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SEMINÁRIO DE

INVESTIMENTOS

Capef

UM EVENTO
PARA TODOS
A 23ª edição do Seminário de
Investimentos acontecerá nos dias 10 e 11
de novembro, no BNB – Passaré.
Confirme sua presença por e-mail ou
participe do evento pela intranet do BNB
(ativo) ou pelo site da Capef.
PÁG. 4

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Participe da Pesquisa de
Satisfação 2016 e concorra ao
sorteio de um Smartphone.

ELEIÇÃO OUVIDORIA
Confira o resultado da Eleição
para o cargo de Ouvidor
da Capef.

PÁG 3

PÁG 5

INVESTIMENTOS
Governança e
transparência.
PÁG 8

PALAVRA DA DIRETORIA
Mais uma edição do Seminário de Investimentos está se
aproximando e, com isso, o nosso empenho em realizar um
evento de qualidade, que proporcione ao Participante a
possibilidade de ampliação do conhecimento e de troca de
experiências, despertando, cada vez mais, o seu interesse
por acompanhar de perto a administração do seu Plano
Previdenciário.
Com o intuito de que seja um seminário acessível a todos,
novamente transmitiremos o evento em tempo real, por meio
da Intranet do BNB e por meio da Internet (site da Capef) a
todos os Participantes, ativos ou aposentados; residentes ou
não em Fortaleza. Portanto, contamos com a sua presença,
“real ou virtual”.
Seguindo os princípios de governança e transparência, na
seção de “Previdência em Foco” desta edição, apresentamos
os resultados acumulados dos investimentos dos Planos BD e
CV I até o mês de agosto/2016.
Embora ainda vivenciando um cenário de incertezas, principalmente econômicas, podemos verificar uma superação crescente da meta atuarial do Plano CV I e uma recuperação nos resultados obtidos do Plano BD. Continuaremos atentos ao mercado
e às estratégias de investimentos para que nos próximos meses,
os Planos possam atingir as expectativas almejadas.
Outro destaque desta edição é a divulgação do resultado da
eleição da Ouvidoria, que obteve a maior quantidade de votos
eletrônicos (3.326) já registrados, se compararmos às eleições
anteriormente realizadas pela Capef.
Por fim, gostaríamos de agradecer as instituições BNB e AFBNB
que muito nos ajudaram fazendo parte da Comissão Eleitoral e
as Entidades Camed, AABNB e Sindicato dos Bancários pelo
apoio na divulgação do processo, aos candidatos habilitados
ao cargo e, em especial, aos Participantes que elegeram
democraticamente Maria Auxiliadora Bezerra para conduzir a
Ouvidoria da Capef, por mais quatro anos.
À Ouvidora reeleita pelos Participantes, votos de pleno sucesso!
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FALA,
PARTICIPANTE
“Interessante à relação apresentada
pela economista Izabel Christina
entre os Fundos de Pensão e o
desenvolvimento social e econômico
do país. Além de economizar para
nosso futuro, estamos investindo no
nosso desenvolvimento.”
Luciana Ferreira Avelar,

Participante Ativa de Brasília/DF, sobre a
matéria “Previdência Complementar: fonte de
poupança para o País”, publicada na seção de
Previdência em Foco da ultima edição.

NOTÍCIAS CAPEF

Capef inicia
Pesquisa de
Satisfação 2016

“O Acontece traz matérias de suma
importância para os participantes
da caixa previdenciária, deveria
ser leitura obrigatória a todos os
participantes, uma pena não ser.”
Marcos Paulo Nogueira Mendes,

Participante Ativo de Montes Claros/ MG, sobre
a Edição Mai/Jun do Acontece.

“Quero agradecer, do fundo de meu
coração, por esta imensa alegria
que vocês me proporcionaram nesta
minha 3ª idade! Deus abençoe a
todos! Abraços.
Gizêlda Maria Maciel

Participante Assistida de Recife/PE, sobre a
matéria “Esta mamãe/vovó é fera em finanças!”,
publicada no “Espaço do Participante” da
última edição.

“Muito proveitosa às dicas para um
aposentado após a aposentadoria.”
Carlos Assis Brito de Oliveira,

Participante Assistido de Fortaleza/CE, sobre o
conteúdo da matéria de Educação Financeira
da última edição.

