
Agosto de 2018

O mercado financeiro no 
Brasil vive momentos de 
incertezas nesses meses 

que antecedem as eleições majo-
ritárias. Perdemos boa parcela de 
investidores estrangeiros quando 
os Estados Unidos aumentaram 
sua taxa de juros. A Bolsa brasilei-
ra nos meses de maio e junho teve 
perdas de mais de 15% retirando 
dos investidores quase todo o ga-
nho auferido no corrente ano.

Os juros futuros projetam ris-
cos mais altos para os próximos 
meses. Todo este movimento 
reflete de modo significativo na 
carteira de investimentos das En-
tidades Fechadas de Previdência 
Complementar, que apostavam 
nos fundos multimercados, no 
mercado de capitais e nas apli-
cações financeiras em fundos de 
investimentos no exterior para 
bater a meta atuarial do ano de 
2018.

Por outro lado, o aumento da 
curva de juros possibilitou que 
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as EFPC voltassem a aplicar seus 
recursos no Tesouro Direto, prin-
cipalmente nas NTN-Bs, que vol-
taram a pagar juros acima das ta-
xas de desconto da meta atuarial 
projetada para 2018.

Diante deste cenário de incer-
tezas, tivemos uma sinalização 
positiva com a divulgação do Bo-
letim Focus da semana iniciada 
no dia 06/08, pelo Banco Central, 
com manutenção na expectativa 
para a taxa Selic em 6,50% até o 
final do ano e subindo a 8% em 
2019. O Focus manteve a estima-
tiva para o IPCA de 2018 e 2019 
em 4,11% e 4,10% e informou que 
a alta da inflação ocorrida em 
junho deve ser temporária e de-
corrente da paralisação dos ca-
minhoneiros ocorrida ao final de 
maio.

A Cageprev continua traba-
lhando com um perfil conserva-
dor em seus investimentos, ba-
tendo a meta atuarial do corrente 
ano.

Rentabilidade
Batemos a 

Meta atuarial!

No mês de julho, os inves-
timentos da carteira do 
PCV da Cageprev ren-

tabilizaram 1,30%, enquanto a 
meta atuarial ficou em 0,68%. 
Atingimos 191,61% da Meta. Fa-
tores que contribuíram: todos os 
segmentos tiveram rentabilidade 
positiva. Renda Fixa: 1,36%; Ren-
da Variável: 6,37%; Multimerca-
do Estruturado: 0,12%; Emprés-
timos: 1,38% e Imóveis: 0,52%.

Além disso, o INPC, compo-
nente da meta atuarial apresen-
tou queda em relação ao mês 
passado, ficando em 0,25% e foi 
menor do que o IPCA (índice em 
que estão atrelados nossos inves-
timentos), que registrou 0,33%. 
No acumulado do ano também 
batemos a meta. Atingimos a 
rentabilidade de 6,29% contra 
uma meta atuarial de 5,94%.

Cageprev: 
Eleições 2018

Informamos que está aber-
to o processo eleitoral para 
preenchimento de 1 (uma) 

vaga para membro do Conselho 
Deliberativo e 1 (uma) vaga para 
membro do Conselho Fiscal da 
Cageprev. Participe, venha fazer 
parte do time da Cageprev, tor-
nando-a cada vez mais forte.

Confira o edital no nosso site: 
www.cageprev.com.br.


