
INFORMATIVO DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB - CAPEF

NOVO DIRIGENTE 
Alan Teixeira é nomeado 
para Diretoria de 
Previdência da Capef. 

PÁG 5

PLANO CV I
Ampliado o limite 
para Empréstimos a 
Participantes.

PÁG 5

BOM DESEMPENHO 
Estudo aponta 
rentabilidade da Capef 
bem acima da média do 
mercado em 2014

PÁG 8

No 120. MARÇO/ABRIL | 2015



www.capef.com.br           /capefnaweb          @capef            /tvcapef2

PALAVRA DA DIRETORIA

Visão solidária com 
ações práticas, assim 
se escreve uma 
história de sucesso
Respeitosamente, tomo a licença dos colegas Danilo Araújo e Zilana 
Ribeiro para utilizar este espaço com o objetivo de, como novo membro da 
Diretoria da Capef, apresentar-me brevemente a todos os Participantes.

Assumir essa honrosa posição, substituindo um profi ssional de tamanha 
capacidade como Jofran Peixoto, é muito gratifi cante. Não imaginava, 
há exatas três décadas, quando iniciei o Curso de Habilitação Bancária e 
comecei minha carreira no Banco do Nordeste, que poderia chegar um 
dia a esse posto.

Até ser nomeado como diretor de Previdência da Entidade, vinha 
exercendo o cargo de superintendente de Desenvolvimento Humano do 
BNB. Antes disso, dentre outras áreas, atuei como superintendente de 
Gestão de Recursos de Terceiros, lidando diariamente com o mercado 
fi nanceiro, área pela qual possuo formação e identifi cação, e que, com 
prazer, reaproximo à minha rotina. 

Os anos que passei no Banco foram muito desafi adores e ao mesmo 
tempo de aprendizagem. Ajudaram-me a crescer tanto no aspecto 
profi ssional, quanto no pessoal. Os conhecimentos adquiridos ao longo 
desses anos, não somente em virtude de cursos acadêmicos, dentre eles 
a graduação em Administração de Empresas e o mestrado em Economia, 
mas também graças à convivência com colegas de trabalho que foram 
mais do que professores para mim, certamente serão essenciais para que 
eu possa assumir, preparado, esse novo desafi o.

Aproveito a oportunidade para agradecer ao Presidente Nelson Antônio 
de Souza e toda a Diretoria do BNB pela confi ança que depositaram 
em mim, quando me indicaram para ocupar essa Diretoria. Um 
reconhecimento especial aos diretores da Capef Zilana, Danilo e Jofran 
que se empenharam para que meu nome fosse avaliado. Agradeço 
também aos integrantes do Conselho Deliberativo que aprovaram o meu 
nome. Posso garantir que vocês poderão contar com a minha força de 
vontade e capacidade para contribuir com o fortalecimento da nossa 
Caixa de Previdência. 

Já aos Participantes Ativos e Assistidos, assumo aqui o meu compromisso 
em lutar incessantemente pela superação dos desafi os da Caixa, com 
foco na busca pela ampliação da cobertura previdenciária entre os 
funcionários do Banco, por meio da adesão ao Plano CV I, e pela melhora 
de condição do benefício do Plano BD.

Enfi m, trago comigo uma visão solidária, que a meu ver, deve ser o princípio 
motivador de um dirigente, juntamente com o sentimento de que é no 
campo da ação prática, mediante propostas novas e concretas, que melhor 
poderemos escrever uma história de sucesso.

Contem comigo!
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Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Nordeste do Brasil 

CAPEF

Diretora-Presidente 
Zilana Melo Ribeiro 

Diretor de Administração
e Investimentos 

José Danilo Araújo do Nascimento  

Diretor de Previdência 
 José Alan Teixeira da Rocha 

Ouvidora 
Maria Auxiliadora Bezerra 

Coordenação 
Raquel Ribeiro

Vitor Santos (em exercício)

Jornalista responsável 
Fábio de Oliveira - Mte CE 2859 JP 

Redação 
Juliana Cavalcante e Fábio de Oliveira  

Projeto Gráfi co e Diagramação
GO! Branding + Design

www.heyholetsgo.com.br

Relacionamento com Participantes: 
0800 9705775 

Av. Santos Dumont, 771 - Centro 
CEP: 60150-160 - Fortaleza-Ceará 

www.capef.com.br

 José Alan Teixeira da Rocha
Diretor de Previdência
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“Um jornal reconhecido; É uma força, é 
poder; Que por todos é requerido; Pra 
difundir, se fazer ver. / O nosso jornal 
Acontece; Há muito se fez respeitar; 
Informativo nos fornece; Sobre tudo a 
pesquisar. / Nosso bom jornal mudou; 
Totalmente o seu perfi l; Nova roupagem, 
nova cor; Conteúdo, informações mil. / 
Enfoque sobre a Gestão; Notícias várias 
e destaque; Previdência, educação; E 
Espaço do Participante. / Até Diversão 
Previdente; Nos ensina o caminhado; E 
de maneira producente; Decifrar o Quiz 
Premiado. / É assim nosso jornal; Eclético 
e bem focado; Trata a todos por igual; Se 
Ativo ou Aposentado”. 

