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Plano CV I ultrapassa 3.500 Participantes em 2012
Com o objetivo de ampliar a quantidade de colaboradores do
Banco do Nordeste assegurados pela previdência complementar, a Capef retomou, em 2012, a campanha “Plano CV I na Estrada”. Através de diversas ações realizadas ao longo desse ano,
308 funcionários aderiram ao plano CV I, atingindo a marca de
3.503 Participantes no ano de 2012.

adesão ao plano, a produção de vídeos e matérias institucionais
com depoimentos dos funcionários aderentes sobre as principais
vantagens do CV I e o sorteio de cinco iPads entre aqueles que efetuaram a sua inscrição no ano de 2012 e os Participantes que indicaram colegas para também aderir ao plano, durante esse período.

“Ficamos muito satisfeitos com o resultado”, garantiu o diretor de
Previdência da Capef, Danilo Araújo. Para ele, a quantidade de
adesões observada nos períodos em que não havia campanha era
insatisfatória, e isso foi fundamental para que a atual administração da Caixa decidisse pela retomada do programa, após a sua
realização em 2011.

Lançado em 2010, o plano CV I encerrou o ano de 2012 com
um patrimônio de R$ 119,49 milhões, representando um crescimento de 96,67%, com relação ao mesmo período observado em 2011, cujo patrimônio era de R$ 60,75 milhões. Esse
crescimento deve-se às contribuições realizadas pelos Participantes e Patrocinador, aos aportes extras realizados no fim do
ano para a maximização do ganho fiscal e à boa rentabilidade
obtida através da gestão dos investimentos, que atingiu 124%
da meta atuarial.

Dentre as ações promovidas, uma das mais eficientes foi a visita
de técnicos da Capef a várias agências do BNB para esclarecer
dúvidas e realizar adesões. “Percebemos que muitos funcionários
ainda não tinham conhecimento do funcionamento do plano. A
partir desse contato direto, eles compreenderam que não poderiam ficar de fora de um investimento que oferece imediatamente 100% de rentabilidade”, constatou o diretor.
Complementaram o cronograma de ações de divulgação: o envio de malas-diretas explicativas com formulário de adesão anexo,
a disponibilização de simulador comparativo com os planos de
mercado, o agendamento de atendimento personalizado, no qual
os profissionais da Entidade, no dia e horário agendado, contatavam os funcionários interessados para sanar dúvidas e efetuar a

Sorteio iPads

Conheça quem foram os ganhadores que, além de garantir
uma aposentadoria mais tranquila, vão começar 2013 com um
novo iPad:
Ganhadores
Marcia Cavalcanti Mendes
Luiz Cesar Andrade Junior
Arthemia Camilla Borges da Guia Acioli
Reginaldo Rocha Gomes
Alzenir Ferreira Lima

Residente em
Recife/PE
Vitória da Conquista /BA
Maceió /AL
Palmeira dos Índios /AL
Fortaleza/CE

O analista bancário Luiz Cesar Andrade Júnior, de apenas 25 anos, aderiu ao CV I no último ano e foi um dos vencedores do iPad:
“Passei dois dias trabalhando com o sorriso
de canto a canto da boca, quando soube.
Fiquei muito satisfeito em ter aderido”
Marcia Cavalcanti, analista de projetos,
também aderiu ao CV I em 2012 e revelou
que a sorte esteve ao seu lado esse ano:
“Além de incrementar a minha renda na
aposentadoria, ganhei um iPad da Capef e
R$ 50 mil em outro sorteio que participei.
Queriam colocar meu nome em tudo que
era bolão. Terminei o ano felicíssima!”

