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Volatilidade na renda variável e alta inflação 
marcam o mês de setembro

O mês de setembro foi marcado 
por forte volatilidade na ren-
da variável. Voltando mais um 

pouco, no trimestre de julho a setem-
bro, além da elevada inflação, pelo ter-
ceiro mês consecutivo, o mercado de 
ações brasileiro teve performance ne-
gativa. O Ibovespa fechou o mês com 
perdas de 6,57% e no ano de 6,75%. A 
inflação elevada levou o Banco Central a 
continuar aumentando a Selic, agora no 
patamar de 6,25% ao ano. 

Segundo o último boletim Focus, 
a Selic fecha o ano de 2021 em 8,25%. 
A alta da inflação não é um fenômeno 
restrito à economia Brasileira, mas se 
mostra presente e intensa em pratica-
mente todo o mundo, porém no Brasil 

se apresenta de forma acentuada, al-
cançando o terceiro lugar no ranking 
de inflação dentre os países do G20, e, 
segundo projeções do FMI, será maior 
que a inflação de 83% dos países até o 
final do ano. 

Ainda no mês de setembro, a divul-
gação do PIB do 2º semestre em -0,1% 
frustrou o mercado, pois era previsto 
+0,2%. O aumento do IOF tornou o 
crédito mais caro atingindo direta-
mente as empresas que precisam se 
capitalizar. A indefinição do valor e 
continuidade do pagamento do Au-
xilio Emergencial pressiona as contas 
públicas. Os aumentos constantes do 
preço do petróleo, impactando os com-
bustíveis, as proteínas, os insumos dos 

materiais de construção e a crise hídrica 
aumentando o preço da energia elétrica, 
alimentam cada vez mais a inflação. Os 
melhores investimentos do mês foram 
Dólar 5,30% e Ouro 1,84%. Os piores: 
Ibovespa -6,57% e Tesouro IPCA+2045 
-7,77%. 

Fechamos setembro com a carteira 
de investimentos da Cageprev apresen-
tando a seguinte composição percentu-
al: Renda Fixa 67,88%; Renda Variável 
17,13%; Fundos de Investimentos no 
Exterior 6,70%; Empréstimos a Partici-
pantes 5,22%; Fundos Multimercados 
2,92% e Imóveis 0,15%. O destaque na 
carteira de investimentos, foi o Fundo 
Kinea Atlas FIM, que rentabilizou em 
setembro 2,87%.

Rentabilidade  x  Meta Atuarial

No mês de setembro, a rentabilidade da carteira do PCV 
da Cageprev registrou 0,17% e a meta atuarial 1,63%. Não 
atingimos a meta. O resultado da Carteira foi impacta-

do principalmente pelo desempenho negativo do segmento de 
renda variável. Os indicadores econômicos exercem influência 
direta no resultado da carteira. O Ibovespa terminou o mês com 
baixa de -6,57% aos 110.979 pontos e acumula queda de -6,75% 
no ano. 

Já o CDI, teve rentabilidade de 0,44%. Dólar teve alta de 
5,76% cotado a R$ 5,4394 pelo Banco Central. Os resultados 
das rentabilidades por segmento foram: renda fixa 1,26%; mul-
timercado 0,11%; renda variável -3,72%; investimento no exte-
rior -0,60%; os empréstimos 1,17% e os imóveis 0,82%. A meta 
atuarial do PCV registrou 1,63%, influenciada pela alta de 1,20% 
do INPC, a maior inflação registrada para o mês de setembro 
desde 1994. 

A elevação no índice, que já acumulou 7,21% no ano, se 
deu principalmente em decorrência do aumento dos preços 
dos combustíveis e da energia elétrica.  Diante desse quadro, 
a rentabilidade do PCV atingiu 0,17% e a meta atuarial 1,63%. 
No acumulado do ano estamos com 7,42% de rentabilidade x 
11,39% de meta atuarial e no acumulado desde o início 669,87% 
de rentabilidade x 582,64% de meta atuarial. 

Promoção  “Indique um 
amigo” continua ativa

Você que ainda não fez a sua adesão ao 
Plano de Previdência Complementar da 
Cageprev, está esperando o quê? Ao in-

gressar no Plano de Contribuição Variável (PCV) 
da Cageprev você começa a construir um futuro 
melhor para você e sua família, garantido a sua 
tranquilidade na aposentadoria, pois não vai de-
pender exclusivamente da Previdência Oficial do 
INSS. Pense nisso! 

Além disso, quando você contribuir mensal-
mente com um percentual do seu salário, a Ca-
gece também contribuirá com o mesmo valor. É 
100% de rentabilidade logo de início, e ainda tem 
a rentabilidade proveniente dos investimentos da 
carteira do PCV. Não é o máximo? Então, faça sua 
adesão.

Você quer mais um incentivo para aderir? A 
Promoção Indique um amigo não acabou. Ao 
aderir à Cageprev você concorre a um Notebbok 
e o seu amigo que lhe indicou também concorre 
a outro notebook. Venha fazer parte desse time 
campeão!!! Na Cageprev você só tem a ganhar.


