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Mais uma vez a Cageprev fi-
cou muito bem colocada 
no Relatório das Despe-

sas Administrativas das Entidades 
Fechadas de Previdência Comple-
mentar. O estudo, elaborado pela 
Previc, referente ao exercício de 
2020, aborda informações sobre 
gastos com pessoal, serviços de 
terceiros e outros encargos admi-
nistrativos realizados para a ope-
ração e funcionamento dos planos 
de benefícios administrados pelas 
entidades no período.

Conforme o estudo “A divulga-
ção das despesas administrativas 
de 2020, como fonte de compara-
bilidade da composição de gastos 
administrativos, visa estimular a 
eficiência na gestão da EFPC e a 
aproximação dos participantes no 
acompanhamento de seus planos 

de benefícios.” Neste contexto, a 
Cageprev mostra sua eficiência, 
pois situada no Grupo 3, onde se 
encontram 68 EFPCs, com 111 pla-
nos e ativos entre R$ 100 a R$ 500 
milhões, ficou em 2º lugar no in-
dicador “Despesa sobre Receita” 
(0,39%) e em 4º lugar no indica-
dor “Despesas sobre Ativos To-
tais” (0,59).

Nos outros dois indicadores, 
“Despesa per Capita” e “Receita 
per Capita” ficamos com R$ 713 e 
R$ 1.203, respectivamente. Esses 
excelentes indicadores, na com-
paração com os demais Fundos de 
Pensão, mostra o zelo da diretoria 
da Cageprev na condução do PGA 
– Plano de Gestão Administrativa 
da entidade. Estamos trabalhan-
do para melhorar ainda mais esses 
indicadores para 2021.

Julho foi mais um mês de 
muita volatilidade nos 
mercados. Nossa carteira 

de investimentos não ficou 
isenta desses movimentos. 
Os ativos que melhor renta-
bilizaram em julho foram: 
Bitcoin, Ouro e Dólar. Os 
piores foram: Bolsa e Tesou-
ro IPCA +2045. Na Cageprev, 
o segmento que melhor ren-
tabilizou no mês foi o de in-
vestimento no exterior, com 
6,45% seguido de renda fixa 
com 0,92%. A renda variável 
foi a vilã do mês, com renta-
bilidade negativa de 4,27%. 
Não batemos a meta atuarial.

No início do mês de agos-
to, o Copom elevou a taxa 
Selic em 1 ponto percentual 
(de 4,25% para 5,25% ao ano) 
conforme o esperado. A preo-
cupação maior da autoridade 
monetária é com a inflação 
crescente. E para combatê-
-la, o primeiro instrumento 
disponível é o aumento de ju-
ros. Também sinalizou para a 
próxima reunião outro ajuste 
de mesma magnitude. Conti-
nuamos otimistas com rela-
ção à atividade econômica no 
Brasil, cujo indicador de cria-
ção de vagas continua sur-
preendendo positivamente e 
volume de serviços apresen-
tou bom crescimento com re-
abertura da economia e volta 
ao patamar pré-pandemia.

Julho de 2021

Rentabilidade X Meta Atuarial
No mês de julho a rentabilida-

de da carteira do PCV da Cageprev 
registrou -0,01% e a meta atuarial 
1,45%. Atingimos -0,69% da meta. 
O baixo resultado da Carteira foi 
impactado fortemente pelo baixo 
desempenho do segmento de Ren-
da Variável, com todos os Fundos 
apresentando rentabilidade ne-
gativa. Os indicadores econômi-
cos exercem influência direta no 
resultado da carteira. O Iboves-
pa terminou o mês com baixa de 
-3,94% aos 121.800 pontos. O CDI 
teve rentabilidade de 0,36%. O dó-
lar teve alta de 2,39% cotado a R$ 
5,1216 pelo Banco Central.

Os resultados das rentabilida-
des por segmento foram: renda 
fixa 0,92%; multimercado -0,64%; 
renda variável -4,27%, impactado 
pela queda da bolsa; investimen-
to no exterior 6,45, influenciado 
pela alta do dólar; os empréstimos 
1,23% e os imóveis 0,89%. Já a meta 
atuarial do PCV registrou 1,45%, 
influenciada pela alta de 1,02% do 
INPC. No acumulado do ano esta-
mos com 7,34% de rentabilidade x 
8,19% de meta atuarial e no acu-
mulado desde o início 669,26% de 
rentabilidade x 563,01% de meta 
atuarial.


