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Eleição da Ouvidoria: de um 
jeito ou de outro, participe!

Zilana Melo Ribeiro
Diretora-Presidente

José Alan Teixeira da Rocha
Diretor de Previdência 

José Danilo A. do Nascimento
Diretor de Administração e 

Investimentos 

O brasileiro, de modo geral, está cada vez mais atento aos seus 
direitos e vem assimilando a importância da democracia em 
todas as esferas sociais.
 
Neste momento, então, a Ouvidoria apresenta papel 
fundamental, pois é um dos mecanismos que mais representa 
essa mudança, sendo um canal de relacionamento do cidadão 
com a organização.
 
Na Capef, o processo democrático da Ouvidoria pode ser 
visto por três vertentes: quando falamos da própria função 
do ouvidor, que é estar disponível aos Participantes para 
receber e apreciar críticas, sugestões, denúncias, reclamações, 
agindo de forma a melhorar os processos da Entidade; 
quando é aberta a possibilidade dos próprios Participantes se 
candidatarem ao cargo; e quando os Participantes (novamente) 
têm a oportunidade de escolher quem os representará nesse 
importante órgão de governança.
 
Desta forma, é com satisfação que apresentamos como 
destaque nesta edição a abertura do processo eleitoral 
para a Ouvidoria da Capef! Vale ressaltar que o período de 
inscrição de candidatos será entre os dias 1º e 12 de agosto. 
Já a votação ocorrerá entre os dias 5 e 16 de setembro, pela 
internet e pelo telefone.
 
Nesse sentido, queremos aproveitar esse espaço para solicitar 
o máximo de engajamento dos nossos Participantes em 
torno desse processo, seja exercitando o seu direito ao voto, 
contribuindo com a escolha do seu representante, ou seja 
se candidatando ao cargo, caso sinta-se preparado e tenha 
vontade de contribuir com o aprimoramento da gestão da 
Entidade.  De uma forma ou de outra, você estará ajudando a 
fortalecer ainda mais o modelo democrático de governança da 
nossa Caixa de Previdência.
 
Confira os detalhes da eleição da Ouvidoria na página quatro e 
faça parte desse importante processo!



“Quero nesta oportunidade 
congratular o colega Sr. Mário 
Gomes, pelo texto transcrito do 
seu livro ‘As coisas que eu vi, 
ouvi e vivi - Tributo ao Banco do 
Nordeste’. Esse texto se coaduna 
perfeitamente comigo, um pobre 
filho de lavrador do interior do Piauí, 
nascido na cidade de Floriano, que 
pôde, depois de ter ingressado 
nos quadros do BNB, através de 
concurso público, realizar todos os 
sonhos. Então a essa Instituição, 
Banco do Nordeste, que amo de 
todo meu coração e a essa Caixa de 
Previdência, só tenho a dizer:
Muito Obrigado meu Querido Banco 
do Nordeste do Brasil. Que tenhas 
vida longa!”.

FALA,
PARTICIPANTE

AGENDA

01/08 a 12/08 
Período de inscrição de candidatos 

ao cargo de Ouvidor

05/09 a 16/09 
Período de votação para
a eleição da Ouvidoria

Antonio de Jesus da Rocha Freitas, 
Participante Assistido de Teresina/PI, sobre a 
matéria “A gratidão é a memória do coração”, 
publicada no “Espaço do Participante” da 
última edição. 

“Achei excelente a iniciativa de 
lançamento do Aplicativo da Capef 

para o Plano CV I. Agora os colegas 
podem ter acesso rápido e na palma
da mão às informações de seu plano

de previdência. Meu desejo é que 
ampliem para Microsoft Store”.

“Interessante a matéria da promoção 
‘Minha Mãe é Fera em Finanças’. Além 
de bem colocada, e ser um incentivo 
aos filhos, é também uma forma de 
homenagear as mães”.

Bruno Pimentel, Participante Ativo lotado 
na Superintendência Estadual da Bahia, sobre o 

conteúdo da matéria de capa da edição anterior.

Arlindo Theodoro Ferreira Filho,  
Participante Ativo de Recife/PE, 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.
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NOTÍCIAS CAPEF

Fique atento à sua caixa de 
e-mails! 

Desde o dia 27 de junho, 
semanalmente, a Capef 
passou a enviar regras e 
características dos Planos 
BD e CV I ao endereço de 
correio eletrônico de todos 
os seus Participantes e 
Beneficiários de Pensão, 
além dos funcionários do 
BNB.

