
A Cageprev - Fundação Cagece de Previ-
dência Complementar tem a satisfação 
de apresentar aos seus participantes o 

Resumo do Relatório Anual de Informações 
2021. Ao longo deste relatório vamos apre-
sentar o Balanço Patrimonial Consolidado, 
as Provisões Técnicas do Plano de Contri-
buição Variável – PCV, o Resultado da Ges-
tão Previdencial, da Gestão Administrativa 
e da Gestão de Investimentos do último ano. 
Apesar das adversidades advindas dos efeitos 
da pandemia de Covid-19 sobre as economias 
globais, a Gestão da Cageprev conseguiu au-
ferir bons resultados em 2021. Vejamos:

Na tabela 1 apresentamos o Balanço Patrimo-
nial Consolidado que evidencia os saldos das 
contas do ativo, do passivo e do patrimônio 
social do PCV de forma consolidada (ges-
tão administrativa, previdencial e de inves-
timentos) para o ano de 2021, comparando 
com o ano 2020. O Patrimônio encerrou o 
ano de 2021 com R$ 280.465.959,65 (duzen-
tos e oitenta milhões, quatrocentos sessenta 
e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove 
reais e sessenta e cinco centavos), um cres-
cimento de 8,70% ao comparar com os R$ 
258.046.122,73 (duzentos e cinquenta e oito 
milhões, quarenta e seis mil, cento e vinte e 
dois reais e setenta e três centavos) do ano 
anterior.

Tabela 1 - Balanço Patrimonial consolida-
do em 31 de dezembro de 2021 e 2020

O somatório dos benefícios concedidos e dos 
benefícios a conceder formam as Provisões 
Técnicas. No Quadro 1 apresentamos o cres-
cimento de 8,56% nas Provisões Técnicas, 
passando de R$ 256.677.448,95 (duzentos e 
cinquenta e seis milhões, seiscentos e setenta 
e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito re-
ais e noventa e cinco centavos) em 2020 para 
R$ 278.640.256,01 (duzentos e setenta e oito 
milhões, seiscentos e quarenta mil, duzen-
tos e cinquenta e seis reais e um centavo) em 
2021.

Quadro 1 - Demonstração das Provisões 
Técnicas do Plano de Benefícios em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020
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Gestão Previdencial

O Quadro 2 - Evolução de Participantes de-
monstra que o número passou e 1.400 em 
2020 para 1.392 em 2021. A redução se deu 
principalmente em decorrência da saída dos 
participantes autopatrocinados que cumpri-
ram o prazo do Plano de Reconhecimento por 
Serviços Prestados - PRSPII. O movimento de 
entradas e saídas de participantes ocorreu da 
seguinte maneira: 10 participantes aderiram 
ao Plano e 18 saíram do PCV (6 concluíram 
o PRSP e resgataram suas reservas, 9 recebe-
ram benefício em prestação única e saíram 
do Plano, sendo 7 falecimentos e 2 aposen-
tadorias, 2 participantes ativos se desligaram 
por vontade própria e 1 aposentado se desli-
gou por motivo de falecimento, não deixando 
beneficiário).

Quadro 2- Evolução dos Participantes

A Tabela 2 apresenta a classificação dos partici-
pantes do PCV. No final de 2021, o Plano contava 
com 1.392 participantes classificados em 1.055 
ativos, 194 autopatrocinados, 107 aposentados 
e 36 pensionistas.

Tabela 2 – Classificação dos participantes

Em 2021 o Plano de Contribuições Variável – PCV 
recebeu R$ 14.103.883,68 (quatorze milhões, cento 
e três mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta 

e oito centavos), entre contribuições previdenciais, 
taxa de administração sobre folha de benefícios e 
pecúlio, R$ 16.034.022,66 (dezesseis milhões, trin-
ta e quatro mil, vinte e dois reais e sessenta e seis 
centavos) em 2020, conforme quadro 3. E efetuou 
o pagamento de R$ 15.542.665,12 (quinze milhões, 
quinhentos e quarenta e dois mil, seiscentos e ses-
senta e cinco reais e doze centavos) em benefícios 
aos seus 143 aposentados e pensionistas, resgates 
e portabilidade, R$ 15.532.484,23 (quinze milhões, 
quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e 
oitenta e quatro reais e vinte e três centavos) em 
2020, conforme quadro 4, o que demonstra a efici-
ência de sua gestão.

