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Mais uma vez a Cageprev 
ficou muito bem colo-
cada no “Relatório das 

Despesas Administrativas das 
Entidades Fechadas de Previdên-
cia Complementar”. O estudo, 
elaborado pela PREVIC, referente 
ao exercício de 2021, aborda infor-
mações sobre gastos com pessoal, 
serviços de terceiros e outros en-
cargos administrativos realizados 
para a operação e funcionamento 
dos planos de benefícios adminis-
trados pelas entidades no período.

A publicação da décima pri-

meira edição deste Relatório 
mostra que o valor médio de Des-
pesas Per Capita de todo o siste-
ma apresentou redução, de R$ 
1.268, em 2020, para R$ 1.019, com 
decréscimo de 19,7%. A Cage-
prev, neste indicador, ficou bem 
abaixo da média com R$ 784,22. 
Situada no Grupo 3, onde se en-
contram 59 Fundos de Pensão, 
com 95 planos e ativos entre R$ 
100 a R$ 500 milhões, a Cageprev 
ficou em 4º lugar no indicador 
“Despesa sobre Receita” (0,75%) 
e em 6º lugar no indicador “Des-

pesas sobre Ativos Totais” (0,39).
Nos outros dois indicadores, a 

Fundação ficou em 31º na “Despe-
sa per Capita” e em 24º na “Recei-
ta per Capita” com R$784,22 e R$ 
1.047,23 respectivamente. Esses 
excelentes indicadores, na com-
paração com os demais Fundos 
de Pensão, mostra o zelo da di-
retoria da Cageprev na condução 
da Gestão Administrativa da enti-
dade. “Estamos trabalhando para 
melhorar ainda mais esses indica-
dores para 2022”, informa Sérgio 
Lage, presidente da Cageprev.

Julho foi um mês de 
recuperação

Fechamos o mês de julho com todos os seg-
mentos da carteira de investimentos rentabi-
lizando de forma positiva. Voltamos a bater 

a meta atuarial do PCV, com a ajuda não só da de-
flação apresentada em junho pelo INPC (-0,60%), 
mas também com o excelente desempenho dos 
nossos investimentos. O segmento de renda vari-
ável (Bolsa) que vinha penalizando nossa carteira 
em meses passados, em julho rentabilizou 5,17%, 
ficando atrás apenas dos fundos de investimentos 
no exterior, que rentabilizaram 9,11% no mês.

Estamos torcendo para que as previsões do Re-
latório Focus para 2022 se concretizem, principal-
mente quanto a inflação projetada para o IPCA, 
em torno de 7,02%, constante no último boletim 
publicado. Segundo os agentes do mercado finan-
ceiro, no mês de agosto também teremos deflação. 
Continuamos otimistas quanto a um cenário mais 
favorável ao longo do ano, visto a retomada da ati-
vidade econômica, notadamente com os resulta-
dos positivos no varejo, na indústria e nos serviços, 
setor que tem sido bastante beneficiado pela rea-
bertura de economia brasileira.

Batemos a Meta Atuarial

No mês de julho a rentabilidade dos investimentos 
do PCV da Cageprev atingiu 1,23% e a meta -0,21%. 
Batemos a meta atuarial. Os indicadores econômi-

cos com impacto no resultado da carteira, se comportaram 
da seguinte forma: o Ibovespa terminou o mês com alta de 
4,69% aos 103.164 pontos, mas ainda com queda de -1,58% 
no ano e de -15,30% nos últimos 12 meses. Já o CDI, teve ren-
tabilidade de 1,03% no mês, o que levou a um acumulado de 
6,49% no ano e de 9,39% em 12 meses. O Dólar teve queda 
de -0,95% no mês cotado a R$ 5,1884 pelo Banco Central.