Patrimônio do plano cresce 96,7%

Novos contratados do BNB
conhecem e aprovam plano CV I

Representantes da Capef participaram do treinamento de
integração dos 143 funcionários contratados pelo Banco
do Nordeste, nos dias 03 e 10 de dezembro, no Passaré, em
Fortaleza. Na ocasião, técnicos da Entidade apresentaram a
importância da previdência complementar, destacando as
vantagens de se aderir ao plano CV I. Após a apresentação,
98 dos novos contratados não perderam tempo e decidiram
por garantir o futuro, aderindo a esse benefício oferecido pelo
Banco aos seus colaboradores.
Maria Clara Campos fez parte de uma dessas turmas. Ela
admitiu não obter conhecimento sobre o assunto antes de
assistir à apresentação, e disse não ter pensado duas vezes
sobre a adesão ao plano: “A palestra foi ótima e esclarecedora. Antes de entrar no Banco eu não tinha esse conhecimento. O que me motivou a aderir foi a segurança no futuro,
porque o piso que o INSS estabelece não é nada legal”.
“Em 2013, daremos continuidade à campanha, abordando tanto os funcionários
que já estão no Banco há algum tempo,
quanto os novos contratados. Com relação ao primeiro grupo, faremos um trabalho corpo a corpo, através de visitas
ou agendamentos por telefone. Para os
recém-contratados, reforçaremos nossa participação no treinamento de integração do BNB,
esclarecendo as vantagens da previdência privada e do
plano CV I para garantia de uma aposentadoria tranquila.
Outra novidade é o processo de adesão simplificada, no
qual o funcionário convocado adere ao plano no ato da
posse, garantindo desde o 1º dia de trabalho a contrapartida do Patrocinador, lhe sendo ainda facultado, caso
desejado, o cancelamento da inscrição no prazo de até
60 dias, com devolução integral dos recursos investidos.
E para aqueles que ainda não aderiram ao plano e estão
perdendo uma ótima oportunidade de garantir o futuro,
orientamos que entrem em contato com a Capef, agende
o seu atendimento personalizado e realize a sua adesão
o quanto antes”.
Danilo Araújo, diretor de Previdência da Capef
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5 truques para passar de endividado
a investidor em 2013

A passagem de ano sempre traz consigo uma conotação de
mudanças e renovações às pessoas, de um modo geral. Com
relação às finanças, o pensamento não pode ser diferente.
Quem não desejaria, em 2013, passar da condição de endividado para investidor?
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Para te ajudar nesse aspecto, trazemos nesta edição métodos
de organização financeira apresentados no livro “Como passar

de devedor para investidor – um guia de finanças pessoais”,
escrito em conjunto pelo professor da Fundação Getúlio Vargas, Samy Dana, e pelo sócio da FTN consultoria, Fabio Sousa.
Na obra, os autores usam o exemplo real de um casal de clientes que, com uma renda mensal de R$ 7 mil, conseguiu quitar
mais de R$ 11 mil e investir R$ 8,9 mil, em um ano. Confira
cinco “truques” apresentados no livro que prometem passar o
leitor de um devedor a um investidor.

Não enxergue o controle financeiro
como uma camisa de força

Os autores destacam que pequenos gastos podem significar grandes
montantes ao longo de um ano. O objetivo não é condená-los, mas sim
deixar clara a necessidade de se controlar o destino exato do seu dinheiro. Assim, o leitor não precisaria reduzir todos os gastos, mas apenas passar a administrá-los melhor. “Se uma pessoa gasta R$ 200 em um jantar,
o importante é saber quanto este gasto representa no final do ano. Se
ela tiver dinheiro para isso e é algo que traz prazer, ela deve gastar. As
pessoas entendem finanças pessoais como você ser pão duro, mas não é
isso. Sabendo quanto custa cada coisa, eu passo a fazer escolhas a partir
dos meus gostos e preferências”, explica Samy Dana.
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Não espere o fim do mês para poupar

Livrou-se das dívidas e está pronto para investir? O agora poupador deve
reservar o montante destinado aos investimentos logo no início do mês,
e não no final. “Depois que o leitor começa a entender quanto vai sobrar
no mês seguinte, ele deve passar a poupar para investir logo no início de
cada mês. Isto porque muitas pessoas que deixam pra fazer isso no final
do mês veem que vai sobrar dinheiro e acabam gastando o que seria
investido”, explica Sousa.
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Não desista do planejamento financeiro
no primeiro mês

