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22º Seminário 
de Investimentos 
será transmitido 
pela internet
Pela primeira vez, os Participantes Assistidos 
e Bene  ciários de Pensão da Capef residentes 
fora de Fortaleza poderão acompanhar 
o evento em tempo real, sem sair de casa. 
Os Ativos continuam com a opção de 
assistir pela Intranet do BNB. A 
22ª edição do Seminário de 
Investimentos acontecerá nos 
dias 7 e 8 de dezembro. 
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Por mais um ano, o cenário econômico não foi favorável para os in-
vestidores institucionais do Brasil. Desvalorização da moeda, in  ação 
elevada, retração do PIB, crise nas contas  scais,  queda da con  ança 
das empresas, percepção de aumento de risco de investimento no 
País, inclusive, com a perda do selo de bom pagador pela Standard 
& Poor’s, são apenas alguns dos dados negativos apresentados pelo 
mercado  nanceiro em 2015.

Ainda assim, os planos da Capef vêm obtendo resultados de des-
taque em comparação aos de outras Entidades Fechadas de Previ-
dência Complementar, conforme mostra a matéria da página sete 
desta edição.  O texto informa que o Plano CV I apresentou, nos sete 
primeiros meses do ano, a melhor rentabilidade dentre 129 planos, 
segundo ranking elaborado pela ADITUS Consultoria Financeira, 
empresa com maior número de fundos de pensão em sua carteira de 
clientes. O Plano BD também  cou bem posicionado, tendo obtido 
o sexto melhor retorno no mesmo período.

Essa recorrente boa performance das aplicações, observada nos úl-
timos anos, demonstra que o modelo de gestão compartilhada da 
Entidade  tem surtido resultados positivos.  Torna-se cada vez mais 
evidente que as decisões tomadas em conjunto tendem a trilharem 
caminhos mais exitosos do que aquelas tomadas individualmente.

Por isso, temos tido a preocupação de incentivar nossos Participan-
tes a conhecerem e participarem ativamente da gestão dos seus 
recursos, por diversos meios, e um deles é o Seminário de Investi-
mentos. Considerada uma das ocasiões mais importantes da agen-
da anual da Capef, o evento acontecerá, este ano, nos dias 07 e 08 
de dezembro, no BNB/Passaré, em Fortaleza/CE. E você é nosso 
convidado para fazer parte deste momento decisivo, contribuindo 
para a construção da Política de Investimentos dos Planos BD e CV 
I para o próximo ano, baseado nas informações apresentadas pelos 
especialistas convidados.

Não pode comparecer por morar distante de Fortaleza? Não tem 
problema. Desta vez, todos os Participantes e Bene  ciários de Pen-
são que moram distantes do local do evento poderão acompanhá-
-lo, seja pela intranet do BNB (no caso dos Ativos), ou pelo site da 
Capef (no caso dos demais). 

Reforçamos que as perspectivas econômicas para o próximo ano não 
são das melhores, e para que mantenhamos o bom desempenho em 
nossos planos, é fundamental que continuemos juntos pela supera-
ção dos desa  os. Por isso, con  ra os detalhes do evento nas páginas 
quatro e cinco, e saiba como fazer parte desse processo.

Contamos com você!  



CONSELHO DELIBERATIVO | CHAPA 01

CAPEF: DIGNIDADE PREVIDENCIÁRIA

CONSELHO FISCAL | CHAPA 02

CAPEF: DIGNIDADE PREVIDENCIÁRIA

“A matéria ‘Crédito consignado: 
características, vantagens e cuidados’, 
publicada na edição Jul/Ago do 
Informativo Acontece, trouxe dicas 
valiosas para a correta utilização 
do crédito consignado. Se não 
for possível evitar contrair um 
empréstimo, pelo menos que seja um 
consignado, com juros mais baixos, 
atentando para o percentual da renda 
que será comprometido e o prazo de 
pagamento.  Muito útil e importante!” 

FALA,
PARTICIPANTE

AGENDA

19/11 
Pagamento dos benefícios de 

novembro/2015 e 2ª parcela do 
13º benefício. 