Tem alguma sugestão/opinião sobre
essa edição do Acontece? Envie
para comunicacao@capef.com.br
juntamente com uma foto de perfil. As
opiniões/sugestões selecionadas serão
publicadas na seção “Fala, Participante”
da próxima edição.

AGENDA
20/10

Crédito dos benefícios de outubro/2016

10/11 e 11/11

Seminário de Investimentos

Preocupada em conhecer a opinião de seus Participantes
sobre a Entidade, no mês de setembro, a Capef iniciou a
realização de sua Pesquisa de Satisfação com o intuito de
avaliar os seguintes tópicos:
• Administração;
• Investimentos;
• Previdência;
• Relacionamento e Comunicação;
• Avaliação geral dos Planos Previdenciários.
Considerando que as respostas obtidas nessa pesquisa são
insumos importantes para que a Capef possa identificar
oportunidades de melhoria em seus produtos e serviços e
definir estratégias para conquistar a satisfação do cliente,
contamos com a participação de todos.
COMO PARTICIPAR DA PESQUISA?
Participantes Ativos: podem responder a Pesquisa pelo
site da Capef (banner da Pesquisa).
Aposentados e Pensionistas: podem participar por meio
do site ou do preenchimento do formulário impresso,
que está encartado nesta edição do Acontece.
RESPONDA E CONCORRA AO SORTEIO
DE UM SMARTPHONE
Todos aqueles que participarem da pesquisa dentro
do prazo de setembro a dezembro/2016, concorrerão
ao sorteio de um smartphone.
A sua opinião é muito importante para a Capef!
Participe!
REVISTA ACONTECE • JULHO/AGOSTO • 2016
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EVENTO PRESENCIAL:

COMO
PARTICIPAR?

23

o

Os Participantes residentes em Fortaleza
podem participar, comparecendo ao
miniauditório do BNB, no Passaré, dias
10 e 11 de novembro, a partir das 08h30.
Favor confirmar presença pelo e-mail:
comunicacao@capef.com.br ou pelo
telefone: (85) 4008-5739.

SEMINÁRIO DE

INVESTIMENTOS

Capef

Participe da 23a
edição do Seminário
de Investimentos
A Capef já começa a se preparar para a realização da 23ª edição do
Seminário de Investimentos. Apesar de a Entidade já organizar este
evento há mais de vinte anos, cada Seminário é preparado com um
cuidado especial, a começar pela escolha de temas atuais, atrativos e
alinhados ao cenário no qual a Entidade esta inserida, além da escolha
das instituições palestrantes.
Este ano, o Seminário irá seguir o formato do ano passado, com exposição de painéis e participação de moderadores.
A palestra de abertura do evento trará uma reflexão sobre as perspectivas do sistema previdenciário brasileiro e os desafios na gestão dos
fundos de pensão, seguida pelo painel de cenários macroeconômicos
para 2017, a ser apresentado por duas renomadas instituições financeiras. Na parte da tarde, teremos um painel sobre a alocação dos investimentos no cenário de queda de taxa de juros e uma palestra sobre o
novo modelo de supervisão em fundos de pensão.
O segundo dia do evento iniciará com uma palestra sobre precificação e solvência em fundos de pensão, seguida por temas mais específicos da Capef, a apresentação sobre os Planos Previdenciários,
consolidação do cenário e para finalizar, a proposta da macrocarteira para o ano de 2017.

PROMOÇÃO!

Durante o Seminário,
serão sorteados prêmios
entre os Participantes
presentes no auditório
e também entre
aqueles residentes
fora de Fortaleza
que participarem do
evento, enviando
questionamentos aos
palestrantes, por meio
do e-mail: comunicacao@
capef.com.br
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UM EVENTO PARA TODOS!
Como ocorreu no ano passado, a Capef novamente priorizará a transmissão do Seminário para todos os Participantes, sejam ativos ou assistidos, residentes em Fortaleza ou não.
Todo o esforço de transmissão do Seminário tem o intuito de possibilitar o acesso de todos os Participantes ao evento, já que se trata de
um espaço relevante de discussão do cenário econômico e financeiro,
onde serão definidas as estratégias de aplicação dos recursos dos Planos Previdenciários administrados pela Capef.

