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Maio Positivo

Os ativos fi nanceiros tive-
ram desempenhos posi-
tivos no mês de maio. A 

Bolsa, que começou o ano pati-
nando, foi o melhor investimento 
no mês, recuperando as perdas, e 
assumindo a segunda colocação 
entre as aplicações mais rentá-
veis de 2021. A Bovespa rentabi-
lizou 6,16% em maio, e 6,05% no 
ano, fechando o mês na máxima 
histórica. O segmento de Renda 
Variável tem alavancado a ren-
tabilidade dos investimentos da 
Cageprev, e neste mês de maio 
não foi diferente. 

A Renda Fixa, que oferecia o 
conforto em operações com tí-
tulos públicos, deixou de ser a 
queridinha dos investidores ins-

titucionais quando a taxa Selic 
começou a cair, chegando a 2% 
ao ano, onde permaneceu de 
agosto/2020 a março/2021. Agora 
a 3,5% ao ano, e com viés de alta, 
já permite a montagem de novos 
cenários nas carteiras de investi-
mentos dos Fundos de Pensão, 
voltando a máxima de aplicações 
de baixo risco e alto retorno. 

Com cerca de 60,0% dos re-
cursos alocados em títulos públi-
cos marcados na curva, a carteira 
de investimentos da Cageprev 
continua conservadora. Apesar 
dos três fundos da carteira do 
segmento Investimento no Exte-
rior terem rentabilizado negati-
vo, devemos continuar com a po-
lítica de elevar as alocações nessa 

classe de ativo. Temos aplicado 
neste segmento o percentual de 
3,7% do patrimônio, e a Resolu-
ção CMN nº 4.661, de 25/05/2018, 
permite até 10,0%. Estamos di-
versifi cando nossas aplicações 
para alcançar maiores e melhores 
ganhos e, em alguns casos, com 
menos volatilidade. 

É consenso geral que o mer-
cado fi cou mais otimista com a 
divulgação do PIB do primeiro 
trimestre do ano: 1,2% que supe-
rou todas as expectativas do mer-
cado. O avanço no processo de 
vacinação nos próximos meses 
remete a uma retomada na ativi-
dade econômica, recuperando o 
emprego e a renda, com um cres-
cimento ainda maior. 

Rentabilidade: batemos a meta atuarial

No mês de maio, a rentabi-
lidade da carteira do PCV 
da Cageprev registrou 

1,63% e a meta atuarial 1,39%. 
Atingimos 116,96 da meta. Fato-
res que impactaram o resultado 
da carteira: O Ibovespa termi-
nou o mês com alta de 6,16% 
aos 126.215 pontos. Já o CDI, teve 
rentabilidade de 0,27%. O Dólar 
teve baixa de -3,17% cotado a R$ 
5,2322 pelo Banco Central.  

Os resultados das rentabi-
lidades por segmento foram: 
renda fi xa rentabilizou 0,91%; 
multimercado estruturado ren-
tabilizou 1,11%; a renda variável 
4,78%, com todos os fundos do 

segmento apresentando renta-
bilidade positiva, com destaque 
para o fundo Navi Institucional 
FIA com 7,73% de rentabilidade; 
investimento no exterior apre-
sentou rentabilidade negativa de 
-2,94, infl uenciado pela queda 
do dólar; os empréstimos ren-
tabilizaram 1,15% e os imóveis 
0,83%. Já a meta atuarial do PCV 
registrou 1,39%, infl uenciada 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) que teve 
elevação de 0,96%, segundo o 
IBGE. 

Batemos a meta atuarial no 
mês, no acumulado do ano e no 
acumulado desde o início. No 

mês registramos 1,63% de ren-
tabilidade x 1,39% de meta atua-
rial. No acumulado do ano esta-
mos com 5,92% de rentabilidade 
contra 5,56% de meta atuarial. 
Desde o início do Plano: 659,14% 
de rentabilidade contra 546,88% 
de meta atuarial. 



Estudo Comparativo:
Cageprev bate a média dos planos

O Estudo Comparativo de Desempenho elaborado pela Con-
sultoria Aditus com 119 Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (EFPC), reunindo 336 Planos de benefícios 

(CV, BD e CD), cujo patrimônio somado atinge R$ 260 bilhões apon-
tou que a rentabilidade média de todos os Planos atingiu 1,04% no 
mês de maio e no acumulado do ano 3,15%. A rentabilidade do Plano 
CV da Cageprev atingiu 1,63% no mês maio e 5,92% no acumulado do 
ano, bem acima da média dos Planos analisados.

Apresentação das Demonstrações 
Contábeis e Financeiras ao COAUD

No dia 14 de junho, em reu-
nião virtual, o diretor-
-presidente, Sérgio Lage, 

e a diretora Administrativo-Fi-
nanceira, Clóris Ferreira, apre-
sentaram as demonstrações con-
tábeis e financeiras do exercício 
2020 ao Comitê de Auditoria es-
tatutário da Patrocinadora Cage-
ce. Na ocasião, os diretores apre-
sentaram o Balanço Patrimonial 
Consolidado, a Demonstração da 

A promoção Indique um Amigo
foi prorrogada

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

ticipante do plano de benefí-
cios da Cageprev, tem mais um 
motivo para aderir e começar a 
construir uma aposentadoria 
tranquila. A campanha promo-
cional lançada pela Cageprev 
quer lhe incentivar a aderir ao 

Mutação do Patrimônio Social 
Consolidada, a Demonstração 
do Ativo Líquido – DAL, a De-
monstração do Plano de Gestão 
Administrativa – DPGA e a De-
monstração das Provisões Técni-
cas do Plano de Benefícios, tudo 
com posição em 31 de dezembro 
de 2020 comparado a 2019. 

Além das demonstrações con-
tábeis, a Diretoria apresentou o 
resultado da Gestão Previdencial 

e da Gestão dos Investimentos, 
tendo apresentando ainda o Pa-
recer Atuarial, o Relatório dos 
Auditores Independentes, a Ma-
nifestação do Conselho Fiscal, 
a Manifestação da Diretoria e a 
Manifestação do Conselho Deli-
berativo. No final da reunião, as 
componentes do Comitê de Au-
ditoria parabenizaram a Cage-
prev pelo excelente desempenho 
alcançado em 2020.

Plano de Contribuição vari-
ável – PCV da Cageprev. Para 
os colaboradores que fizerem 
adesão, a Cageprev vai sortear 
um notebook. E você colabo-
rador, que já é participante, e 
indicar um colaborador que 
fizer a adesão, vai concorrer 
também, ao sorteio de outro 
notebook. 

Vale lembrar que o sorteio só 
ocorrerá se forem realiza-
das pelo menos 20 adesões 

efetivas. Você que já é participante 
do plano vai ter a chance de con-
correr quantas vezes forem o nú-
mero de colaboradores indicados 
por você e que aderirem ao Plano. 
Corra! Envie um e-mail para: cage-
prev@cageprev.com.br


