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Capef Convida

Venha participar do Seminário de Investimentos

A 17ª edição do Seminário de Investimentos da Capef acontecerá
nos dias 02 e 03 de dezembro, no
miniauditório do Centro de Treinamento do Banco do Nordeste,
no Passaré, em Fortaleza (CE). Durante o tradicional evento, serão
definidas as diretrizes de alocação
dos recursos dos planos administrados pela entidade para 2011.
O objetivo do Seminário é analisar o cenário macroeconômico e
definir as diretrizes em relação às
macrocarteiras que compõem o
patrimônio de cada plano administrado pela Capef, a fim de garantir a
rentabilidade que assegure o cumprimento das suas obrigações.
O evento anual reúne profissionais
da área de Investimentos da Capef
e representantes das instituições
financeiras para debater temas
relevantes do segmento de previdência complementar em conjunto com os Participantes dos planos
BD e CV I.

Para confirmar a participação
no Seminário de Investimentos, basta entrar em contato
com a organização do evento
pelos telefones 85 40085835
(Gerlene) e 85 40085739
(Juliana) ou pelo e-mail
comunicacao@capef.com.br.

Participe e concorra a prêmios
Ao final de cada palestra, serão sorteados prêmios entre os
Participantes presentes no local do evento. Os prêmios serão os seguintes: livros, jogos
educativos, um curso a distância de Educação Financeira e
um netbook.

Seminário On-line
O Seminário de Investimentos
será transmitido ao vivo pela
intranet do Banco do Nordeste e poderá ser acompanhado
em todas as agências e superintendências.

Seminário de
INVESTIMENTOS

2011

Programação (*)
1º dia: 02/12/2010 (Quinta-Feira)
I – Credenciamento - 8h
II – Abertura do Seminário
III – Cenários para a Renda Variável em 2011
Instituição Convidada: Schroders
IV – Intervalo
V – Cenário Macroeconômicos para 2011
Instituição Convidada: Itaú-Unibanco
VI – Almoço
VII – Cenário para o Mercado Imobiliário em
2011 - Instituição Convidada: Urbano Métrica
VIII – Cenários Macroeconômicos para 2011
Instituição Convidada: SulAmérica
IX– Intervalo
X – Investimento Estruturado: Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Instituição Convidada: GAP Prudential
2º Dia: 03/12/2010 (Sexta-Feira)
I – Abertura - 8h20
II – O papel da Política de Investimento
Instituição Convidada: PREVIC
III – A situação atuarial dos Planos BD e CV I
IV – Análise da Atual Macrocarteira Plano BD e
CV I
V – Intervalo
VI- Consolidação dos Cenários
VII – Proposta da Nova Macrocarteira
(*) Programação sujeita a alterações.

02 e 03
dezembro
de 2010

Miniauditório do
Banco do Nordeste
Passaré

Mensagem da Diretoria

Um convite aos Participantes da Capef
Já foi objeto de comentário neste espaço a
constatação de que a condição econômica
atual do país, uma combinação, talvez única
em sua história, de estabilidade monetária
e crescimento acelerado, eleva a propensão das pessoas em realizar o planejamento de suas finanças pessoais. Como consequência, uma maior preocupação em
Fran Bezerra
Diretor Presidente
garantir uma qualidade de vida adequada
no período pós-laborativo. Talvez seja esta a principal explicação para a expansão recente experimentada pela previdência
complementar, em suas duas variantes, a aberta e a fechada.
Certamente é esta a razão do consenso entre analistas desse
mercado quanto ao seu potencial de crescimento futuro.

atratividade perdida com a crise iniciada em 2008.
Lógico, portanto, que o país precisa se preparar para suportar
autonomamente a necessidade de incremento de sua taxa
de investimento. Assim, indispensável será a ampliação da capacidade de poupança de longo prazo do país, quer por parte do setor público, quer pelo lado das empresas e famílias.
Tudo isso nos leva a dois assuntos presentes na atual edição
do Acontece: a necessidade de se aprimorar os conhecimentos financeiros das pessoas e a importância da informação
para a tomada de decisão de investimento.
No primeiro ponto, convida-se os participantes da Capef a
responderem uma pesquisa cujo objetivo maior será servir
de subsídio ao aperfeiçoamento do programa de educação
financeira e previdenciária da Entidade.