@capef

/tvcapef

TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL:

Intranet do Banco: Os funcionários ativos podem assistir ao evento de qualquer cidade, pela Intranet do Banco.
Site Capef (www.capef.com.br): Os demais Participantes, em especial os aposentados e pensionistas residentes em outras cidades, terão acesso às palestras do
Seminário em tempo real por meio do site da Capef.

PROGRAMAÇÃO
DIA 10/NOV
08h - 08h30 - CREDENCIAMENTO
08h30 - 09h - ABERTURA
09h - 10h40
PERSPECTIVAS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO
BRASILEIRO E OS DESAFIOS NA GESTÃO DOS
FUNDOS DE PENSÃO
10h40 - 11h - INTERVALO
11h – 12h30
PAINEL 1: CENÁRIOS MACROECONÔMICOS
PARA 2017
12h30 – 14h - SORTEIO DE BRINDE E ALMOÇO
14h – 16h
PAINEL 2: ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NO
CENÁRIO DE QUEDA DE TAXA DE JUROS

NOTÍCIAS CAPEF

Eleição da
Ouvidoria
tem resultado
definido
No dia 19 de setembro, a Comissão Eleitoral divulgou,
no auditório da sede da Entidade, com a presença dos
membros da Comissão Eleitoral, de alguns candidatos e
da Diretora-Presidente da Capef, Zilana Ribeiro, o resultado da votação que escolheu a Ouvidora da Entidade para
os próximos quatro anos.
Durante o período da votação, ocorrida entre 05 e 16 de
setembro, foram computados 3.326 votos, cujo resultado
pode ser conferido abaixo.
VOTOS VÁLIDOS

3.192

NULOS

134

TOTAL DE VOTANTES

3.326

ABSTENÇÕES

7.824

TOTAL DE ELEITORES*

11.150

16h - 16h15 - INTERVALO
16h15 - 17h30
NOVO MODELO DE SUPERVISÃO EM FUNDOS DE
PENSÃO
17h30 - SORTEIO DE BRINDE E ENCERRAMENTO
DO DIA

DIA 11/NOV
09h - 10h
PRECIFICAÇÃO E SOLVÊNCIA EM FUNDOS DE
PENSÃO
10h – 11h40
PLANOS PREVIDENCIÁRIOS E ALOCAÇÃO DOS
INVESTIMENTOS DA CAPEF
11h40 – 12h - INTERVALO
12h – 13h
CONSOLIDAÇÃO DOS CENÁRIOS E PROPOSTA
DA NOVA MACRO CARTEIRA PARA 2017
13h - SORTEIO DE BRINDE E ENCERRAMENTO

OUVIDORA REELEITA
Maria Auxiliadora Bezerra foi reeleita pelos Participantes e terá
seu novo mandato a ser iniciado
a partir do dia 01/11/2016, com
término em 31/10/2020. Confira
o quantitativo de votos por candidato na tabela a seguir.
CANDIDATO

CATEGORIA VOTOS

(%)

MARIA AUXILIADORA BEZERRA

ASSISTIDO

1.273 38,27

SUENIZE MARIA SOARES
DE S. LIMAVERDE

ASSISTIDO

880 26,46

EVERILTON BARBOSA DE SOUZA

ASSISTIDO

524 15,75

FRANCISCO JOSÉ RABELO DO
AMARAL

ASSISTIDO

309

9,29

ANTÔNIO ROBERTO GAMA

ASSISTIDO

206

6,19

-

134

4,03

NULO

Na próxima edição do Acontece, será apresentada uma
breve entrevista com a Ouvidora reeleita.
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NOTÍCIAS CAPEF
PROMOÇÕES

Capef promove ação
promocional no Passaré
Em comemoração ao Dia do
Bancário, entre os dias 22 e
26 de agosto, foi realizada a
ação promocional “Capef no
Passaré”. Durante o período,
profissionais da Capef estiveram presentes em estande para realizar atendimento
aos funcionários do Banco
sobre assuntos relacionados
aos Planos BD e CV I.

Além do atendimento no estande, foram realizadas visitas a
algumas unidades do Banco, previamente agendadas com os
gestores desses ambientes, para conversar com funcionários
ainda sem cobertura previdenciária.
Como resultado dessa ação, a Capef obteve 120 visitas em seu
estande, 93 participações na promoção com o personagem Zé
Prudente, além da realização de 5 adesões ao Plano CV I. Porém,
o resultado maior da ação foi alcançado com a aproximação dos
Participantes e a disseminação da educação previdenciária, por
meio do esclarecimento de dúvidas.
Confira todas as fotos da Ação promocional, no site da
Capef – Notícias de Educação Previdenciária.

