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O primeiro semestre de 2022

A volatilidade foi a protagonista 
por todo o primeiro semestre de 
2022. A inflação global elevada 

e um cenário traçado de que o mundo 
deve enfrentar uma recessão econômica, 
dominou o mercado financeiro nos seis 
primeiros meses do ano. O risco fiscal 
tem sido a tônica no mercado local, com 
os investidores precificando os ativos de 
risco locais, principalmente o dólar e a 
curva de juros, à medida que propostas 
populistas em ano eleitoral ameaçam 
agravar a situação fiscal.

O CAGED de maio apontou criação 
de 277.018 vagas formais de emprego em 
maio e surpreendeu positivamente as 
projeções de 181.300 vagas. A surpresa 
foi generalizada entre os setores e as ad-
missões tiveram excelente desempenho. 
Acompanhando os mercados lá fora, que 
seguem preocupados com o risco de re-
cessão, o Ibovespa fechou o mês em que-
da de -11,5%, só perdendo para a perfor-
mance vista no ápice da pandemia, em 
março de 2020, e encerrando o semestre 
com queda de -6,00%.

E, nesse cenário cheio de incertezas, 
os ativos de risco passaram por maus bo-
cados: bolsas — no Brasil e no exterior 

— e criptomoedas ficaram no vermelho. 
Por outro lado, a renda fixa brilhou, pe-
gando carona na alta dos juros. Os três 
melhores investimentos do primeiro 
semestre foram: Índice de Debêntures 
Anbima Geral (IDA - Geral): 6,08%; 
Tesouro Selic 2027: 5,97 e Tesouro Selic 
2025: 5,58%. Os três piores investimen-
tos do semestre foram: Bitcoin: -58,41%; 
Tesouro IPCA+ 2045: -9,67% e Dólar: 
-6,12%. O Ibovespa ficou em quarto lu-
gar no ranking dos piores investimen-
tos. Recuou 6,00%.

A Cageprev, neste contexto, não 
conseguiu bater a meta atuarial do se-
mestre. Os segmentos de Renda Variá-
vel (bolsa) e Investimentos no Exterior 
não rentabilizaram o suficiente para 
este alcance. O mês de junho, em es-
pecial, foi o pior mês do semestre. O 
segundo semestre será marcado pela 
grande incerteza eleitoral, e de medidas 
para conter a inflação, parece que dará 
uma trégua. A SELIC que subiu pela dé-
cima primeira vez consecutiva, deverá 
fechar o ano em torno de 14%. Mesmo 
assim continuamos otimistas para uma 
recuperação no segundo semestre.

A Cageprev iniciará o processo 
eleitoral para prover duas vagas 
para conselheiros nos conselhos 
Deliberativo e Fiscal da Funda-
ção. Aguardem o Edital que sairá 
no próximo mês.

Eleições Cageprev

No mês de junho, a rentabilidade 
dos investimentos do PCV da Ca-
geprev atingiu -0,77% e a meta 

1,03%.  Não batemos a meta atuarial.
Dos segmentos de Investimento da 

carteira, apenas o segmento de renda 
fixa apresentou rentabilidade positiva. 
Os demais apresentaram rentabilidades 
negativas. Os indicadores econômicos 
impactam o desempenho da carteira e 
se comportaram da seguinte forma: o 
Ibovespa terminou o mês com baixa de 
-11,50% aos 98.542 pontos, acumulando 
queda de -5,99% no ano e de -22,29% 
nos últimos 12 meses. Já o CDI, teve ren-
tabilidade de 1,01% no mês, o que levou 
a um acumulado de 5,40% no ano e de 
8,66% em 12 meses. O Dólar teve alta de 
10,77% no mês, cotado a R$ 5,2380 pelo 
Banco central. Diante desse cenário, os 
resultados das rentabilidades da carteira 
por segmento foram: Renda Fixa 0,93%, 
Multimercado -1,28%; Renda Variável 
-13,96%, Exterior -1,61%, Empréstimos 
1,22% e Imóveis 0,82%, levando a uma 
rentabilidade consolidada de -0,77%. Já 
a meta atuarial registrou 1,03%, impac-
tada pelo INPC de 0,62% no mês.

Os destaques da Carteira foram: Fun-
do Sul America Aqua FI MULT Credito 
Privado, do segmento de Renda Fixa com 
0,99% de rentabilidade e o segmento de 
Empréstimos a Participante que rentabi-
lizou 1,22%. No acumulado do ano esta-
mos com 2,13% de rentabilidade x 8,21% 
de meta atuarial. E no acumulado des-
de o início, 706,03% de rentabilidade x 
668,85% de meta atuarial.

Rentabilidade 
X Meta 

Atuarial

A Diretoria da Ca-
geprev elaborou 
uma cartilha do 

Participante do Plano de 
Contribuição Variável – 
PCV. A cartilha marca 
os 18 anos da Fundação 
e traz, em uma lingua-
gem simples, o resumo 
das principais informa-
ções sobre os Benefícios 
do Plano de Previdên-
cia Complementar. A 
cartilha foi feita com muito carinho 
para os Cageceanos para que todos 
possam tirar suas dúvidas sobre o 
PCV. Já iniciamos a distribuição das 
Cartilhas, que serão entregues a to-

Cartilha do Participante

dos os empregados da Cagece, parti-
cipantes ou não do Plano, aos ativos 
e aposentados do PCV e também es-
tará disponível no site da Fundação. 
Boa leitura!