No entanto, outra posição consensual, feita entre economistas, é que a sustentabilidade do atual processo de crescimento depende da ampliação da capacidade de investimento da nação. No momento o investimento está sendo
sustentado em boa parte pelo interesse de capitais externos por mercados emergentes, dentre os quais se destaca o
brasileiro, movimento que tende a se manter enquanto as
nações mais desenvolvidas não recuperarem um pouco da

No segundo, os Participantes são convidados a participar do
já tradicional e conceituado Seminário de Investimentos da
Capef, a realizar-se nos dias 02 e 03 de dezembro, no miniauditório do Banco do Nordeste, em Fortaleza, com transmissão
pela intranet daquele Banco.
Participe e contribua com os destinos da Capef!

Resultados
Plano BD
Quantidade de Participantes

Ativos
Aposentados
Pensionistas
Total 6.709

Distribuição dos investimentos

Renda Fixa
6,17 % 4,28 %
Renda Variável 6,31 %
Imóveis
Operações
com Participantes

855
2.366

83,24 %

3.488

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A)

2.207.099

Provisões Matemáticas (B)

2.134.026
73.073

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit

Plano CV I
Quantidade de Participantes: 2.813
Patrimônio: R$ 3,51 milhões , 100% alocado em renda fixa
Rentabilidade dos Investimentos
Discriminação

Agosto
2010

Acumulado
2010

Rentabilidade dos Investimentos(¹)

0,659%

2,488%

Variação da cota previdenciária(²)

0,403%

1,573%

Meta Atuarial(³)

0,509%

1,780%

Agosto
2010

Acumulado
2010

Obtida

0,999%

9,924%

Meta
Atuarial
(*)

0,440%

7,303%

100%

-

Discriminação

Percentual de Reajuste
Previsto para Jan/2011 (**)

Agosto 2010

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

Rentabilidade dos Investimentos

Rentabilidade
dos
investimentos

Resultado Atuarial valores em R$ mil
Demonstração

Patrimônio: R$ 2,28 bilhões

* INPC + 6% ao ano. Cálculo feito com base no número de dias úteis.
(**) Percentual sobre a previsão de variação anual do
INPC, não podendo ser inferior a 30% desse índice.

Observações:
(1) O Plano CV I foi iniciado no dia 19 de maio de 2010;
(2) Diferença entre a rentabilidade dos investimentos e variação da cota previdenciária:
A variação do valor da cota previdenciária difere da rentabilidade dos investimentos,
especialmente no inicio do plano, em função do descasamento de datas relativo à conversão dos aportes em cotas. Ou seja, os aportes são realizados na data própria para
recebimento de obrigações dos Patrocinadores e Participantes, em geral dia 19 de cada
mês, e o valor da cota utilizado na conversão desses valores é o apurado no primeiro
dia útil de cada mês, gerando uma defasagem da ordem de 19 dias. Como os valores
de aportes ainda são altos em relação ao patrimônio do plano, o impacto acaba ficando mais visível. A tendência é que o peso dos aportes diminua e, conseqüentemente, a
diferença entre a variação do valor da cota previdenciária e a rentabilidade dos investimentos também reduza.
(3) IPCA + 5,5% ao ano. Cálculo feito com base no número de dias úteis.
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Plano CV

Antecipação do pagamento do tempo de serviço passado já está disponível no site
No ato da inscrição ao Plano CVI, foi facultada a possibilidade de contratação do tempo de serviço passado prestado
no Patrocinador com data retroativa a janeiro de 2000, desde que não tenha havido contribuição para o Plano BD.

te, sobretudo se o valor do tempo passado não tiver sido
quitado.
Simule e antecipe o pagamento do seu tempo passado
Através do site www.capef.com.br/planocv3, os Participantes que contrataram o tempo de serviço passado
poderão efetuar a simulação e formalizar a opção de antecipação do pagamento dessas contribuições, devendo
imprimir e enviar o Formulário de Contratação do Tempo
de Serviço Passado à Capef.

As contribuições referentes ao tempo de serviço passado
fazem parte das contribuições mensais previstas até a data
da aposentadoria programada. Para os Participantes que
desejam antecipar o pagamento do tempo passado foi
ofertada a possibilidade de quitação à vista ou em pacotes
de meses, de acordo com a sua disponibilidade orçamentária.