Confira o Resultado da
Promoção: “Meu Pai é
Fera em Finanças”

Mais de 70 pais participaram da Promoção “Meu
Pai é Fera em Finanças”,
promovida pela Capef
em agosto, em homenagem ao mês dos Pais.

PROMOÇÃO

MEU PAI
É FERA EM
FINANÇAS

Muitos pais enviaram
suas dicas de finanças
para a Capef, explicando
como ensinam as crianças a lidarem
de
forma
equilibrada
com o dinheiro. Todos
Agora chegou a vez dos papais!
essesMostre
pais
receberam
da
Capef
o
livro
impresso “Poupança
que você investe tempo na educação de seus filhos
e envie uma ou mais dicas explicando
começa
na
Infância”
eCOMoSEUSPai
COMO VOCÊ
PRATICA
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
FILHOS,Edson Pinheiro do Rosário Filho,
ensinando-os a lidar de forma equilibrada com o dinheiro.
Participante
Ativo do Plano CVI, residente em Salvador - BA foi
o ganhador do sorteio do jogo banco imobiliário.
MANDOU, GANHOU! ENVIE SUA DICA PARA O E-MAIL: comunicacao@capef.com.br

Todos os papais que enviarem uma dica ganharão uma
edição do livro impresso “Poupança começa na Infância” e
ainda participarão do sorteio do jogo “Banco Imobiliário”
para junto com a família testar os conhecimentos
financeiros. Todas as dicas recebidas irão compor um guia
de “Dicas Financeiras”, a ser publicado no site da Entidade.

No mês de outubro (mês das crianças), será lançado o Guia
de Dicas Financeiras, contendo todas as dicas enviadas
pelas mães e pelos pais que participaram da promoção.
Fique Atento!
www.capef.com.br
0800 9705775
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Recadastramento
dos Pensionistas:
última chamada.

Será encerrado no dia 30 de setembro
o recadastramento dos Beneficiários de
Pensão que tiveram o benefício concedido
até o dia 31/12/2015.
Até o momento, 621 Pensionistas enviaram o formulário de recadastramento para
a Capef, restando ainda 477 beneficiários
que ainda não mantiveram qualquer contato e, por esse motivo, reforçamos a importância desse procedimento, cujo objetivo é
conferir segurança à folha de pagamentos,
evitando prejuízos aos Planos da Entidade
e aos próprios Participantes.

COMO SE RECADASTRAR?

Os Beneficiários possuem
duas opções:
• Por meio do preenchimento do
formulário impresso*, já enviado
pelos Correios;
• Por meio da área restrita do site
www.capef.com.br, menu
recadastramento.
Aqueles que não se recadastrarem no
período estipulado poderão ter os benefícios suspensos a partir do mês de outubro, até que regularizem a situação junto
à Entidade.
(*) Caso você não tenha recebido o seu formulário de recadastramento, favor entrar
em contato com a Área de Relacionamento com Participantes da Capef, por e-mail:
relacionamento@capef.com.br; ou pelos
telefones: 0800 9705775 ou 4020-1615.

GESTÃO TRANSPARENTE

Panorama dos Planos BD e CV I
JUNHO e JULHO/2016

PLANO BD
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

Total: 6.630

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

0,20%

1.752

Renda Variável

Ativos

0,24%

3.699

Estruturados

88,98%

Participantes
Assistidos
(Aposentados)

7,87%

Renda Fixa

1.179

Imóveis

2,71%

Beneficiários de
Pensão

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)
DISCRIMINAÇÃO

Operações com
Participantes

JUN/16

JUL/16

ACUM./16

1,19
0,00
2,16
0,50
1,49
1,15
0,94

0,99
16,28
7,42
0,54
0,96
1,00
1,09

9,42
-8,08
29,70
2,75
10,62
8,91
9,07

Renda fixa
Renda variável
Investimentos estruturados
Imóveis
Operações com Participantes
Total dos investimentos
Meta atuarial

COMPARATIVO DO DESEMPENHO
DOS INVESTIMENTOS
(% ACUMULADO/2016)

