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O primeiro semestre de 2021
Depois de um começo de ano cheio 

de incertezas para o mercado finan-
ceiro, verificamos que durante o se-

mestre, a vacinação veio ganhando veloci-
dade, impactando diretamente na melhora 
nos fundamentos econômicos do período. 
Na Cageprev, o segmento de Renda Fixa, 
que representa 65,0% da carteira de inves-
timentos, se comportou acima do esperado.

Os fundos Sulamerica Aqua e Aqua 

Crédito Privado rentabilizaram, de janeiro 
a junho, respectivamente, 6,24% e 5,70%, 
contra um CDI no período de 1,27%. No seg-
mento de Renda Variável, o Ibovespa voltou 
a quebrar recordes em junho ao superar 
pela primeira vez na história a marca de 130 
mil pontos. A Bolsa fechou o mês de junho 
com alta de 0,46%, encerrando semestre 
com 6,54%. Neste segmento, destacamos o 
Fundo SulAmérica Selection, que rentabili-

zou no semestre 32,27%, seguido do Fundo 
de Small Caps da 4UM com 11,79%. 

O Banco Central elevou em 0,75% a 
Selic, atingindo 4,50%a.a., e demonstrou 
uma postura mais agressiva no combate à 
inflação. As projeções apontam em um ciclo 
que termine neste ano e leve a taxa a um pa-
tamar entre 7% e 7,5%a.a. Batemos a meta 
atuarial no mês de junho e no semestre de 
2021.

Contribuições para o PCV

É hora de rever o valor de sua contribuição para o seu Plano de Benefício, o PCV da 
Cageprev. Contribuições de pequeno valor geram benefícios também pequenos. 
Aproveite que agora a Patrocinadora contribui com o mesmo percentual que o seu, 

até 12%, e aumente sua contribuição. Isso significa que se você aumentar a sua contribui-
ção, sua reserva de poupança vai aumentar, permitindo que o Plano pague um benefício 
proporcional ao que foi acumulado, e você poderá manter na aposentadoria o mesmo 
padrão de vida quando exercendo suas funções na Cagece. Ligue para a Cageprev, fale 
com a Vânia pelo telefone: 98650.3801 e peça sua simulação do benefício.

Rentabilidade: batemos a Meta Atuarial

No mês de junho a rentabilidade 
da carteira do PCV da Cageprev 
registrou 1,34% e a meta atuarial 

1,03%. Atingimos 130,5% da meta. Fato-
res que impactaram o resultado da car-
teira: O Ibovespa terminou o mês com 
alta de 0,46% aos 126.801 pontos. Vale 
salientar que atingiu o recorde histórico 
de 130.776 pontos em 07 de junho. Já o 
CDI, teve rentabilidade de 0,30%. O dó-
lar teve baixa de -4,40% no mês cotado a 
R$ 5,0022 pelo Banco Central. 

Os resultados das rentabilidades por 
segmento foram: Renda Fixa 1,02%; Mul-
timercado 0,56%; Renda Variável 2,70%, 

com destaque para o Fundo Sulamerica 
Selection com 5,69% de rentabilidade; 
Investimento no Exterior -0,49, influen-
ciado pela queda do dólar; os Emprés-
timos 1,20% e os Imóveis 0,89%. Já a 
meta atuarial do PCV registrou 1,03%, 
influenciada pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) que teve 
elevação de 0,60%, segundo o IBGE. No 
mês de junho registramos 1,34% de ren-
tabilidade x 1,03% de meta atuarial. No 
acumulado do ano estamos com 7,35% 
de rentabilidade contra 6,64% de meta 
atuarial. 

Desde o início do Plano: 669,33% de 
rentabilidade contra 553,53% de meta 
atuarial. De acordo com o relatório de 

Aumento da 
taxa de juros de 

empréstimos 

A Cageprev aumentou as taxas de ju-
ros dos empréstimos da modalidade 
Price, juros fixos em decorrência do 

aumento do índice inflacionário INPC, o 
qual compõe a meta atuarial do PCV (5,25% 
+ INPC). De acordo com a Resolução CMN 
4.661/2018, os encargos financeiros das 
operações com participantes devem ser su-
periores a meta atuarial, acrescidos de taxa 
referente à administração das operações e de 
taxa adicional de risco.

Diante disso, e para manter a conformi-
dade, a Cageprev aumentou a taxa de juros 
dos empréstimos, porém manteve as três fai-
xas. As novas taxas de juros aprovadas pela 
Diretoria e pelo Comitê de Investimentos da 
Cageprev ficaram da seguinte forma:  0,95% 
para empréstimos de até 12 parcelas, 1,15% 
para empréstimos de 13 a 36 parcelas e 1,25% 
para empréstimos de 37 a 72 parcelas. 

Desempenho elaborado pela Aditus, 
que compara dados de 336 Planos de 
Benefícios de 119 Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar (EFPCs), 
sendo 119 Planos de Benefício Definido 
(BD), 126 Planos de Contribuição Defi-
nida (CD) e 91 Planos de Contribuição 
Variável (CV), a mediana das rentabili-
dades dos planos CV em junho atingiu 
0,63% e no acumulado do ano 6,58%. 
Isso significa que o retorno da Cageprev 
foi superior ao seu benchmarking (meta 
atuarial) e maior que o retorno da me-
diana dos Panos CV das demais entida-
des no mês de junho e no acumulado do 
ano, conforme pode ser visto no gráfico 
abaixo.


