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Planos da Capef 
figuram entre os mais 
rentáveis de 2015 
Ranking elaborado por consultoria de fundos de pensão 
aponta: Plano CV I da Capef foi o mais rentável do segmento 
de contribuição variável em 2015. Já o Plano BD obteve o sexto 
melhor resultado do ano na modalidade de benefício definido.
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Planejar para evoluir:  
esse é o nosso foco

Zilana Melo Ribeiro
Diretora-Presidente

José Alan Teixeira da Rocha
Diretor de Previdência 

José Danilo A. do Nascimento
Diretor de Administração e 

Investimentos 

De acordo com os resultados da Pesquisa de Satisfação 2015, o nível 
de aprovação médio dos nossos Participantes com relação à adminis-
tração dos Planos BD e CV I é de 82,93%. 

Para nós que fazemos parte da gestão da Entidade, esse resultado 
legitima os atos de governança praticados e nos mostra que estamos 
no caminho certo.

No entanto, temos plena consciência da importância de continuarmos 
buscando as melhores condições possíveis para os nossos Participan-
tes e Beneficiários. E é com esse objetivo que iniciamos 2016 revisan-
do o nosso planejamento estratégico para os próximos quatro anos.

O trabalho, que foi desenvolvido em um processo participativo entre 
diretores, gestores e funcionários representantes das áreas, reforça 
objetivos estratégicos essenciais como a obtenção de rentabilidades 
superiores às metas atuariais de cada plano, a racionalização das des-
pesas administrativas e a satisfação de nossos participantes.

Sobre os gastos administrativos, cumpre ressaltar que já há alguns 
anos toda a equipe da Capef envida esforços para ampliar a eficiên-
cia operacional, com vistas a reduzir gastos, sem perder a qualidade 
no serviço prestado. Para exemplificar essa preocupação institucional, 
nos últimos dez anos o custo mensal por Participante reduziu de R$ 
149,29 para R$ 93,70. 

Já com relação aos investimentos, conforme pode ser conferido com 
mais detalhes na página oito, o Plano CV I obteve posição de desta-
que no segmento, sendo apontado como o mais rentável na modali-
dade de contribuição variável em 2015. Já o Plano BD obteve o sex-
to melhor resultado no mesmo período, na modalidade de benefício 
definido, de acordo com uma consultoria de fundos de pensão do 
mercado.

Outro foco que vem ao encontro dos objetivos estratégicos da Enti-
dade é a ampliação da quantidade de funcionários do BNB cobertos 
pela Previdência Complementar. Nesse aspecto, temos percebido 
que as constantes ações de conscientização presentes em nosso Pro-
grama de Educação Financeira e Previdenciária vêm surtindo efeito. 
No último ano, por exemplo, dentre os novos convocados, 87% aderi-
ram ao Plano CV I, número que contribuiu para a superação da marca 
de cinco mil Participantes no plano. 

Por fim, com relação ao nível de satisfação dos nossos Participantes, a 
Pesquisa de Satisfação 2015 apontou uma média de aprovação geral 
de 83,26%. Todos os resultados podem ser conferidos na página seis 
desta edição.

Tenha uma boa leitura!



“Concluí o novo curso Gestão de 
Investimentos na semana passada 
e obtive bastantes esclarecimentos 
acerca das EFPC’s e de como iniciar 
um investimento. Tinha dúvida sobre 
o caminho que estava percorrendo 
e vi, com o treinamento, que estou 
trilhando o caminho certo”.

“Louvável a iniciativa da CAPEF 
em promover cursos gratuitos, 
principalmente à distância.  
Parabéns!”.

“Muito interessante a opção de 
exemplos que esclarecem as mudanças 

nas regras sobre déficit e superávit”

FALA,
PARTICIPANTE

AGENDA

18/03
Pagamento dos benefícios de 

março/2016 

15/04
Último dia para participar da promoção 

“O ano em que aderi à Capef”

29/04 
Prazo final para entrega da declaração 

de Imposto de Renda

Marluce Costa,    
Participante Ativa de Fortaleza/CE, sobre a  
matéria da última edição que apresentou o  
primeiro participante a concluir o curso de  
“Gestão de Investimentos”.

Ítalo Jerônimo Nunes e Silva,     
Participante Ativo de Fortaleza/CE, também 
sobre o curso de Gestão de Investimentos.

Cynara Bezerra Marques,
Participante Ativa de Fortaleza/CE, sobre a 

matéria da última edição “CNPC altera regras 
sobre déficit e superávit das EFPC’s”, onde foi 
dada a opção do leitor entender melhor sobre 

o assunto em nosso site.