Para acessar as edições já publicadas, 
acesse www.capef.com.br, menu “Notícias”!

Série apresenta 
características 
e regras dos 
Planos BD e CV I

Denominada “Conheça Seu Plano”, essa nova série tem 
como objetivo ampliar o conhecimento dos nossos potenciais 
e atuais Participantes com relação às particularidades, direitos 
e deveres previstos no regulamento dos Planos administrados 
pela Entidade.

A fim de facilitar a compreensão do leitor sobre os assuntos 
abordados, as regras e características são apresentadas 
de forma resumida e objetiva. Ao final de cada edição, é 
disponibilizada uma página de acesso às publicações da 
Capef que apresentam todas as regras dos planos com 
mais detalhes - como a Cartilha Explicativa, Regulamento 
dos Planos, Manual Técnico do Gestor, dentre outras -, 
possibilitando ao Participante o aprofundamento dos temas. 

Até o momento, os tópicos publicados foram: “Você sabe o 
que significam as siglas do seu Plano?”, “Conheça o percurso 
realizado pela sua contribuição” e “Como é calculada a taxa 
de contribuição do seu plano”. 
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DESTAQUE

Divulgado edital 
para eleição 
da Ouvidoria
No final de outubro deste ano, en-
cerra-se o mandato da ouvidora atual 
da Capef. Desta forma, está chegan-
do o momento de definir quem será 
o representante dos Participantes 
junto à Entidade, sendo responsável 
por receber, apurar a procedência e 
buscar soluções para problemas e 
impasses, propondo melhorias nos 
processos, produtos e serviços da 
nossa Caixa de Previdência.

Nesse sentido, a Entidade iniciou no 
dia 1º de julho o processo de elei-
ção para Ouvidoria, divulgando no 
site www.capef.com.br, os seguintes 
documentos: Edital, Regulamento, 
Cronograma completo do processo 
e formulários de inscrição de candi-
datura.

QUEM PODERÁ PARTICIPAR?

Poderão participar da eleição os Par-
ticipantes ou Beneficiários Assistidos 
dos planos de previdência da Capef 
com reputação ilibada, que morem 

Divulgação do regulamento, edital e cronograma da eleição

Data limite para ter direito ao exercício do voto

Inscrição dos(as) candidatos(as)

Divulgação dos (as) candidatos (as) habilitados (as)

Envio de senhas por email e/ou correspondência

Votação

Apuração e divulgação do resultado

Posse do ouvidor eleito

1º/7/2016

31/7/2016

DE 1º/8/2016 A 12/8/2016

Até 18/8/2016

15/8/2016 A 2/9/2016

DE 5/9/2016 A 16/9/2016

19/9/2016

1º/11/2016

EVENTO DATAS

CRONOGRAMA RESUMIDO

no Brasil e tenham comprovada ex-
periência no exercício de atividades 
em quaisquer das áreas: financeira, 
administrativa, contábil, jurídica, de 
fiscalização, atuarial ou de auditoria.

Os interessados em se candidatar ao 
cargo deverão observar as condições 
exigidas e prazo para o registro de 
candidatura, informações divulgadas 
no edital da eleição.

O ouvidor eleito será empossado a 
partir do dia 1º de novembro para 
mandato de quatro anos, tendo direi-
to, após o fim do primeiro mandato, à 
candidatura de uma reeleição.

VOTAÇÃO

A votação ocorrerá entre os dias 5 e 
19 de setembro pela internet e por 
telefone, e o acesso às ferramentas 
de voto será efetuado mediante có-
digo de usuário e senha, a serem en-
viados entre 15/08 e 02/09 aos Parti-
cipantes e Beneficiários.

SOBRE A OUVIDORIA

Instituída pelo Conselho Deliberativo 
em março de 2008, a Ouvidoria con-
solidou-se como importante canal de 
relacionamento entre a Capef e seus 
Participantes, tendo sido incluída no 
Estatuto da Entidade em 2011, quan-
do ficou definido que a escolha desse 
representante se daria por meio de 
eleição direta.

As principais atribuições do ouvidor 
são: receber, apurar a procedência 
e buscar soluções para problemas e 
impasses, propondo melhorias nos 
processos, produtos e serviços da En-
tidade. Para aumentar a eficiência e 
transparência da gestão, sua atuação 
deve ser pautada nos princípios de 
ética, transparência e imparcialidade.

