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Resultados em Setembro/2012
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Legenda
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DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

Renda Fixa
Renda Variável
Empréstimos
Estruturado
Imóveis

0,96%

CABEC

Av. Barão de Studart, 2360
Loja B, Sala 6
Ed. Torre Empresarial Quixadá
Joaquim Távora - 60120-002
Fortaleza - Ceará
Tel: (85)3205.6450 Fax: 3205.6468
www.cabec.com.br
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2 Renda Variável

3 Empréstimo

4 Estruturado

5 Imóveis

6 Total.

RENDA FIXA
RENDA VARIÁVEL
EMPRÉSTIMOS
ESTRUTURADO(**)
IMÓVEIS(***)
TOTAL
META
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AGOSTO SETEMBRO
0,96%
0,40%
0,79%
1,35%
0,73%
0,91%
0,94%

0,95%
2,72%
1,16%
1,55%
46,04%
2,16%
1,04%

12
MESES

NO ANO

14,22%
19,35%
13,32%
3,27%
109,25%
16,33%
11,36%

10,67%
12,08%
9,66%
3,27%
55,41%
11,70%
8,38%

SALDO EM
SETEMBRO
(Em R$ mil)
278.707
24.990
4.791
3.095
10.854
322.437
-

(*) Aplicação iniciada em 10/02/2012
(**) A boa performance do segmento de imóveis auferida no mês de setembro/2012 e no ano de 2012 deveu-se à reavaliação positiva dos
imóveis, no valor de R$ 3.377 mil, realizada em setembro/2012. A rentabilidade alta em 12 meses foi afetada pela reavaliação positiva
de setembro/2012, bem como pela reavaliação positiva do Shopping Center Penha no valor de R$ 1.896 mil verificada no mês de Novembro/2011.
(***) Meta correspondente ao período 10/02/12 a 30/09/12.

INDICADORES
CDI
IBOVESPA
IBrX-100
IMA-B
INPC

1,49%

Caixa de Previdência Privada BEC
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8,38

Rentabilidade Média dos Investimentos

7,75%

3,37%

3

Meta

11,70

1 Renda Fixa

SEGMENTO

86,43%

7,17
3,27

Setembro foi um mês bastante positivo para renda variável, devido à
redução de risco de ruptura na Zona do Euro e às ações dos principais
Bancos Centrais mundiais. Na Europa, o BCE anunciou um programa
ilimitado de recompra de títulos soberanos de países em dificuldade,
com a condição de que o país em questão peça ajuda formalmente
através do ESM. Na China, foi introduzido um pacote de US$ 150 bilhões a serem investidos em infraestrutura em um período de 5 anos.
Nos EUA, o Fed prolongou o Operation Twist e deu início ao QE3, um
programa ilimitado de compra de MBS (ativos lastreados em hipotecas) no valor de US$ 40 bilhões ao mês. Por fim, no Brasil, houve o
anúncio da redução nas tarifas de energia e de uma nova rodada de
desonerações na folha de pagamentos de setores como aves, suínos,
entre outros. Além disso, o BC reduziu o compulsório à vista (de 6%
para 0%) e a prazo (de 12% para 11%).

100

20

CABEC

Caixa de Previdência Privada BEC

40

30

40

9912206783 - DR/CE
CABEC

50

40

0

“O bom humor espalha mais felicidade que todas as riquezas do mundo. Vem do hábito de olhar
para as coisas com esperança e de esperar o melhor e não o pior.“ Alfred Montapert

Set/2012
0,54%
3,70%
2,79%
1,44%
0,63%

Ano
6,60%
4,27%
6,39%
19,11%
4,11%

12 meses
9,45%
13,09%
16,31%
23,80%
5,58%

Diretoria

Informativo CABEC

Sandra Maria Nery Araújo de Oliveira
Diretora Superintendente

Publicação periódica de informação para os participantes
da CABEC - Caixa de Previdência Privada BEC

Francisco Luiz Fernandes
Diretor Financeiro

Estagiária de Jornalismo:
Rebecca Martins Brasil
Projeto Gráfico e Diagramação:
Michel Calvet
Tiragem: 1.300 exemplares