Tem alguma sugestão/opinião sobre 
essa edição do Acontece? Envie 
para comunicacao@capef.com.br 
juntamente com uma foto de perfil. 
As opiniões/sugestões selecionadas 
serão publicadas na seção “Fala, 
Participante” da próxima edição
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NOTÍCIAS CAPEF

A fim de reforçar a importância da Previdência Complementar e 
esclarecer dúvidas sobre os planos previdenciários da Entidade, a 
Capef marcou presença no Encontro de Administradores 2016, re-
alizando ações interativas com mais de 500 gestores do Banco do 
Nordeste. O evento, que é promovido anualmente pelo BNB, ocor-
reu durante os dias 18 e 19 de fevereiro, na praia do Cumbuco, em 
Caucaia/CE. 

Visando atrair o máximo de participantes ao seu stand, a Capef pro-
moveu algumas ações interativas como o “Jogo dos Adesivos” e a 
“Roleta Premiada”.

No início do Encontro, todos os Participantes da Capef presentes 
receberam adesivos, de cores variadas, para fixar na camisa. Duran-
te a programação, ao encontrar outra pessoa com a mesma cor do 
seu adesivo, o associado poderia convidar o colega a acompanhá-lo 
ao stand da Entidade, e ambos se inscreveriam para concorrer ao 
sorteio de uma caixa de som portátil. A ganhadora do prêmio foi 
a gerente do Ambiente de Controle Financeiro de Operações de 
Crédito, Gildete Mesquita Ribeiro (primeira foto da linha de baixo).  

Além do “jogo dos adesivos”, a Capef promoveu a ação “Roleta 
Premiada”, com foco nos funcionários descobertos pela Previdên-
cia Complementar. Para participar, aqueles que ainda não haviam 
aderido ao Plano CV I poderiam dirigir-se ao stand para esclarecer 
dúvidas sobre o plano, efetuar uma simulação de adesão e ainda 
jogar a Roleta Premiada, concorrendo a brindes. Caso os partici-
pantes da Capef levassem ao stand um colega sem cobertura previ-
denciária para conhecer melhor as vantagens do Plano CVI, além de 
contribuir com o futuro do colega, eles também tinham a chance de 
participar da Roleta Premiada.

Acompanhe mais fotos das ações em www.capef.com.br, menu “Notícias”!

Interatividade 
no Encontro de 
Administradores



Para vocês, qual o papel dos conselheiros eleitos 
pelos Participantes?

A presença dos “conselheiros representantes” 
melhora em muito a busca por mais informa-
ções e transparência da Entidade. Uma caixa de 
previdência privada nada mais é que um “con-
domínio” voltado para assegurar no futuro uma 
renda adicional além da previdência pública. É 
preciso ter um olhar um pouco diferente e vol-
tado para os seus Participantes. O “olhar” finan-
ceiro e atuarial existe, mas é frio e calculista e 
muitas das vezes se esquece que existem milha-
res de vidas que dependem destas tabelas atu-
ariais. Assim, nossa atuação vem neste aspecto 
de respeito às finanças atuariais, mas com foco 
nos verdadeiros “donos” deste condomínio. 

Nem sempre há convergência entre os interesses 
do Patrocinador e os dos beneficiários, e o histórico 
do Plano BD mais do que respalda essa afirmação. 
Assim, é imprescindível termos bons conselheiros 
de ambos os lados que, por meio da dialética, pri-
mam pelo cumprimento das premissas assumidas 
quando da instituição dos Plano BD e CV I sem 
contudo, comprometer a saúde financeira.    
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DESTAQUE

Conselheiros Eleitos:   
a voz dos Participantes na gestão
Há pouco mais de 12 anos, os Participantes da Ca-
pef passaram a ter voz ativa na gestão da Entidade, 
quando no dia 10 de novembro de 2003, foram em-
possados os primeiros conselheiros escolhidos de-
mocraticamente, por meio de eleição realizada entre 
todos os Participantes e Beneficiários. 

A ocasião foi considerada um marco histórico para 
a Entidade, pois a partir dali, além do Patrocinador, 
os Participantes também passaram a ser represen-
tados nos órgãos de governança mais importantes 
da Capef, responsáveis pela definição das diretri-
zes e pelo controle  da Caixa: os Conselhos Delibe-
rativo e Fiscal.

Empossados recentemente por fazerem parte das cha-
pas mais votadas no processo eleitoral ocorrido no úl-
timo ano, Reginaldo Medeiros, do Conselho Delibera-
tivo, e Adelson Chaves, do Conselho Fiscal, enquanto 
novos representantes dos Participantes, conversaram 
com a reportagem do informativo Acontece sobre o 
papel dos conselheiros eleitos, falaram acerca da rela-
ção com membros indicados pelo Patrocinador e dis-
seram como o Participante pode estreitar sua relação 
com os Conselhos. Confira o bate papo abaixo:

Reginaldo Medeiros, 
Conselho Deliberativo

Adelson Chaves, 
Conselho Fiscal

Como tem sido a relação entre os conselheiros 
eleitos e aqueles indicados pelo Patrocinador?

