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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

QUER INVESTIR,
MAS NÃO
SABE COMO?

Confira as dicas e os cuidados que todo investidor iniciante deve ter
Se você é um dos felizardos que já conseguiu organização você é um investidor iniciante, muito cuidado com as aplicafinanceira, parabéns! Enquanto muitos estão pensando em ções que prometem muito retorno em curto prazo e, princicomo fechar as contas do mês, outros estão com dinheiro so- palmente, evite as mais agressivas.
brando, mas não sabem como investir.
Nesta edição, a coluna Educação Financeira do Informativo
Antes de se aventurar nas diversas opções disponíveis no Cabec traz dicas valiosas para investidores iniciantes, com rismercado, é preciso avaliar bem qual investimento seguir para cos extremamente baixos e rentabilidade maior que a tradinão cometer erros que podem levar a perdas financeiras. Se cional poupança. Confira:

1

FUNDOS DE INVESTIMENTO

O banco ou a consultoria contratada
fica responsável por procurar as
melhores aplicações. Graças a sua
taxa de tributação regressiva, quanto
maior o tempo que o dinheiro fica
investido, menor a taxa. Uma ótima
opção a longo prazo.

4

2

3

(LETRA DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO)

(LETRA DE CÂMBIO)

LCA
É um investimento de renda fixa e possui baixo
risco e alta rentabilidade. Composto por títulos
de crédito destinados ao agronegócio, sem a
incidência de impostos e com a garantia do
Fundo Garantidor de Crédito. Há um valor
mínimo para aplicação até R$ 250.000,00, que
remunera de acordo com o CDI (Certificado de
Depósito Interbancário), e prazo para resgate.

O investidor empresta dinheiro para ser
utilizado como lastro de contratos de
financiamento em troca do pagamento
de juros sobre o montante aplicado.
Normalmente, as Letras de Câmbio são
indexadas ao CDI, mas podem também
ser prefixadas. Também possui incidência
regressiva de Imposto de Renda.

5

6

CDB

RDB

(CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO)

(RECIBO DE DEPÓSITO BANCÁRIO )

É um título emitido pelos bancos para
conseguirem dinheiro a fim de financiar as
suas atividades de crédito. Existem três tipos de
CDB: prefixado, no qual os juros são firmados
quando o cliente realiza o investimento;
pós-fixado, que baseia seus valores em uma
taxa de referência (geralmente próxima à
taxa básica - Selic) e, por último, a modalidade
que paga os juros de acordo com o valor da
inflação. O valor mínimo para aplicação é
geralmente R$ 500,00 e tem prazo de resgate
com intervalos mais variados do que a LCA.
Além disso, o CDB possui incidência regressiva
de Imposto de Renda, ou seja, reduz de acordo
com o tempo de aplicação.

LC

É um tipo de investimento que visa
“emprestar” dinheiro para que um
banco financie empréstimos para outros
indivíduos. A diferença para o CDB,
que também empresta para bancos, é
que o RDB é inegociável e não pode ser
transferido como a primeira opção. A
rentabilidade dependerá do acordo, que
pode ser pré ou pós-fixado. O aporte inicial
também é mais alto, em torno de
R$ 1.000,00.

TESOURO DIRETO

O Tesouro Direto é um título público
que tem a finalidade de financiar os
investimentos do Governo Federal em
educação, infraestrutura, saúde, entre
outros. Nesta modalidade, o cliente compra
títulos da dívida pública em troca de uma
rentabilidade. No Tesouro Direto, ela só é
garantida quando o resgate é realizado no
vencimento. É considerado, ainda, como
um dos mais seguros e com menor risco
do mercado. Cada título do tesouro possui
uma rentabilidade e um prazo diferente.
Eles podem ser prefixados ou pós-fixados,
possuindo vencimentos que variam do ano
de 2022 até 2050. Nesta modalidade há
incidência de Imposto de Renda.
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PALAVRA DA SUPERINTENDENTE
Como já é do conhecimento de todos, teve
início em 09/04/2019 o processo de retirada
de patrocínio do Plano BD com os pedidos
formalizados pelos Patrocinadores Bradesco
e CABEC. Todo o processo tem um tempo estimado para conclusão de até 24 meses.
Tudo deverá ocorrer com tranquilidade,
uma vez que as duas maiores preocupações foram resolvidas: o pagamento de
contribuições extraordinárias para fazer
face aos déficits atuariais de 2015 e 2016,
que está sendo ressarcido aos participantes
e assistidos pelo Patrocinador Bradesco; e o
pagamento do déficit de 2014 de responsabilidade dos participantes e assistidos,
assumido pelo Bradesco, sob a condição da
retirada de patrocínio, uma vez que o Con-

