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Mercado sofre com a queda da Bolsa

O mês de fevereiro foi mar-
cado pelo aumento da in-
flação e dos juros de longo 

prazo. Nossos investimentos fecha-
ram o mês com um retorno abaixo 
do esperado, sendo a renda variável 
a principal causa deste resultado. 
O Índice Bovespa foi marcado por 
mais volatilidade, com incertezas 
internas quanto à velocidade de 
vacinação e a perspectiva de mais 
lockdowns. 

Nossa carteira de investimentos 
rentabilizou 0,18% em fevereiro, 
ficando bem abaixo da meta atu-

arial do mês. Além da Bolsa, que 
apresentou resultado negativo de 
-4,37%, os títulos públicos foram 
impactados, mais uma vez, pelos 
efeitos da pandemia de Covid-19 
na economia. O mercado acionário 
também sofreu bastante em feve-
reiro com a retirada, pelos estran-
geiros, de R$ 10 bilhões de ações 
brasileiras nos últimos dias do mês, 
motivados pela piora das condi-
ções financeiras no exterior e com 
a situação fiscal e de governança do 
Brasil. 

Para os próximos meses, deve-
mos acompanhar os movimentos 

no cenário político-econômico, 
que tem sido o protagonista na de-
finição do caminho a ser trilhado. 
O mercado espera a alta na taxa 
Selic, já na próxima reunião do Co-
pom, no dia 17 de março. Previsto 
2,5% em março, terminando o ano 
com a Selic em 4,5%.  Esperamos, 
com o retorno da vacinação em 
massa da população e a suspensão 
dos lockdowns nas principais ci-
dades brasileiras, que a economia 
volte a reagir, e o mercado finan-
ceiro apresente resultados positi-
vos. Continuamos otimista para 
2021.

Rentabilidade x Meta Atuarial

No mês fevereiro a rentabili-
dade da carteira do PCV da 
Cageprev registrou 0,18% 

e a meta atuarial 1,25%. Atingimos 
14,41% da meta. Fatores que impac-
taram o baixo resultado da carteira: 
o Ibovespa terminou o mês com bai-
xa de -4,37% aos 110.035. O CDI teve 
rentabilidade de 0,13%. O Dólar, co-
tado a R$ 5,5302 pelo Banco Central, 
teve alta de 0,99%. Os resultados das 
rentabilidades por segmento foram: 
renda fixa rentabilizou 0,50% com 

A promoção Indique um Amigo foi prorrogada

A promoção “Indique um 
amigo” foi prorrogada. Se 
você ainda não é participan-

te do plano de benefícios da Cage-
prev, tem mais um motivo para 
aderir e começar a construir uma 
aposentadoria tranquila. A campa-
nha promocional lançada pela Ca-
geprev quer lhe incentivar a aderir 

destaque para Fundo Sul America 
Aqua, que atingiu 0,69% de rentabi-
lidade; multimercado rentabilizou 
1,11% com o Fundo Garde Dumas, 
hoje o único fundo deste segmento, 
na carteira; a renda variável renta-
bilizou -1,45%, tendo o Fundo  Sul  
America Selection  FIA se destaca-
do com 3,30% de rentabilidade. In-
vestimento no exterior apresentou 
rentabilidade 2,01%, com destaque 
para o Fundo Western Asset BDR 
FIA IE, que rentabilizou 2,03%; os 

empréstimos rentabilizaram 1,18% e 
os imóveis 0,83%. Já a meta atuarial 
do PCV registrou 1,25%, influencia-
da pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) que teve eleva-
ção de 0,82% em fevereiro, segundo 
o IBGE. Não batemos a meta no mês. 
No acumulado do ano estamos com 
0,38% de rentabilidade contra 1,96% 
de meta atuarial. Desde o início do 
Plano, estamos superando a meta 
atuarial: 619,40% de rentabilidade 
contra 524,82% de meta atuarial. 

ao Plano de Contribuição variável – 
PCV da Cageprev.

Para os colaboradores que fize-
rem adesão, a Cageprev vai sortear 
um notebook. E você colaborador, 
que já é participante, e indicar um 
colaborador que fizer a adesão, vai 
concorrer também, ao sorteio de ou-
tro notebook. 

Vale lembrar que o sorteio só 
ocorrerá se forem realizadas pelo 
menos 20 adesões efetivas. Você 
que já é participante do plano vai 
ter a chance de concorrer quantas 
vezes forem o número de colabora-
dores indicados por você e que ade-
rirem ao Plano. Corra! Envie um 
e-mail para a Cageprev.