9,07
8,91
5,76

7,90
30,65

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil
DEMONSTRAÇÃO

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A)
Provisões Matemáticas (B)
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit

JUN/16

JUL/16

3.275.466
3.288.077
-12.612

3.288.297
3.298.969
-10.671

32,20
23,14

IFIX11
0

4

8

12

16

20

24

28

32

PLANO CV I
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

Total: 5.399
Beneficiários de
Pensão

5.292

93,27%

16
91

Ativos

1,61%

Renda Fixa

Estruturados

5,13%

Participantes
Assistidos
(Aposentados)

Operações com
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)
DISCRIMINAÇÃO
Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos Estruturados
Operações com Participantes
Total dos Investimentos
Variação da Cota Previdenciária
Meta Atuarial

JUN/16

JUL/16

ACUM./16

1,16
1,73
1,35
1,18
1,17
0,82

0,93
8,79
0,89
1,05
1,04
0,97

8,99
32,84
9,04
9,32
9,23
8,24

COMPARATIVO DO DESEMPENHO
DOS INVESTIMENTOS
(% ACUMULADO/2016)

8,24
9,32
4,96

7,90
30,65

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil
DEMONSTRAÇÃO

JUN/16

JUL/16

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A)

469.443

481.521

Provisões Matemáticas (B)

469.342

481.421

101

100

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

32,20
23,14

IFIX11
0

4

8

12

16

20

24

28

32

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

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.
REVISTA ACONTECE • JULHO/AGOSTO • 2016
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PREVIDÊNCIA EM FOCO

Governança e transparência na
administração dos investimentos

Antes de adentrar nos resultados de cada Plano, vale ressaltar
que no final do ano passado, diante de um cenário econômico ainda incerto, o Comitê de Investimentos da Capef decidiu
pela redução da volatilidade das carteiras. A Entidade adotou
a estratégia de direcionar os recursos que estavam alocados
em Renda Variável para títulos do Tesouro Nacional indexados à inflação, aproveitando as altas taxas de juros praticadas
naquele momento. Com essa estratégia, os Planos obtiveram
os seguintes resultados acumulados.

-

jan/16

mar/16

10,10

9,95

9,07

8,91

7,90

7,83

6,89

6,61

5,38

4,27

3,33

2,96

fev/16

Rent BD
Meta BD

abr/16

mai/16

jun/16

jul/16

ago/16
10,37

2,00

1,94

4,00

1,35

6,00

4,24

8,00

5,23

10,00

9,25

8,24

9,32

7,20

6,33

5,04

5,56

3,96

3,03

1,70

1,37

3,01

4,51

6,92

8,18

12,00
Conforme
observado no gráfico acima, até julho/2016, o Pla10,00 BD vinha apresentando uma rentabilidade acumulada leno
vemente
inferior à meta atuarial (INPC + 5,50%), ocasionada
8,00
CVI
principalmente
pelo descasamento existente entre oRent
índice
6,00
CVI
de inflação (INPC), que corrige a meta atuarial, e oMeta
índice
4,00
que
corrige a maior parte dos ativos do Plano (IPCA). Até ju2,00
lho/2016
essa diferença estava em 0,80 ponto percentual em
favor
do INPC.
jan/16

fev/16

mar/16

abr/16

mai/16

jun/16

jul/16

ago/16

No entanto, até o mês de agosto, verifica-se que a rentabili8
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10,10

9,95

9,07

8,91

7,90

7,83

6,89

6,61

5,38

5,23

4,27

4,24

3,33

2,96

1,94

1,35

4,00
2,00
-

3,03

9,25

10,37
8,24

7,20

6,33

5,56

6,00

3,96

4,51

8,00

Rent CVI

5,04

6,92

8,18

10,00

9,32

12,00

Meta CVI

jan/16

fev/16

mar/16

abr/16

mai/16

jun/16

jul/16

ago/16

Fruto da capacidade técnica das equipes e das decisões
colegiadas, por meio do comitê de investimentos, resultando em estratégias acertadas na alocação dos recursos, o
Plano CV I vem apresentando uma sequência de bons retornos desde o ano passado, fazendo inclusive com que o
Plano obtivesse a melhor rentabilidade de 2015, dentre os
30 planos de contribuição variável que a Aditus Consultoria
presta assessoria.
Conforme apresentado no gráfico acima, ao longo deste
ano de 2016, com exceção dos dois primeiros meses, o Plano CV I tem superado a sua meta atuarial, de forma que na
posição de agosto de 2016, o resultado obtido é de 1,12
ponto percentual acima da meta atuarial, o que corresponde
a um desempenho de 112% do objetivo do plano.