trato da Assunção dessa dívida venceu em
30/03/2019, mas foi aditado, prorrogando o
seu vencimento para 29/10/2021 ou para o
final do processo de retirada de patrocínio,
o que ocorrer primeiro.
Para que tudo ocorra sem problemas, é de
extrema importância que todos mantenham
atualizado o seu cadastro junto à CABEC,
pois será com base nos dados cadastrais
que a empresa de atuária fará o cálculo das
Reservas Matemáticas Individuais dos participantes (ativos e autopatrocinados) e assistidos (aposentados e pensionistas).

culos que a Entidade dará as informações à
população do Plano BD.
É gratificante para a CABEC ver que todo o
esforço feito para se conseguir do Patrocinador Bradesco uma proposta justa e respeitosa tenha logrado êxito e que os benefícios
previstos no Regulamento do Plano BD para
os seus assistidos tenham sido preservados,
assegurando, dentre outros, o pagamento
vitalício de complementos e pensões para os
que optarem em migrar, integralmente, sua
Reserva Matemática Individual para a BVP Bradesco Vida e Previdência.

É importante também, principalmente nesse período, acessar seu e-mail, bem como o
site da CABEC, pois será através desses veí-

B E M - E S TA R

COMO MANTER A MENTE SEMPRE ATIVA?
Hábitos saudáveis que contribuem para um mundo melhor

Se o hábito da leitura é um dos diferenciais para manter a mente sempre ativa
e evitar uma série de doenças comuns
em idosos, imagina o de escrever!

“Fazer arte é fazer uma viagem ao centro de você mesmo e ir descobrindo o
que de mais belo ficou guardado por
lá”, revela.

Kleber do Nascimento Silva, 56, é uma
dessas pessoas que chegarão à terceira idade com a mente fervilhando de
novas ideias e projetos. Funcionário
do BEC de 1984 a 2006, ele continua
trabalhando no Bradesco e é um dos
34 participantes ativos do Plano BD da
CABEC.

“Além disso, é muito gratificante para
mim quando recebo um retorno de
professores da educação infantil ou, até
mesmo, das próprias crianças que tiveram contato com as historinhas que resolvi contar. É muito bom saber que de
alguma forma fiz diferença ou participei
da história de vida de meus pequenos
leitores! É algo que não tem preço!”, comemora.

Filho de um jornalista e de uma pedagoga, o estímulo à leitura e à escrita
sempre esteve no foco da família. Desde 2010, Kleber se dedica a escrever
livros infantis e já teve diversos títulos
publicados.
A primeira obra aprovada e publicada veio em 2011: “Como isso seria se
assim não fosse?”, selecionada pelo
PAIC - Programa de Alfabetização na
Idade Certa para a promoção da leitura
nas escolas públicas estaduais. A obra
foi republicada em 2015 pela editora
Imeph sob o título “E se?”.
E esse foi só o começo. De lá para cá,
Kleber já publicou “Cada passarinho no
seu cantinho!” (2012), “Mania de Colecionar” (2014) e “Todo bicho que tem
asa voa?!” (2018), obra que lhe rendeu
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Fazer arte é fazer uma
viagem ao centro de você
mesmo e ir descobrindo
o que de mais belo ficou
guardado por lá

mais um prêmio do PAIC. Este ano será
lançado mais um título pela Editora VISEU (Maringá/PR): “A sementinha preguiçosa”.
Para ele, escrever é como uma terapia,
um espaço de autoconhecimento.

