
Batemos a Meta Atuarial de dezembro, 
do ano de 2017 e no acumulado

Janeiro de 2018

O ano de 2017 não foi nada fá-
cil em termos de mercado 
financeiro, mesmo assim a 

Cageprev conseguiu, novamente ba-
ter a meta atuarial do PCV – Plano 
de Contribuição Variável, em de-
zembro, no ano de 2017 e no acu-
mulado de 2004 a 2017. No mês de 
dezembro rentabilizamos nossos 
investimentos em 0,76% contra uma 
meta atuarial de 0,72%. Chegamos 
ao final do ano com uma rentabili-
dade da carteira de investimentos de 
9,92% contra uma meta atuarial de 
7,82%.

No acumulado, ou seja, nos 13 
anos de existência da Cageprev – 
2004 a 2017 rentabilizamos nossos 
investimentos em 408,87 % contra 
uma meta atuarial de 361,23%. É gra-
tificante poder comunicar aos parti-
cipantes da Fundação estes resulta-
dos, visto que vários eventos durante 
o ano de 2017 deixaram o mercado 
bastante volátil.

Iniciamos, em janeiro, com uma 
Selic  de 13,75%, taxa esta que nos 
permitia aplicar grande parte de 
nossos recursos em títulos públicos 
do Tesouro Nacional, principalmen-

te NTN-Bs, que levadas a vencimen-
to, nos davam a tranquilidade de 
que, sem volatilidade na carteira de 
investimentos, e sem risco de mer-
cado, bateríamos a meta atuarial do 
corrente ano.

Ao longo do ano, o Copom foi 
reduzindo a taxa terminando o ano 
com 7%, fazendo com que a renda 
fixa perdesse toda atratividade aca-
bando, portanto, o fim da era do 
retorno sem risco. Começamos a 
vivenciar um novo mercado, tanto 
assim que já a partir de agosto ini-
ciamos as aplicações financeiras em 
Fundos Multimercados, que muito 
nos ajudou a bater a meta atuarial 
do ano.

Outro fator para o alcance deste 
resultado foi de manter na carteira 
títulos privados com rentabilidade 
acima da meta atuarial e incremento 
na carteira de empréstimos a partici-
pantes, oferecendo juros bem abaixo 
do praticado no mercado financeiro. 
Assim encerramos o ano com mais 
esta vitória, prometendo aos parti-
cipantes e a nossa patrocinadora a 
mesma garra e melhor desempenho 
para 2018.

Politica de 
Investimentos 

para 2018

A Politica de Investimen-
tos aprovada para 2018 
foi elaborada levando 

em conta um dos maiores fe-
chamentos no ciclo de juros que 
tivemos neste país. Teremos que 
nos adaptar a uma nova realida-
de para batermos a meta atua-
rial via ativos e investimentos 
com um nível de risco/retorno 
mais atraentes -  em outras pa-
lavras, a Cageprev  precisará se 
movimentar para os segmentos 
de Renda Variável, Fundos Mul-
timercados/Estruturados e Cré-
dito para buscar atingir o mes-
mo retorno conseguido  com 
as NTNBs – que não será mais 
possível. A Politica de Investi-
mentos para 2018 prevê aplica-
ções financeiras nos segmentos 
acima citados.

Reunião do Conselho Deliberativo

No dia 19 de dezembro de 2017, a Diretoria da 
Cageprev, dentre outras pautas, apresentou 
a Politica de Investimentos aos membros 

do Conselho Deliberativo, quando foi aprovada por 
unanimidade. Presentes: Aurineide Lemos, presi-
dente do Conselho, Antônio Silva Girão, Carlos Ros-
sas Mota e Sérgio Ponte. Pela Diretoria da Cageprev, 
Sérgio Lage, presidente e Clóris Ferreira, diretora 
Administrativo-Financeira.