Meus parabéns à nossa Capef e a 
todos os seus administradores e 

Participantes. Confi o num crescimento 
ainda maior da nossa Instituição”.

Parabéns à atual administração. 
Que ela continue a gerir os planos 

com competência e profi ssionalismo, 
propiciando tranquilidade e bem-estar 

aos seus milhares de Assistidos”.

FALA,
PARTICIPANTE

AGENDA

18/05
Início da Promoção 

“Planejamento Financeiro 
começa na infância”

19/05
Pagamento dos Benefícios de Maio/2015

01/07 
Início do Recadastramento 2015

Versos de Antônio Carlos 
Sampaio de Oliveira 
escritor e Participante Assistido 
de Quixadá/CE, sobre o novo 
formato do Acontece.

Joaquim Rodrigues Coêlho,  
Participante Assistido de Fortaleza/CE, 

sobre o aniversário de 48 anos da Capef.

José Carlos de Melo Falcão,  
Participante Assistido de Fortaleza/CE, também 

sobre o aniversário de 48 anos da Capef.

Tem alguma sugestão/opinião sobre 
essa edição do Acontece? Envie 
para comunicacao@capef.com.br 

juntamente com uma foto de perfi l. 
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NOTÍCIAS CAPEF

Capef completa 
48 anos com solidez 
e equilíbrio

Fundada em março de 1967, a Capef comemorou, no último dia 8 de 
março, seu aniversário de 48 anos, com o alcance de mais de 11.000 
Participantes nos seus Planos de Benefícios, sendo 6.628 no Plano BD 
e 4.817 no Plano CV I. 

Muito mais do que um número signifi cativo, esse registro representa 
para a Capef a sua renovação e perenidade. A Caixa se renova por 
meio de uma maior conscientização dos empregados do Banco do 
Nordeste (Patrocinador-Fundador da Entidade), em especial dos 
mais jovens, que antecipam cada vez mais o planejamento do futuro. 
Referida mudança é crescente, resultado do cultivo de sementes que 
brotam aos poucos, através da educação fi nanceira e previdenciária, 
ação prioritária em nossa Entidade, bem como pelo ingresso de 487 
novos aposentados, que passaram à condição de Assistido do Plano 
BD, nos últimos meses. 

Além do crescimento do Plano CV I, com quase 5 mil Participantes 
inscritos desde o seu lançamento, destaca-se que hoje é possível 
observar um plano BD maduro e o jovem CV I, ambos equilibrados 
atuarialmente e rentáveis. O Plano BD, por exemplo, superou em 
2014 a sua meta atuarial pelo 6º ano consecutivo, além de conseguir 
recompor pelo 2º ano consecutivo, parte do reajuste concedido 
abaixo da infl ação em 2009, fruto do empenho e compromisso dos 
Conselhos, Diretoria e de todo o corpo funcional da Entidade. 

O aniversário foi da Capef, mas quem merece os parabéns são 
todos os Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios, que 
compreendem que a vida deve ser aproveitada agora e no futuro. 

Parabéns!

Comemoração do aniversário da Capef e do Dia das Mulheres, com as 
funcionárias da Entidade (Foto: Bruno Soares)
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DESTAQUE

Recadastramento 2015: Atualize 
seus dados e concorra a prêmios

De 1º de julho a 31 de agosto, a Capef promoverá 
o processo de Recadastramento 2015 de todos os 
Participantes dos Planos BD e CV I. Durante esse 
período, os associados Ativos e Assistidos deverão 
atualizar seus dados junto à Entidade de acordo com 
as orientações listadas no fi m desta matéria. 

O objetivo do processo é conferir segurança à folha 
de pagamento, evitando que benefícios sejam 
pagos indevidamente, causando prejuízos à Caixa 
de Previdência e, consequentemente, a todos os 
seus participantes.

Além do aspecto de segurança, a atualização 
cadastral é um processo fundamental para manter 
uma comunicação ainda mais ágil e efi ciente entre 
Capef e Associado. 