Vejo com tranquilidade a atuação e relaciona-
mento dentre os diversos Conselhos, haja vista 
que estamos no mesmo “barco”.

Ainda é cedo para se emitir uma opinião efeti-
va, mas posso afirmar que estamos realizando 
boas discussões, buscando de ambos os lados 
dar contribuições importantes para o processo. 
Posso afirmar aqui, com certeza, que a função 
ocupada no Banco por um conselheiro indica-
do e por um eleito, hierarquicamente desfavo-
rável a este, não se revela fator prejudicial ao 
bom debate, mas pelo contrário, vem se reve-
lando uma relação de respeito mútuo, onde 
todos os votos tem o mesmo peso.

Como o Participante pode estreitar sua relação 
com os Conselhos?

Os participantes podem entrar em contato 
comigo pelo email reginaldo@afbnb.com.br e 
se quiserem, podem enviar-me o número do 
whatsapp para participar de grupo que criei 
com esta finalidade. 

Por meio dos canais de relacionamento e de 
eventos da Capef e diretamente por meio 
das instituições representativas (AFBNB 
e AABNB), podendo direcionar críticas 
construtivas, dúvidas / necessidades de 
esclarecimentos e sugestões.

Gostariam de mandar alguma mensagem para os 
Participantes?

Minha mensagem para todos os Participantes 
é que nos unamos em prol deste projeto de 
previdência para uma vida futura melhor e com 
mais qualidade. E que criemos uma rede de re-
lacionamento eficaz na solução de nossas dúvi-
das e oportunidades de melhoria.

A minha mensagem é que estamos dando o 
nosso melhor em prol da saúde financeira e 
atuarial dos Planos CV I e BD,  reafirmando 
aqui o nosso compromisso de defesa dos inte-
resses dos Participantes.
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Entretenimento, serviços e saúde marcam 
celebração do Dia do Participante

Para celebrar o Dia Nacional da Previdência Social e do 
Aposentado, a Capef promoveu no dia 30 de janeiro, no 
BNB Clube Aldeota - em Fortaleza/CE -, um evento em 
homenagem ao Dia do Participante. 

Diferentemente dos anos anteriores, cuja agenda era 
direcionada aos Aposentados e Pensionistas, este ano 
a programação foi extensiva a todos os Participantes e 
Beneficiários da Entidade. Cerca de 120 Participantes, 
entre Ativos e Assistidos, reuniram-se para participar de 
atividades interativas, além de usufruir de serviços de 
utilidade pública e de saúde.

“Essa reunião é uma oportunidade rara de interação entre 
aqueles que ajudaram a construir a história do Banco do 
Nordeste e aqueles que estão dando continuidade ao 
projeto de desenvolvimento da nossa região”, destacou 
a diretora presidente da Capef, Zilana Ribeiro, em seu 
discurso de abertura do evento.

Em seguida, Zilana mencionou os obstáculos superados 
pela gestão da Entidade no último ano, desejando a 
manutenção do bom desempenho no ano corrente: “Em 
2015, vivenciamos um ano muito desafiador na economia. 
E a Capef, graças ao seu modelo de gestão compartilhada, 
conseguiu se sair bem, obtendo bons resultados e 
garantindo o reajuste integral dos benefícios do Plano 
BD pela inflação. Desta forma, considero esse encontro 
importante para captarmos a energia positiva de todos, no 
sentido de mantermos a performance em 2016”.

Encerrada a fala da diretora presidente, os Participantes 
foram convidados a se dirigir à frente do palco para parti-
ciparem de uma ginástica de aquecimento. Posteriormen-
te, foi realizado um Quiz Interativo entre os presentes, 
com perguntas sobre conhecimentos gerais, atualidades 
e sobre a Capef. Os ganhadores do quiz receberam prê-
mios e brindes da: Entidade, AABNB, Camed e BNB Clu-
be. Ao final, os Participantes foram convidados para um 
almoço, ao som de um samba de mesa.  

SERVIÇOS PRESTADOS
Visando otimizar o encontro, tornando-o, além de 
agradável, útil aos convidados, a Capef proporcionou 
três serviços de utilidade pública, que ficaram disponíveis 
durante todo o evento.

• Profissionais do Sindicato das Empresas de Transporte 
de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) 
realizaram a emissão de carteiras gratuitas para 
transporte público para pessoas a partir de 65 anos. De 
acordo com o Sindiônibus, 35 convidados solicitaram a 
emissão da carteira.