A efetivação dessa opção será possível entre o dia 5 e o
último dia de cada mês, sendo o débito programado para
o dia 5 do mês subsequente. A contribuição do Patrocinador será realizada de acordo com a opção de cada Participante.

Com essa antecipação o Participante pode aumentar seu
benefício fiscal no ano além de ter a possibilidade de integralizar o tempo passado em um prazo menor.

Ganho fiscal
No momento da antecipação do pagamento do tempo de
serviço passado, o Participante poderá elevar ao máximo o
seu ganho fiscal anual, seguindo as orientações abaixo:

O valor do tempo de serviço passado apresentado no simulador é uma antecipação de todas as contribuições para
esse fim na data presente, considerando a data de aposentadoria ideal para a compra integral do tempo de serviço
passado.

Passo 1: Calcule 12% dos rendimentos tributáveis anuais,
recebidos e a receber, do ano calendário do pagamento
antecipado (salário do BNB e outros rendimentos);

Caso o Participante antecipe a compra do tempo passado considerando outra data de aposentadoria, inclusive a
informada na adesão, este poderá não estar escolhendo
o maior valor e, assim, não obter a maior contrapartida do
patrocinador.

Passo 2: Deduza os valores pagos e a pagar de contribuição
ao plano CV I e ao BD, se for o caso, descontados na folha de
pagamento, bem como outras contribuições a planos de
previdência abertos ou fechados;

Anualmente, você poderá rever a data de aposentadoria, alterando-a para a data desejada. Essa alteração pode
implicar na redução da reserva acumulada projetada e,
consequentemente, no valor do benefício do Participan-

Passo 3: A diferença entre os valores identificados nos itens
1 e 2 poderá ser utilizada para compra do tempo passado
com a maximização do ganho fiscal.

A Capef quer saber

O que você gostaria de ver no Programa de Educação Previdenciária?
Nesta edição do jornal Acontece, encaminhamos uma pesquisa com o objetivo de conhecermos a sua opinião sobre
o Programa de Educação Previdenciária, procedendo adequações aos seus interesses e expectativas.
A pesquisa será realizada entre os meses de novembro e
dezembro de 2010, através do site www.capef.com.br e por
meio de questionários com porte pago (envio gratuito pelos Correios), que devem ser enviados de volta à Capef até
o dia 31 de dezembro de 2010.
Os Participantes Ativos somente terão acesso à pesquisa
on-line. Os Participantes Assistidos e Beneficiários poderão
responder à pesquisa pelo site ou pelo questionário impresso, que segue encartado neste jornal. Após preenchido, o questionário deverá ser remetido pelos Correios, sem
a necessidade de pagamento ou envelope.

A sua opinião é muito importante para que a Capef possa
adaptar as atividades promovidas pelo programa de Educação Previdenciária aos seus interesses e expectativas.
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Capef promove curso de Educação Financeira
Para Roger Castelo os principais
vilões das finanças pessoais são o
valor dos salários, muitos sonhos
e crédito em abundância. “Essa é
uma mistura explosiva”, alertou.
Por essa razão, é necessário divulgar o papel da educação financeira para os cidadãos. Segundo
o consultor, apenas através do
consumo adequado será possível
viver com menos preocupação,
2º evento presencial do Programa de Educação Previdenciária da Capef
Participantes Ativos, Assistidos e Beneficiários participa- manter a autonomia nas decisões, planejar o futuro e, conram nos dias 27 e 28 de setembro do curso de Educação sequentemente, desenvolver a economia do país.
Financeira, uma iniciativa do programa de Educação Pre- Castelo listou aspectos que devem ser levados em consividenciária da Capef em parceria com a BM&F Bovespa, deração na hora de elaborar um planejamento financeiro
que visa a ampliar o conhecimento sobre finanças e pre- que permita projetar o controle de gastos e projetar as
vidência dos Participantes da Entidade.
necessidades futuras, dentre os quais se destacam: esNa abertura do evento, Fran Bezerra destacou a importân- tabelecer objetivos, eliminar desperdícios, levar em concia da educação financeira para a manutenção de uma sideração a renda, padrão de vida, sempre com a consvida em equilíbrio. “Os fundos de pensão e o governo ciência das limitações financeiras. A tarefa pode parecer
estão engajados em um projeto de construção de um difícil, mas ao ver os resultados, o cidadão percebe que é
futuro melhor, que tem como objetivo formar uma popu- possível viver mais tranquilo quando se tem o controle da
lação consciente no que se refere às finanças”, ressaltou. O situação financeira.
diretor-presidente finalizou sua mensagem incentivando Quem não quer esperar para organizar as finanças vai enos Participantes a se tornarem parte deste grande projeto contrar diversas informações e dicas na seção especial do
em prol da cultura financeira e previdenciária.
Programa de Educação Previdenciária da Capef (www.caComo cuidar do dinheiro? Consumir é ruim? O que é -pef.com.br/externa/EducacaoPrevidenciaria.aspx).
preciso fazer no planejamento financeiro? Precisamos de
educação financeira? Esses e outros questionamentos foram discutidos pelos Participantes durante os dois dias do
evento, que teve como palestrante o consultor da BM&F
Bovespa, Roger Castelo.

