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Cageprev realiza Seminário sobre 
Governança e Investimentos

A Cageprev, em parceria com a 
Cabec e Fapece, realizou mais 
um Seminário sobre Inves-

timentos e Governança, abordando 
temas específi cos do setor de Previ-
dência Complementar como as atuali-
zações da Resolução CMN 4.661/2018, 
que trata da regulação dos Investi-
mentos, e a Lei Geral de Proteção de 
Dados.

Ministrado pelo professor Amable 
Zaragoza, especialista em Previdência 

Complementar do quadro próprio da 
PREVIC e professor de Direito Previ-
denciário e Finanças, o Seminário foi 
realizado nos dias 12 e 13 de setembro 
no Hotel Gran Mareiro, localizado na 
Praia do Futuro, em Fortaleza e con-
tou com a participação de dirigentes, 
conselheiros, membros de Comitê de 
Investimentos, atuários e consultores 
jurídicos das três Entidades de Previ-
dência Complementar, além de cola-
boradores de suas Patrocinadoras.

Investimentos 
na Cageprev

Nos quinze anos de exis-
tência da Cageprev 
nunca havíamos feito 

uma diversifi cação tão radical 
na carteira de investimentos 
como o que está ocorrendo em 
2019. E fi zemos este movimen-
to não por vontade própria ou 
por indicação de nossa con-
sultoria fi nanceira, mas com o 
objetivo de bater nossa meta 
atuarial, permitindo que a Fun-
dação cumpra com seu objetivo 
que é pagar benefícios vitalí-
cios a seus participantes. Com 
a taxa de juros Selic no patamar 
de 5,5% aa e com viés de baixa, 
os títulos públicos – NTN-B, 
que reinavam nas carteiras de 
renda fi xa dos Fundos de Pen-
são, perderam a atratividade.

Fomos então obrigados a 
partir para outros segmentos 
do mercado fi nanceiro, co-
locando mais volatilidade na 
carteira de investimentos, pois 
passamos a comprar cotas de 
fundos multimercados e de 
renda variável, e aumentan-
do todos os meses a exposição 
nesses ativos de risco. Devere-
mos manter esta política de in-
vestimentos, visto que nos per-
mite atingir a meta no corrente 
ano. Além disso, a agenda de 
reformas e indicadores (PIB, 
Infl ação, Câmbio e Selic) que 
apontam um início de reto-
mada econômica, nos deixam 
mais confi antes no mercado de 
ações no Brasil.

Rentabilidade: 
batemos a meta atuarial

No mês de setembro a rentabi-
lidade da carteira de investi-
mentos da Cageprev atingiu 

208,80% da meta. Os investimentos 
rentabilizaram 0,79%, enquanto a 
meta atuarial fi cou em 0,38%. Fa-
tores: A infl ação medida pelo INPC 
teve variação de -0,05%, menor ín-
dice desde setembro de 1998, quan-
do registrou -0,31%. Em relação aos 
investimentos, o segmento de Renda 
Fixa rentabilizou 0,60%, com des-
taque para o fundo Western Asset 
IMA-B5 Ativo FI RF, que performou 
2,15%.

O segmento de Multimercado 
rentabilizou 0,56%, com destaque 

para o fundo AZQ MULTI FIC FIM, 
que rentabilizou 1,45%. Renda Variá-
vel rentabilizou 2,03%, com destaque 
para o Fundo MOAT CAPITAL FIA, 
que atingiu 3,18% de rentabilida-
de. Os Empréstimos rentabilizaram 
1,37% e os Imóveis 0,58%. Os seg-
mentos participam com os seguin-
tes percentuais na carteira: Renda 
Fixa 73,07%, Multimercado 10,08; 
Renda Variável 9,96% Empréstimos 
6,71% e Imóveis 0,17%. No acumula-
do também estamos batendo a meta: 
8,33% de rentabilidade contra 6,64% 
de meta atuarial no ano e 506,01% 
de rentabilidade contra 435,48% de 
meta atuarial desde o início.


