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Nosso Patrimônio chegou aos R$ 200 milhões

Merece comemoração. Nesse 
mês de novembro o patri-
mônio da Cageprev alcançou 

a marca histórica de R$ 200 milhões. 
Autorizada a funcionar pelo Ministério 
da Previdência em 2004, terminamos o 
primeiro ano com um patrimônio de R$ 
14 milhões. Passados 14 anos atingimos 
a cifra de R$ 200 milhões, o que nos en-
che de orgulho, onde parabenizamos 
diretores, patrocinadora, conselheiros, 
colaboradores, participantes e todos 
aqueles que contribuíram para este 
grande feito.

Com o objetivo de pagar benefí-
cios de aposentadorias e pensões, a 
Cageprev sempre apresentou, nesses 
14 anos, índices ascendentes em seu 
patrimônio. Com 98% deste patrimô-
nio todo líquido, aplicado no mercado 
financeiro, os diretores que passaram 
pela Cageprev nesses 14 anos mostra-
ram a seriedade e transparência na 
administração dos investimentos da 
Fundação, sempre controlando des-
pesas, multiplicando os rendimentos 
e batendo a meta atuarial para chegar 
no valor de R$ 200 milhões.

Os Conselhos Deliberativo e Fiscal, 
com todos os seus membros certifica-
dos, têm merecido destaque na gestão 

da Fundação, com fundamental im-
portância nesse período, assessorando 
a Diretoria na sua missão. Atuando de 
forma profissional, a Diretoria selecio-
nou gestores para administrar nossa 
carteira de investimentos e implantou 
a metodologia de gestão de ativos e 
passivos denominada Asset Liability 
Management (ALM). Trata-se de uma 
importante ferramenta para auxiliar 
na decisão de investimentos entre 
alocar os recursos em curto, médio e 
longo prazos, de acordo com o fluxo 
de desembolso futuro dos benefícios. 
Para tanto, conta com a assessoria fi-
nanceira contratada, hoje a cargo da 

Aditus Consultoria Financeira. 
O Comitê de Investimentos, que 

tem o importante papel de assessorar 
a Diretoria na avaliação e escolha das 
alternativas de investimentos, possui 
hoje uma estrutura mais funcional, 
além de maior qualificação técnica, 
sendo obrigatório que todos os seus 
membros sejam certificados. Estas 
e outras medidas não listadas, mas 
também importantes, tomadas com 
prudência e conservadorismo na ges-
tão da Cageprev proporcionaram este 
significativo aumento patrimonial.  

Abaixo  gráfico com a evolução do 
patrimônio da Cageprev de 2004 a 2018.

Batemos a Meta!

No mês de novembro a renta-
bilidade dos investimentos 
do PCV da Cageprev bateu a 

Meta Atuarial. Nossos investimen-
tos rentabilizaram 0,49% enquanto 
a meta atuarial atingiu 0,18%. Prin-
cipais fatores para o atingimento da 
meta: Com exceção do segmento 
de multimercado estruturado to-
dos segmentos de investimentos da 
carteira apresentaram rentabilidade 
positiva: renda fixa 0,49%; renda va-

riável 4,97%; multimercado -0,76%; 
empréstimos 1,36%; imóveis 0,52%.

No segmento de multimercado 
estruturado o Fundo Sul América 
Endurance se destacou com 0,57%, 
seguido do Fundo Az Quest com 
0,42%. No segmento de renda fixa o 
destaque ficou com o Fundo de In-
vestimentos Caixa Aqua com 0,51%. 
No segmento de renda variável o 
fundo Sul América Selection sur-
preendeu com 5,05%, superando a 

rentabilidade de seu benchmarking 
IVBX-2 que registrou 2,73% e o Ibo-
vespa, 2,38%. A inflação medida pelo 
IPCA (índice em que estão atrelados 
nossos investimentos), apresentou 
deflação de -0,21%, e ainda superou 
o INPC (índice que compõe a nossa 
meta atuarial) que registrou defla-
ção de -0,25%. No acumulado do ano 
também estamos batendo a meta 
atuarial: rentabilidade acumulada 
9,47% x Meta acumulada 8,25%.


