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Previsões para 2020

Ano novo, vida nova. 2019 
foi um ano desafi ador, 
marcado por instabili-

dades econômicas, volatilidade 
e ânimos exaltados. Mas apesar 
das adversidades, importantes 
vitórias puderam ser comemora-
das pela Cageprev. O ano de 2020 
também promete grandes emo-
ções. O Banco Central – COPOM, 
em sua última reunião, realizada 
no dia 5 deste mês, levando em 
consideração que a economia 
brasileira continua em proces-
so de recuperação, reduziu mais 
uma vez a taxa de juros – Selic, 
para 4,25% ao ano.

A Selic caiu ao menor nível de 
sua história, fator de excelência 
para a retomada do crescimento 
econômico, porém, para os in-

vestidores representa um grande 
desafi o: como e onde investir os 
recursos para o atingimento da 
meta atuarial do plano de bene-
fícios. Nossa política de inves-
timentos para o corrente ano já 
havia sido elaborada prevendo 
maiores alocações em ativos de 
risco, posto que a renda fi xa, com 
mais uma redução da Selic, fi ca 
cada vez mais descartada das car-
teiras de investimentos dos fun-
dos de pensão. Voltamos então 
nossas atenções para os segmen-
tos de renda variável – Bolsa de 
Valores; fundos de investimentos 
no exterior - FIE e fundos de in-
vestimentos imobiliários - FII.

Como terminamos o ano de 
2019 com 12,89% dos nossos re-
cursos alocados em renda vari-

ável, sendo um dos fatores que 
alavancou nossa rentabilidade e 
permitiu bater com sobras nossa 
meta atuarial, vamos aumentar, 
sempre com prudência, nosso 
percentual de aplicação nesta 
modalidade de investimento.  

Para os FIE e FII, mais prudên-
cia ainda, pois são segmentos no-
vos que vão compor a carteira de 
investimentos da Cageprev, mas 
que na escolha dos mesmos con-
tamos com a assessoria dos nos-
sos consultores fi nanceiros – Adi-
tus e do Comitê de Investimentos 
da Fundação. Agora só nos resta 
torcer por um mercado fi nancei-
ro, interno e externo, sem turbu-
lências para chegarmos ao fi nal 
de 2020 comemorando mais uma 
vitória.

Rentabilidade x Meta Atuarial

Iniciamos o Ano de 2020 ba-
tendo a Meta Atuarial. No mês 
de janeiro a rentabilidade da 

carteira de investimentos do PCV 
da Cageprev atingiu 211,47% da 
meta. Os investimentos rentabi-
lizaram 1,31%, enquanto a meta 
atuarial fi cou em 0,62%.

Fatores: Com relação à meta 
atuarial (INPC + 5,25% a.a.), a in-
fl ação medida pelo INPC teve va-
riação de 0,19%, menor resultado 
para um mês de janeiro desde o 
início do Plano Real.

Em relação aos investimentos, 
o segmento de Renda Fixa renta-

bilizou 1,13% com destaque para o 
Fundo AQUA FI Multimercado, 
que atingiu 1,24% de rentabilida-
de. O segmento de Multimercado 
rentabilizou 0,23% com destaque 
para o Fundo AZ Quest, que ren-
tabilizou 0,74%. Renda Variável 
rentabilizou 2,91%, com destaque 
para o Fundo Sul America Selec-
tion FIA, que atingiu incríveis 
9,29% de rentabilidade.

Os Empréstimos rentabiliza-
ram 1,33% e os Imóveis 0,58%. 
Os segmentos participam com os 
seguintes percentuais na carteira: 
Renda Fixa 69,44%, Multimerca-

do 9,62%; Renda Variável 14,25% 
Empréstimos 6,52% e Imóveis 
0,16%.

No acumulado, desde o iní-
cio do Plano, estamos batendo a 
meta: 542,90% de rentabilidade 
contra 455,59% de meta atuarial.