• Representantes da Autarquia Municipal de Trânsito e 
Cidadania (AMC) disponibilizaram credenciais de vagas 
de estacionamento para idosos acima de 60 anos. 
Segundo a AMC, cerca de 70 participantes usufruíram 
do serviço.

• A Camed ofereceu aos Participantes serviços básicos 
de saúde, como aferição de pressão arterial, testes de 
glicemia, cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC) 
etc. A ação faz parte do programa de saúde preventiva 
“Promovendo Saúde”, e contou com a participação de 
88 convidados.

CURTIU O EVENTO

“Esse tipo evento é uma maneira de aproximar as pessoas, 
promover diálogos e esclarecer dúvidas. É importante 
tanto para os associados, quanto para a Entidade, que 
tem a oportunidade de apresentar seu ponto de vista 
sobre diversos questionamentos”.

Raimundo Lourival,  
Participante Assistido.

NOTÍCIAS CAPEF

Confira as fotos do evento, acessando: 
www.capef.com.br, menu “Álbum de Fotos”.



www.capef.com.br           /capefnaweb          @capef            /tvcapef6
Informamos que não foi possível a elevação dos valores máximos de 

concessão de EAP do Plano CV I, pois o volume de recursos do plano ainda 
não comporta a atualização dos valores. 

Para conferir os resultados completos, segregados por perfil de 
Participante, acesse www.capef.com.br, menu notícias.

Alancarder 
Vieira da Costa, 
Participante 
Ativo do Plano 
CV I ganhador 
do sorteio do 
Smartphone  
(foto: arquivo 
pessoal).

Pesquisa de Satisfação 2015:  
confira os resultados!
Entre os meses de outubro/15 e janeiro/16, a Capef realizou a Pesquisa de Satisfação junto aos seus 
Participantes, de forma a conhecer o nível de satisfação com a Entidade e, assim, aprimorar a gestão dos 
planos previdenciários e serviços prestados, tornando o nosso relacionamento cada vez melhor. No total, 
2.573 Participantes responderam às questões propostas, sendo 946 Assistidos e 1.627 Ativos.

CONFIRA ABAIXO O NÍVEL DE APROVAÇÃO MÉDIO DE TODOS OS ITENS DA PESQUISA: 

GANHADOR DO SORTEIO 

82,93% 82,29%

83,45%

83,35%

75,42%82,73%

81,63%

91,54%

90,24%

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO  
DE PREVIDÊNCIA

IMPORTÂNCIA DAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS NO 
INFORMATIVO ACONTECE

IMPORTÂNCIA DAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS NO 
INFORMATIVO RESULTADOS CAPEF  

IMPORTÂNCIA DAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS  
NO EVENTO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS  

AVALIAÇÃO GERAL DO  
PLANO DE PREVIDÊNCIA 

GESTÃO DOS INVESTIMENTOS  
DOS PLANOS 

RELEVÂNCIA DO BENEFÍCIO DO PLANO NA COMPOSIÇÃO DA 
RENDA DE APOSENTADORIA

ADERIRIA NOVAMENTE  
AO PLANO DA CAPEF

ATENDIMENTO DA CAPEF, EM RELAÇÃO ÀS 
ORIENTAÇÕES E EXPLICAÇÕES PRESTADAS

IMPORTÂNCIA DAS INFORMAÇÕES  
DIVULGADAS NO SITE

RESOLUÇÃO DE DEMANDAS  
JUNTO À CAPEF

MEIOS DE COMUNICAÇÃO COM RELAÇÃO AO ATENDIMENTO  
DE SUAS NECESSIDADES 

CONHECIMENTO SOBRE AS REGRAS E  
OS BENEFÍCIOS DO PLANO DE PREVIDÊNCIA

Além de contribuir para o aperfeiçoamento da Capef, aqueles 
que participaram da pesquisa também concorreram ao sorteio 
de um Smartphone. O sorteio foi realizado no dia 12/02, com 
a presença das áreas de Comunicação e Auditoria Interna da 
Entidade, e teve como vencedor o Participante Ativo do Plano 
CV I, lotado em Catolé do Rocha – PB, Alancarder Vieira da 
Costa. Parabéns ao vencedor!

Valores máximos de EAP do Plano BD são ampliados
Com o objetivo de atender a demandas dos Participan-
tes, o Conselho Deliberativo da Capef aprovou uma ele-
vação nos valores máximos de concessão de Emprésti-
mo a Participantes (EAP) do Plano BD. Referida mudança 
passou a vigorar a partir do dia 9 de março. Cumpre 
destacar que o limite vigente de oito salários/benefícios 
permanece inalterado. 

