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PREVIC SOB NOVA DIREÇÃO

A PREVIC, órgão regu-
lador e fiscalizador 
dos Fundos de Pen-

são, tem novo diretor supe-
rintendente.

Lucio Capelletto, oriundo 
do Banco Central assumiu 
a Previc e no corrente mês 
participou de um evento de 
previdência complementar, 
em Brasília, onde expressou 
algumas das preocupações e 
temas centrais da autarquia 
agora sob sua gestão.

Queda dos juros - “A 
queda das taxas de juros está 
afetando todos os investi-
mentos. E os planos CDs 
também são afetados, pois 
sua rentabilidade flutua. Os 
participantes devem estar 
mais atentos para saber quais 
ativos estão sendo escolhi-
dos. Se ficar investido em um 
CDB com retorno de 80% do 
CDI, dificilmente terá uma 
rentabilidade em 20 anos 
para alcançar o benefício es-
perado.

Monitoramento e riscos 
- “A minha origem é do Ban-
co Central. Construímos um 
sistema de monitoramento 
de risco há 20 anos bastante 
eficiente. Hoje temos infor-
mações do sistema financei-

ro, liquidez diária de todos os 
bancos. Atingimos esse alto 
nível com o processo de mo-
nitoramento. Pretendemos 
sim, estender isso para as en-
tidades fechadas, fortalecen-
do essa linha”. 

Sistema de monitora-
mento - “Uma supervisão 
baseada em risco só existe 
com um bom sistema de mo-
nitoramento. Sem a verifica-
ção dos riscos, a supervisão é 
fraca. Então, sim, vamos mo-
nitorar através dos sistemas, 
através das centrais de liqui-
dação e custódia, de onde 
recebemos as informações 
diretamente. Então, estamos 
exigindo o registro obrigató-
rio de ativos.

Impactos da Reforma - 
“A Reforma da Previdência 
é uma oportunidade para a 
Previdência Complementar 
nunca vista antes. Teremos 
sim muita demanda. Com 
as mudanças no Regime Ge-
ral, as pessoas, em especial 
da classe média, vão ampliar 
a procura pela Previdência 
Complementar. Então tere-
mos um forte crescimento, 
uma oportunidade de cres-
cer.

Rentabilidade: 
batemos a meta 

atuarial!!!

No mês de agosto a ren-
tabilidade da carteira 
de investimentos da 

Cageprev atingiu 117,94% da 
meta. Os investimentos ren-
tabilizaram 0,65%, enquanto a 
meta atuarial ficou em 0,55%. 
Fatores: A inflação medida 
pelo INPC teve variação de 
0,12%. Em relação aos investi-
mentos, o segmento de Renda 
Fixa rentabilizou 0,55%, com 
destaque para o fundo Caixa 
Aqua, que performou 0,60%. 
O segmento de Multimercado 
rentabilizou 0,14%, com desta-
que para o fundo SPX Nimitz, 
que rentabilizou 1,44%. Renda 
Variável rentabilizou 1,40%, 
com destaque para o Fundo 
Sul America Selection, que 
atingiu 3,31% de rentabilidade.

Os Empréstimos rentabi-
lizaram 1,40% e os Imóveis 
0,58%. Os segmentos partici-
pam com os seguintes percen-
tuais na carteira: Renda Fixa 
73,79%, Multimercado 10,09; 
Renda Variável 9,32% Emprés-
timos 6,63% e Imóveis 0,17%. 
No acumulado também esta-
mos batendo a meta: 7,48% 
de rentabilidade contra 6,24% 
de meta atuarial no ano e 
501,28% de rentabilidade con-
tra 433,47% de meta atuarial 
desde o início.