Muitas pessoas não se conformam ao ver os resultados ao final do primeiro mês em que colocam o planejamento financeiro em prática. “No final
do primeiro mês eles percebem que esqueceram um monte de coisas
e alguns chegam a chorar porque não sabem onde o dinheiro foi parar.
Alguns desistem logo porque querem resultados quase instantâneos”,
conta Souza. Segundo ele, o casal de clientes usado como exemplo no
livro, quando iniciou a consultoria estava com a conta corrente negativa
em R$ 500, passou no fim do mês a R$ 852 negativos para só no mês
seguinte, depois de dois meses, terminar com um saldo positivo de R$ 61
na conta corrente e R$ 600 em investimentos. “As dívidas não se resolvem
de uma hora para outra. Às vezes não é possível resolver a situação no
primeiro mês. É preciso anotar todos os gastos, até os bem pequenos
para ver como resolver o problema. E alguns deles só são percebidos no
segundo mês de planejamento”, conclui Sousa.
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Identifique quais são as
despesas semifixas para
reduzí-las

As despesas anotadas na planilha não devem ser
divididas apenas entre despesas variáveis e fixas,
como geralmente é feito. Deve-se criar uma terceira categoria, de despesas semifixas. “A despesa semifixa é aquela que você não consegue zerar, mas que pode reduzir. É o caso de uma conta
de luz ou dos gastos com transporte”, explica
Sousa. As despesas fixas seriam apenas aquelas
que têm o mesmo valor todo mês, como o condomínio, escola e a empregada doméstica; e as
variáveis seriam os gastos com vestuário, lazer e
outras despesas eventuais. A vantagem de considerar esse tipo de despesa como semifixa é a
possibilidade de tornar o orçamento mais flexível. Assim como os gastos variáveis podem ser
cortados, as despesas semifixas também podem
ser reduzidas.
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Use o cartão de crédito
de forma inteligente

Os autores orientam que o leitor negocie as
anuidades do cartão para que elas sejam reduzidas ou até suspensas. E sugerem que, se houver
um bom nível de organização e controle, pode
ser vantajoso possuir três cartões de créditos
diferentes, caso não haja anuidade. “Se o cartão
é pago em dia, não são cobrados os juros do
rotativo e o cliente tem a vantagem de ganhar
milhas que podem ser usadas para pagar muitas
coisas. E o cartão pode até ajudar. Ter dois ou três
cartões de crédito com vencimentos diferentes
permite que alguns gastos sejam distribuídos de
uma melhor forma. Mas, para isso, é preciso ter
boa organização”, salienta Samy Dana.
Fonte: Exame
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Plano BD

Plano CV I

Quantidade de Participantes

Quantidade de Participantes
Total: 3.391

Total: 6.653
Aposentados
3.398
Pensionistas
948

Pensionistas
4

Ativos
3.387

Ativos
2.307

Distribuição dos Investimentos

Distribuição dos Investimentos
Estruturados
1,71%

Estruturado 0,01%
Operações com 3,59%
Participantes
Imóveis 6,73%

Renda Fixa
76,41%

Renda Variável
21,22%

Renda Variável 5,12%

Renda Fixa
84,54%

Operações com
Participantes
0,67%

Desempenho dos Investimentos
Discriminação
Renda Fixa
Investimentos Estruturados
Renda Variável
Imóveis
Operações com Participantes
Total dos Investimentos
Meta Atuarial

Novembro/2012
1,074
0,827
0,388
1,356
1,031
1,006

Desempenho dos Investimentos
Acumulado/2012
11,255
(0,483)
7,920
13,085
10,488
11,227

Discriminação

Novembro/2012
1,046
0,416
1,405
0,573
0,905
0,907
1,028

Renda Fixa
Investimentos Estruturados
Operações com Participantes*
Renda Variável
Total dos Investimentos
Variação da Cota Previdenciária
Meta Atuarial

Acumulado/2012
12,010
1,100
2,028
11,320
10,709
10,377
10,315

*Investimento iniciado em outubro de 2012.

Comparativo do Desempenho
dos Investimentos (Acumulado/2012)

Comparativo do Desempenho
dos Investimentos (Acumulado/2012)
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Resultado Atuarial valores em R$ mil

Resultado Atuarial valores em R$ mil
Demonstração
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Novembro/2012

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A)

2.509.839

Provisões Matemáticas (B)

2.493.469

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

16.371

Demonstração

Novembro/2012

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A)

110.891

Provisões Matemáticas (B)

110.885

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