Diante desse cenário, todos os segmentos de investimen-
tos da Carteira apresentaram rentabilidades positivas. Ren-
da Fixa 0,54%, Multimercado 0,34%; Renda Variável 5,17%, 
Exterior 9,11%, Empréstimos 1,23% e Imóveis 0,91%, levando 
a uma rentabilidade consolidada de 1,23%. O destaque da 
carteira foi o Fundo Legg Mason Martin Currie do segmento 
de Investimento no Exterior, com 9,81% de rentabilidade. A 
meta atuarial registrou -0,21%, o menor resultado mensal 
de meta atuarial desde a criação do Plano, impactada pelo 
INPC de -0,60% no mês, menor resultado mensal desde o 
início da série histórica do índice, iniciada em abril de 1979. 
No acumulado do ano estamos com 3,38% de rentabilidade 
x 7,99% de meta, e desde o início, 715,95% de rentabilidade 
x 667,24% de meta.



Cageprev participa de EPINNE/EPB

A Cageprev participou do 
EPINNE/EPB 2022, en-
contro que reuniu os di-

rigentes e profissionais das áreas 
de Investimentos e Benefícios das 
Entidades Fechadas de Previdên-
cia Complementar das regiões 
Norte e Nordeste. Realizado em 
Salvador (BA) nos dias 10 e 11 de 
agosto, o evento teve como tema 
“O Mundo Disruptivo e a Econo-
mia Digital #ImpactonasEFPCs”.

Participaram do Evento o dire-
tor-presidente, Sérgio Lage, a di-
retora Administrativo-Financei-
ra, Clóris Ferreira, a atuária Vânia 
Amorim e os conselheiros, Antô-
nio Ribeiro Neto, Maria Necy Ca-
tunda e Claudomiro Sampaio.

Para Clóris, “o EPINNE/EPB é 
sempre um momento enriquece-
dor de atualização profissional e 
esse trouxe esclarecimentos sobre 
a Resolução CNPC 50/2022 que 
trata do benefício proporcional 
diferido, dos resgates, das porta-
bilidades e autopatrocínio, além 
de novidades tecnológicas para 
o atendimento ao participante e 
para a gestão dos investimentos”

Para Claudomiro, esse retorno 
ao evento presencial foi ótimo. “A 
organização e o local escolhido 
foram excelentes. E os assuntos 

que foram explanados durante 
o Encontro são bem atualizados 
e de extrema importância para 
quem participa de uma Entidade 
fechada de previdência comple-
mentar. Para mim foi uma experi-
ência bastante enriquecedora. O 
nível dos palestrantes e os assun-
tos abordados nos trouxeram um 
bom aprendizado nos assuntos 
relacionados à área previdencial”.

Necy disse que participar do 
EPINNE/EPB 2022 foi uma grata 
oportunidade. “O evento foi bem 
organizado e trouxe palestras e 
discussões pertinentes e atualiza-
das para a gestão da previdência 

complementar fechada. O que 
mais me chamou atenção, foram 
as discussões relativas a necessi-
dade de tornar a previdência com-
plementar mais acessível, princi-
palmente para as novas gerações. 
O ponto alto desse encontro, foi 
a importância de buscar na tec-
nologia o caminho para facilitar 
e ampliar o acesso à previdência 
complementar, envolvendo solu-
ções para administrar os recursos 
e para facilitar a divulgação e o 
acesso às informações pelos parti-
cipantes. Agradeço à Cageprev, na 
pessoa da Clóris,  a oportunidade 
de participar desse evento”.

A Cageprev lançou Edital para o preenchimen-
to de uma vaga para o Conselho Fiscal (titu-
lar e suplente) e uma vaga para o Conselho 

deliberativo (titular e suplente). As inscrições estão 
abertas até 15 de setembro de 2022. Os candidatos 
deverão ter experiência comprovada em uma dessas 
atividades: Financeira, Administrativa, Contábil, 
Jurídica, Atuarial, de Fiscalização ou de Auditoria. 
Acesse o Edital em https://www.cageprev.com/ 
menu Comunicação. Participe! Seja um Conselheiro 
da Cageprev. Mais informações, enviar e-mail para 

Eleições dos Conselheiros
Comissão Eleitoral: grupo.eleicaocageprev2022@
cagece.com.br.

Comissão Eleitoral:

Etienne Unias de Vasconcelos - (85) 3227.2700
e-mail: etienne.vasconcelos@cagece.com.br;
Gerson Martins Costa Pereira (85) 3101-1759
e-mail: gerson.pereira@cagece.com.br
Marta Edna de Oliveira Leão (85) 3101-1766
e-mail: marta.leao@cagece.com.br