Confira na tabela abaixo os novos valores:
FAIXA IDADE VL MÁX ANTERIOR (R$) VL MÁX ATUAL (R$)

I ATÉ 65 81.000,00 90.000,00
II de 66 a 75 60.000,00 67.000,00
III de 76 a 79 35.000,00 39.000,00
IV de 80 a 90 23.000,00 26.000,00

83,43%IMPORTÂNCIA DAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS  
NO RELATÓRIO ANUAL  

84,20%IMPORTÂNCIA DAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS  
NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA  

81,69%

81,81%

IMPORTÂNCIA DAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS  
NO INFORMATIVO FAZENDO HOJE SEU AMANHÃ

IMPORTÂNCIA DAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS NO 
ENCONTRO COM PARTICIPANTES

87,33%

87,21%

86,68%

69,56%
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GESTÃO TRANSPARENTE
Panorama dos Planos BD e CV I

JANEIRO/2016
PLANO BD

Acompanhe o informativo ‘Resultados Capef’ no site  
da Entidade e descubra quais fatores macroeconômicos 
impactaram o desempenho dos investimentos durante 
o período, por meio da coluna Mercado em Foco.

PLANO CV I

1.164
Beneficiários de 
Pensão              

Total: 6.649

3.724
Participantes 

Assistidos  
(Aposentados)         

1.761
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

0,20% 
Estruturados  

0,27%  
Renda Variável

88,03% 
Renda Fixa         

8,75% 
Imóveis

2,76% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO JAN/16 ACUM./2016
Renda fixa 1,439 1,439
Renda variável -0,307 -0,307
Investimentos estruturados -5,807 -5,807
Imóveis 0,618 0,618
Operações com Participantes 1,417 1,417
Total dos investimentos 1,351 1,351
Meta atuarial 1,942 1,942

DEMONSTRAÇÃO JAN/16
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 3.201.021
Provisões Matemáticas (B) 3.196.462
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 4.559

COMPARATIVO DO DESEMPENHO 
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2016)

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

IFIX11

1,942

1,351 

1,510
1,055

-6,470

-6,791

-6,175
8 1062-4-8-10 0-6 4-2

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO JAN/16 ACUM./2016
Renda Fixa 1,484 1,484
Renda Variável -  -  
Investimentos Estruturados -4,996 -4,996
Operações com Participantes 1,356 1,356
Total dos Investimentos 1,375 1,375
Variação da Cota Previdenciária 1,361 1,361
Meta Atuarial 1,701 1,701

DEMONSTRAÇÃO JAN/16
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 405.949

Provisões Matemáticas (B) 405.913

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 36
(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial). 

COMPARATIVO DO DESEMPENHO  
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2016)

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

Beneficiários de 
Pensão 
15              

73
Participantes 
Assistidos  
(Aposentados)     

Total:  5.376

5.288
Ativos

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

1,45% 
Estruturados  

0,00%  
Renda Variável

4,56% 
Operações com 
Participantes

93,99% 
Renda Fixa         

1,701

1,375

1,270
1,055

-6,470
-6,791

-6,175 IFIX11

8 1062-4-8 0-6 4-2-10
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PREVIDÊNCIA EM FOCO

Planos da Capef figuram entre os 
mais rentáveis de 2015
Os planos da Capef obtiveram resultados de destaque 
no último ano, em comparação aos de outras Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar (EFPC’s).

Segundo ranking elaborado pela ADITUS Consultoria 
Financeira, empresa com maior número de fundos de 
pensão em sua carteira de clientes, o Plano CV I da Entidade 
foi o mais rentável do último ano, entre os 30 planos da 
modalidade de contribuição variável administrados pelas 
EFPC’s sob seu assessoramento, com retorno de 16,68% 
no ano. Na posição geral, quando incluídos os planos da 
modalidade de benefício definido e contribuição definida, 
o Plano CV I obteve o quarto melhor resultado, entre 116 
planos.

Já o Plano BD da Capef obteve, em 2015, o sexto melhor 
resultado entre os 46 planos da modalidade de benefício 
definido consultados, tendo acumulado 16,30% de 
rentabilidade no período. Ao ser comparado com todos 
os planos, o Plano BD obteve o oitavo melhor resultado.

A média de rentabilidade entre todos os planos de 
benefícios presentes no ranking foi de 11,65%.

POSTURA CONSERVADORA CONTRIBUIU COM 
RESULTADOS
De acordo com o gerente de Investimentos Mobiliários da 
Capef, Marcelo D’Agostino, a gestão dos recursos, baseada 
na projeção de especialistas que previam um cenário de-
safiador para 2015, adotou uma estratégia conservadora: 
“Nós conseguimos aproveitar momentos de volatilidade na 
curva de juros para alocar uma boa parcela dos recursos 

em títulos de Ren-
da Fixa ‘mantidos 
até o vencimen-
to’, com rentabi-
lidade acima da 
meta atuarial e 
atrelada à infla-
ção. Como a in-
flação apresentou 
índice elevado no 
acumulado do ano, 
os investimentos 
acompanharam essa alta”, explicou. 

