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O mês de janeiro foi bastan-

te volátil e muito agitado 
para os mercados finan-

ceiros. Esta instabilidade foi mo-
tivada pela mudança de postura 
do FED, Banco Central dos Esta-
dos Unidos, que sinalizou o início 
do ciclo de aumento de juros com 
data praticamente marcada para 
março próximo, e a curva de juros 
americana já embute quase cinco 
altas de 0,25% neste ano de 2022. 

O primeiro mês do ano foi po-
sitivo para o Ibovespa e para o real, 
ante o Dólar. O Ibovespa subiu, 
em janeiro, 6,98% sendo o me-
lhor investimento do mês. Já o 
Dólar caiu 4,84%. Nossa carteira 
de investimentos sofreu, princi-
palmente, com a queda do Dólar, 
que impactou fortemente no seg-
mento de Fundos de Investimen-
tos no Exterior, rentabilizando 
negativo -16,20.  O COPOM (Co-
mitê de Política Monetária) defi-
niu novo aumento de 1,5% na taxa 

básica de juros, elevando a SELIC 
para 10,75%, com viés de alta, e o 
mercado sinaliza 12,0% no final 
do ano. Com esses movimentos, 
a renda fixa volta a interessar aos 
investidores institucionais e ativos 
como NTN-Bs, CDI + Prêmio, são 
alguns produtos que devem com-
por a carteira de investimentos dos 
Fundos de Pensão. 

Apesar da Bolsa de Valores 
brasileira ter recebido R$32,49 
bilhões de investimentos estran-
geiros em janeiro, devemos ter 
cautela nas movimentações des-
te segmento, visto ser um ano de 
eleições majoritárias. Não ba-
temos a meta atuarial do mês, 
mas estamos confiantes que nos 
próximos meses, mesmo sendo 
um ano eleitoral polarizado que 
promete turbulências no merca-
do financeiro brasileiro, nossa 
carteira de investimentos está 
bem diversificada para alcançar 
resultados positivos.

Rentabilidade X Meta Atuarial

No mês de janeiro a rentabi-
lidade dos investimentos da 
carteira do PCV registrou 

0,06% e a meta atuarial 1,08%. Não 
batemos a meta. O baixo resultado 
da Carteira foi fortemente impacta-
do pelo baixo desempenho do seg-
mento de Investimento no Exterior, 
com todos os Fundos apresentando 
rentabilidade negativa em decor-
rência da queda do dólar. Os indi-
cadores econômicos exercem efeito 

no desempenho da carteira. O Ibo-
vespa terminou o mês com alta de 
6,98% aos 112.143 pontos. Já o CDI 
teve rentabilidade de 0,73%. O Dó-
lar teve baixa de -4,00% cotado a R$ 
5,3574 pelo Banco Central.

Diante disso, os resultados das 
rentabilidades por segmento foram: 
Renda Fixa 0,99%, Multimercado 
3,13%; Renda Variável 4,14%, Inves-
timento no Exterior -16,20%, Em-
préstimos 1,22% e Imóveis 0,82%. 

Os destaques da Carteira neste mês 
foram o Fundo Bahia Valuation FIA, 
do segmento de renda variável, que 
rentabilizou 6,19 % e o Fundo ARX 
Extra FIM do segmento de Multi-
mercado, que rentabilizou 4,61%. A 
meta atuarial do PCV, que neste ano 
é INPC + 4,86%, registrou 1,08%, 
diante da alta de 0,67% do INPC. 
No acumulado desde o início esta-
mos com 689,72% de rentabilidade 
x 618,13% de meta atuarial. 

No mês de janeiro a 
Cageprev iniciou a 
cobrança do valor 

do reajuste das contribui-
ções previdenciárias retro-
ativas ao período de maio 
a outubro de 2021, que não 
foram descontadas na oca-
sião do pagamento do re-
ajuste dos salários, confor-
me acordo coletivo do ano 
2021 da categoria. 

Desta forma, de janeiro 
a junho de 2022, o parti-
cipante perceberá no seu 
contracheque que as con-
tribuições serão acrescidas 
dos valores retroativos. 
Vale salientar que esses va-
lores retroativos também 
contarão com a contrapar-
tida da Cagece.

Contribuições 
Retroativas