Confira abaixo o cronograma re-
sumido do processo eleitoral para 
Ouvidoria!
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Pensionistas 
devem se 
recadastrar
em agosto
e  setembro
deste ano

Relatório Anual 2015 
é disponibilizado
para leitura

Para conferir o Cronograma Completo, além do 
Edital, Regulamento e Formulários de Inscrição 
de Candidatura, acesse o banner da página 
inicial de nosso site: www.capef.com.br.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato 
com a Comissão Eleitoral pelo telefone (85) 
4008-5852 ou por e-mail comissaoeleitoral@
capef.com.br.

PARTICIPE!

NOTÍCIAS CAPEF

MAIS INFORMAÇÕES

Os Beneficiários de Pensão dos Planos BD e CV I que ti-
veram o benefício concedido até o dia 31/12/15 deverão 
atualizar seus dados cadastrais junto à Entidade no perío-
do de 1º de agosto a 30 de setembro deste ano.

COMO SE RECADASTRAR

Os Participantes terão duas opções:

1ª – Por meio do preenchimento de formulário impresso*, que 
será enviado pelos Correios à residência do público definido;

2ª – Por meio da área restrita do site www.capef.com.br, 
menu “Recadastramento”. 

Obs: em ambos os casos, o Pensionista deverá enviar o formulá-
rio impresso para a sede da Capef.

POR QUE SE RECADASTRAR?

O processo de recadastramento é uma exigência legal 
definida pela Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc), cujo objetivo é conferir seguran-
ça à folha de pagamentos, evitando que benefícios sejam 
pagos indevidamente, causando prejuízos aos Planos da 
Entidade e seus Participantes.

Outra vantagem do processo é a garantia de uma comu-
nicação mais ágil e eficiente entre a Entidade e seus Parti-
cipantes, que por meio da atualização cadastral permite o 
envio periódico de comunicados, publicações e documen-
tos institucionais impressos e eletrônicos

Aqueles que não se recadastrarem no período estipulado 
poderão ter os seus benefícios suspensos já a partir do mês 
de outubro, até que regularizem a situação junto à Entidade.

* Em caso de perda ou extravio do formulário de recadastramen-
to, orientamos aos participantes entrar em contato com a nossa 
área de Relacionamento com Participantes pelo telefone 0800-
970-5775 ou pelo e-mail relacionamento@capef.com.br.

Fundamentada nos critérios de 
boa governança e transparência 
na gestão dos recursos, a Capef 
divulgou, no dia 28 de junho, 
o seu Relatório Anual de Infor-
mações (RAI) - exercício 2015. 
O documento foi enviado por 
e-mail a todos os Participantes 
e encontra-se disponível no site 
da Entidade.

Informamos que, visando ampliar o alcance do processo 
eleitoral para o maior número de Participantes, o Edital 
foi publicado em jornal de grande circulação (Diário do 
Nordeste), no dia 9 de julho.

EDITAL FOI DIVULGADO EM JORNAL

SAIBA +
Acesse o Relatório Anual 2015 por meio do site www.capef.com.
br, menu “Publicações” e fique por dentro de todos os assuntos 
que envolveram a sua Caixa de Previdência no último ano!

O Relatório Anual é um documento de prestação de 
contas aos Participantes dos Planos, que apresenta um 
resumo das ações realizadas e resultados obtidos ao lon-
go do ano, além das Demonstrações Contábeis, Notas 
Explicativas, Pareceres de Auditores, Conselhos e Atua-
rial e o Sumário das Políticas de Investimentos.

Os Participantes Assistidos e Beneficiários de Pensão 
que desejarem uma versão impressa do RAI 2015 po-
derão solicitá-la pelo e-mail comunicacao@capef.com.br, 
ou pelos telefones 0800 9705775 (gratuito para telefones 
fixos) / 4020-1615 (custo de ligação local para celulares).



Encerrou-se no dia 15 de junho a promoção “Minha 
mãe é fera em finanças”. Lançada no mês de maio 
em homenagem ao Dia das Mães, a campanha tinha 
como objetivo incentivar as mamães ‘benebeanas’ a 
pensarem na importância do planejamento financei-
ro em todas as fases da vida de seus filhos.