20/11
Posse dos novos Conselheiros

7 e 8/12  
Seminário de Investimentos

1 a 31/12 
Período de Revisão de 
Custeio do Plano CV I

31/12 
Fim do prazo para responder 

à Pesquisa de Satisfação

Luciana Ferreira Avelar,   
Participante Ativa de Brasília/DF

Reginaldo da Silva Medeiros   
Participante Plano BD - Ativo

Adelson Belchior Chaves   
Participante Plano CV I - Ativo

Jose Carlos de Oliveira Junior   
Participante Plano CV I - Ativo

Ana Gisele Fernandes Barreto   
Participante Plano CV I - Ativa

Jose Nilton Fernandes   
Participante Plano BD - Aposentado

Antônio Nogueira Filho   
Participante Plano BD - Aposentado

Jose Carlos Aragão Cabral   
Participante Plano BD - Aposentado

Francisco Marcelo Teixeira Luz
Participante Plano BD - Aposentado

Nivaldo Trindade Santos  
Participante Plano BD - Aposentado

Isaac Nogueira de Almeida  
Participante Plano CV I - Ativo

TITULARES

TITULARES

SUPLENTES

SUPLENTES

Tem alguma sugestão/opinião sobre 
essa edição do Acontece? Envie 
para comunicacao@capef.com.br 

juntamente com uma foto de per  l. 
As opiniões/sugestões selecionadas 

serão publicadas na seção “Fala, 
Participante” da próxima edição
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NOTÍCIAS CAPEF

Eleição dos Conselhos 
tem resultado de  nido
No dia 5 de outubro, a Comissão Eleitoral divulgou, no auditório da sede da 
Entidade, com a presença das chapas candidatas, o resultado da votação que 
decidiu quem serão os representantes dos Participantes eleitos nos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da Entidade nos próximos quatro anos. Durante o 
período da votação, ocorrida entre 08 e 30 de setembro, foram computados 
3.307 votos, cujo resultado pode ser conferido abaixo.

Com base nos resultados obtidos, por obtenção de maioria dos votos válidos, 
foram declaradas eleitas as Chapas:

O mandato dos membros eleitos iniciou-se no dia 1º de novembro de 2015, e 
se encerra no  nal de outubro de 2019. Na próxima edição do Acontece, serão 
divulgadas informações sobre a cerimônia de posse dos novos dirigentes.

Na oportunidade, a Comissão Eleitoral agradece à AABNB, AFBNB, 
Sindicatos dos Bancários, BNB, Camed, Participantes e, principalmente, aos 
candidatos das Chapas, que se colocaram à disposição para contribuir para o 
fortalecimento da Entidade.

Aos novos conselheiros, toda a equipe da Capef deseja um excelente mandato!

CONSELHO DELIBERATIVO

CANDIDATOS VOTOS %

Chapa 01 - CAPEF: Dignidade Previdenciária 1.656 50,08%
Chapa 02 - Compromisso, Ação e Sustentabilidade 1.106 33,44%
Chapa 03 - Transparência e Luta 394 11,91%
Nulo 151 4,57%

TOTAL 3307 100%

CONSELHO FISCAL

CANDIDATOS VOTOS %

Chapa 01 - Compromisso, Ação e Sustentabilidade 1.401 42,36%
Chapa 02 - CAPEF: Previdência com segurança 1.681 50,83%
Nulo 225 6,80%

TOTAL 3307 100%
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DESTAQUE

22º Seminário de Investimentos de  nirá 
Política de Investimentos para 2016
Pela primeira vez, os Participantes Assistidos e Bene  ciários de Pensão da Capef residentes fora de 
Fortaleza poderão acompanhar o evento em tempo real.

Com a proximidade do  m do ano, está chegando o 
momento de avaliar as movimentações econômicas 
ocorridas em 2015, discutir as perspectivas do 
mercado e de  nir as estratégias de investimentos dos 
Planos administrados pela Capef para o ano de 2016.

É com essa  nalidade que a Entidade promoverá, 
durante os dias 7 e 8 de dezembro, a 22ª edição 
do Seminário de Investimentos, no miniauditório 
do Centro de Treinamento do Banco do Nordeste – 
Passaré -, em Fortaleza/CE. 

Realizado anualmente desde 1994, o evento tem como 
objetivo reunir os Participantes e Bene  ciários de 
Pensão da Capef com os pro  ssionais de investimentos 
da Entidade e especialistas de instituições  nanceiras, 
para discutir o cenário econômico e traçar a Política de 
Investimentos para o próximo ano. 

Na ocasião, os Associados da Caixa terão a 
oportunidade de ser parte ativa na determinação das 
estratégias de aplicações dos recursos, tendo como 
base os cenários macroeconômicos apresentados 

pelos pro  ssionais convidados, o que torna o evento 
um instrumento indispensável para a e  ciente gestão 
dos investimentos da Entidade.

Vale destacar que, pela primeira vez, os Participantes 
Assistidos e Bene  ciários de Pensão residentes fora 
de Fortaleza poderão acompanhar o evento em 
tempo real, sem sair de casa, pelo site da Capef. Já 
os Participantes Ativos continuarão com a opção de 
assistir pela Intranet do BNB, caso também não morem 
na capital cearense ou não possam comparecer ao 
evento por outros motivos. 