Além da concentração dos recursos em ativos de Renda Fixa, 
Marcelo apontou outra medida que contribuiu positivamente 
para a boa rentabilidade dos planos. Prevendo desde o 
início do ano uma queda na Renda Variável, fato que acabou 
se concretizando, a gestão utilizou-se de um mecanismo 
de proteção conhecido no mercado como “Hedge”, que 
permite ao investidor realizar o travamento das operações 
mantidas na Bolsa de Valores. Isso significa que, ocorrendo 
alta ou queda no preço das ações, a carteira é afetada 
somente por parte dessa variação. Com isso, os poucos 
recursos alocados nesse segmento não sofreram impacto da 
queda observada no ano.

Com relação às estratégias para 2016, o gestor afirma que, 
em virtude das projeções apresentarem um cenário tão 
desafiador quanto 2015, a concentração dos recursos dos 
planos continuará sendo em Renda Fixa. “Só voltaremos a 
apostar em Renda Variável quando o cenário econômico 
e político apresentarem sinais de recuperação”, finalizou.

  
GERAL

TIPO EFPC RENT

1 BD F16 17,47%

2 BD F36 16,92%

3 BD F45 16,84%

4 CV CAPEF 16,68%

5 BD F27 16,49%

6 BD F8 16,41%

7 CV F113 16,38%

8 BD CAPEF 16,30%

9 BD F25 16,21%

10 CV F114 16,15%

CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL
EFPC RENT

1 CAPEF 16,68%

2 F113 16,38%

3 F114 16,15%

4 F115 16,00%

5 F126 14,44%

6 F107 14,00%

7 F121 13,56%

8 F117 13,49%

9 F99 13,33%

10 F110 13,31%

TOP 10 - RANKING ADITUS CONSULTORIA

Para acessar o ranking completo, acesse nosso site, menu notícias.

BENEFÍCIO DEFINIDO
EFPC RENT

1 F16 17,47%

2 F36 16,92%

3 F45 16,84%

4 F27 16,49%

5 F8 16,41%

6 CAPEF 16,30%

7 F25 16,21%

8 F15 16,11%

9 F12 16,07%

10 F14 15,59%

Marcelo D’Agostino, gerente de Investimentos 
Mobiliários da Capef.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Saiba quais despesas podem ser 
deduzidas do Imposto de Renda
Mais um ano se passou e a temporada de Imposto de 
Renda se inicia novamente. Em 2016, o prazo para entre-
ga da declaração do IR – exercício 2015 – é entre os dias 
1º de março e 29 de abril. A multa para quem efetuar o 
procedimento fora do prazo é de 1% ao mês, com valor 
mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devi-
do. São obrigados a declarar as pessoas físicas residentes 
no Brasil que receberam rendimentos tributáveis acima de 
R$ 28.123,91 em 2015.

Os contribuintes que estão preparando a documentação 
para o IR devem ficar atentos, pois existem maneiras de 

elevar o imposto a restituir. Como você já deve saber, 
quem investe em plano de Previdência Complementar 
fechado, como os planos da Capef, ou aqueles abertos, 
na modalidade PGBL, tem a possibilidade de deduzir as 
contribuições da base de cálculo do IR até o limite de 12% 
dos rendimentos tributáveis. 

No entanto, existem outras despesas que podem ser de-
duzidas, e o coordenador do curso de Ciências Contábeis 
da Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), Wagner 
Pagliato, preparou uma lista com todas elas para ajudar o 
contribuinte no momento da declaração. Confira! 

Para consultar as informações da Capef necessárias ao preenchimento da declaração de Imposto de Renda, 
acesse a área restrita do site www.capef.com.br, conforme menu a seguir: Assistidos: menu “Demonstrativo”, 
opção “Comprovante de Rendimentos”; Ativos: menu “Outros Serviços”,opção “Informações de IRPF”.

INFORMAÇÕES CAPEF

REFORMA DO IMÓVEL 
Ao fazer melhorias no imóvel antes de 

vendê-lo, o contribuinte pode acrescentar os 
valores gastos (devidamente documentados) 

na declaração e, assim, o ganho de capital 
(lucro) demonstrado será menor, o que 

permite pagar menos IR sobre o ganho.

GASTO COM SAÚDE NO EXTERIOR
Consultas ou internações médicas em 
outro país também permitem pagar menos 
IR, desde que o contribuinte possua os 
documentos para comprovar esses gastos.

DESPESAS MÉDICAS
Visitas ao médico e realização de check-up de rotina 

permitem abater as despesas do IR. Além disso 
despesas com cirurgia plástica para fins de saúde, 

próteses, dentista, fisioterapia, psicólogo e cadeira 
de rodas também entram na lista.