Para participar, 59 mamães enviaram para a Capef 
uma ou mais dicas explicando como praticam a edu-
cação financeira com seus filhos, ensinando-os a li-
dar de forma equilibrada com o dinheiro. 

Todas elas ganharam o livro impresso “Poupança 
Começa na Infância” e concorreram ao sorteio do 
“Jogo da Mesada”.
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Resultado da 
Promoção do 
Dia das Mães

NOTÍCIAS CAPEF

GUIA DE DICAS FINANCEIRAS
Vale lembrar que as dicas enviadas para a 
promoção serão, juntamente com outras enviadas 
pelos papais (conforme anúncio ao lado), 
publicadas em um “Guia de Dicas Financeiras”, 
que será disponibilizado em nosso site. Tão logo a 
publicação seja lançada, divulgaremos em nossos 
diversos canais de comunicação. Agradecemos a 
todas as mamães que participaram!

CONFIRA UMA ENTREVISTA COM A 
GANHADORA NA PÁGINA 10 DESTA EDIÇÃO!

RESULTADO SORTEIO

Agora chegou a vez dos papais!

www.capef.com.br
0800 9705775

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.

Mostre que você investe tempo na educação de seus 
filhos e envie uma ou mais dicas explicando 

COMO VOCÊ PRATICA EDUCAÇÃO FINANCEIRA COM SEUS FILHOS, 
ensinando-os a lidar de forma equilibrada com o dinheiro.

 
MANDOU, GANHOU! ENVIE SUA DICA PARA O E-MAIL: 

comunicacao@capef.com.br

PROMOÇÃO

MEU PAI 
É FERA EM 
FINANÇAS

A vencedora do sorteio, 
que foi realizado no dia 17 
de junho, foi a Participante 
Assistida de Recife/PE Gizêlda 
Maria Maciel Castro da Silva. 
Parabéns! 
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GESTÃO TRANSPARENTE
Panorama dos Planos BD e CV I

ABRIL e MAIO/2016PLANO BD

PLANO CV I

1.176
Beneficiários de 
Pensão              

Total: 6.636

3.706
Participantes 

Assistidos  
(Aposentados)         

1.754
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

0,23% 
Estruturados  

0,17%  
Renda Variável

88,86% 
Renda Fixa         

7,98% 
Imóveis

2,76% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO ABR/16 MAI/16 ACUM./16
Renda fixa 0,999 1,277 7,071
Renda variável -12,746 -8,524 -20,948
Investimentos estruturados 4,957 7,000 18,191
Imóveis 0,354 1,775 1,689
Operações com Participantes 1,686 1,130 7,951
Total dos investimentos 0,947 1,311 6,608
Meta atuarial 1,069 1,432 6,891

DEMONSTRAÇÃO ABR/16 MAI/16
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 3.255.997 3.257.973
Provisões Matemáticas (B) 3.255.620 3.271.851
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 377 -13.878*

COMPARATIVO DO DESEMPENHO 
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2016)

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

IFIX11

6,891

6,608

4,599
5,496

10,806

11,816

14,407
8 1410 166 1220 4

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO ABR/16 MAI/16 ACUM./16
Renda Fixa 0,971 1,230 6,742
Renda Variável - - -
Investimentos Estruturados 3,852 5,195 20,033
Operações com Participantes 0,919 1,089 6,638
Total dos Investimentos 1,012 1,283 6,918
Variação da Cota Previdenciária 1,024 1,268 6,857
Meta Atuarial 1,038 1,231 6,332

DEMONSTRAÇÃO ABR/16 MAI/16
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 444.303 457.120

Provisões Matemáticas (B) 444.227 457.036

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 76 84
(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial). 

COMPARATIVO DO DESEMPENHO  
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2016)

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

Beneficiários de 
Pensão 
16              

91
Participantes 
Assistidos  
(Aposentados)         

Total:  5.389

5.282
Ativos

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

1,56% 
Estruturados  

0,00%  
Renda Variável

4,93% 
Operações com 
Participantes

93,51% 
Renda Fixa         

6,332

6,918

4,052
5,496

10,806
11,816

14,407IFIX11

8 1410 166 1220 4

cia Complementar, especialmente quando decisões indicam uma maior possibili-
dade de ganho do reclamante. O objetivo de ajustes em casos como esse é manter 
o plano preparado para o pagamento de possíveis obrigações futuras. 