Durante o Seminário, serão sorteados prêmios entre 
os Participantes presentes no miniauditório do Passaré 
e também entre aqueles residentes fora de Fortaleza 
que tiverem acompanhando o evento e participarem da 
promoção “Sou de fora, mas estou por dentro”, cujos 
detalhes estão destacados no verso desta edição.

A seguir, você poderá conferir a programação 
completa e descobrir mais detalhes sobre como fazer 
parte deste momento decisivo!



* Código de barras bidimensional que pode ser facilmente escanerizado usando a maioria dos aparelhos móveis equipados 
com câmera, através de aplicativos de leitura de QR Code, como por exemplo o “QR Code Reader”.
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APLICATIVO FACILITARÁ 
ACESSO A INFORMAÇÕES
Em virtude do sucesso e aprovação do público no 
último ano, novamente os Participantes terão acesso 
a um aplicativo para dispositivo móveis elaborado 
especialmente para o evento, que terá informações 
como programação, apresentações das palestras, 
currículo dos palestrantes e álbum de fotos.

Como acessar? 
Baixando o aplicativo por meio do endereço:
 http://app.vc/seminario_de_investimentos; ou

Baixando o aplicativo 
por meio do QR Code* 
ao lado:

COMO PARTICIPAR DESSE 
MOMENTO DECISIVO?

COMO ACOMPANHAR? 
Poderão assistir ao evento presencialmente, no 
miniauditório do Centro de Treinamento 
do BNB – Passaré -, em Fortaleza/CE.
 
COMO PROCEDER? 
Con  rme presença até o dia 01 de dezembro, 
enviando nome, telefone e e-mail para o endereço 
eletrônico comunicacao@capef.com.br, ou pelo 
telefone (85) 4008-5739/5835. 

CONCORRA A PRÊMIOS
Comparecendo ao evento, você terá a oportunidade 
de ser voz ativa na gestão dos investimentos do seu 
plano de previdência, contribuindo com a de  nição 
da Política de Investimentos para 2016, e ainda 
concorrerá ao sorteio de prêmios que será realizado 
exclusivamente entre os Participantes presentes.

PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS DE 
PENSÃO RESIDENTES EM FORTALEZA/CE

COMO ACOMPANHAR?
Poderão assistir ao evento na íntegra, em tempo real:

Participante Ativo: 
Pela Intranet do Banco do Nordeste.

Participante Assistido ou Bene  ciário de Pensão: 
Pelo site www.capef.com.br,  clicando no banner 
do evento localizado na entrada da página. 
 
CONCORRA A PRÊMIOS
Aqueles que residem fora de Fortaleza e que 
acompanharem o evento pela Intranet ou pelo 
site da Capef concorrerão a um prêmio exclusivo, 
participando da promoção “Sou de fora, mas 
estou por dentro”. Con  ra mais detalhes no 
verso desta edição.

PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO 
NÃO RESIDENTES EM FORTALEZA/CE
 (OU QUE RESIDEM, MAS NÃO PODERÃO COMPARECER)

08h30 - 09h  ABERTURA

09h - 10h40  TENDÊNCIAS DO MERCADO DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO BRASIL: 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Palestrante: José Edson da Cunha Junior

Secretário-Adjunto de Políticas de 
Previdência Complementar do Ministério 
do Trabalho e Previdência Social

10h40 - 11h  INTERVALO

11h – 12h30  PAINEL 1: CENÁRIOS MACROECONÔMICOS 
PARA 2016
Moderador:  Ariosto Antunes Culau

Presidente do Conselho de 
Administração do Banco do 
Nordeste do Brasil; Assessor da 
Secretaria Executiva do Ministério 
da Fazenda

Palestrantes: Newton Rosa, SulAmérica
                Rodrigo Noel, Itaú Asset   
Management  
                                                                                      

12h30 – 14h  ALMOÇO

14h – 15h30  PAINEL 2: CENÁRIOS PARA O MERCADO DE 
RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL EM 2016
Moderador:  Dyogo Henrique de Oliveira

Secretário-Executivo do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão

Palestrantes: Alexandre Teixeira Damasceno,
              Vinci Partner
              
              Carlos Sequeira, 
              BTG Pactual

15h30 – 16h  INTERVALO

16h – 17h   CENÁRIOS PARA O MERCADO IMOBILIÁRIO
Palestrante: Paula Casarini
Instituição: Colliers Internacional

PROGRAMAÇÃO

DIA 07/DEZEMBRO

09h – 10h   GESTÃO DE RISCOS E RESULTADOS
Palestrante: Guilherme Benites 

Aditus Consultoria Financeira

10h – 11h40  PERFIL PREVIDENCIÁRIO E DE 
INVESTIMENTOS DA CAPEF
Palestrantes: José Alan Teixeira da Rocha

 Diretor de Previdência da Capef

            José Danilo Araújo do Nascimento
Diretor de Administração e 
Investimentos da Capef

11h40 – 12h  INTERVALO

12h – 13h   CONSOLIDAÇÃO DOS CENÁRIOS E 
PROPOSTA DA NOVA MACROCARTEIRA 
PARA 2016
Palestrante:  Marcelo D`Agostino

Gerente de Investimentos da Capef

13h  ENCERRAMENTO

DIA 08/DEZEMBRO
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* Av. Santos Dumont, 771 - Centro - CEP 60.150-160, Fortaleza-CE.
** Em caso de perca ou extravio do formulário, entre em contato com a Capef 
pelos telefones 0800-970-5775 (telefone  xo) / 4020-1615 (telefone celular) e 

solicite a segunda via.