Os Participantes residentes em outras cidades poderão
participar dos cursos disponíveis no site da BM&F Bovespa.
Para visualizar o conteúdo on-line, basta acessar o endereço
www.bmfbovespa.com.br, clicar na aba Educacional, Cursos on-line e presenciais e escolher o curso desejado.

Depoimentos

Nesse momento da vida, o aposentado tem
muitas despesas e um planejamento financeiro
dá uma orientação de como administrar melhor as receitas e despesas. Com essa iniciativa, a
Capef está despertando nos seus Participantes
uma cultura financeira e a prática do consumo
consciente. Parabéns!
Isabel Christina de Carvalho Colares Maia

Acho louvável a ideia da Capef de instruir os
seus pensionistas, possibilitando uma administração mais adequada das nossas finanças. No
meu caso, sinto segurança para conduzir melhor o orçamento financeiro da família.
Vera Grangeiro
Um curso de educação financeira é, sem dúvida, bastante bem-vindo porque nós somos
muito mal educados financeiramente. Considero fundamental repensarmos a maneira
como são conduzidas as nossas finanças.
Francisco Ribeiro Monte

Considero a educação financeira muito importante porque é necessário estabelecer um
equilíbrio das finanças para direcionar os esforços em prol da realização dos nossos sonhos.
Luiz Aldeci Lopes Paixão
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Educação Previdenciária

Planejando a educação dos filhos
“A educação é a melhor herança que podemos deixar para
os nossos filhos”. A frase, constantemente repetida pelos
pais, retrata a importância de investir na formação dos filhos.
Colégio, cursos de idiomas, intercâmbio, faculdade. A jornada é longa e para alcançar os objetivos é necessário que a
família estabeleça um planejamento de longo prazo a fim
de evitar problemas e sustos.
Após uma análise do orçamento de 48,5 milhões de famílias, com uma média de 1 e 2 filhos, o IBGE estimou que,
as despesas com educação em grandes centros urbanos
correspondem, em média, a 4% do total de despesas da
família.

De acordo com o educador financeiro Álvaro Modernell, as
principais dificuldades encontradas pelos pais na hora de
falar sobre finanças com os filhos são: como se aproximar
das crianças, como falar do assunto na linguagem delas e
como despertar o interesse dos filhos para o tema. Embora
não exista uma fórmula mágica, o consultor considera que
a forma mais adequada seria aliar a educação financeira a
um assunto de interesse das crianças.

O percentual, contudo, deve ser visto como um piso
porque a avaliação incluiu famílias que colocam os filhos
em escola pública e cujos gastos muitas vezes se resumem ao material escolar. Estima-se que os gastos com
uma boa educação representam, em média, 25% do orçamento, sendo o planejamento fator fundamental para
adaptar os estudos dos filhos à situação financeira.

Mas qual é o momento ideal para falar sobre finanças com
os filhos? A planejadora financeira Myrian Lund destaca
que, a partir do momento em que a criança está alfabetizada e aprende a lidar com os números, o que acontece em
torno dos sete anos, ela já pode começar a ser estimulada.
“Primeiro ela tem de ter essa noção dos números”, destacou.