É comum também que algumas provisões sejam revertidas - total ou parcialmen-
te – quando a perda esperada pela Entidade não se concretiza, ou é minimizada, 
após o julgamento final do processo. Quando isso ocorre, acontecem reversões na 
provisão judicial, o que gera resultado positivo para o plano.

Por fim, primando pela transparência nos atos de gestão da Capef, incentivamos 
que nossos Participantes continuem acompanhando os resultados dos Planos BD 
e CV I por meio dos informativos Acontece, “Resultados Capef” e pelo site www.
capef.com.br, menu “Resultados”.

(*) Conforme pode ser observado no tópico “Resultado Atuarial” acima, o Plano 
BD apresentou, até maio deste ano, uma situação atuarial negativa de R$ 13,9 
milhões.

Esse resultado, que era positivo em R$ 377 mil até o mês de abril de 2016, foi 
ocasionado pela necessidade de se realizar um ajuste na provisão judicial do plano, 
em virtude de uma decisão recente do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará - 
7ª Região, que se apresentou desfavorável à Capef em uma ação judicial movida 
por um grupo de Participantes Assistidos do Plano BD, decisão que aumentou as 
perspectivas de perda da Entidade ao final desse processo.

Vale ressaltar que ajustes na provisão de um plano em razão de demandas judiciais 
são procedimentos que devem ser realizados pela Entidade Fechada de Previdên-
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PREVIDÊNCIA EM FOCO

Previdência Complementar: 
fonte de poupança para o País

O sistema de previdência complementar ou privada, tanto 
no Brasil quanto no mundo inteiro, desempenha relevante 
papel econômico e social, mediante duas funções principais: 
garantir no médio e longo prazo os recursos necessários 
para assegurar o pagamento de aposentadorias e pensões 
dos seus participantes e associados, bem como contribuir 
para a formação de fundos de poupança compulsória que 
auxiliam no financiamento da economia em geral. 

A previdência privada está segregada em dois níveis: a) 
o das entidades fechadas destinada aos empregados de 
determinadas empresas, grupo de empresas, sindicatos, 
instituidores etc; e b) o das entidades abertas acessível 
a qualquer cidadão. No Brasil a previdên-
cia complementar fechada está regulamen-
tada pelas Leis Complementares nº 108  
e 109/2001. 

Daremos maior ênfase aos Fundos de Pensão 
que administram os recursos das entidades 
fechadas de previdência privada. Estes não 
visam lucro e as contribuições para formação 
dos fundos originam-se de duas fontes: do 
trabalhador participante e de sua empresa 
empregadora denominada patrocinadora. 

Além de sua atividade-fim, que é precipua-
mente social, as entidades administradoras 
dos fundos atuam como investidores que 
possuem uma função econômica relevante 
para o país, porquanto detém status de úni-
co mecanismo institucionalmente amadurecido de forma-
ção de poupança estável e de longo prazo. 

Os recursos administrados pelos fundos de pensão con-
tribuem como alavanca do desenvolvimento, viabilizando 
investimentos essenciais, tanto aplicando em títulos go-
vernamentais como em projetos econômicos e de infra-
estrutura. Esses fundos são investidores de perfil conser-
vador, não agem como especuladores, mas sempre tendo 
a prudência como norte. Além do que, são subordinados 
a normas reguladoras do sistema que estabelece critérios 
de aplicação dos recursos visando à segurança do próprio 
sistema e dos participantes/poupadores. 

Segundo publicação no site da Superintendência Na-
cional de Previdência Complementar-Previc, no Brasil o 
patrimônio dos 307 fundos de pensão montava em de-
zembro de 2015, valor em torno de 720,5 bilhões, repre-
sentando 13% do PIB do país. Entre os 10 maiores fundos 
de pensão, destaca-se em primeiro lugar a PREVI, fundo 
dos funcionários do Banco do Brasil, com patrimônio de 
156 bilhões. 

No Nordeste, tem participação relevante a Caixa de Pre-
vidência dos Funcionários do BNB - Capef, que detém 
patrimônio de 3,2 bilhões, sendo a segunda colocada em 
termos de patrimônio na região e uma das que apresentou 

maior rentabilidade para seus ativos no últi-
mo exercício de 2015, segundo informações 
da empresa especializada Aditus Consultoria. 

À guisa de informação, dados constantes na 
edição 845 de abril/2015 da revista “Carta 
Capital” em reportagem sobre Fundos de 
Pensão indicam que nos Estados Unidos os 
ativos desses fundos de pensão correspon-
diam a 113% do PIB, em 2015, no Reino Uni-
do a 131% e na Holanda – 170%. 