ALUGUEL
Os gastos do locador com corretagem e 
administração podem ser deduzidos do IR. É preciso 
comprovar esses gastos para ter direito ao desconto. 

PENSÃO ALIMENTÍCIA 
O pagamento de um valor fixado por 

decisão judicial ou acordo homologado 
judicialmente permite abater seu valor 

integral na declaração.
 

EDUCAÇÃO 
As despesas com matrícula e mensalidade são 
dedutíveis até R$ 3.561,50 por ano. O benefício 
é válido para curso infantil, fundamental, ensino 
médio, graduação e pós-graduação.

PLANO DE SAÚDE
Não há limite para abater os gastos com 
o seguro de saúde, pondendo-se incluir o 
pagamento feito para os dependentes.

EMPREGADO DOMÉSTICO 
O INSS pago pelo patrão ao empregado 
doméstico pode ser abatido no limite de  

R$ 1.182,20 (incluindo 13º salário e férias). 
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ESPAÇO DO PARTICIPANTE

Quando novas descobertas trazem  
o sentido existencial
Você, funcionário do Banco do Nordeste, alguma vez já se 
pegou refletindo sobre o que será da sua vida após encer-
rar a carreira de bancário? Ou você, que já se aposentou, 
em algum momento buscou em seus pensamentos ma-
neiras de como se tornar mais útil para a sociedade?

É comum que algumas pessoas, ao se 
aproximarem da aposentadoria - ou ao 
chegarem nela -, busquem um sentido 
existencial, uma forma que lhes traga o 
sentimento de produtividade, mesmo es-
tando fora da instituição pela qual contri-
buiu durante décadas.

Cassia Regina Xavier de Andrade, aposen-
tada do BNB desde junho de 2014, teve 
a sorte de encontrar esse sentido enquan-
to ainda estava na fase ativa. Em 2006, foi 
cedida pelo Banco, quando atuava no Am-
biente de Desenvolvimento Humano, para 
assumir um cargo na direção do Instituto 
Nordeste Cidadania (INEC). Lá, foi apresen-
tada à permacultura: cultura que engloba 
métodos holísticos para planejar, atualizar 
e manter sistemas de escala humana (jar-
dins, vilas, aldeias e comunidades) ambien-
talmente sustentáveis, socialmente justos e 
financeiramente viáveis.

A partir dali, dentro do cargo ocupado, Cassia começou a 
visitar comunidades e descobrir, com os próprios olhos, as 
necessidades ambientais desses lugares. “Ia a locais que 
não tinham água, e pensava: como essas pessoas vivem 
sem água?” Com isso, ela ficou sensível à causa ambien-
tal. Realizou cursos e aprofundou-se sobre o assunto.

Sua história no INEC durou cinco anos até voltar para o 
Banco. Embora tenha retornado para a gerência de Meio 
Ambiente, Inovação e Responsabilidade Social, área bas-
tante conectada ao assunto que passara a fasciná-la, não 
se sentiu mais tão à vontade presa a horários e rotinas. E o 
significado existencial encontrado, de ajudar diretamente 
aos próximos e ao meio ambiente, começou a martelar 
sua mente. Como já estava elegível para a aposentadoria, 
aproveitou a ocasião do Programa de Incentivo ao Desli-
gamento do BNB, e passou a buscar outros projetos.

PROJETO ATUAL
Atualmente, Cassia trabalha com diversos projetos de 
desenvolvimento humano, organizacional e comunitário, 
onde ela, juntamente com seu companheiro, desenvolve 
a permacultura. 

O projeto no qual ela e seu companheiro estão engaja-
dos no momento é o da comunidade de São Vicente, na 

Serra da Meruoca, região localizada a pouco mais de 200 
quilômetros de Fortaleza/CE. “Há dois anos, nós viemos 
implantar um núcleo de arte educação e um espaço de 
leitura, que era uma parceria com o INEC. Acabamos nos 
apaixonando pelo local e compramos um terreno e uma 
casa”, revelou.

“A primeira ação quando chegamos 
foi realizar um curso sobre monta-
gem de eventos, o que acabou nos 
revelando o quão carente era essa 
comunidade. Não tinha hotel, res-
taurante, banheiros nas casas e havia 
muito lixo no mato. A partir disso, 
pensamos: como a gente vai fazer 
um evento se a comunidade está as-
sim?”, questionou-se.

Respondendo a essa pergunta, Cas-
sia contou como funciona na prática 
a sua atuação, dando exemplo de 
uma das ações realizadas. “Criamos 
um jogo cooperativo, onde as casas 
iriam servir como pousada para turis-
mo comunitário. Para a casa partici-
par do jogo, os arredores deveriam 
estar limpos, as paredes pintadas e 
tinha que ter uma planta, pois querí-

amos trabalhar o conceito de ecologia e de limpeza urba-
na”, exemplificou. 