Elisabeth Maria Moreira Lima Porto
Diretora Administrativa e de Seguridade
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Recente pesquisa da organização Transparency International (transparency.org) demonstra claramente
que quanto maior a concentração de renda de um
país, maior a percepção de corrupção. E para permitir
uma melhor distribuição de renda, é preciso garantir
a todos, condições de acesso a educação, disseminação da cultura, de conhecimento. A concentração de
renda gera consigo uma concentração de poder e
normalmente, de desrespeito aos princípios da ética.
Nasce então a sociedade desequilibrada.
Numa empresa, observamos muitas vezes que a ética existe “no papel”, mesmo que exista um Código
de Ética formalizado. Porque isso acontece?
Porque a ética, neste caso, foi “imposta” e não faz
parte da cultura da empresa. Outro elemento importante para que a ética seja um valor concreto e
aplicado nas empresas: ela precisa ser um exemplo
da Direção das empresas. Chamamos isso de “Tone
at the Top”. Os exemplos de comportamento ético
são um mecanismo importante para que toda a
organização compreenda e aplique a ética no dia-a-dia. Um processo de seleção natural acontece
quando o empregado não tem a ética como um
valor importante para si, e dessa forma, ele entrará freqüentemente em conflito com a exigência do
exercício da ética na empresa.
É importante salientar, entretanto, que a ética depende exclusivamente do ser humano. O que isso
quer dizer? Por mais que empresas, associações,
entidades, etc. preguem a ética, não há como ela
existir sem o engajamento das pessoas. As organizações não têm alma. E cabe então a cada cidadão
fazer a sua parte: exercer a ética em toda sua plenitude, na vida privada e na vida pública, e cobrar o
mesmo comportamento de todos. Somente assim
teremos uma sociedade mais justa e mais próspera.

Falando sobre ética
Em julho deste ano o Conselho Deliberativo aprovou o Código de Ética, que tem por objetivo regular
o conjunto de diretrizes indicadoras dos princípios,
valores, relacionamentos e dos direitos e deveres
que norteiam as atividades dos seus dirigentes, empregados, inclusive os cedidos pela Patrocinadora,
e colaboradores com vistas a garantir um padrão de
conduta com transparência e qualidade na prestação dos serviços aos seus participantes ativos, participantes assistidos e beneficiários assistidos.
O Código de Ética da CABEC está disponível no endereço eletrônico www.cabec.com.br.
Sobre o assunto leia o artigo “Vamos falar de Ética”
extraído do sítio www.eticaempresarial.com.br, de
autoria de Cristiano Goldenberg:
Vamos falar de ética?
Não se trata de mais um modismo passageiro: se
quisermos construir uma sociedade mais justa, a
ética precisa ser debatida e principalmente aplicada de forma perene. Nunca se teve tanta notícia de
falta de ética como agora. Os meios de comunicação - entre eles a internet - divulgam com uma velocidade impressionante notícias de falta de ética.
A ética é um valor importante na formação de caráter do ser humano.
Defendo que não há como uma empresa ensinar a um
empregado a ser ético, pois a ética é um valor do ser
humano. Não há como ter um comportamento ético
na empresa e ser anti-ético fora dela. A ética é um princípio de vida, de caráter cultural, que deve ser aplicada
tanto nas relações pessoais como nas relações profissionais, sejam da esfera pública ou privada.
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Saúde em dia

Dicas

Motivos para inserir o azeite
de oliva nas refeições

Livro
TERAPIA FINANCEIRA
Autor: Reinaldo Domingos
Editora: Nossa Cultura

O azeite de oliva tem propriedades e vitaminas que
podem prevenir doenças e melhorar a pele. Entretanto, nada de exagerar no consumo: o azeite é bem
calórico (cerca de 90 calorias por colher de sopa).
O ideal é consumir aproximadamente 30 g de azeite
por dia. Contendo diferentes níveis de acidez, quanto menor for o índice, melhor é para a saúde. Por
isso o mais indicado para consumo é o extravirgem
que possui vitaminas (A, D, K e E) e é até capaz de
prevenir o câncer.
Confira mais benefícios do azeite para a saúde e corpo:
1 - Ação antioxidante
O azeite de oliva tem ação antioxidante por conter
vitaminas poderosas que dão uma força para manter a pele longe das rugas. Os antioxidantes contidos no azeite são tão fortes que as árvores oliveiras
são capazes de regenerar e autoproteger seus galhos e frutos. Além disso, a opção também tem propriedades anti-inflamatórias e é indicado como um
hidratante facial para quem tem a pele seca. A dica
também é válida para quem tem os lábios rachados.
2 - Protege o coração e cérebro
O azeite consegue reduzir a formação de placas
ateromatosas (compostas por lipídeos e tecido fibroso), que são responsáveis por entupir os vasos
sanguíneos e artérias. A opção também é rica em
vitamina E, protegendo de câncer e doenças cardíacas, como o infarto. Além disso, já foi comprovado
pelos pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde
e Pesquisa Médica, em Bordeaux, na França, que a
opção também ajuda a prevenir derrames.
3 - Reduz o mau colesterol
O azeite é um dos principais alimentos ricos em
gorduras monoinsaturadas , que ajudam a conter o
mau colesterol (LDL - Lipoproteína de Baixa Densidade). O consumo em excesso não é recomendado,
mas se ingerido moderadamente é capaz até de reduzir as taxas do colesterol ruim e aumentar as taxas do colesterol bom.
4 - Protege contra a osteoporose
De acordo com estudos realizados na Universidade de Córdoba, na Espanha, o azeite contém uma
substância chamada oleuropeína, anti-inflamatório
que tem os mesmos efeitos do cálcio no organismo.
Ou seja, consumir moderadamente ajuda a prevenir a osteoporose. Aproveite enquanto é tempo e
regue já seu prato com azeite!