PLANO BD – RESULTADO ACUMULADO DE 2016
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Dando continuidade a essas práticas de governança nos
investimentos, nesta seção do Acontece, apresentamos a
seguir um balanço dos resultados acumulados até agosto/2016, segregados por Plano, cujo objetivo principal é
deixar o Participante bem informado quanto ao desempenho de seus recursos.
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Como exemplo, podemos citar a gestão compartilhada por
meio da representação de Participantes e do Patrocinador
nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Entidade, Dirigentes
e equipe de investimentos certificados quanto à competência técnica, estrutura interna de Auditoria e Gestão de Riscos
e Controles Internos; participação de membros da Entidade
em conselhos consultivos e comitê interno de investimentos;
realização de estudos de Asset Liability Management (ALM)
para os Planos BD e CV I; realização de Seminário de Investimentos anual com especialistas do mercado financeiro para
discutir o cenário econômico e traçar a Política de Investimentos dos Planos; dentre outros..

dade do Plano superou a meta atuarial, ocasionada principalmente pela boa gestão na alocação dos investimentos,
bem como pela suavização da diferença entre os índices de
inflação. Em agosto/2016, o IPCA variou 0,44% e o INPC
variou 0,31%, reduzindo a diferença para 0,67% ponto percentual
no ano.
12,00

1,37

Sempre atenta aos princípios da governança corporativa na
gestão dos investimentos, a Capef atua em consonância com
as diretrizes recomendadas pela legislação específica.

/tvcapef

Diferente do Plano BD, no Plano CV I não existe o descasamento, uma vez que sua meta atuarial e os investimentos
estão indexados ao IPCA. O destaque do Plano tem sido o
segmento de investimentos estruturados, em função da valorização dos fundos imobiliários, com a apresentação de excelentes resultados ao longo do ano.
Segundo D`Agostino, “a expectativa de redução da taxa de
juros da economia brasileira vem impulsionando a alocação
em fundos imobiliários, pois são ativos com um retorno de
aluguéis constantes e isentos de IR para Pessoas Físicas. Nos
últimos anos, os fundos imobiliários foram bastante depreciados, mas em 2016 vem se recuperando. Como a carteira
do Plano CV I tem atualmente um portfólio com baixa volatilidade, nós acreditamos que o Plano continuará obtendo
bons resultados até o final do ano.”

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Dicas para educar financeiramente
filhos jovens

A transição da infância para a adolescência exige dos pais
algumas mudanças quanto à educação financeira dos filhos.
Segundo especialistas, continuar a oferecer o mesmo conforto
que os filhos tinham durante a infância na fase jovem/adulta é
um erro que deve ser evitado.

no argumento de que hoje os filhos têm mais dificuldade de
sair de casa, seja pelos altos custos dos imóveis ou pela maior
competitividade do mercado de trabalho, os pais devem
agir para prepará-los para a independência. Confira a seguir
algumas dicas para que seu filho aprenda a andar com as
próprias pernas:

Segundo o IBGE, a proporção de filhos que continuam
morando na casa dos pais na faixa dos 24 aos 35 anos passou
de 21,2% em 2004 para 24,5% em 2013. Em vez de se apoiar

ENSINE A TER PACIÊNCIA

Caso o jovem faça um pedido adicional de dinheiro, que ultrapasse o limite da mesada é o momento de ensiná-lo a ter paciência para aguardar o
melhor momento para a aquisição.
Outro caminho pode ser incentivar seu filho a
se esforçar para conseguir o que ele deseja, por
meio, por exemplo, de um trabalho extra ou para
que ele faça alguma tarefa remunerada, como lavar o carro da família durante determinado período. “A cooperação ensina que é necessário esforço para atingir objetivos”, diz Celina Macedo,
educadora financeira e autora do livro “Filhos: seu
melhor investimento”.

