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O mês de abril

O mês de abril foi mar-
cado por uma forte 
queda na Bolsa brasi-

leira (10,10%), após um início 
de ano promissor. O Ibovespa, 
que havia iniciado o mês próxi-
mo aos 120 mil pontos, fechou 
perto dos 108 mil pontos. Essa 
desvalorização impactou dire-
tamente na carteira da Cage-
prev, visto que fechamos o mês 
de abril com 10,36% dos inves-
timentos aplicados em renda 
variável.

Apesar de ter sido um mês 
marcado por perdas na B3, 
quando registrou o pior resul-
tado mensal desde o pico da 
pandemia, os segmentos de 

renda fixa e de multimercados 
ajudaram a rentabilizar nossos 
investimentos de forma satis-
fatória. Fechamos o mês com 
um total de R$ 285 milhões 
investidos, de forma conser-
vadora, visto que 76,36% des-
te valor encontra-se aportado 
em renda fixa. Passado o pri-
meiro quadrimestre, podemos 
afirmar que o início de 2022 
tem sido marcado por intensa 
volatilidade nos mercados de 
commodities, moedas, juros e 
bolsas globais.

Este cenário é reflexo de ris-
cos inflacionário em diversos 
países, com a desaceleração 
no crescimento global. No iní-

cio do mês de maio o Copom 
elevou a Selic de 11,75% para 
12,75% ao ano, conforme es-
perado e em decisão unânime. 
Além disso, o comitê sinalizou 
no comunicado um novo aper-
to na reunião de junho, mas 
em magnitude menor.  Na ata 
do Copom publicada dia 10/05, 
aponta como fatores de preocu-
pação a alta do petróleo, a con-
tinuidade da inflação no país 
e no ambiente externo, a nova 
onda da Covid-19 na China e a 
reorganização das cadeias de 
produção globais em decorrên-
cia da guerra na Ucrânia. Que o 
mês de maio seja melhor para o 
mercado financeiro.

Rentabilidade X Meta Atuarial

A rentabilidade dos inves-
timentos da Cageprev, 
no mês de abril, atingiu 

0,12%, portanto insuficiente 
para alcançar a meta atuarial de 
1,45%, diante da alta de 1,04% 
do INPC, que já acumula 4,49% 
ao ano e 12,47% em 12 meses. O 
resultado da carteira foi impac-
tado positivamente pelo desem-
penho dos segmentos de Renda 
Fixa e Multimercado e negati-
vamente pelos segmentos de 
Renda Variável e Investimentos 
no Exterior. Os indicadores do 
mercado financeiro refletem as 
crises econômica, política e sa-

nitária nacional e global e apre-
sentaram-se da seguinte forma: 
o Ibovespa terminou o mês com 
queda de -10,10% aos 107.876 
pontos, já o CDI, teve rentabi-
lidade de 0,83%.

O Dólar teve uma ligeira alta 
de 3,83% no mês cotado a R$ 
4,9191.  Diante disso, os resul-
tados das rentabilidades por 
segmento foram: Renda Fixa 
1,56%, Multimercado 0,37%; 
Renda Variável -6,88, Exterior 
-8,51%, Empréstimos 1,20% e 
Imóveis 0,82%. Os destaques 
da Carteira foram: BB Previ-
denciário RF TP IPCA IV FI, e 

o Fundo Vinci Valorem Fim, do 
segmento de Renda Fixa, com 
rentabilidade 2,05% e 1,76%, 
respectivamente. No acumula-
do do ano estamos com 1,73% de 
rentabilidade x 6,20% de meta 
atuarial. No acumulado desde 
o início estamos com 702,90% 
de rentabilidade x 654,53% de 
meta atuarial.



Cageprev: 18 anos de existência

No mês de abril de 
2022, a Cageprev 
completou 18 anos. 

Atingimos a maioridade. 
Foram 18 anos de muito 
sucesso. Iniciamos nos-
sas atividades em abril de 
2004, e desde então o cres-
cimento da Fundação foi 
exponencial. Com um pa-
trimônio de R$ 286,4 mi-
lhões, pagando benefícios 
complementares para 143 
aposentados e pensionis-
tas e com 1.390 participan-
tes, podemos afirmar, sem 
sombra de dúvidas, que 
estamos cumprindo com 
nossos objetivos. Compa-
rada com os outros Fundos 
de Pensão, somos pratica-
mente a caçula das enti-
dades fechadas de previ-
dência complementar no 
Brasil.

A partir de 2004 poucas 
fundações foram criadas, e 
a Cageprev, com o esforço 
da patrocinadora Cagece e 
de um grupo de colabora-
dores vimos realizada esta 
conquista, que conside-
ramos o melhor benefício 
colocado à disposição dos 
seus empregados. Ainda 
temos muito que conquis-
tar, mas acreditamos estar 
no caminho certo. Que ve-
nham mais 100 anos.   

Alteração no 
Regulamento de 

Empréstimos

A Cageprev faz aniver-
sário e quem ganha 
presente é o partici-

pante. Veja abaixo as novi-
dades na concessão de em-
préstimos.

Valor da Concessão
Agora você participante 

pode solicitar empréstimos 
com valores até 10 x o seu 
salário de participação, 
de acordo com o seu tempo 
de contribuição, limitado a 
R$ 150 mil reais.

Prazo para Pagamento
Alteramos o prazo para 

pagamento do seu emprés-
timo. Agora você pode pagar 
em até 96 meses permitin-
do solicitar valores maiores 
com prestações menores 
que cabem na sua margem 
junto a Patrocinadora.

As taxas de juros
As taxas de juros continu-

am as menores do mercado. 
Alteramos para viabilizar o 
atingimento da meta atua-
rial, diante da alta da infla-
ção.

As taxas são:
1,25% para empréstimos 

com parcelas até 36 meses
1,35% para empréstimos 

com parcelas de 37 a 96 me-
ses

Acesse o site da Cageprev 
e consulte o novo regula-
mento de empréstimos em 
www.cageprev.com menu 
empréstimos.