Prepare o bolso
Os custos com o ano letivo variam de acordo com a escola.
Em geral, pode-se esperar um aumento entre 20% e 50%
quando uma criança passa do ensino fundamental para o
médio, por exemplo.

Já Reinaldo Domingos, educador financeiro e autor do livro
“O menino do dinheiro”, acredita que o assunto possa ser
abordado a partir dos três anos de idade e deve começar a
ser feito pela família e não apenas pela escola. “Não é falar
de números, de valores. Mas que o sistema funciona através
da troca de dinheiro pelo produto que se deseja. Ela precisa
começar a ter consciência do que é o consumo e de onde
vem o dinheiro da família. São conceitos básicos, mas sem
falar em preços, se é caro ou barato. Isso ela ainda não tem
como entender”, explica.

Além disso, os pais podem esperar gastar cerca de 5% do
valor da mensalidade com material e uniforme, valor que
não inclui os gastos com transporte.
Então, como é possível oferecer aos filhos uma boa formação sem que isso venha a tirar a tranquilidade? Especialistas dão dicas de como começar a investir no futuro
dos filhos. As opções vão desde aplicar um percentual
do orçamento doméstico todos os meses até destinar
parte dos “extras” como 13º salário, férias, bônus, participações em lucros para esse projeto.

O autor destaca que uma ótima maneira para iniciar a educação financeira dos filhos é começar a dar uma mesada a
eles, demonstrando a importância de priorizar os sonhos.
“Os benefícios da mesada são inegáveis: além de desenvolver o senso de responsabilidade, a administração de uma
mesada pode ensinar o quanto pode ser difícil fazer o dinheiro render quando não se tem controle sobre os próprios impulsos de consumo.”

Educação financeira dos filhos
Os pais também devem ter em mente que os filhos podem
participar do processo de construção do futuro. O ideal é
que eles tenham as primeiras noções de economia e planejamento em casa. Mostrar equilíbrio com as finanças,
explicar a importância de economizar e evitar o comportamento consumista diminuem a possibilidade de que as
crianças sejam futuros adultos com problemas financeiros.

Fontes: (Portais: Finanças Práticas, Jusprev e Infomoney)
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Espaço do Participante

UMA POESIA DE JANSEN VIANA
Quando a musica esmorece
A música esmoreceu
Meu canto em dó maior é
A dor maior do meu pranto
Destoando em minha alma
Sinto a vida à Ré
Perdi o compasso
Meu maestro, meu maestro
Batuta!
Saudades em Mi
Lamento em Fá
A pauta de luto
Marca uma pausa...

A poesia “Quando a música esmorece” é uma homenagem do
Participante Jansen Viana (à direita) ao cantor, compositor e
pastor Allisson Ambrosio (à esquerda), falecido em 2010, aos 47
anos, vitima de um aneurisma cerebral.

Meu Sol canta triste
Num choro desarmonioso
E um coro de Lágrimas
Acompanham o refrão
Lá se foi o amigo
Cheio de amor em Si
Adormeceu na madrugada
fugiu-me o sono
Acorde, amigo!...Acorde!
Não há mais acordes
Só um grito desafinado
Ecoa no meu peito

Faça parte do Jornal Acontece

Envie histórias, relatos de viagens, textos literários, artigos,
momentos marcantes da sua vida pessoal e profissional.
Comunicação e Marketing
Endereço: Avenida Santos Dumont, 771.
Fortaleza-CE - Cep: 60150-160 ou por
e-mail: comunicacao@capef.com.br
Expediente
Diretor-Presidente Francisco José Araújo Bezerra - Diretor de Administração e Investimentos José Jurandir
Bastos Mesquita - Diretor de Previdência Rômulo Pereira Amaro - Ouvidoria Zilana Ribeiro - Coordenação
Raquel Ribeiro - Jornalista responsável Gerlene Cruz, Mtb CE 2206 JP - Redação Juliana Cavalcante e Gerlene Cruz
- Projeto Gráfico Michel Calvet - Diagramação/Ilustrações Suzanny Câmara
Relacionamento com Participantes: 0800 - 9705775 - Tiragem: 4.700 exemplares
Endereço para devolução
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - Capef
Av. Santos Dumont, 771 Centro - CEP: 60150-160 - Fortaleza-Ceará - www.capef.com.br
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