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Demonstrações contábeis e financeiras 
do exercício 2020

Tabela 1 - Balanço Patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2020 e 2019

O somatório dos benefícios concedidos e dos 
benefícios a conceder formam as Provisões Téc-
nicas. No Quadro 1 apresentamos o crescimen-
to de 8,75% nas Provisões Técnicas, passando de 
R$ 236.032.994,60 (Duzentos e trinta e seis mi-
lhões, trinta e dois mil, novecentos e noventa e 

quatro reais e sessenta centavos) em 2019 para R$ 
256.677.448,95 (duzentos e cinquenta e seis mi-
lhões, seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos 
e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos) 
em 2020.

A Cageprev Fundação Cagece de Previdência 
Complementar tem a satisfação de apresen-
tar aos seus participantes as demonstrações 

contábeis e financeiras do ano de 2020. Ao longo 
deste informativo, vamos apresentar o Balanço Pa-
trimonial Consolidado, as Provisões Técnicas do 
Plano de Contribuição Variável – PCV, o Resultado 
da Gestão Previdencial, da Gestão Administrativa 
e da Gestão de Investimentos do último Exercício 
e ressaltar que, apesar de um ano atípico, cheio de 
adversidades, a Gestão da Cageprev conseguiu ob-
ter um excelente resultado financeiro.

Na tabela 1 apresentamos o Balanço Patrimo-

nial Consolidado que evidencia os saldos das con-
tas do ativo, do passivo e do patrimônio social do 
PCV de forma consolidada (gestão administrati-
va, previdencial e de investimento) para o ano de 
2020, comparando com o ano de 2019. O Patrimô-
nio encerrou o ano de 2020 com R$ 258.787.852,52 
(duzentos e cinquenta e oito milhões, setecentos 
e oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois 
reais e cinquenta e dois centavos), um crescimen-
to de 8,30% ao comparar com os R$ 237.311.736,06 
(duzentos e trinta e sete milhões, trezentos e onze 
mil, setecentos e trinta e seis reais e seis centavos) 
do ano anterior.



Quadro 1 - Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Gestão Previdencial

Gestão Previdencial 

O quadro 2 demonstra que o número de participantes 
passou de 1.446 em 2019 para 1.400 em 2020. A redução se 
deu principalmente em decorrência da saída dos participan-
tes autopatrocinados que cumpriram o prazo do Plano de Re-
conhecimento por Serviços Prestados - PRSPII. O movimen-
to de entradas e saídas de participantes ocorreu da seguinte 
maneira: 12 participantes aderiram ao Plano e 58 saíram do 
PCV, sendo que 24 concluíram o PRSP e resgataram suas re-
servas, 1 saiu antes do prazo e resgatou suas reservas, 1 fez a 
portabilidade, 31 receberam benefícios em pagamento único 
e 1 saiu do PCV.

Quadro 2- Evolução dos Participantes

A Tabela 2 apresenta a classificação dos participantes do 
PCV. No final de 2020, o Plano contava com 1.400 participan-
tes classificados em 1.057 ativos, 220 autopatrocinados, 90 
aposentados e 33 pensionistas.

Tabela 2 – Classificação dos participantes

Em 2020 o Plano de Contribuições Variável – PCV recebeu 
R$ 16.034.022,66 (dezesseis milhões, trinta e quatro mil, vinte 
e dois reais e sessenta e seis centavos), entre contribuições 
previdenciais, taxa de administração s/folha de benefícios e 
pecúlio, R$ 15.744.282,95 (quinze milhões, setecentos e qua-
renta e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e 
cinco centavos) em 2019, conforme quadro 3. E efetuou o pa-
gamento de R$ 15.024.583,16 (quinze milhões, vinte e quatro 
mil, quinhentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos) em 
benefícios aos seus 123 aposentados e pensionistas, resgates 
e portabilidade, R$ 5.860.441,18 (cinco milhões, oitocentos e 
sessenta mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezoito 
centavos) em 2019, conforme quadro 4, o que demonstra a 
eficiência de sua gestão.

Quadro 3 – Recebimentos de Contribuições

Quadro 4 - Pagamento de Benefícios,
Resgates e Portabilidades



Em 2020 o patrimônio do Plano alcançou o valor de R$ 
258.046.122,73 (duzentos e cinquenta e oito milhões, qua-
renta e seis mil, cento e vinte e dois reais e setenta e três 
centavos), um crescimento de 9,02% comparado com os R$ 
236.694.996,01 (duzentos e trinta e seis milhões, seiscentos e 
noventa e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e um 
centavo) em 2019.

Gráfico 1 - Evolução Patrimonial

Gestão dos Investimentos

O Gráfico 2 apresenta a Composição dos Investimentos 
dos recursos do PCV. No final de 2020 a Carteira de investi-
mentos do PCV estava distribuída da seguinte forma: 63,42% 
no segmento de renda fixa; 22,69% em renda variável; 6,41% 
em Multimercado estruturado; 5,54% em empréstimos a 
participantes; 1,81% em investimento no exterior e 0,15% em 
imóveis (as duas salas da sede).

Gráfico 2 - Composição dos Investimentos Dez2020

O Quadro 5 apresenta os investimentos por segmentos 
de alocação na carteira e suas respectivas rentabilidades. Em 
2020 os investimentos do PCV totalizaram 255.984.731,98 
(duzentos e cinquenta e cinco milhões, novecentos e oitenta 
e quatro mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e oito 
centavos), um crescimento de 8,92% ao se comparar com os 
R$ 235.031.411,30 (duzentos e trinta e cinco milhões, trinta e 
um mil, quatrocentos e onze reais e trinta centavos) em 2019. 
A rentabilidade do PCV atingiu 13,44% em 2019 e em 2020 
12,94%.