Lançada nova 
modalidade de cálculo 
de Empréstimo 

Com o objetivo de aperfeiçoar a política de Empréstimo a Parti-
cipantes (EAP), a Capef disponibilizou, a partir de 17 de setem-
bro, uma nova modalidade de cálculo de Empréstimo aprovada 
pelo Conselho Deliberativo, direcionada para os Participantes 
Ativos dos Planos BD e CV I que já alcançaram, ou estão próxi-
mos de alcançar, a elegibilidade para a aposentadoria.

Nessa nova modalidade, denominada “Cálculo Elegibilida-
de”, o cálculo é baseado no salário do Participante, em con-
formidade com os valores e prazos máximos, que podem 
ser conferidos nas tabelas abaixo.

Ressalta-se que, ao escolher essa opção, caso o Participante 
venha requerer a aposentadoria pela Capef durante a vigência 
do empréstimo, ele deverá efetuar uma amortização extraordi-
nária de forma a adequar o saldo devedor/prestação ao bene-
fício que receberá a partir de então, visando a manutenção da 
capacidade de pagamento no limite de comprometimento de 
renda estabelecido nas regras do EAP, atualmente de 17,5%.

VALOR MÁXIMO - CÁLCULO ELEGIBILIDADE - PLANO BD 
O limite será de até 4 salários não podendo superar os valores 
da tabela abaixo, de acordo com a idade do Participante, 
limitado também ao valor do Resgate de Contribuições:  

FAIXA IDADE VALOR MÁXIMO (R$) PRAZO MÁXIMO

I Até 65 anos 81.000,00 60 meses
II de 66 a 75 anos 60.000,00 60 meses
III de 76 a 79 anos 35.000,00 36 meses
IV de 80 a 90 anos 23.000,00 12 meses

VALOR MÁXIMO - CÁLCULO ELEGIBILIDADE - PLANO CV I  
O limite será de até 2,5 salários não podendo superar os valores 
da tabela abaixo, de acordo com a idade do Participante, 
limitado também ao valor do Resgate de Contribuições:   

FAIXA IDADE VALOR MÁXIMO (R$) PRAZO MÁXIMO

I Até 65 anos 70.000,00 48 meses
II de 66 a 75 anos 52.000,00 48 meses
III de 76 a 79 anos 30.000,00 36 meses
IV de 80 a 90 anos 20.000,00 12 meses

 
A modalidade “Cálculo Misto” não constará mais como 
opção para os Participantes que solicitarem empréstimo a 
partir de então.

Mais detalhes sobre as regras gerais da política de EAP 
podem ser conferidas na área restrita do nosso site, menu 
“Empréstimo”, opção “Regras”.  

Pesquisa de 
Satisfação 2015

RECADASTRAMENTO 2015 

Saiba quem foram 
os ganhadores
dos iPad’s

Lembramos que até o dia 31 de dezembro, 
a Capef realiza a Pesquisa de Satisfação 
2015, cujo objetivo é conhecer o seu nível 
de satisfação com a Entidade e, assim, apri-
morar a gestão dos planos previdenciários e 
serviços prestados, tornando o nosso rela-
cionamento cada vez melhor. Aqueles que 
responderem à pesquisa dentro do prazo 
participarão do sorteio de um smartphone!

Conforme informado na edição Nº 120, os 
Participantes e Bene  ciários de Pensão que 
se recadastrassem  até 31 de agosto concor-
reriam ao sorteio de dois iPads. De acordo 
com o sorteio realizado em 30 de outubro, 
os vencedores foram: o Participante Ativo de 
Fortaleza/CE Murilo Rocha Lima e a Bene  ci-
ária de Pensão natural de Recife/PE Martha 
Voss Pontes. Parabéns aos ganhadores! Aos 
Assistidos e Bene  ciários de Pensão que não 
se recadastraram, pedimos que se atente ao 
encarte anexo a este informativo.

Acesse www.capef.com.br (banner inicial), insira 
o número do seu CPF e escolha as respostas que 
melhor representem a sua opinião.

PARTICIPANTES ATIVOS

LEMBRE-SE: É NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS SOLICITADOS!