Além disso, foram – e ainda estão sendo - realizadas diver-
sas ações, como a criação de fossas ecológicas, a realiza-
ção de mutirões de limpeza e cursos/consultorias para que 
os moradores pudessem construir negócios sustentáveis, 
como por exemplo a criação de um restaurante e uma ca-
feteria, dentre outros.

VOCÊ TAMBÉM PODE AJUDAR
Cassia revelou que tem um projeto para realizar a pri-
meira praça ecológica da Meruoca, totalmente susten-
tável. O objetivo é torná-la referência de turismo na re-
gião. E por não ter todo o recurso necessário, ressaltou 
que toda ajuda será bem-vinda:

“As pessoas podem ajudar com serviços e habilidades, 
vindo um dia aqui participar de um mutirão, auxiliando 
na construção de bancos, brinquedos etc. Também po-
dem realizar uma campanha para captar recursos finan-
ceiros ou doações de brinquedos para o parque, além de 
outras formas”.

PARA SABER COMO AJUDAR
Entre em contato com a Participante:  
Tel: (85) 9.9816-7777 (whatsapp) ou (88) 9.9263-2648.  
E-mail: cassiax@yahoo.com.br

www.capef.com.br           /capefnaweb          @capef            /tvcapef

Cassia Regina Xavier de Andrade, ao meio, 
descobriu nos trabalhos comunitários a sua  

razão existencial (foto: arquivo pessoal)



Coloque seus conhecimentos de educação financeira 
e previdenciária à prova e divirta-se com o Jogo da 
Previdência e Quiz Premiado, abaixo. 

Além de reforçar seus conhecimentos, você pode 
concorrer ao prêmio desta edição. Confira!

PALAVRAS CRUZADAS

QUIZ PREMIADO 

Respostas: Ranking, Plano CV I, Rentável, Variável, Sexto, Definido. 

A vencedora da edição de Novembro/Dezembro do informativo Acontece  
foi Marluce dos Santos Costa, Participante Ativa de Fortaleza/CE.

1   A mudança ocorrida na Política de Empréstimos:  
a) Amplia os valores máximos de concessão de Empréstimo  

a Participantes do Plano BD. 

b) Altera as taxas de juros dos empréstimos a Participantes 
dos Planos BD e CV I.

c) Amplia os valores máximos de concessão de Empréstimo  
a Participantes do Plano CV I.

2    Dentre as opções abaixo, qual delas não entra na lista de  
despesas que podem ser deduzidas do IR?

a) Material Escolar.

b) Curso Universitário.

c) Reforma do Imóvel

3 Qual matéria você mais gostou desta edição do Acontece?

4 O que você achou desta edição do informativo?
a) Ótima    
b) Boa   
c) Regular     
d) Ruim   

5 Quais temas você gostaria de indicar para a próxima edição?

6 Faça um comentário sobre esta edição ou de uma das 
matérias publicadas. 

No texto abaixo, descubra as palavras ocultas e encontre-as no jogo de Caça-Palavras.

Envie as respostas para o e-mail comunicacao@capef.com.br até o dia 15 de abril e concorra ao sorteio do livro “Mais tempo, 
mais dinheiro” de Christian Barbosa e Gustavo Cerbasi, cujo vencedor será divulgado na próxima edição do Acontece. 

PLANOS DA CAPEF EM DESTAQUE

Segundo _________ elaborado pela 

ADITUS Consultoria Financeira 

o _________da Capef foi o mais 

_________ do último ano, entre os 30 

planos da modalidade de Contribuição 

_________ administrados pelos fundos 

de pensão sob seu assessoramento. Já 

o Plano BD da Entidade obteve,  

em 2015, o _________ melhor 

resultado entre os 46 planos da 

modalidade de Benefício _________ 

consultados. 



Você se lembra do dia em que se 
tornou Participante da Capef?

Para recordar da época em que você começou a fazer parte de nossa 
história, no mês em que completa 49 anos de fundação, a Capef 

lança a promoção ‘O ano em que aderi à Capef’.

Para participar, envie uma foto sua tirada no ano em que aderiu à Capef, juntamente com 
uma frase que conte o que lhe motivou a ingressar em um de nossos planos previdenciários.

As fotos e frases serão postadas em nossa página no Facebook, e os autores concorrerão 
ao sorteio de uma Impressora Multifuncional. 

Por e-mail: comunicacao@capef.com.br

ou Correspondência: Av. Santos Dumont, 771 - Centro - CEP 60.150-160, Fortaleza-CE.

COMO ENVIAR? 

Participe e faça parte desse encontro de gerações!

Até o dia 15 de abril.
PRAZO DE ENVIO