Quadro 3 – Recebimentos de Contribuições

Quadro 4 - Pagamento de Benefícios e Resgates
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O gráfico 1, abaixo, mostra que, em 2021 o pa-
trimônio do Plano alcançou o valor de R$ 
280.465.959,65 (duzentos e oitenta milhões, 
quatrocentos sessenta e cinco mil, novecentos 
e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco cen-
tavos), um crescimento de 8,70% comparado 
com os R$258.046.122,73 (duzentos e cinquenta 
e oito milhões, quarenta e seis mil, cento e vinte 
e dois reais e setenta e três centavos), em 2020.

Gráfico 1 - Evolução Patrimonial

Gestão dos Investimentos

O Gráfico 2 apresenta a Composição dos In-
vestimentos dos recursos do Plano de Contri-
buição Variável. No final de 2021 a Carteira de 
investimentos do PCV estava distribuída da 
seguinte forma: 70,61% no segmento de renda 
fixa; 11,97% em renda variável; 3,93% em multi-
mercado estruturado; 5,16% em empréstimos a 
participantes; 8,18% em investimento no exte-
rior e 0,15% em imóveis (as duas salas da sede).

Gráfico 2 - Composição dos Investimentos 
Dez2021

O Quadro 5 apresenta os investimentos por seg-
mentos de alocação na carteira e suas respec-
tivas rentabilidades. Em 2021 os investimentos 
do PCV totalizaram 277.756.908,05 (duzentos e 
setenta e sete milhões, setecentos e cinquenta e 
seis mil, novecentos e oito reais e cinco centa-
vos), um crescimento de 8,51% ao se comparar 
com os 255.984.731,98 (duzentos e cinquenta 
e cinco milhões, novecentos e oitenta e quatro 
mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e 
oito centavos). A rentabilidade do PCV atingiu 
10,12% em 2021 e 12,94% em 2020.

Quadro 5 - Comparativo dos Investimentos

O Gráfico 3 apresenta a evolução dos Investi-
mentos ano a ano desde o início do Plano.

Gráfico 3 – Evolução dos Investimentos

A Tabela 3 apresenta os fundos de investimen-
tos da carteira do PCV, por segmento, seus va-
lores e percentuais de alocação e respectivas 
rentabilidades no ano de 2021e desde o início. 
No final de 2021 a carteira estava estruturada 
da seguinte maneira: cinco fundos de investi-
mentos em renda fixa: dois fundos exclusivos 
(SulAmérica Aqua e Aqua 4, Um Multimerca-
do crédito privado), BB Previdenciário IPCA 
IV, Vinci Imobiliário FIRF e Vinci Valorem 
FIM.
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Esses fundos totalizaram 196.113.926,50 (cen-
to e noventa e seis milhões, cento e treze mil, 
novecentos e vinte e seis reais e cinquenta 
centavos), representando 70,61% da cartei-
ra e rentabilizaram 13,07% no ano; quatro 
fundos de investimentos em multimerca-
do estruturado: Garde Dumas FIM, Kinea 
Atlas FIM, ARX Extra FIC FIM e Quantitas 
FIC FIM,  totalizando 10.924.743,30 (dez mi-
lhões, novecentos e vinte e quatro mil, se-
tecentos e quarenta e três reais e trinta cen-
tavos), representando 3,93% da carteira e 
rentabilizaram 3,91% no ano; sete fundos de 
investimentos em renda variável: SulAmérica 
Selection FIA, Selection Bradesco FIA, Bahia 
AM Valuation FIA, 4Um Marlim Dividen-
dos FIA, 4UM Small CAPs FIA, Truxt I Va-
lor IN FIA, Guepardo Institucional FIC FIA e 
Navi Institucional M FIC FIA, totalizando R$ 
33.259.002,48 (Trinta e dois milhões duzen-
tos d cinquenta e nove mil, dois reais e qua-
renta e oito centavos), representando 11,97% 
da carteira e rentabilizaram -7,24% no ano; 
três fundos de investimento no exterior: Legg 
Mason FIA IE, Western Asset FIA BDR Nível 
1 e MAG Global Sustainable FIM IE, totali-
zando R$ 22.708.718,43 (vinte e dois milhões, 
setecentos e oito mil, setecentos e dezoito re-
ais e quarenta e três centavos), representan-
do 8,18% da carteira e rentabilizaram 20,17% 
no ano.