Assim, fica patente a importância da previ-
dência complementar fechada para todos 
os atores envolvidos: a) os participantes/as-
sociados mediante a garantia de uma renda 
complementar em torno de 65% do montan-
te quando da vida laboral, assegurando-lhes 

o exercício amplo de cidadania; b) as empresas patroci-
nadoras que a utilizam como importante ferramenta de 
RH, permitindo sentimento de segurança ao empregado 
e boa imagem junto à sociedade; c) as entidades admi-
nistradoras dos fundos de pensão, que contribuem sobre-
maneira, por meio da aplicação dos seus investimentos, 
para o desenvolvimento social e econômico do país. 

Por fim, lembramos a todos a necessidade da formação, 
especialmente entre os jovens, de uma cultura previden-
ciária, mostrando-lhes que a Previdência Complementar 
afigura-se como alternativa de renda contínua para ga-
rantia de uma aposentadoria tranquila!

Artigo da nossa Participante e ex presidente do Conselho Fiscal, 
Izabel Christina de Carvalho Colares Maia, publicado no Boletim 
Conjuntural do Corecon (Conselho Regional de Economia do 
Ceará), edição 2º trimestre de 2016.

Izabel é economista da Audiplan Consultoria Empresarial SS  
e conselheira do Corecon-CE.

“Os recursos 
administrados 
pelos fundos 
de pensão 
contribuem 

como alavan-
ca do desen-
volvimento”
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6 dicas para iniciar uma nova carreira 
após a aposentadoria

Se o aposentado optar por continuar a trabalhar, 
a regra número um é não colocar em risco o pa-
trimônio, afirma Reinaldo Domingos, educador 
financeiro e presidente do Instituto DSOP. “Não 
dá para pegar o fundo de garantia e todas as eco-
nomias e abrir uma grande franquia, por exem-
plo. Sempre é possível que o negócio dê errado, 
o que o levaria a perder tudo,” diz Domingos.

 

NÃO COMPROMETA 
SEU PATRIMÔNIO

TER SÓCIO AJUDA!

PREPARE-SE PARA FICAR SEM 
A TÃO ESPERADA LIBERDADE

Após mais de três décadas trabalhando, quando finalmente 
chega a hora da aposentadoria, uma onda de sentimentos pa-
recem tomar conta da sua vida. Se por um lado há a sensação 
de alívio, liberdade e dever cumprido, por outro, pode haver 
um vazio e falta de perspectiva com relação ao futuro. Come-
ça, então, a cruzada das pessoas com mais de 60 anos em 
busca de uma nova carreira. 

Para alguns consultores, buscar uma atividade depois da úl-
tima carimbada na carteira de trabalho pode ser uma ótima 
ideia. Mas para não transformar a tão sonhada aposentadoria 
em um pesadelo, é preciso estar preparado e seguir algumas 
recomendações. Abaixo, listamos seis dicas de especialistas 
para quem deseja dar um rumo à vida profissional depois da 
aposentadoria. Confira!

Antes de assumir toda a responsabilidade sozi-
nho, achando que terá para sempre o mesmo vi-
gor físico e a mesma agilidade com o raciocínio, o 
aposentado deve pensar em ter um sócio. Assim, 
consegue dividir tarefas e trocar ideias.

O consultor financeiro Antonio De Julio, do Mo-
neyFit, sugere que o aposentado se policie para 
não ficar pensando que tem toda a experiência do 
mundo e, por isso, não precisa de ninguém. “Eu 
indicaria sempre trabalhar com sócios. Não ape-
nas o parceiro financeiro, mas alguém que troque 
informações. O trabalhador vai ficando mais idoso 
e, muitas vezes, precisa de alguém para discutir 
opiniões e manter o negócio atualizado,” afirma.

CONSULTORIAS SÃO BOA 
OPORTUNIDADE PARA 
APROVEITAR A EXPERIÊNCIA
Se a aposentadoria já está deixando saudades dos 
tempos em que era admirado e reconhecido em 
sua atividade, por que não voltar para ela? Fazer 
consultoria é uma ótima oportunidade, diz De Ju-
lio, uma vez que será possível colocar sua experi-
ência em prática de uma forma mais leve.

