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Futuro garantido 
pra você e sua família

Com a pandemia do coronavírus co-
locando o mundo em uma crise sem 
precedentes, percebemos o quão 

somos vulneráveis. Com mais de 130 mil 
mortes no Brasil vitimadas por este vírus 
letal, despertou em muitos de nós o futu-
ro dos nossos entes queridos. A pergunta 
recorrente é: como fica minha família se 
eu vier a faltar? A maioria, principalmente 
os mais jovens não pensam nessa possibi-
lidade. Acham que não ficarão velhos ou 
a morte passa longe de seus planos. Ledo 
engano. 

O cenário vivido nesta pandemia, que 
vitimou pessoas idosas na grande maio-
ria, não poupou também os jovens. O 
ensinamento que tiramos disso tudo, é 

que devemos, todos nós, estar preparados 
para as incertezas da vida. Deixar a família 
amparada, mantendo a qualidade de vida 
daqueles que cativamos, deve ser a nossa 
preocupação. E a Cageprev entra como 
parceira na busca desta solução.

A garantia do pagamento de um 
benefício complementar vitalício, que 
somado ao recebido pelo INSS, vai pro-
porcionar maior conforto e tranquili-
dade para seus beneficiários. Se você é 
participante da Cageprev, parabéns! Se 
você ainda não é participante, procure a 
Fundação e faça suas simulações de pa-
gamento de contribuição mensal e fu-
turo benefício. Você garante hoje o seu 
futuro e de sua família. 

Curiosidades do mercado de ações

Com a taxa Selic a 2% ao ano, os in-
vestidores em renda fixa estão mi-
grando para o mercado de ações. Em 

2018 a Bolsa tinha cerca de 800 mil pessoas 
físicas cadastradas. Em agosto de 2020 fe-
chou com quase 3 milhões. É um segmento 
do mercado financeiro que além de volátil 
tem suas peculiaridades. Existe uma metá-
fora muito interessante envolvendo a Bolsa 
de Valores, entre o Touro e o Urso, que os 
novos investidores talvez não conheçam. 
Diz-se que o mercado de ações é uma cons-
tante briga entre o touro e o urso. O Urso, 

quando ataca, a “patada” vem de cima para 
baixo, empurrando o seu adversário – o 
mercado – para o fundo. Já o Touro usa 
seus chifres para atacar de baixo pra cima, 
atirando pro alto o mercado. Portanto, 
quando o Urso está à solta (Bear market), 
o desespero do mercado é geral. Enquanto 
o Urso pressiona o mercado, todos os ín-
dices ficam com tendência de baixa. Mas 
quando o Touro chega (Bull Market), os 
investidores ficam mais tranquilos, pois o 
mercado torna a subir.

Rentabilidade x 
Meta Atuarial

No mês de agosto a rentabilida-
de da carteira de investimen-
tos do PCV da Cageprev regis-

trou 0,07%, e a meta atuarial 0,79%. 
Atingimos 9,50% da meta. Este baixo 
desempenho da rentabilidade se deu 
em decorrência de vários fatores, so-
bretudo pela queda da Bolsa. O índice 
Ibovespa encerrou o mês aos 99.369,15 
pontos, com perda de 3,44%, refletin-
do no desempenho do nosso segmen-
to de renda variável. Já a meta atuarial 
registrou 0,79%,  influenciado pelo 
INPC de 0,36%, maior resultado para 
um mês de agosto desde 2012.

A Carteira de Investimentos do 
PCV da Cageprev está estruturada da 
seguinte forma: o segmento de ren-
da fixa tem participação de 66,23%; 
multimercado 6,72%; renda variável 
20,54%; empréstimos 6,36%; imóveis 
0,15% e o segmento de investimentos 
no exterior, mais novo da carteira, 
com 0,84% de participação.

Os segmentos apresentaram as 
seguintes rentabilidades: renda fixa 
rentabilizou 0,47% com destaque 
para o Fundo BB Previdenciário RF, 
que atingiu 0,76% de rentabilidade; o 
segmento de multimercado rentabili-
zou -0,11%, com destaque para o Fun-
do Az Quest FIC FIM que rentabilizou 
0,41%; renda variável teve uma perfor-
mance de -1,89%, com destaque para o 
fundo Sul América Selection FIA com 
rentabilidade de 2,46%; o segmen-
to de investimento no Exterior, com 
o desempenho do fundo Legg Ma-
son Martin Currie Global Long Term 
Unconstrained FIA IE, rentabilizou 
9,03%. Os empréstimos rentabiliza-
ram 1,26% e os imóveis 0,64%.

Estamos batendo a Meta no acu-
mulado do ano e no acumulado desde 
o início do Plano. Acumulado do ano: 
5,56% de rentabilidade contra 4,67% 
de meta atuarial. Acumulado desde o 
início do plano: 569,86% de rentabili-
dade contra 477,98% de meta atuarial.

Cageprev prorroga as inscrições 
para as Eleições dos Conselhos

A Comissão Eleitoral prorrogou o 
prazo de inscrições até a próxima 
sexta-feira (18), para candidatura 

às vagas de membros dos conselhos Fis-
cal e Deliberativo da Fundação Cagece de 
Previdência Complementar - Cageprev. A 
eleição será para o preenchimento de uma 
vaga no Conselho Fiscal (titular e suplen-
te) e uma vaga para Conselho deliberativo 
(titular e suplente). Os interessados de-
vem entrar em contato com a Comissão 
eleitoral através do e-mail: grupo.eleicao-
cageprev2020@ cagece.com.br.

Você que é participante do Plano de 
Benefícios, pode fazer parte do quadro de 
conselheiros da Cageprev. Além de cuidar 
de perto do nosso Patrimônio, o conse-
lheiro tem a oportunidade de fazer cursos 
e se certificar na área de atuação, além de 
assegurar estabilidade no emprego de até 1 
ano após o término do mandato. Acesse o 
site www.cageprev.com.br, lá você encon-
trará o edital das eleições e o regimento do 
Conselho Fiscal para se informar sobre as 
atribuições do cargo.