COMO PARTICIPAR?

PARTICIPANTES ASSISTIDOS E BENEFICIÁRIOS 
DE PENSÃO 

1ª Opção 
Acesse www.capef.com.br (banner inicial), insira o nú-
mero do seu CPF e escolha as respostas que melhor 
representem a sua opinião; ou 

2ª Opção
Preencha o Formulário que foi enviado* anexo ao 
Informativo ao Acontece (Jul/Ago) e encaminhe à 
sede** da Capef. 

Novidade é direcionada aos Participantes Ativos 
que já alcançaram, ou estão próximos de alcançar, a 
elegibilidade para a aposentadoria.
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GESTÃO TRANSPARENTE
Panorama dos Planos BD e CV I

AGOSTO E SETEMBRO/2015

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

1.103 
Bene  ciários 
de Pensão            

Total: 6.609

3.740
Participantes 

Assistidos 
(Aposentados)         

1.766
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

0,22% 
Investimentos Estruturados  

2,13% 
Renda Variável

85,84% 
Renda Fixa         

9,04% 
Imóveis

2,78% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO AGO/15 SET/15 ACUM./2015

Renda Fixa 0,950 0,884 12,631
Renda Variável -1,098 -0,158 8,080
Investimentos Estruturados -0,842 -2,443 7,804
Imóveis 0,504 0,524 4,880
Operações com Participantes 1,119 0,817 12,758
Total dos investimentos 0,867 0,821 11,780
Meta atuarial 0,698 0,959 12,626

DEMONSTRAÇÃO AGO/15 SET/15
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 3.087.193 3.093.752
Provisões Matemáticas (B) 3.074.506 3.079.850
Situação Atuarial (A-B) (-) dé  cit (+) superávit      12.687      13.902

(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial). 

COMPARATIVO DO DESEMPENHO 
DOS INVESTIMENTOS 
(% ACUMULADO/2015)

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

IFIX11

12,626

11,780

8,239

9,557

-8,565

-9,895

4,790
8 10 12 1462-4-8-10 0-6 4-2

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO AGO/15 SET/15 ACUM./2015

Renda Fixa 0,917 0,884 12,797
Renda Variável -9,083 1,472 -3,747
Investimentos Estruturados -0,651 -3,569 2,906
Operações com Participantes 1,199 0,755 13,474
Total dos Investimentos 0,572 0,828 12,119
Variação da Cota Previdenciária 0,566 0,818 12,013
Meta Atuarial 0,668 0,990 12,005

DEMONSTRAÇÃO AGO/15 SET/15

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 341.292 349.977

Provisões Matemáticas (B) 341.259 349.944

Situação Atuarial (A-B) (-) dé  cit (+) superávit         33        32
(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial). 

COMPARATIVO DO DESEMPENHO 
DOS INVESTIMENTOS 
(% ACUMULADO/2015)

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

9
Bene  ciários
de Pensão
              

71 
Participantes 
Assistidos 
(Aposentados)              

Total:  5.250

5.170
Ativos

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

1,85% 
Investimentos Estruturados  

1,30% 
Renda Variável

4,46% 
Operações com 
Participantes

92,39% 
Renda Fixa         

12,005

12,119

7,642

9,557

-8,565

-9,895

4,790IFIX11
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PREVIDÊNCIA EM FOCO

Plano CV I apresenta melhor 
rentabilidade em ranking

Um ranking elaborado pela ADITUS 
Consultoria Financeira, empresa com 
maior número de fundos de pensão 
em sua carteira de clientes, apontou 
o Plano CV I da Capef como o mais 
rentável de 2015, no acumulado até 
julho, dentre os 129 planos de bene-
fícios administrados pelas 59 Entida-
des Fechadas de Previdência Com-
plementar sob seu assessoramento.

De acordo com a classi  cação geral, 
que mostra o resultado acumulado 
dos planos de todas as modalidades 
(Benefício De  nido, Contribuição 
De  nida e Contribuição Variável), o 
Plano CV I  cou em primeiro lugar 
ao obter 10,57% de retorno nos sete 
primeiros meses do ano. Os planos 
que  caram na segunda e terceira 
posição, ambos de Benefício De  ni-
do, obtiveram 10,40% e 10,35% de 
rentabilidade, respectivamente. 

O Plano BD da Capef também  cou 
bem posicionado no ranking geral, 
ocupando a sexta colocação, com 
9,92% de rentabilidade, no mesmo 
período, conforme mostra o qua-
dro abaixo.

Além de estarem entre os primeiros no ranking de rentabilidade, os pla-
nos da Entidade mostraram-se também muito bem posicionados em re-
lação ao risco, medido pelo índice Sharpe (indicador que permite avaliar 
a relação entre o retorno e o risco de um investimento).