“Se o trabalhador viajava bastante a trabalho, por 
exemplo, pode oferecer consultorias de viagens 
para executivos ou para terceira idade” diz. Para 
fazer isso, não é preciso um grande investimento, 
já que o escritório pode ser pequeno ou o serviço 
pode ser no espaço do cliente. Outra opção é dar 
consultoria financeira, caso o aposentado tenha 
exercido uma carreira focada em finanças.

MICROFRANQUIAS PODEM SER BOAS OPÇÕES
As microfranquias nada mais são do que franquias 
de baixo investimento, assim, podem ser uma opção 
para aposentados, já que não se deve usar grande 
parte do patrimônio para investir em um novo negó-
cio depois de aposentado. Há diversas opções que 
custam entre R$ 15 mil e R$ 25 mil, como por exem-
plo, franquia de cuidadores de idosos, de manuten-
ção de piscinas e jardins, diz Marco Imperador, sócio-
-diretor da empresa de microfranquias Zaiom. Outra 
vantagem é a possibilidade de fazer algo totalmente 
diferente da atividade que consumiu tantas horas nos 
anos anteriores. 

É louvável e válido querer continuar trabalhando, 
diz De Julio. Mas é preciso ter em mente que 
poderá colocar em cheque a liberdade que de-
morou tantos anos para conquistar, afirma. Ele 
sugere que, depois de ter certeza que não sofre-
rá com a falta de liberdade, o aposentado pla-
neje bem seu negócio e determine previamente 
os fluxos de trabalho, de preferência com uma 
carga horária menor do que costumava cumprir. 
Também é preciso saber, de antemão, se a nova 
atividade permitirá tirar férias e proporcionar 
tempo para lazer.

FAÇA ALGO DE QUE REALMENTE GOSTE
É comum encontrar pessoas que passaram a vida 
trabalhando a contragosto. Portanto, quando 
consegue se libertar, nada de repetir o erro, diz 
De Julio. Se pretende ter uma segunda vida pro-
fissional, não faz nenhum sentido fazer algo de 
que não goste. “Antes de tomar qualquer deci-
são, é essencial perguntar: eu gosto do que vou 
fazer?”, diz o consultor.
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ESPAÇO DO PARTICIPANTE

Esta mamãe/vovó é  
fera em finanças!

Quando resolveu participar da promoção “Minha mãe é 
fera em finanças” (veja mais na página 6), a aposentada 
Gizêlda Maria Maciel não imaginava que poderia ser a 
ganhadora. Mas, ao compartilhar com a Capef dicas de 
como pratica a educação financeira com seus filhos, aca-
bou sendo a sorteada, e levou para casa o “Jogo da Me-
sada”, além do livro “Poupança Começa na Infância”.

Antes de se aposentar, em 2014, Gizêlda Maria Maciel 
Castro da Silva exercia o cargo de Analista Bancária na 
agência do Banco do Nordeste Recife Domingos Ferreira, 
em Boa Viagem, Recife/PE.  Atualmente, reside com seu 
esposo Reginaldo e seus dois filhos no mesmo bairro em 
que trabalhava.

Para saber um pouco mais sobre as inspirações de Gizêlda 
para participar da promoção, batemos um papo com a 
aposentada. Confira!

www.capef.com.br           /capefnaweb          @capef            /tvcapef

O que achou da promoção “Minha Mãe  
É Fera Em Finanças”? 
Muito valiosa esta iniciativa da Capef, que instrui e incenti-
va as mães a educarem seus filhos desde cedo, levando-os 
a conhecer o real valor do dinheiro, a fim de que saibam 
aplicá-lo da melhor forma possível, principalmente nos 
dias atuais.

A Sra. foi a sorteada e recebeu, além do livro 
“Poupança começa na Infância”, o “Jogo da Mesada”. 
Esperava ganhar?
A notícia para mim veio como uma grande surpresa e 
imensa alegria! Respondi a promoção por interesse no as-
sunto, não esperava ganhar a não ser o livro, contudo foi 
muito bom receber o jogo, que é altamente instrutivo.

E para quem vai dar o livro e o jogo?
Tenho três filhos e duas netas. Vou presentear a todos; em 
nossas reuniões de família, vamos juntos participar de uma 
boa leitura e se divertir jogando e aprendendo a econo-
mizar! Darei, também, a oportunidade à minha filha Yanna 
Greice de instruir sua filhinha Gabriella, contando as es-
torinhas do livro e ensinando-a a poupar no seu “gatinho 
minhaeiro” (cofrinho em formato de gato). 