Quadro 5 - Comparativo dos Investimentos

O Gráfico 3 apresenta a evolução dos Investimentos ano a 
ano desde o início do Plano. 

Gráfico 3 – Evolução dos Investimentos

A Tabela 3 apresenta os fundos de investimentos da car-
teira do PCV, por segmento, seus valores e percentuais de 
alocação na carteira e respectivas rentabilidades no ano de 
2020 e desde o início. No final de 2020 a carteira estava es-
truturada da seguinte maneira: quatro fundos de investimen-
tos em renda fixa: dois fundos exclusivos (Sul América Aqua 
e Aqua Multimercado crédito privado), BB Previdenciário 
IPCA IV e Vinci Imobiliário FIRF. Esses fundos totalizaram 
162.338.623,56 (cento e sessenta e dois milhões, trezentos e 
trinta e oito mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e 
seis centavos), representavam 63,42% da carteira e rentabili-
zaram 9,41% no ano; dois fundos de investimentos em mul-
timercado estruturado: Garde Dumas FIM e AZ Quest FIM,  
totalizando 16.405.896,23 (dezesseis milhões, quatrocentos e 
cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte e três centa-
vos), representavam 6,41% da carteira e rentabilizaram 4,98% 
no ano; sete fundos de investimentos em renda variável: Su-
lamerica Selection FIA, Selection Bradesco FIA, Bahia Valua-
tion FIA, Moat Capital FIA, Navi Institucional FIA, JMalucelli 
Marlim Dividendos FIA e 4UM Small Caps FIA, totalizando 
R$ 58.072.823,15 (cinquenta e oito milhões, setenta e dois 
mil, oitocentos e vinte e três reais e quinze centavos), repre-
sentando 22,69% da carteira e rentabilizaram 5,64% no ano; 
dois fundos de investimento no exterior: Legg Mason FIA IE 
e Western Asset FIA BDR Nível 1, totalizando R$ 4.621.624,44 
(quatro milhões, seiscentos e vinte e um mil, seiscentos e vin-
te e quatro reais e quarenta e quatro centavos),  representa-
vam 1,81% da carteira e rentabilizaram 15,15%. 

A rentabilidade consolidada dos investimentos da carteira 
(considerando os fundos de investimentos, os empréstimos 
e os imóveis) atingiu 12,94%, ultrapassando a meta atuarial 



de 10,98%, um resultado excelente ao considerar que 2020 foi 
um ano difícil para mercado financeiro de maneira global.

Tabela 3 - Fundos de Investimentos da carteira do PCV

Figura 1 - Comparativo de Rentabilidade Consolidada 
com os demais Planos CV

O Gráfico 4 apresenta a rentabilidade acumulada ano a 
ano, desde o início do Plano. Em 2020 a rentabilidade acu-
mulada atingiu 616,69% contra a Meta Atuarial acumulada 
de 512,82%. Esse retorno, acima da meta atuarial, é o resulta-
do das estratégias adotadas pela Diretoria Executiva para os 
investimentos do plano de contribuição variável da Cageprev 
e proporciona um crescimento na reserva individual de cada 
participante.

Gestão Administrativa

O Quadro 6 apresenta as receitas e despesas administra-
tivas de 2020 comparadas a 2019. As receitas administrativas 
totalizaram R$ 1.705.532,91 (um milhão, setecentos e cinco 
mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e um centa-
vos) um crescimento de 9,52% em relação aos R$ 1.557.345,77 
(um milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil, trezentos e 
quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos) de 2019. Já 
as despesas administrativas apresentaram uma redução de 
30,28% quando comparada ao ano anterior. As despesas de 
2020 totalizaram R$ 998.534,77 (novecentos e noventa e oito 
mil, quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centa-
vos), R$ 1.432.180,54 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois 
mil, cento e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos) em 
2019. As maiores reduções ocorreram nas rubricas Pessoal e 
Encargos e Viagens e Estadias. A redução significativa da des-
pesa com Pessoal e Encargos se deu em decorrência da não 
obrigatoriedade de ressarcimento à Patrocinadora dos valo-
res referentes à remuneração de Dirigente, solicitação da Ca-
geprev aprovada pela Diretoria da Patrocinadora. A redução 
significativa com Viagens e Estadias se deu em decorrência da 
impossibilidade de realização de viagens pelo motivo da pan-
demia da Covid-19. Os treinamentos e demais eventos foram 
realizados por meio remoto.

Quadro 6 - Receitas e Despesas Administrativas

A Figura 1 abaixo apresenta o comparativo da rentabilida-
de da carteira do PCV da Cageprev com a mediana das renta-
bilidades dos demais Panos CV analisados pela Consultoria 
Aditus e em comparação com a meta atuarial do Plano CV. A 
rentabilidade dos Investimentos da Cageprev atingiu 12,94%, 
superando a mediana das rentabilidades dos Planos CV, que 
atingiu 7,10% e a meta atuarial, que acumulou 10,98% ao ano.

As informações completas sobre as Demonstrações Con-
tábeis e Financeiras da Cagepre, as Notas Explicativas, os des-
taques de 2020, os detalhes da Gestão, o Parecer atuarial, o 
Relatório da Auditoria Independente e as Manifestações do 
Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo e da Diretoria Exe-
cutiva podem ser visualizadas no Relatório Anual de Infor-
mações 2020, disponível no nosso site www.cageprev.com.br.

Gráfico 4 - Evolução da Rentabilidade dos 
Investimentos x Meta Atuarial


