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O Brasil é o mercado com melhor desempenho em 2022

Terminamos o ano de 2021 como 
um dos piores mercados financei-
ros do mundo. Já em 2022, findo 

o primeiro trimestre, o cenário mudou. 
Nosso mercado se apresenta com um 
desempenho superior ao das grandes 
potências mundiais. A forte entrada de 
capital estrangeiro comprando ações de 
empresas brasileiras na B3, representou 
um maior ingresso de Dólares no país, 
valorizando bastante o Real, que levou o 
Dólar a atingir, no início do mês de abril, 
o menor valor em mais de dois anos. 

Outros fatores também influencia-
ram para essa virada no nosso merca-
do financeiro: valorização das nossas 

commodities; mercados emergentes 
enviando recursos para nossa Bolsa e o 
comunicado do Banco Central do fim 
do ciclo de alta da Selic, quando outros 
países estão iniciando este movimen-
to.

Para a Fundação Cagece de Pre-
vidência Complementar (Cageprev), 
março foi um mês de recuperação. Ape-
nas o segmento de Fundos de Inves-
timentos no Exterior rentabilizou de 
forma negativa. Reduzimos a exposição 
da carteira neste segmento, resgatan-
do o total aplicado no Fundo Western 
FIA BDR 1 e alocando esses recursos na 
Renda Fixa. O Ibovespa foi o segundo 

melhor investimento do mês, subindo 
6,06% e no ano 14,48%. Os piores inves-
timentos foram Bitcoin, Ouro e Dólar. 

A volatilidade continua dominando 
os mercados em 2022. De acordo com 
os cenários traçados, a diversificação da 
carteira de investimentos da Cageprev é 
o nosso foco. Já fizemos ajustes reduzin-
do os percentuais alocados em Renda 
Variável e Investimentos no Exterior, 
transferindo esses valores para a Renda 
Fixa. Papeis do Tesouro Nacional, como 
LFTs e Cotas de Fundos de Crédito, que 
pagam CDI + prêmio também estão no 
radar do Comitê de Investimentos da 
Cageprev.

Rentabilidade X Meta Atuarial

No mês de março a rentabilidade 
dos investimentos do PCV da 
Cageprev atingiu 1,73 %, melhor 

rentabilidade desde abril de 2021, no 
entanto não foi suficiente para alcan-
çarmos a meta atuarial de  2,12%, diante 
da alta de 1,71% do INPC. O resultado 
da carteira foi impactado positivamen-
te pelo desempenho dos segmentos de 
Renda Fixa, Renda Variável e Multimer-
cado e negativamente pelo segmento de 
Investimentos no Exterior, em decor-

rência da queda do dólar, ainda sob o 
efeito da guerra entre Rússia e a Ucrâ-
nia. 

O Ibovespa terminou o mês com alta 
de 6,06% aos 119.999 pontos, acumu-
lando alta de 14,48% no ano. Já o CDI, 
teve rentabilidade de 0,92%. O Dólar 
teve baixa de -7,81% no mês cotado a 
R$ 4,7378 pelo Banco Central.  Diante 
disso, os resultados das rentabilidades 
por segmento foram: Renda Fixa 1,72%, 
Multimercado 2,62%; Renda Variá-

vel 6,21, Exterior -6,34%, Empréstimos 
1,18% e Imóveis 0,82%. 

Os destaques da Carteira foram: o 
Fundo Vinci Valorem, do segmento de 
Renda Fixa, com rentabilidade 3,00% e 
o Fundo Sul America Selection, do seg-
mento Renda Variável com 7,65% de ren-
tabilidade. No acumulado do ano esta-
mos com 1,61% de rentabilidade x 4,68% 
de meta atuarial. No acumulado desde o 
início estamos com 701,93% de rentabili-
dade x 643,74% de meta atuarial.

Promoção de Adesão Indique Um Amigo
Recadastramento 
dos Aposentados e 

PensionistasVocê que ainda não fez sua adesão ao Plano de Contribuição Variável 
da Cageprev, está esperando o quê?

Aproveite os últimos dias da “Promoção Indique um Amigo” e 
concorra a um notebook. Você pode ganhar e o seu amigo que lhe indicou 
também pode ganhar outro notebook. Não perca tempo!!!

Faça sua adesão ao Plano de Previdência Complementar da Cageprev 
para não depender só do INSS. Neste Plano a Patrocinadora Cagece contri-
bui com valor igual ao do participante. É contribuição em dobro para você! 
As duas contribuições, somadas, vão proporcionar um benefício extra na 
sua aposentadoria. Serão duas fontes de renda distintas 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 simulação. Telefones: 3093.6000 ou 
3093.6006.

Neste mês de abril a Cageprev deu iní-
cio ao recadastramento dos seus apo-
sentados e pensionistas.

Você que é aposentado ou pensionista, re-
ceberá em seu e-mail ou pelos correios, um 
formulário para ser preenchido e devolvido à 
Cageprev.

Não deixe de fazer seu recadastramento. 
Ele é importante para garantir a continuidade 
do recebimento do seu benefício.

Mais informações, entrar em contato co-
nosco pelos telefones: 3093.6000 e 3093.6006 
ou pelo e-mail cageprev@cageprev.com.br.


