
Janeiro 2022 

BALANÇO DE  2021

Iniciamos o ano acreditando em 
uma recuperação econômica 
diante de um cenário de desace-

leração da pandemia. Apostávamos 
na reabertura dos mercados, com 
um crescimento sólido em um am-
biente de taxas de juros em pata-
mares historicamente baixos. Mas o 
que vimos foi um ano marcado por 
queda da bolsa, alta do dólar, forte 
abertura das taxas de juros e inflação 
elevada. Tendo acelerado no início 
do ano, a Pandemia da Covid-19 ar-
refeceu no final, com a massificação 
das vacinas, porém ainda provocan-
do surpresas desagradáveis. 

O Mercado (Relatório Focus) 
previa findar 2021 com as seguin-
tes taxas: Selic 3% e Inflação 3,32%. 
Nada disso aconteceu. Terminamos 
o ano com Selic 9,25% e Inflação 
(IPCA) 10,06%. Os três melhores 
investimentos em 2021 foram: Bit-
coin 74,38%; IGP-M 17,78% e IPCA 
10,06%. Dentre os piores investi-
mentos, temos a Bolsa – Ibovespa 
com queda de 11,93%. A carteira de 
investimentos da Cageprev fechou o 
ano com R$ 279 milhões, com ativos 
diversificados em: renda fixa, ren-
da variável, fundos multimercados, 
fundos de investimentos no exterior, 
empréstimos a participantes e imó-

veis. 
O ano de 2021 pode ser resumido 

como o ano da inflação, que somado 
a queda do Índice Bovespa, inter-
rompendo uma sequência de cinco 
anos consecutivos de altas, recuou 
11,93%. Ao longo do ano, o comitê 
de investimentos junto com a asses-
soria financeira da Aditus buscou 
diversificar ainda mais nosso portfó-
lio, reduzindo a exposição em renda 
variável e carregando investimentos 
em fundos multimercado e exterior. 
Colocamos também em prática a di-
versificação de ativos nos dois fun-
dos exclusivos SulAmerica Aqua e 
4UM Aqua. Não foi suficiente, pois 
além dos motivos já citados, a vola-
tilidade do mercado abalou todo o 
segmento de Fundos de Pensão, e 
não permitiu ao PCV da Cageprev 
bater a meta atuarial em 2021. 

O ano de 2022 pode ser o ano da 
renda fixa. Com uma taxa Selic em 
torno de 12,0% ao ano e uma infla-
ção prevista de 5,0%, apesar de ser 
um ano de eleições majoritárias, 
implicando em instabilidades no 
mercado financeiro, podemos voltar 
a bater a meta atuarial do Plano, vol-
tando a “voar em céu de brigadeiro”. 
Continuamos otimistas. Um exce-
lente 2022!

Mensagem aos que ainda não aderiram à Cageprev

Início de ano é uma boa hora de traçar 
planos e rever conceitos. Para aqueles 
que pensam ser a Previdência Social 

(INSS) a forma mais comum de plane-
jar a aposentadoria, é um grande enga-
no. Esta solução não deve ser a única ou 
sequer a principal fonte de renda de um 
aposentado. Além de o valor não ser sufi-
ciente para cobrir um custo de vida con-
fortável, não há nenhuma garantia de 

Rentabilidade: 
batemos a Meta 

Atuarial

No mês de dezembro de 2021, 
a rentabilidade dos investi-
mentos da carteira do PCV 

registrou 1,53% e a meta atuarial 
1,16%.  Batemos a meta atuarial! To-
dos os segmentos da carteira apre-
sentaram rentabilidades positivas. 
Renda Fixa 1,17%, Multimercado 
1,32%; Renda Variável 4,78%, In-
vestimento no Exterior 0,56%, Em-
préstimos 1,22% e Imóveis 0,82%. 
O destaque da Carteira foi o Fundo 
SulAmerica Selection FIA, do seg-
mento de renda variável, que renta-
bilizou 9,04%. 

Fatores que impactaram o de-
sempenho da carteira: no mercado 
financeiro, o Ibovespa terminou o 
mês com alta de 2,85% aos 104.822 
pontos, mas fechou o ano com que-
da de -11,93%. Já o CDI, teve ren-
tabilidade de 0,76%, acumulando 
4,40% no ano. O Dólar teve baixa de 
-0,70% cotado a R$ 5,580 pelo Ban-
co Central.  A meta atuarial do PCV 
registrou 1,16%, impactada pela alta 
de 0,73% do INPC, que acumula 
10,16% em dezembro. 

No acumulado encerramos o 
ano com 10,12% de rentabilidade x 
15,93% de meta atuarial e no acu-
mulado desde o início 689,24% de 
rentabilidade x 610,45% de meta 
atuarial.

que ele será pago pelo resto de sua vida, 
dado que está intimamente ligado à situ-
ação financeira do país. 

Portanto, para não depender só do 
INSS, e tendo a sua disposição um Pla-
no de Previdência Complementar, sob a 
gestão da Cageprev, não há como não fa-
zer a adesão ao PCV. As contribuições são 
paritárias. A patrocinadora Cagece con-
tribui com igual valor ao do participan-

te, que somadas, vão proporcionar um 
benefício extra na aposentadoria. Serão 
duas fontes de renda distintas a receber 
ao se aposentar, oferecendo não só ao 
participante, mas a sua família, melhor 
qualidade de vida. Converse com quem 
já recebe o benefício da Cageprev. Entre 
em contato com a Cageprev e faça sua si-
mulação. Tel: 3093.6000 / 3093.6006 ou 
vania@cageprev.com.br - 85 9239-4550.