Para quem ficou entusiasmado em
adentrar o universo da escrita, Kleber dá
algumas dicas: “Procure conversar com
pessoas do ramo de atividade que você
deseja praticar. Se você deseja publicar
um livro, procure participar de oficinas
literárias ou de clubes de leitura. Aqui
em Fortaleza, já dispomos de escritores
gabaritados ou bons mediadores que
promovem estes tipos de eventos”.
“Embora ainda não esteja aposentado,
considero que, quando chegar esse
tempo, a CABEC me trará, sim, um pouco de conforto e segurança para que eu
possa continuar tocando novos projetos”, arremata Kleber.

CONHEÇA O SEU PLANO

INICIADO PROCESSO
DE RETIRADA DE
PATROCÍNIO DO
PLANO BD
A CABEC recebeu do Bradesco, em
9 de abril de 2019, o pedido formal
de retirada de patrocínio do Plano
BD. No dia seguinte, a CABEC, como
patrocinadora do Plano, também
formalizou o pedido de retirada.
Ambos já foram oficialmente informados à Previc. Participantes
e assistidos também receberam o
comunicado por e-mail e na mensagem do extrato de pagamento
da folha de abril. A informação está
disponível no site da CABEC.
Na prática, a retirada de patrocínio
significa que o patrocinador deixará de aportar recursos para o Plano, o que resultará na extinção da
CABEC. “Estamos trabalhando no

cronograma. O cálculo das reservas matemáticas individuais deverá ser apresentado de 12 a 18
meses após o início do processo.
A previsão é de que tudo seja con-

cluído em até dois anos”, explica a
superintendente Sandra Nery.

Até lá, os assistidos (aposentados e
pensionistas) do Plano BD, com relação à sua Reserva Matemática Individual, deverão escolher uma das
quatro opções:
1) Fazer a portabilidade para uma
previdência aberta de sua preferência, iniciando um novo plano
previdenciário em qualquer instituição financeira. Nessa opção,
não há incidência de Imposto de
Renda.
2) Sacar o valor disponibilizado
pelo Plano BD de acordo com a
reserva matemática de cada um.
Nessa opção, o valor da alíquota
de IR será de 27,5%.

há incidência de Imposto de
Renda.
4) Migrar a integralidade da Reserva Matemática Individual para a
BVP - Bradesco Vida e Previdência, preservando todos os benefícios existentes no Regulamento do Plano BD, administrado
pela CABEC.

Fiquem atentos às notícias divulgadas no informativo e no site da
CABEC e leiam atentamente os
e-mails enviados, a fim de acom3) Fazer a portabilidade de parte panhar todas as novidades sobre
e sacar a outra parte, não se o processo de retirada de patrocíesquecendo de que no saque nio do Plano BD da CABEC.

CABEC TEM NOVAS REGRAS
PARA EMPRÉSTIMOS
Participantes e assistidos terão prazo máximo
de até 18 meses para novos empréstimos
O Conselho Deliberativo da CABEC
aprovou, em abril, novas regras
para concessão de empréstimos a
participantes e assistidos do Plano
BD administrado pela CABEC. A resolução nº 179 entrou em vigor dia
1º/05/2019 e está disponível na íntegra no site da CABEC.
A principal mudança diz respeito
ao prazo para quitação dos novos
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empréstimos. O cronograma de reembolso será regressivo, com prazo
máximo para o pagamento da última parcela em novembro de 2020.

salário (para os ativos) ou complemento de benefício pago pela CABEC (para aos assistidos), deduzindo Imposto de Renda, contribuição
da Previdência Social e do Plano BD,
bem como despesas de pensão aliA margem consignável é de 30% do mentícia.
Todos os contratos firmados com
data anterior a 1º de maio de 2019
terão os prazos definidos em contrato preservados.

