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O Mercado Financeiro reagiu bem no mês de agosto

Iniciamos o mês de agosto com mais 
uma elevação da taxa Selic, agora 
em 0,50% indo a taxa para 13,75% 

no ano. A bolsa e os ativos de renda fixa 
tiveram performances positivas neste 
mês, contrariando um cenário exter-
no desafiador. Terminamos o mês com 
nova deflação. O IPCA (Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo) - que mede 
a inflação oficial do país–, registrou 
queda pelo segundo mês seguido em 

agosto, agora com – 0,36%. Em julho, o 
índice havia recuado 0,68%. 

No ano, a inflação acumulada é 
de 4,39% e, nos últimos 12 meses, de 
8,73%. O INPC também registrou de-
flação -0,31%, que beneficia nosso Pla-
no, permitindo bater a meta atuarial 
em agosto. A cada boletim Focus divul-
gado, as estimativas de IPCA e PIB são 
reduzidas para o primeiro e elevadas 
para o segundo. 

Já vemos o mercado sinalizar o IPCA 
para 2022 em 5,9% e o PIB chegar a 
3,0%. São notícias animadoras, visto 
que saímos de uma pandemia, enfren-
tamos uma guerra e estamos em plena 
campanha eleitoral, para eleições majo-
ritárias, em um cenário nada agradável. 
Vamos torcer para que o mercado finan-
ceiro não se abale qualquer que seja o 
resultado das eleições.

Um Raio X do investidor brasileiro

Divulgada pela ANBIMA, a 5ª 
edição do Raio X do investidor 
brasileiro, mostra que um ter-

ço dos brasileiros investe em produtos 
financeiros, com destaque para a clas-
se A/B. A poupança permanece como 
queridinha, com aplicações de 23% da 
população. Mas há espaço para novos 
produtos: as criptomoedas totalizaram 
2% dos investimentos feitos em 2021 – 
são mais populares entre as gerações Z 
( pessoas nascidas entre 1995 e 2010) e 
Millenials (pessoas nascidas entre 1980 
e 1995) – empatadas com os títulos pú-
blicos, ações e títulos privados.

O retorno das aplicações geralmente 

tem como destino a casa própria (29% 
da população). Os brasileiros também 
pretendem manter o dinheiro guarda-
do ou aplicado (20%) e investir em um 
negócio próprio (8%). Pela primeira 
vez, foi medido o conhecimento dos 
brasileiros (investidores e não investi-
dores) sobre as instituições financeiras. 

Quando questionados sobre quais 
tipos conhecem, eles citaram, espon-
taneamente, mais de uma instituição. 
Os mais lembrados foram os bancos 
tradicionais (45%), seguidos pelos ban-
cos digitais (10%) – que são mais men-
cionados pelas pessoas das gerações Z 
e Millenials. Os canais digitais são dis-

seminadores de conteúdo de finanças 
e têm mais apelo entre as gerações Z 
e Millenials. Entre os investidores que 
utilizam esses canais, eles preferem o 
YouTube (32%), seguido da televisão 
(29%) e do Instagram (22%). 

No momento de fazer uma aplica-
ção, ir pessoalmente ao banco continua 
sendo o meio mais utilizado por 51% 
da população. Neste universo, estão, 
principalmente pessoas das gerações 
X, Boomers e acima de 76 anos. Na se-
quência, a internet aparece: aplicativos 
dos bancos são usados por 42% das pes-
soas e os sites por 13%. (Abrapp).

Eleições CAGEPREV

As eleições para preenchi-
mento de uma vaga para 
o Conselho Deliberativo 

e uma vaga para o Conselho Fis-
cal da Cageprev serão realizadas 
nos dias 26 e 27 de setembro. As 
inscrições já estão encerradas. 
Poderão votar os participantes 
ativos e os aposentados da Cage-
pre. Participe! Escolha o seu can-
didato e vote nas chapas abaixo:

CONSELHO DELIBERATIVO 
CHAPA 1: 
Amanda Maria Vieira de Castro 
Cabral (Titular) 
Maria Necy Catunda de 
Andrade (Suplente) 
CHAPA 2: 
Silvio Marcio Ribeiro Pires 
(Titular) 

Batemos a Meta Atuarial

No mês de agosto os in-
vestimentos do PCV da 
Cageprev rentabilizaram 

1,03% e a meta 0,08%. Atingimos 
1.287,5% da meta atuarial. Os indi-
cadores econômicos com impacto 
no resultado da carteira se com-
portaram da seguinte forma: O 
Ibovespa fechou o mês em queda 
de 0,46%, aos 109.922,47 pontos. 
O dólar fechou em alta de 0,51% 
no mês cotado a R$ 5,20. O CDI e a 
Selic registraram 1,17% em agosto. 

Diante desse cenário apenas 
o segmento de investimento no 
exterior apresentou rentabilidade 
negativa, os demais segmentos 
rentabilizaram de forma positiva. 

Renda Fixa 0,28%, Multimerca-
do 1,54%, Renda Variável 9,28%, 
Investimento no Exterior -6,31%, 
Empréstimos 1,24% e Imóveis 
0,91%, levando a uma rentabi-
lidade consolidada de 1,03%. O 
destaque da carteira foi o Fun-
do Sul America Selection FIA 
do segmento de Renda Variável, 
com 10,98% de rentabilidade. 

A meta atuarial registrou 
0,08% com o impacto da de-
flação registrada pelo INPC de 
-0,31%. No acumulado do ano 
estamos com 4,45% de rentabili-
dade x 8,00% de meta e desde o 
início 724,35% de rentabilidade x 
667,26% de meta.

Túlio Fred Cavalcante Silva 
(Suplente) 
CONSELHO FISCAL 
CHAPA 1: 
Douglas Batista da Costa 
(Titular) 
Adriano do Nascimento 
Cardoso (Suplente)
Para informações adicionais 
entre em contato com a 
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.