Cada ponto do grá  co acima representa um dos 129 planos contidos no 
ranking. A linha vertical apresenta o percentual de retorno e a horizontal, 
o de risco. Como pode ser observado, ambos os planos da Capef estão 
no quadrante superior esquerdo. Isso signi  ca que eles estão entre  os 
planos com maior rentabilidade e, ao mesmo tempo, com baixo  risco. 
Até a posição de julho/2015, o Plano CV I estava com 90,95% dos recur-
sos alocados em Renda Fixa, e o Plano BD, 85,75%.

Ao obter 10,57% de retorno nos sete primeiros meses do ano, Plano CV I  cou em primeiro lugar 
dentre 129 planos, mesmo sem aplicar de forma relevante em ativos de maiores riscos. 

0,50% 

2,50% 

4,50% 

6,50% 

8,50% 

10,50% 

12,50% 

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 

ÍNDICE SHARPE - ANO 2015  - PLANOS BD, CV E CD 

POSIÇÃO TIPO NOME RENT

1 CV CAPEF 10,57%
2 BD F36 10,40%
3 BD F45 10,35%
4 BD F16 10,21%
5 BD F12 9,95%
6 BD CAPEF 9,92%
7 BD F27 9,90%
8 BD F17 9,89%
9 BD F15 9,81%

10 BD F44 9,76%
11 BD F8 9,74%
12 CD F72 9,72%
13 CD F66 9,59%
14 BD F18 9,59%
15 BD F25 9,59%
16 BD F33 9,48%
17 CD F83 9,30%
18 CV F109 9,25%
19 CD F51 9,24%
20 CV F117 9,19%

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

Acesse nosso site, menu ‘Notícias’, e con  ra a matéria completa.

A ADITUS Consultoria Financeira é uma empresa com foco 
especí  co no mercado de capitais brasileiro, que assessora 
investidores institucionais, oferecendo análises de investimentos 
e de risco. Além da Capef, presta serviços de consultoria para 
mais 58 Entidades Fechadas de Previdência Complementar do 
Brasil, que possuem R$ 62 bilhões em ativos distribuídos entre 
46 planos de benefício de  nido, 52 de contribuição de  nida e 31 
de contribuição variável. Em 2014, recebeu, da Revista Investidor 
Institucional, o prêmio de Melhor Consultoria de Investimentos 
para fundos de pensão.

SOBRE A ADITUS CONSULTORIA

RETORNO ALTO, RISCO BAIXO
R
et
o
rn
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Saiba quem foram os ganhadores da 
Promoção ‘Poupança Começa na Infância’  

Promovida pela Capef entre os meses de maio e agosto 
deste ano, a promoção ‘Poupança Começa na Infância’ 
teve seu resultado divulgado no dia 30 de setembro.

De acordo com as avaliações da Comissão Julgadora, 
somadas aos votos populares, o autor do texto 
ganhador da campanha foi José Itagibá Alves, 
Participante Ativo de São Lourenço da Mata/PE. Ele 
leva para casa um Notebook.

Em segundo lugar,  cou Evaristo de Almeida Silva, 
Participante Ativo de Escada-PE, que será presenteado 
com um Smartphone.

Já o Tablet, premiação destinada ao autor do terceiro 
melhor texto, vai para Tânia Maria Nascimento 
Azerêdo, Participante Ativa de Maceió/AL.

Além disso, por ter contribuído com a campanha 
votando em seu texto favorito na página da Capef no 
Facebook, a Participante Ativa Elissandra Ferreira dos 
S. Johansson, de Penedo/AL, também será premiada 
com um Tablet. Ela foi a sorteada dentre as 1.188 pessoas 
que curtiram, comentaram e/ou compartilharam uma 
ou mais publicações referentes à promoção.

TEXTOS PODEM SER 
CONFERIDOS EM LIVRO
A promoção ‘Poupança 
Começa na Infância’ foi 
lançada com o objetivo 
principal de incentivar os 
Participantes e seus familiares 
a pensarem na importância do 
planejamento  nanceiro em 
todas as fases da vida, reforçando 
a ideia de que o assunto deve 
estar presente na pauta de todos, desde cedo.

Desta forma, alinhado com o que foi previsto no 
regulamento, os 10 melhores textos (autores listados na 
tabela ao lado) foram utilizados para compor um livro 
digital de educação  nanceira direcionado ao público 
infantil, que já foi enviado para todos os Participantes 
da Entidade, em comemoração ao mês da Criança.

PARTICIPAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Ao longo da campanha, foram enviados 78 textos de 
autoria de Participantes Ativos, Assistidos, Bene  ciários 
de Pensão e dependentes inscritos nos planos 
previdenciários da Entidade.