RESULTADOS
Posição em abril/2019

Os riscos políticos se intensificaram no mês de abril, gerando uma aleatoriedade na dinâmica de preços. Seguimos com o uso de risco abaixo da média histórica, dado
o horizonte mais desafiador envolvendo a reforma da
previdência. Até abril, os investimentos do Plano BD obtiveram rentabilidade acumulada em 2019 de 3,36% a.a.,

alcançando 88,42% da sua meta atuarial, que foi 3,80%, no
mesmo período. Contribuíram para esse resultado a parcela dos investimentos atrelada ao CDI, que ficou em 3,05%,
segmento de empréstimos, que rendeu 3,92%, e destaque
especial para o segmento de renda variável, que rendeu
7,80% no mesmo período.

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
3,80% imóveis

DISCRIMINAÇÃO

ABR/19

MAR/19 ACUM./19

RENDA VARIÁVEL
DISCRIMINAÇÃO
ESTRUTURADO
RENDA
IMÓVEISFIXA
RENDA
VARIÁVEL
EMPRÉSTIMOS
ESTRUTURADO
RESULTADO DO PLANO BD
IMÓVEIS
META ATUARIAL
EMPRÉSTIMOS
RESULTADO DO PLANO BD
META ATUARIAL

0,25%
ABR/19
0,63%
0,88%
0,56%
0,25%
1,37%
0,63%
0,84%
0,56%
0,98%
1,37%
0,84%
0,98%

7,80%
-0,75% ACUM./19
MAR/19
2,11%
0,36%
3,05%
0,71%
2,00%
0,53%
7,80%
-0,75%
3,92%
0,78%
2,11%
0,36%
3,36%
0,58%
2,00%
0,53%
3,80%
1,11%
3,92%
0,78%
3,36%
0,58%
3,80%
1,11%

DESEMPENHO DOS 0,88%
INVESTIMENTOS
RENDA FIXA
3,05%
0,71%

renda
6,65% imóveis
variável
3,80%
estruturado
2,80%
6,65% renda
variável

renda fixa

85,41%
renda fixa

85,41%

2,80%estruturado
1,34% empréstimos
1,34% empréstimos

COMPARATIVO DO DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS
(% ACUMULADO/2019 - ATÉ ABRIL)

COMPARATIVO DO DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS
(% ACUMULADO/2019 - ATÉ
ABRIL)
META
ATUARIAL

3,80%

RENTABILIDADE
DO ATUARIAL
PLANO BD
META

3,36%
3,80%

(INPC + 4,61% a.a.)
(INPC + 4,61% a.a.)

2,29%3,36%

INPC
RENTABILIDADE DO PLANO
BD

2,09%
2,29%

IPCA
INPC

9,79%

2,09%

IBrX-100
IPCA

9,63%
9,79%

IBOVESPA
IBrX-100
0,00%
IBOVESPA

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%
9,63%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

RESULTADO ATUARIAL DO PLANO BD

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES
133

ABR/19
RESULTADO ATUARIAL DO PLANO
BD

TOTAL: 1.189 EM ABRIL/2019
TOTAL: 1.189 EM ABRIL/2019

1.022

participantes
assistidos
(aposentados)
participantes
assistidos
(aposentados)

1.022

beneficiários
de pensão

133

beneficiários
de pensão

34

participantes
ativos

34

participantes
ativos

MAR/19

PATRIMÔNIO DE COBERTURA
DO PLANO BD (A)
PATRIMÔNIO DE COBERTURA
RESERVAS
(B)
DO PLANO MATEMÁTICAS
BD (A)

482.122.453
403.261.011 478.695.505
402.841.555

DÉFICIT
TÉCNICO
ACUMULADO
RESERVAS
MATEMÁTICAS
(B) (A - B)

(78.861.442)
482.122.453 (75.853.950)
478.695.505

DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (A - B)

(78.861.442) (75.853.950)

ABR/19
MAR/19
403.261.011
402.841.555
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