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Carteira de Investimentos no mês de agosto

A Cageprev encerrou o 
mês de agosto com mais 
de R$271 milhões na car-

teira de investimentos. O cená-
rio turbulento trouxe bastante 
volatilidade ao mercado finan-
ceiro. Com vista a tornar menos 
intensa esta instabilidade, redu-
zimos nossa posição em renda 
variável, transferindo recursos 
de fundos de investimentos em 
ações (FIA) para fundos multi-
mercados (FIM). 

Este movimento, de comum 
acordo entre a Aditus e o Comitê 

de Investimentos da Cageprev, 
deixou nossa carteira com 20% 
dos recursos aplicados em Bol-
sa, com possibilidade de uma 
outra redução, dependendo do 
comportamento do mercado de 
ações até o final do ano. Selecio-
namos fundos multimercados 
para compor nossa carteira de 
investimentos após estudo rece-
bido da Aditus, fundos estes que 
receberão os recursos resgatados 
do segmento de renda variável. 

No próximo Informativo mos-
traremos a nova composição 

Rentabilidade X 
Meta Atuarial

No mês de agosto a rentabilidade da carteira 
do PCV da Cageprev registrou –0,09% e a 
meta atuarial 1,31%. Não atingimos a meta. 

O resultado da Carteira foi impactado pelo baixo 
desempenho do segmento de Renda Variável. Os in-
dicadores econômicos exercem influência direta no 
resultado da carteira.  O Ibovespa terminou o mês 
com baixa de -2,48% aos 118.781 pontos. Já o CDI, 
teve rentabilidade de 0,42%. O Dólar teve alta de 
0,42% no mês cotado a R$ 5,14 pelo Banco Central. 

Os resultados das rentabilidades por segmen-
to foram: renda fixa 0,99%; multimercado 0,50%; 
renda variável -4,54%, impactada pela queda da 
bolsa; investimento no exterior 1,62%, influenciado 
pela alta do dólar; os empréstimos 1,19% e os imó-
veis 9,42%. A elevada rentabilidade no segmento 
de imóveis ocorreu por ocasião da reavaliação das 
salas da Cageprev. A meta atuarial do PCV registrou 
1,31%, influenciada pela alta de 0,88% do INPC. No 
acumulado do ano estamos com 7,24% de rentabili-
dade x 9,61% de meta atuarial e no acumulado des-
de o início 668,57% de rentabilidade x 571,70% de 
meta atuarial. 

dos investimentos da Cageprev. 
Sobre o mês de agosto, os inves-
timentos de risco, como Bolsa, 
Ouro, Fundos Imobiliários, Tí-
tulos públicos prefixados e inde-
xados à inflação, tiveram renta-
bilidade negativa no mês.  Com 
rentabilidade positiva, o Bitcoin 
e ativos de renda fixa, conserva-
dores, atrelados à Selic. O CDI 
variou positivamente 0,43%, va-
lor superior ao rendimento da 
poupança, que ficou em 0,24%.  
Não conseguimos bater a meta 
atuarial do mês.

Novidade no Site da Cageprev

A Diretoria informa que a Área do Participante já está 
disponível para consulta no Site da Cageprev. Você 
que é participante ativo ou assistido do Plano de 

contribuição Variável da Cageprev já pode ter acesso às 
suas informações sobre Benefícios e Empréstimos, inde-
pendente de solicitação, de forma clara e segura, através 
de plataforma digital, em conformidade com a Resolução 
CNPC 32/2019 e com a garantia da proteção de dados pes-
soais, nos termos da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

Acesse www.cageprev.com.br e vá ao menu “Área do 
Participante”. Entre na página e clique no botão “Área do 
Participante“. Os participantes ativos poderão consultar 
seus dados cadastrais, seu saldo e extrato previdenciários, 
realizar simulação de empréstimo, consultar saldo e extra-
to de empréstimo e simular portabilidade e resgate.

Os aposentados e pensionistas poderão consultar seus 
dados cadastrais, o contracheque, a ficha financeira e o 
comprovante de rendimentos para o imposto de renda.  Os 
aposentados poderão, ainda, consultar saldo e extrato de 
empréstimos e fazer simulação de empréstimo.

Para o primeiro acesso, clique em “esqueci minha se-
nha/primeiro acesso”.

Para mais informações fale com a Cageprev, via e-mail 
cageprev@cageprev.com.br ou pelos telefones (085) 3181-
2500/3181-6100.