A carteira de Empréstimos totalizou R$ 
14.342,181,34 (quatorze milhões, trezentos e 
quarenta e dois mil, cento e oitenta e um re-
ais e trinta e quatro centavos), representan-
do 5,16 % da carteira e rentabilizou 15,28%. 
Os imóveis, no valor de R$ 408.33600 repre-
sentaram 0,15% da carteira e rentabilizaram 
7,61%.

A rentabilidade consolidada dos investi-
mentos da carteira (considerando os fundos 
de investimentos, os empréstimos e os imó-
veis) atingiu 10,12%, inferior a meta atuarial 
de 15,94%, um bom resultado, ao considerar 
que 2021 foi um ano difícil para o mercado fi-
nanceiro de maneira global, além da inf lação 

IPCA ter registrado 10,06%.

Tabela 3 - Fundos de Investimentos da 
carteira do PCV

A Figura 1 abaixo apresenta o comparativo da 
rentabilidade da carteira do PCV da Cageprev 
com a mediana das rentabilidades dos demais 
Panos CV analisados pela Consultoria Adi-
tus e em comparação com a meta atuarial do 
Plano CV. A rentabilidade dos Investimentos 
da Cageprev atingiu 10,12%, superando a me-
diana das rentabilidades dos Planos CV, que 
atingiu 5,89%, mas não superando a meta 
atuarial, que acumulou 15,94% ao ano.

Figura 1 - Comparativo de Rentabilidade 
Consolidada com os demais Planos CV
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O Gráfico 4 apresenta a rentabilidade acu-
mulada ano a ano, desde o início do Plano. 
Em 2021 a rentabilidade acumulada atingiu 
689,24% contra a Meta Atuarial acumulada 
de 610,50%. Esse retorno, acima da meta atu-
arial, é o resultado das estratégias adotadas 
pela Diretoria Executiva para os investimen-
tos do plano de contribuição variável da Ca-
geprev e proporciona um crescimento na re-
serva individual de cada participante.

Gráfico 4 - Evolução da Rentabilidade dos 
Investimentos x Meta Atuarial

Gestão Administrativa

O Quadro 6 apresenta as receitas e despesas 
administrativas de 2021 comparadas a 2020. 
As receitas administrativas totalizaram R$ 
1.548.659,02 (um milhão, quinhentos e qua-
renta e oito mil, seiscentos e cinquenta e 
nove reais e dois centavos) um decréscimo 
de 9,20% em relação aos R$ 1.705.532,91 (um 
milhão, setecentos e cinco mil, quinhentos e 
trinta e dois reais e noventa e um centavos) 
de 2020. A redução no valor da receita ad-
ministrativa se deu em decorrência da saída 
de 18 pessoas do Plano, principalmente pelo 
término do período do PRSP. Já as despesas 
administrativas apresentaram um acréscimo 

de 9,32% comparadas ao ano anterior, em 
decorrência da inf lação e dos reajustes con-
tratuais. As despesas de 2021 totalizaram R$ 
1.091.629,16 (Um milhão, noventa e um mil, 
seiscentos e vinte e nove reais e dezesseis 
centavos), R$ 998.534,77 (novecentos e no-
venta e oito mil, quinhentos e trinta e quatro 
reais e setenta e sete centavos) em 2020. As 
reduções ocorreram nas rubricas Tributos e 
Viagens e Estadias. A redução significativa 
da despesa com Viagens e Estadias se deu em 
decorrência da impossibilidade de realiza-
ção de viagens pelo motivo da pandemia da 
covid-19. Os treinamentos e demais eventos 
foram realizados por meio remoto.

Quadro 6 - Receitas e Despesas Adminis-
trativas.

As informações completas sobre as Demons-
trações Contábeis e Financeiras da Cageprev, 
as Notas Explicativas, os destaques de 2021, 
os detalhes da Gestão, o Parecer atuarial, o 
Relatório da Auditoria Independente e as 
Manifestações do Conselho Fiscal, do Con-
selho Deliberativo e da Diretoria Executiva 
podem ser visualizadas no Relatório Anual 
de Informações 2021, disponível no nosso 
site www.cageprev.com.br.
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