Para se obter o resultado  nal, houve duas formas de 
avaliação. Em uma delas, a Comissão Julgadora da 
promoção, composta por representantes da AABNB, 
AFBNB e Ouvidoria da Capef, avaliou cada texto de 
acordo com os critérios de criatividade, adequação ao 
tema proposto e ao público-alvo, vocabulário/correção 
gramatical e atratividade. 

A outra, com menor peso, aconteceu por voto popular na 
Página da Capef no Facebook. Todos puderam votar em 
seu texto favorito, curtindo a publicação referente à redação 
escolhida. A quantidade de ‘curtidas’ contribuiu para o 
resultado  nal. Os três textos que  caram em primeiro lugar 
obtiveram 519, 260 e 200 curtidas, respectivamente.

Os 10 melhores textos estão fazendo parte de um livro de educação  nanceira direcionado 
para o público infantil.

OS VENCEDORES

José Itagibá Alves
Notebook + Publicação do texto no livro

Evaristo de Almeida Silva
Smartphone + Publicação do texto no livro

Tania Maria Nascimento Azerêdo
Tablet + Publicação do texto no livro

1o  

Mateus de Melo Pontes e Silva
1 Conj. de brindes institucionais + 
Publicação do texto no livro

Deisimar Júnior
1 Conj. de brindes institucionais + 
Publicação do texto no livro

Telma Dias Elorza
1 Conj. de brindes institucionais + 
Publicação do texto no livro

Eiran Tânia Silveira Santana
1 Conj. de brindes institucionais + 
Publicação do texto no livro

Adezilto Batista de Sousa
1 Conj. de brindes institucionais + 
Publicação do texto no livro

Edna Alves da Silva
1 Conj. de brindes institucionais + 
Publicação do texto no livro

Simone Pessoa
1 Conj. de brindes institucionais + 

Publicação do texto no livro

4o  

6o  

8o  

10o  

5o  

7o  

9o  

2o  

3o  

A Capef agradece a participação não somente dos 
vencedores, mas de todos que enviaram os textos e 
participaram da promoção pela rede social.

Para conferir o livro, acesse 
nosso site, menu ‘Publicações’!

ça
foi
tivo 

os
liarees sss

orçando 

Con  ra na página seguinte uma entrevista com 
o ganhador da promoção, José Itagibá Alves!
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ESPAÇO DO PARTICIPANTE

Conheça o ganhador da promoção 
‘Poupança Começa na Infância’
Com um texto formado por versos rimados, simples e 
instrutivos, o Participante Ativo de Recife/PE José Ita-
gibá Alves, 46 anos, alcançou o primeiro lugar na pro-
moção ‘Poupança Começa na Infância’ (mais detalhes 
na página 9). Além de ter sido bem avaliado pela Co-
missão Julgadora, o trabalho enviado pelo ganhador 
do concurso obteve uma excelente avaliação popular: 
foi o mais curtido na página da Capef no Facebook, 
tendo recebido o like de 519 pessoas.

Com isso, Itagibá, que trabalha há três décadas no Ban-
co, ganhou um notebook e teve seu texto publicado 
em destaque no produto  nal da campanha: um livro 
de educação  nanceira direcionado para o público in-
fantil, que reúne as 10 redações mais bem avaliadas da 
promoção, e que pode ser conferido no site da Capef, 
menu “Publicações”.

Para que você conheça um pouco mais sobre o autor 
do texto vencedor, apresentamos abaixo uma entre-
vista concedida por Itagibá ao Espaço do Participante 
desta edição. Ele explicou porque resolveu participar 
do concurso, falou sobre a importância da educação 
 nanceira na infância, revelou em quem se inspirou 
para escrever o texto e até deu dicas para a garantia 
de uma aposentadoria mais tranquila aos colegas do 
BNB. Con  ra!

O que lhe motivou a participar do concurso?

Além de ganhar um dos prêmios, contribuir para a re-
 exão sobre um tema tão importante para minha famí-
lia e para as dos demais participantes, seja como can-
didato ou leitor dos textos produzidos.

Já tinha alguma experiência no campo literário?

Sim, já tive duas poesias publicadas em coletânea de 
versos, quando morava em Serra Talhada-PE, berço de 
poetas e outros artistas.

Você convive com crianças (  lhos, sobrinhos, a  lha-
dos etc), as quais pensou ao escrever o texto?  

Sim. Lembrei muito dos meus  lhos e situações seme-
lhantes que nos ocorreram, todavia relacionadas com 
cartão magnético. Geralmente, as crianças pensam que 
não custa nada passar o cartão de débito ou de crédi-
to na loja ou nos caixas eletrônicos. Por trabalharmos 
numa instituição  nanceira, temos mais facilidade em 
compreender como funciona um orçamento, taxas de 
juros, previdência etc. Busco orientar meus familiares 
em geral sobre como lidar com essas coisas.