Com base em um
método simples e
objetivo chamado Disop,
o consultor e terapeuta
financeiro Reinaldo
Domingo mostra como
é possível modificar o
comportamento com
relação ao dinheiro. O
autor indica o caminho
que considera mais certo
para alcançar e
manter a saúde financeira.

Filme
UM SONHO POSSÍVEL
Direção: John Lee Hancock
Gênero: Drama
O filme, baseado
em fatos reais,
retrata a vida de um
adolescente que
sobrevive sozinho,
como um sem-teto,
quando é encontrado
na rua por Leigh Anne
Tuohy. Tomando
conhecimento de que
o garoto é colega de
turma de sua filha, Leigh o convida a passar a
noite em sua casa. O que começa com um
gesto de bondade evolui para algo maior, pois
o garoto negro passa a fazer parte de uma
família branca.
Vivendo em um novo ambiente, o adolescente
tem de encarar outros desafios.
conduzindo toda a família para uma jornada
de autodescoberta.

FONTE: corpoacorpo.uol.com.br
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Economizar x Investir
Para construir um patrimônio você precisará economizar parte de sua renda. Mas não só isso. Tão importante quanto economizar é investir seu dinheiro. Caso contrário, seu esforço de economia não
ajudará em muito.
A primeira razão é o poder devastador da inflação
no longo prazo. Suas economias precisam então
estar investidas para, pelo menos, manter seu poder de compra ao longo dos anos. A segunda razão
é que investimentos bem-sucedidos acrescentam
mais dinheiro as suas economias. Assim, seu esforço em economizar poderá ser menor, pois as taxas
de juro e ganho de capital ao longo do tempo fazem o restante do trabalho.

familiar, seja por brigas entre parentes ou por
erros administrativos.
»» Problemas societários
Podem ter diversos catalisadores, mas em geral
ocorrem quando o controlador ou um dos seus
sócios morrem.
»» Divórcio
O impacto financeiro do divórcio é sempre relevante. O ganho de escala que você consegue
com o casamento, duas rendas para financiar
a despesa de uma só casa, por exemplo, acaba
com o divórcio.
FONTE: www.comoinvestir.com.br

Riscos que podem destruir seu patrimônio:
»» Aplicações financeiras erradas
Trocar de aplicações apenas com base em dicas e
sem planejamento é um risco. Estudos acadêmicos sugerem que mais de 90% da rentabilidade
de uma carteira é estabelecida pela forma como o
dinheiro está alocado nos diversos mercados.
»» Negócios mal sucedidos
Investimentos num novo negócio nem sempre
são pertinentes. Você precisa saber quanto do
seu patrimônio poderá ser direcionado para este
novo empreendimento e qual a taxa de retorno
esperada. O ideal é ter especialistas capazes de
avaliar a viabilidade deste novo negócio
»» Crises financeiras
A história está cheia de exemplos de fortunas
que foram destruídas por crises financeiras.
Movimentos especulativos fortes dominam a
inteligência e o autocontrole dos indivíduos e,
em geral, acabam em desastres financeiros. Governantes que gastam mais do que arrecadam
também costumam empurrar seus países para
crises de grande magnitude.
»» Inflação
Não despreze o efeito da inflação no longo
prazo. Mesmo em economias com estabilidade monetária, ou seja, taxas de inflação muito
baixas, o efeito é devastador no longo prazo, se
você não tiver a proteção adequada.
»» Herança
Ainda há muitos casos de milionários brasileiros que morrem sem deixar qualquer orientação sobre a partilha de seus bens. Em geral esse
é um estopim para a decadência do patrimônio

O SONETO PERFEITO
São muitas e muitas inspirações
Que às vezes fico bastante surpreso
E as trato com carinho, sem desprezo,
São as bases das minhas composições.
Procuro sempre escrever com esmero
Mas não tem sido muito fácil assim
Pois rimas e métricas causam, em mim,
Embaraço com certo desespero.
Não acredito qu’eu alcance a perfeição
Ouvindo essas vozes do coração,
Mas essa longa busca é um desejo meu.
Que findará no meu último leito
Quando Deus apagará, do Seu jeito,
O soneto mais perfeito que Ele escreveu.
Charles Nunes de Melo 13.06.2012
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