Como avalia sua relação com filhos e netas quando o 
assunto é ensinamento sobre finanças? 
Graças a Deus posso usufruir de um bom nível financeiro 
na aposentadoria devido à minha Previdência Comple-

mentar, minhas poupanças, meus investimentos e meus 
controles: na energia, nos remédios, na limpeza, na ali-
mentação, na higiene, enfim, em tudo. Por isso, tento 
sempre passar para meus filhos e netos o que aprendi so-
bre a importância de se poupar e investir, de forma escla-
recedora e objetiva.

Que mensagem você mandaria aos ‘benebeanos’ que 
ainda estão na ativa no Banco?
Aos jovens que estão iniciando sua vida financeira, alerto 
a não esquecerem que um dia estarão aposentados e ne-
cessitarão de ter uma vida tranquila. Com certeza, é mui-
to bom e válido que você disponha de um dinheirinho a 
mais para completar sua aposentadoria do INSS. Aconse-
lho que todos façam uma Previdência Complementar para 
sua tranquilidade! É certo o ditado: “De grão em grão a 
galinha enche o papo”. Foi poupando que comprei duas 
casas na cidade de Pesqueira/PE (uma para mim e famí-
lia, outra para minha funcionária doméstica) e este aparta-
mento onde resido, em Recife-PE.

Na página seis, você confere mais sobre a 
promoção “Minha mãe é fera em finanças” e 
descobre como participar da promoção “Meu 
pai é fera em finanças”!

Gizêlda apresenta prêmios que ganhou para a neta 
(Foto: Arquivo Pessoal)

SAIBA MAIS



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

QUIZ PREMIADO 

Respostas: Deliberativo; Soluções; Melhoria; Serviços; Eficiência; Ética.

O vencedor da edição de Março/Abril do informativo Acontece foi Bruno 
Pimentel, Participante Ativo de Salvador/BA.

1   Dos assuntos abaixo, qual deles ainda NÃO foi abordado 
na série “Conheça Seu Plano”: 
a) “Quais são as condições de Empréstimo da Capef?”

b) “Conheça o percurso realizado pela sua contribuição”

c) “Como é calculada a taxa de contribuição do seu plano?”

2    De acordo com o cronograma do processo eleitoral para 
Ouvidoria, o que está previsto para acontecer no dia 12 de 
agosto de 2016?

 a) Encerra-se o prazo para Inscrição dos(as) candidatos(as).
 
 b) Inicia-se o processo de votação.

 c) Serão enviadas as senhas para votação por email e/ou 
correspondência.

3 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   

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

6 Faça um comentário sobre esta edição ou de uma das 
matérias publicadas. 

Envie as respostas para o e-mail comunicacao@capef.com.br até o dia 20 de agosto e concorra ao sorteio do livro infantil  
“O Menino do Dinheiro” de Reinaldo Domingos, cujo vencedor será divulgado na próxima edição do Acontece. 

SOBRE A OUVIDORIA

Instituída pelo Conselho ___________ 

em março de 2008, a Ouvidoria da 

Capef tem como principais atribuições: 

receber, apurar a procedência e 

buscar ___________  para problemas e 

impasses, propondo ___________  nos 

processos, produtos e ___________  

da Entidade. Para aumentar a 

___________  e transparência da 

gestão, sua atuação deve ser pautada 

nos princípios de ___________, 

transparência e imparcialidade.

A capa desta edição trouxe como destaque a abertura do processo de eleição para o cargo de 
ouvidor. No texto abaixo, falamos sobre as principais atribuições da Ouvidoria. Descubra as palavras 
ocultas e encontre-as no jogo de Caça-Palavras!
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MEU EXTRATO
Apresenta o saldo inicial e final da sua 
conta individual, movimentação mensal, 
valor da cota, capital complementar, 
rentabilidade e histórico do desempenho 
das reservas acumuladas.

INSCRIÇÃO
Fornece a possibilidade de adesão aos 
empregados do BNB ainda sem cobertura 
previdenciária, de modo bem mais rápido 
e prático.

MEU BENEFÍCIO
Apresenta um simulador de benefício a 
partir da data de aposentadoria desejada.

APORTE EXTRA
Possibilita aos participantes a efetuação 
de aportes facultativos para aumentar o 
valor do benefício.
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