Para você, qual a importância da educação  nanceira 
para o público infantil?

Estruturamos nossa personalidade  nanceira com 
base em valores que vão sendo adotados ao longo da 
nossa vida. É de suma importância educar a criança 
o mais cedo possível sobre a lógica  nanceira, con-
siderando que depois de adulto  ca mais difícil de 
se mudar hábitos que levam os indivíduos a escolhas 
inadequadas. Vale ressaltar que nossas atitudes de-
vem ser coerentes com o que ensinamos às nossas 
crianças, uma vez que normalmente elas buscam se 
espelhar em nosso comportamento.

E como você avalia o seu próprio nível de educação 
 nanceira? 

Graças a Deus, desde os meus 14 anos de idade traba-
lho no Banco do Nordeste, uma verdadeira escola, que 
nos ensina diariamente, na teoria e na prática, como 
lidar com as questões  nanceiras. Além disso, por ser 
um sertanejo que nasceu em terra e família não muito 
abastadas, aprendi, desde cedo, que “quem não pode 
com o pote, não pega na rodilha”.

E que dicas daria para que os colegas do Banco do 
Nordeste tenham uma aposentadoria mais tranquila?

A forma mais segura de garantir uma renda mensal 
acima do que será pago pelo INSS é aderir a um pla-
no de previdência complementar com boa reputação, 
e  ciência na administração do patrimônio investido e 
equilíbrio atuarial. No meu caso, concluí minhas con-
tribuições ao Plano BD da Capef, em janeiro/2015, e 
aderi imediatamente ao Plano CVI.

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



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 

Gabarito: Assistidos, Pensão, Fortaleza, Investimentos, Internet, Ativos, Intranet. 

A vencedora da edição de Julho/Agosto do informativo Acontece
foi Luciana Ferreira Avelar, Participante Ativa de Brasília/DF.

1  A nova modalidade de cálculo de Empréstimo a Participantes: 
a) É direcionada aos Participantes Ativos que já alcançaram, ou 

estão próximos de alcançar, a elegibilidade para a aposentadoria. 

b) Aumenta o limite de crédito dos Aposentados e Pensionistas 
que começaram a receber benefício em 2015.

c) Diminui o limite de crédito dos Participantes do Plano CV I que já 
alcançaram a elegibilidade para a aposentadoria.

2   Sobre os 10 textos mais bem avaliados da promoção 
“Poupança Começa na Infância”, NÃO é correto a  rmar quê:

a) Foram escolhidos por uma Comissão Julgadora e Votação 
Popular.

b) Foram escolhidos de acordo com a quantidade de curtidas 
obtidas na página da Capef no Facebook.

c) Estão fazendo parte de um livro de educação  nanceira 
para crianças, que pode ser conferido no site da Capef, 
menu “Publicações”.

3 Qual matéria você mais gostou desta edição do Acontece?

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

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

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

Descubra as palavras ocultas no texto abaixo e encontre-as no jogo de Palavras Cruzadas abaixo.

Pela primeira vez, os Participantes 

____________ e Bene  ciários de 

____________ da Capef residentes fora 

de ____________ poderão acompanhar 

o Seminário de Investimentos em 

tempo real, sem sair de casa, pela 

____________. Os ____________ 

continuam com a opção de assistir 

pela ____________ do Banco do 

Nordeste. 

I N V E S T I M E N T O S

Envie as respostas para o e-mail comunicacao@capef.com.br até o dia 15 de novembro e concorra ao sorteio do livro 
“Dinheiro é um santo remédio” de Conrado Navarro e André Massaro, cujo vencedor será divulgado na próxima edição.   



PROMOÇÃO

POR DENTRO! 

SOU DE FORA,

Fique por 
dentro das 
novidades 
do mercado 

ainda concorra 
a prêmios 
exclusivos!

MAS ESTOU 

Você não mora em Fortaleza/CE, mas gosta de acompanhar 
os eventos da Capef e de estar sempre por dentro da 
gestão dos seus investimentos?

Participe da promoção ‘Sou de fora, mas estou por dentro!’ e concorra a prêmios!

Sobre a promoção

link a ser disponibilizado 
intranet do Banco do Nordeste!

Como Participar da promoção?
site www.capef.com.br 

ou pela intranet do BNB, e envie perguntas para os palestrantes durante as 
apresentações* para o e-mail comunicacao@capef.com.br. 

Premiação
Aqueles que enviarem perguntas* relacionadas aos temas 

apresentados concorrerão ao sorteio de um smartphone!

Quem pode participar?
Pensão da Capef que residem fora de Fortaleza/CE.

Acompanhe mais 
detalhes do evento nas 
páginas 4 e 5 deste 
informativo.
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