to do Plano de Benefícios PCV 
da CAGEPREV.  Como princi-
pais alterações, destacamos:
Art.17- previsão de permis-
são ao participante, quando da 
concessão do benefício de apo-
sentadoria, em optar pelo rece-
bimento, na forma de pagamen-
to único, de até 25% do saldo 
acumulado da reserva oriun-
da das contribuições laborais;
Art. 26- inclusão de item para 
permitir que a entidade pos-
sa suspender o pagamento de 

benefícios nas situações em 
que for verificado o não aten-
dimento às solicitações de re-
cadastramento, podendo a 
suspensão persistir até a regu-
larização da situação motiva-
dora da mencionada suspensão.  
 Art. 64 - Altera o último mês 
de vigência do valor do bene-
fício de aposentadoria para 
dezembro. Visa corrigir o va-
lor pago do benefício de apo-
sentadoria pela CAGEPREV 
no mês de janeiro de cada ano, 
coincidindo com o reajuste 
do benefício pago pelo INSS.
O texto consolidado evidencian-
do todas as alterações realizadas 
no PCV se encontra a disposi-
ção dos participantes no nos-
so site: www.cageprev.com.br
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Expediente: Cageprev in-
forma é o informativo tri-
mestral da Cageprev – Fun-
dação Cagece de Previdência 
Complementar, instituída 
pela Companhia de Água e 

Esgoto do Ceará – Cagece, pessoa jurídica 
de direito privado, sem fi ns lucrativos. En-
dereço: Avenida Treze de Maio, 1116, salas 
904 e 905 – Edifício Offi  ce Treze de Maio, 
Bairro de Fátima, CEP: 60.040-531 – Forta-

leza-Ceará. Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100; 
e-mail: cageprev@cageprev.com.br. Direto-
ria Executiva: Sérgio Lage Rocha – Diretor 
Presidente e Clóris Ferreira – Diretora Ad-
ministrativa Financeira. Conselho Delibe-
rativo: Raimunda Aurineide Lemos Caldas 
(Presidente), Carlos Augusto Lopes Morei-
ra, Antônio Silva Girão, Silvânia Benevides 
Monteiro, Otávio Fernandes Frota, Vicen-
te Leite de Araújo, Adalberto Napoleão de 
Araújo Neto e Velúsia Maria Canafístula Ca-

murça. Conselho Fiscal: Claudomiro Cos-
ta Sampaio (Presidente), Adeilson Rolim 
de Souza, Francisco José da Silva Cavalcan-
te, Antônio Ribeiro de Melo Neto, Francis-
co de Assis Gomes Silva, William Ferreira 
Carvalho, Silvério Teixeira Oliveira e Ro-
berta Azevedo de Menezes. Tiragem: 1.500 
exemplares. Jornalista: Eva Silva de Olivei-
ra (RN 00529JP). Fotos: arquivo Cageprev e 
Google imagens.

Projeto de Lei 268 mexe com os 
Fundos de Pensão

Tramita no Congresso Nacional, 
PLP No. 268/2016, que altera de 
forma signifi cativa a gestão dos 

fundos de pensão, cujos patrocinadores 
sejam empresas estatais. Este projeto, 
já aprovado no Senado, chegou em 
caráter de urgência na Câmara dos 
Deputados, e não foi a votação devido 
a interferência das associações de 
entidades e de participantes dos fundos 
de pensão.  Este PL visa alterar a Lei 
Complementar No. 108/2001, com o 
objetivo de aprimorar os dispositivos de 
governança das entidades fechadas de 

previdência complementar vinculadas à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios, às suas autarquias, 
fundações, sociedades de economia 
mista, e outras entidades públicas.  
Como principais mudanças podemos 
citar a composição dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal e da Diretoria 
dessas entidades. A CAGEPREV está 
vigilante no acompanhamento deste 
projeto de lei, já se posicionando, 
através de nossa associação ABRAPP, 
contra várias alterações previstas no 
documento. Vamos aguardar.

Certifi cação dos 
Conselheiros

De acordo com a Resolução 
CNPC nº. 19/2015 de 30 de 
março de 2015, publicada 

em 16 de abril de 2015, que defi ne o 
processo de certifi cação de todos os 
conselheiros (titulares e suplentes), 
dirigentes e membros de comitês das 
EFPC’s, informamos que todos os 
Conselheiros Titulares e Suplentes 
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, 
bem como todos os membros do 
Comitê de Investimentos e Diretores 
da CAGEPREV estão certifi cados.


