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Iniciamos o ano ainda comemorando o 

resultado alcançado em 2020. Ficamos 
bastante felizes em rentabilizar nossa 

carteira de investimentos em 12,94%, su-
perando nossa meta atuarial e repassando 
este ganho para os nossos participantes. 
Como 2020 foi um ano nunca antes visto, 
o ano de 2021 começou com o mercado fi-
nanceiro dando mostras que a volatilidade 
dominante no ano passado, não foi embo-
ra. A euforia dos primeiros dias de janeiro 
logo ficou para trás e o mês fechou com a 

desvalorização nas principais bolsas glo-
bais e queda na bolsa brasileira, com o ín-
dice da B3 marcando – 3,32%.

No cenário doméstico, a taxa de juro 
Selic se manteve em 2% ao ano. Contudo, 
a última Ata do Copom (Comitê de Políti-
ca Monetária) sinalizou a possibilidade de 
aumento nas taxas de juros ao longo deste 
ano. Para nós, investidores institucionais, 
este aumento na taxa de juros, possibilita 
em algum momento de 2021, o retorno a 
renda fixa, com a compra de papéis do Te-

souro Nacional, principalmente, Tesouro 
IPCA mais longos.

Esses títulos, também chamados de 
NTN-B, ainda dominam nossa carteira de 
investimentos e, por muitos anos alavan-
cou nossos investimentos. Continuamos 
a aplicar nossa política de investimentos 
aprovada pelo Conselho Deliberativo no 
final do ano passado, onde prevalece as 
aplicações financeiras nos ativos de risco, 
no intuito de alcançar nossas metas esta-
belecidas para 2021.

Rentabilidade x Meta Atuarial
No mês de janeiro, a rentabilidade 

da carteira do PCV da Cageprev 
registrou 0,20% e a meta atuarial 

0,70%. Atingimos 28,44% da meta. Fato-
res que contribuíram para o baixo resul-
tado da carteira: o Ibovespa terminou o 
mês com baixa de -3,32% aos 115.067 pon-
tos. O CDI teve rentabilidade de 0,15%. 
O Dólar, cotado a R$ 5,4759 pelo Banco 
Central, teve alta de 5,37%.

Desta forma, os segmentos de Renda 

Variável e Multimercado apresentaram 
rentabilidades negativas. Os resultados 
das rentabilidades por segmento foram: 
renda fixa 1,01% com destaque parcamua 
o SUL AMERICA AQUA, que atingiu 
1,15% de rentabilidade; multimercado 
rentabilizou -1,02; a renda variável renta-
bilizou -2,21%, mesmo assim destaca-se 
o Fundo Sul America Selection FIA que 
rentabilizou 1,50%; investimento no exte-
rior apresentou rentabilidade 2,10%, com 

destaque para o Fundo Legg Mason Mar-
tin Currie FIA IE, que rentabilizou 1,26%; 
os empréstimos rentabilizaram 1,20% e 
os imóveis 0,83%. Já a meta atuarial do 
PCV registrou 0,70%, influenciada pela 
queda no INPC que passou de 1,46% em 
dezembro, para 0,27% em janeiro. Não 
batemos a meta no mês. No acumulado 
desde o início estamos superando bem a 
meta atuarial: 616,70% de rentabilidade 
contra 512,82% de meta atuarial.

A promoção Indique um 
Amigo foi prorrogada até 

28 de fevereiro

A promoção “Indique um amigo” foi prorroga-
da até 28 de fevereiro. Se você ainda não é 
participante do plano de benefícios da Ca-

geprev, tem mais um motivo para aderir e começar 
a construir uma aposentadoria tranquila. A campa-
nha promocional lançada pela Cageprev quer lhe 
incentivar a aderir ao Plano de Contribuição variável 
– PCV da Cageprev.

Para os colaboradores que fizerem adesão até o 
dia 28 de fevereiro de 2021, a Cageprev vai sortear um 
notebook. E você colaborador, que já é participante, 
e indicar um colaborador que fizer a adesão, vai con-
correr também, ao sorteio de outro notebook.

Vale lembrar que o sorteio só ocorrerá se forem 
realizadas pelo menos 20 adesões efetivas durante 
o período da promoção. Você que já é participan-
te do plano vai ter a chance de concorrer quantas 
vezes forem o número de colaboradores indicados 
por você e que aderirem ao Plano. Corra! Envie um 
e-mail para a Cageprev.

Cageprev realiza palestra virtual 
para colaboradores da Gecoq

Na manhã do dia 19, os 
diretores da Cageprev Sérgio 
Lage, presidente e Clóris Fer-
reira, Diretora Administrati-
vo-Financeira realizaram uma 
palestra virtual para os cola-
boradores da Gecoq para apre-
sentar o Plano de Contribuição 
Variável da Cageprev. Na oca-
sião, os diretores apresentaram 
os números de 2020 da Funda-
ção, o Patrimônio do Plano, sua rentabilidade, a composição de sua cartei-
ra de investimentos, as vantagens e benefícios do Plano. 

Foi um evento esclarecedor onde cada participante teve a oportuni-
dade de tirar suas dúvidas. Além dos diretores, o evento contou com a 
participação da atuária Vânia Amorim, da Cageprev e 20 colaboradores da 
Gecoq. Para Renata Félix, bióloga, “foi um momento muito esclarecedor 
onde tomamos conhecimento de mais detalhes sobre como funciona a 
Cageprev, tiramos as dúvidas e adquirimos mais propriedade para tomar-
mos decisões referentes ao plano.”


