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Fatos que marcaram o mês de maio

No mês de maio, a carteira de 
investimentos da Cageprev 
rentabilizou 1,17% acumu-

lando 2,92% no ano. As preocupa-
ções com a inflação elevada, alta dos 
juros e consequências na atividade 
econômica global foram os desta-
ques do mês.  A cautela continuou 
ditando o comportamento dos in-
vestidores, mas, mesmo assim, foi 
um mês positivo para a Bolsa bra-
sileira, fechando com alta de 3,22%, 
aos 111.350 pontos.

Rentabilizamos positivo em to-
dos os segmentos do nosso portfó-

lio, com exceção dos investimentos 
no exterior que teimam em rentabi-
lizar de forma negativa. Represen-
tando apenas 2,88% da carteira e 
com aportes em dois fundos de in-
vestimentos, o segmento de investi-
mentos no exterior pela queda das 
ações na bolsa americana e desvalo-
rização do dólar frente ao real, vem 
deixando a desejar no corrente ano. 
Fechamos o mês com um total de 
R$ 288,5 milhões de investimentos.

Com relação à inflação, o IPCA 
de maio veio abaixo do esperado 
pelo mercado. A inflação medida 

pelo IPCA foi de 0,47% e o INPC, 
que compõe nossa meta atuarial, foi 
de 0,45%. Esses números reforçam 
que o ciclo de alta nas taxas de juros 
brasileiras pode estar próximo do seu 
fim. Com relação ao mercado finan-
ceiro, os melhores investimentos de 
maio foram: Ibovespa 3,22%; Tesou-
ro Selic 2027 1,08% e Tesouro Selic 
2025 1,02%. Os piores investimentos 
foram: Bitcoin -19,78%; Ouro -6,69% 
e Dólar -3,86%. Esperamos que o 
mês de junho permita, a nós inves-
tidores, melhores resultados para o 
fechamento positivo do semestre.

Cageprev: o benefício 
complementar virou 

principal

A Cageprev, após 18 anos de existência, 
tornou-se para muitos aposentados e 
pensionistas, a principal fonte de ren-

da. Como pagadora de benefício complemen-
tar, conforme sua missão, virou, para muitos, a 
maior fonte de renda, tornando o benefício do 
INSS complementar. Chegamos a este resultado 
não por acaso, mas ressaltando o esforço dis-
pendido pelos participantes em contribuir para 
o Plano com valores iguais ou superiores ao es-
tabelecido atuarialmente pelo PCV.

Devemos lembrar que sem a contrapartida da 
Patrocinadora Cagece, em valor igual ao aporta-
do pelo participante, limitado a 12% do salário 
de participação, não seria possível o pagamento 
de benefícios bem acima dos recebidos da pre-
vidência oficial. Hoje, mais de 50% dos aposen-
tados e pensionistas que estão na folha de pa-
gamentos da Cageprev estão enquadrados nesta 
situação.

Venha você também para este time. Peça sua 
simulação de benefício na Cageprev e caso ne-
cessário, atualize o valor de sua contribuição, 
tornando o benefício a ser pago pela Cageprev 
sua principal fonte de renda.

Rentabilidade:
batemos a Meta Atuarial

A rentabilidade dos investimentos da Cageprev, no mês 
de maio, atingiu 1,17% e a meta atuarial 0,86%. Bate-
mos a Meta, atingindo 136,57% do seu resultado. To-

dos os segmentos de Investimento obtiveram rentabilidade 
positiva, com exceção do Segmento no Exterior. Os indicado-
res do mercado financeiro produzem impacto na carteira do 
PCV e apresentaram-se da seguinte forma: O Ibovespa termi-
nou o mês com alta de 3,22% aos 111.350 pontos, acumulando 
alta de 6,23% no ano. Já o CDI, teve rentabilidade de 1,03% no 
mês, o que levou a um acumulado de 4,34% no ano. O Dólar, 
cotado pelo Banco Central, teve baixa de -3,86% no mês co-
tado a R$ 4,7289.

Diante disso, os resultados das rentabilidades por seg-
mento foram: Renda Fixa 1,32%, Multimercado 1,66%; Renda 
Variável 2,37, Exterior -7,00%, Empréstimos 1,20% e Imóveis 
0,82%, o que proporcionou à carteira atingir uma rentabilida-
de consolidada de 1,17%. Já a meta atuarial registrou 0,86%, 
em virtude do INPC de 0,45%. Os destaques da Carteira fo-
ram: Sul America Aqua FI MULT Credito Privado do segmen-
to de Renda Fixa com 1,37% de rentabilidade, o Fundo ARX 
Extra FC FI MULT do segmento de Multimercado com ren-
tabilidade 2,53% e o Fundo Guepardo Institucional FIC FIA 
com 9,66% de rentabilidade.

No acumulado do ano estamos com 2,92% de rentabilida-
de x 7,11% de meta atuarial. E no acumulado desde o início, 
712,29% de rentabilidade x 661,01% de meta atuarial.


