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Novembro sofreu com a instabilidade do mercado

O mês de novembro não foi 
diferente dos outros me-
ses do segundo semestre 

de 2021. Ficou marcado por um 
desempenho negativo no mer-
cado de Bolsas, inflação alta e in-
certeza fiscal. O Ibovespa fechou 
seu quinto mês consecutivo em 
queda, caindo 1,53% no mês e no 
ano, já perde 14,37%. O CDI apre-
sentou alta de 0,59% no mês e 
3,60% em 2021. As melhores apli-
cações financeiras em novembro 
foram: Tesouro IPCA+ 2045 com 
7,80%; Tesouro IPCA+ 2035 com 
5,18% e Tesouro IPCA+ com Ju-
ros Semestrais 2055 com 4,12%. 
As piores aplicações foram: Bit-

coin com -6,79%; IFIX- Índice de 
Fundos de Investimentos Imo-
biliários com -3,64% e Ibovespa 
com -1,53%. 

Verificamos que os ativos de 
renda fixa, principalmente os 
do Tesouro Direto, que estão in-
seridos em grande volume nas 
carteiras de investimentos dos 
Fundos de Pensão, e vinham 
apresentando rentabilidade ne-
gativa pela alta dos juros futuros, 
tiveram um mês positivo, com o 
aumento da rentabilidade refle-
tido nas taxas. 

Nossa carteira de investimen-
tos fechou o mês de novembro 
com os seguintes percentuais 

Pague menos Imposto
de Renda em 2022

Quem faz a declaração de Imposto de 
Renda pelo modelo completo deve 
entrar no programa da Receita Fe-

deral e simular a declaração de Imposto de 
Renda em 2022. Você poderá pagar menos 
imposto ou receber uma restituição maior, 
fazendo aporte na sua conta individual do 
plano de benefícios. 

O PCV da Cageprev é um plano de pre-
vidência privada que permite ao partici-
pante deduzir as contribuições feitas ao 
plano na sua declaração de imposto de ren-
da no limite de até 12% da sua renda bruta 
tributável anual. Para tanto, a simulação é 
importante pois vai informar o valor a ser 
aportado, que lhe trará o benefício fiscal 
permitido e, engordará sua aposentadoria 
no futuro. Mas você precisa fazer o apor-
te antes de fechar o ano fiscal, ou seja, tem 
que ser até dia 30/12/2021. Informações: Te-
lefones 3093.6000 – 3093.6006.

de alocação, por segmento: Ren-
da Fixa 71,12%; Renda Variável 
11,31%; Fundos de Investimentos 
no Exterior 8,30%; Empréstimos 
a Participantes 5,17%; Fundos 
Multimercados 3,96% e Imóveis 
0,15%. 

Podemos afirmar que os in-
vestimentos da Cageprev conti-
nuam com um perfil conservador 
e a carteira balanceada de acordo 
com a instabilidade do mercado 
financeiro. Não batemos a meta 
atuarial no mês, mas seguimos 
confiantes que dezembro tere-
mos ganhos significativos a co-
memorar.

Rentabilidade x Meta Atuarial
No mês de novembro, a rentabilidade da carteira do PCV da Ca-

geprev atingiu 0,81% e a meta atuarial 1,27%. Atingimos 63,73% 
da meta. O resultado da Carteira foi impactado principalmente 
pelos baixos desempenhos dos segmentos de renda variável e in-
vestimento no exterior, os quais rentabilizaram, respectivamente, 
-1,49% e -2,05%. Os demais segmentos da carteira apresentaram as 
seguintes rentabilidades: Renda Fixa 1,55%; Multimercado 0,86%; 
Empréstimos 1,20% e Imóveis 0,82%. Os indicadores econômi-
co-financeiros exercem influência no desempenho da carteira. O 
Ibovespa terminou o mês com baixa de -1,53% aos 101.915 pontos e 
acumula queda de -14,37% no ano. Já o CDI, teve rentabilidade de 
0,59% no mês. O Dólar teve baixa de -0,41% no mês cotado a R$ 
5,6199 pelo Banco Central. 

O destaque da Carteira foi o Fundo Guepardo Institucional 
FIC FIA, do segmento de renda variável, que rentabilizou 10,07%. 
A meta atuarial do PCV registrou 1,27%, impactada pela alta de 
0,84% do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que 
subiu menos do que o mês passado, porém acumula 10,96% em 
12 meses. Diante desse quadro, não atingimos a meta atuarial. No 
acumulado do ano estamos com 8,46% de rentabilidade x 14,60% 
de meta atuarial e no acumulado desde o início 677,35% de renta-
bilidade x 602,31% de meta atuarial.