ENTRADA NA FACULDADE É
DIVISOR DE ÁGUAS

Assim que o jovem ingressar na faculdade, é hora
de incentivá-lo a buscar estágios e experiências
profissionais remuneradas.
A educadora financeira Cássia D´Aquino recomenda
que os pais coloquem alguns prazos para que o filho
comece a ajudar, aos poucos, a pagar as mensalidades ou as despesas com materiais da faculdade.
Quando o jovem iniciar o trabalho remunerado,
é hora de diminuir a mesada ou até cessar o beneficio. “A mudança não deve ser encarada como
punição, mas deve ser comemorada e explicada
pelos pais como uma passagem para a vida adulta”, diz Cássia.

RECOMPENSAS DEVEM TER CONDIÇÕES

COMECE A DIVIDIR AS CONTAS DA CASA
Com o primeiro salário na mão, além de repassar
ao filho a responsabilidade pelas suas despesas,
como a mensalidade da academia de ginástica e a
conta do celular, os pais também devem incentivar
a divisão de contas da casa.
Pedir que o filho compre itens para o café da manhã da família já faz diferença, diz Celina Macedo.
Cássia D’Aquino também recomenda que sejam
dadas algumas opções de contas fixas da residência para o jovem começar a pagar.
Para ela, isso deve acontecer independentemente
da condição financeira da família. “A participação
do filho no orçamento familiar faz parte da educação dada pelos pais. Portanto, deve ser encarada
como um símbolo, não apenas como uma necessidade”, afirma Cássia.

EVITE CONCESSÕES AO MÁXIMO

Diante de eventuais descontroles do filho com
relação ao dinheiro, tanto da mesada, como do
salário, os pais devem ser firmes para não ceder
a pedidos extras.
Concessões pontuais podem ser feitas, contanto que seja exigida uma contrapartida. Os pais
podem liberar um valor a mais caso o filho ajude
com algo em casa.
De qualquer forma, Cássia D’Aquino recomenda que
os pais expressem o desconforto com a situação e que
deixem claro que ela não deve voltar a acontecer.

ACORDO ENTRE OS PAIS

Pais que queiram gratificar os filhos, seja por passarem em um vestibular concorrido, ou por terem
conseguido um bom emprego, devem dar algo
que eles desejam, e não algo que o filho exija.

O casal deve concordar sobre o modo como irão
incentivar o filho a encarar suas responsabilidades financeiras. Caso contrário, podem provocar
conflitos. “Se a mãe ou pai ajudar o filho mais do
que deve, o jovem pode começar a se aproveitar
da situação”, diz Cássia.

Caso a opção seja por um carro, por exemplo, Celina recomenda que o modelo do veículo seja simples e que a família aproveite para anunciar que
todos os custos relacionados ao presente deverão
ser pagos pelo jovem. “É um modo de ensiná-lo a
dar valor às conquistas”.

Para não caírem no erro de voltar atrás depois de
tomar uma decisão, os pais devem estar convencidos dos benefícios que a educação financeira
trará aos seus filhos.
Referência: Revista Exame
REVISTA ACONTECE • JULHO/AGOSTO • 2016

9

ESPAÇO DO PARTICIPANTE

AMOR como fonte de
inspiração para a vida!
Sem medo de ser feliz, Kelly não demonstra qualquer receio de olhar no olho da outra pessoa, de declarar sua
importância como ser humano, de deixar transparecer sua
alegria natural, de rodopiar essa pessoa em seus braços,
tão bem vivenciado por todos que a conheciam.
“Sinta-se, portanto, caro leitor, convidado a degustar o
livro “O jeito Kelly de abraçar e ser feliz” e que ele sirva
como ponto de reflexão e impulso para que possamos
viver a vida com plenitude e abundância e cultivarmos
relacionamentos mais profundos, plenos e felizes.”, ressalta a autora.

Lançamento do livro da Autora Maria Leonilda de Lima

Sabe aquela pessoa que ama de graça, que fica feliz com
as conquistas do outro, que valoriza as virtudes, que abraça com ternura, que gera conexões, que investe na amizade, na felicidade e no amor? Essa é a Kelly, com o seu jeito
de abraçar e de ser feliz!
O livro “O jeito Kelly de abraçar e ser feliz” foi escrito
pela autora e Participante Assistida do Plano BD, Maria
Leonilda de Lima. Sempre desenvolvendo atividades que
incentivam as pessoas a alcançarem o sucesso em todos
os pilares da vida, a autora lança mais uma obra, que tem
o intuito de contar uma linda e emocionante história de
amor, expressa em toda a sua plenitude por Kelly (nora
da autora) e ser humano com incrível habilidade de amar.
Apesar de tratar-se de uma história real, o livro tem muito
do que é comumente apresentado em um conto de fadas,
pois o leitor se deparará com uma princesa, um príncipe e
uma bela história de amor.
A história também é fonte de inspiração para a vida, pois
Kelly personifica os valores mais nobres que devem ser
desenvolvidos pelos seres humanos, estando o amor no
topo desses valores.
O livro convida o leitor a refletir sobre o verdadeiro sentido da vida, conhecendo uma linda forma de amar, de ser
feliz, “de congregar os de perto, os de longe, os incrédulos, os crentes, os amáveis e os amargos”. Kelly utiliza a
sabedoria de valorizar o investimento social. Investe nos
amigos, colegas, parentes, vizinhos e no amor, constituindo um importante fator de sucesso e excelência – a formação de uma rede social de apoio.
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SAIBA MAIS SOBRE A AUTORA
Maria Leonilda de Lima é economista doméstica,
administradora de empresas, psicopedagoga
e também aposentada do Banco do Nordeste.
Atualmente, desenvolve atividade de Coaching
Integral Sistêmico, fazendo parte da corrente
do bem em impactar vidas direcionando suas
estratégias para utilizar potencial racional e
emocional para atingir a plenitude e abundância
em todos os pilares da vida.
AUTORA DOS SEGUINTES LIVROS:
• Como impulsionar seu filho para o sucesso;
• Inspiração e transpiração: Ingredientes
para o sucesso;
• Adelmo Aquino: Uma lição de vida
• Seu desejo ardente é uma ordem
• Lindas Histórias
CONTATOS:
E-mail: mleonildalima@yahoo.com.br
Blog: filhosdesucesso.webnode.com
Tel: (85) 999417540 / 989716383 / 987327865

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!
CAÇA-PALAVRAS
A capa desta edição trouxe como destaque a 23ª edição do Seminário de Investimentos. No texto abaixo, falamos sobre
como será o processo de participação no evento. Descubra as palavras ocultas e encontre-as no jogo de Palavras Cruzadas!
COMO PARTICIPAR?
Evento presencial: Os Participantes ________ em
Fortaleza podem participar, comparecendo ao
________ do BNB, no ________, dias 10 e 11 de
novembro, a partir das 08h:30. Favor confirmar
presença pelo e-mail: comunicacao@capef.com.br ou
pelo telefone: (85) 4008-5739.
Transmissão em tempo real pela______: Os
funcionários ______ podem assistir ao evento de
qualquer cidade, pela Intranet do Banco.
Transmissão em tempo real pela________(www.capef.
com.br): Os demais Participantes, em especial os
___________ e ____________ residentes em outras
cidades, terão acesso às palestras do Seminário em
1. residentes 2.miniauditório 3.Passaré 4. Intranet 5. Ativos 6. Internet 7. Aposentados 8.Pensionistas..

tempo real por meio do site da Capef.

QUIZ PREMIADO
Envie as respostas para o e-mail comunicacao@capef.com.br até o dia 20 de outubro e concorra ao sorteio do livro
“Sonho grande” de Cristiane Correa, cujo vencedor será divulgado na próxima edição do Acontece.

1 Sobre a 23° Edição do Seminário de Investimentos da
Capef, é correto afirmar que:
a) Durante o Seminário serão sorteados prêmios somente
entre os Participantes presentes no auditório.
b) O Seminário será transmitido para todos os Participantes,
sejam ativos ou assistidos, residentes em Fortaleza ou não.
c) A palestra de abertura do evento trará uma reflexão sobre
a situação atual dos planos de saúde brasileiro.
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2 Segundo especialistas, para educar financeiramente seus
filhos é recomendável:
a) Que os Pais concordem sobre o modo como irão
incentivar o filho a encarar suas responsabilidades
financeiras.
b) Evitar impor condições nas recompensas dadas ao filho.
c) Não dividir as contas da casa.

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

Qual matéria você mais gostou desta edição do Acontece?

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

6 Faça um comentário sobre esta edição ou de uma das
matérias publicadas.
O leitor sorteado da última edição foi o Participante Assistido de Iguatu/CE
José Andrade Barbosa. Parabéns!