Com os dados atualizados, evita-se o extravio no 
envio de publicações impressas e eletrônicas, tais 
como, informativos, e-mails, newsletters, envio de 
contracheques, informações sobre concessão e 
pagamento de benefícios, empréstimos e diversas 
notícias de interesse coletivo, que são encaminhadas 
periodicamente aos nossos participantes.

Importante ressaltar, ainda, que o recadastramento 
é um processo obrigatório, sendo uma exigência 
legal da Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc).

ATUALIZE DENTRO DO PRAZO 
E CONCORRA A PRÊMIOS!
Os Participantes que realizarem 
o recadastramento dentro do prazo citado, 
além de manterem seus dados atualizados junto à 
Caixa de Previdência, concorrerão a prêmios!

Serão sorteados dois iPads. Um entre o grupo 
formado pelos Participantes Assistidos (Aposentados 
e Pensionistas) e outro entre os Participantes Ativos.

Os sorteios serão realizados após a conclusão do 
processo de recadastramento, em data a ser defi nida 
e divulgada amplamente.

Na área restrita do site 
www.capef.com.br, menu “Recadastramento”.

1ª Opção 
Na área restrita do site
www.capef.com.br, menu “Recadastramento”.

Ao escolher essa opção, o Associado deverá 
imprimir o formulário, assiná-lo e encaminhá-lo à 
sede* da Capef; 

2ª Opção
Por meio de formulário impresso 
Encaminhar para a sede* da Capef o formulário 
que será enviado** pela Entidade a todos os 
Participantes, devidamente preenchido e assinado.

* Av. Santos Dumont, 771 - Centro - CEP 60.150-160, Fortaleza-CE.
** Caso não receba o formulário até o dia 15 de julho, entre em contato com a área de 
Relacionamentos pelo telefone 0800 970 5775 e solicite uma segunda via.

PARTICIPANTES ATIVOS (1 OPÇÃO)

PARTICIPANTES ASSISTIDOS (2 OPÇÕES) 
(Aposentados e Pensionistas) 

COMO SE RECADASTRAR?
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NOTÍCIAS CAPEF

José Alan Teixeira da Rocha é funcionário de carreira do 
Banco do Nordeste há 30 anos. Antes de ser nomeado para 
a Diretoria da Capef, ocupava o cargo de superintendente 
de Desenvolvimento Humano. Possui ampla experiência no 
mercado fi nanceiro, já tendo atuado como superintendente 
de Gestão de Recursos de Terceiros. É formado em 
Administração de Empresas pela Universidade Estadual 
do Ceará (UECE), possui MBA Empresarial pela Fundação 
Dom Cabral e Mestrado Profi ssional em Economia pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC).

SOBRE O NOVO DIRETOR

Alan Teixeira é o novo 
Diretor de Previdência 
da Capef

Em virtude do término 
do mandato do diretor 
de Previdência da Capef, 
Jofran Peixoto, ocorrido 
no dia 28 de fevereiro, 
e atendendo aos artigos 
30 e 31 do Estatuto da 
Entidade, o Conselho 
Deliberativo nomeou 
José Alan Teixeira da 
Rocha para compor 
a Diretoria da Caixa 
durante os próximos 
quatro anos.

A cerimônia de posse 
do novo dirigente 
aconteceu no dia 23 
de março, na sede da 
Capef, em Fortaleza/
CE. Na ocasião, além 
da nomeação de Alan 
Teixeira, foi ofi cializada 
a nomeação de Gildete 

Mesquita Ribeiro, gerente do ambiente de Controle Financeiro de 
Operações de Crédito do Banco do Nordeste, como suplente do 
Conselho Fiscal. Ela passa a ocupar a vacância deixada pelo novo 
diretor da Entidade. 

RECONDUÇÃO DE CARGO
Encerrou-se também, no fim de fevereiro, o mandato do diretor 
de Administração e Investimentos, Danilo Araújo. Contudo, o 
Conselho Deliberativo decidiu reconduzí-lo ao cargo por mais 
um quadriênio.

Plano CV I:
ampliado o limite 
para Empréstimos

Edital de eleições 
para Conselhos 
da Capef será 
divulgado em julho

O Conselho Deliberativo da Capef 
aprovou melhorias na Política de 
Empréstimo a Participantes (EAP) do 
Plano CV I, que passaram a vigorar a 
partir do dia 1º de maio.

A alteração foi com relação ao limite 
para tomada de crédito. O aumento 
na quantidade de Participantes Ativos 
no Plano e, consequentemente, 
o crescimento do seu patrimônio, 
permitiram aos dirigentes da Caixa 
aprovarem um aumento do limite, até 
então de três salários/benefícios brutos, 
para cinco salários/benefícios brutos. 
Além disso, foi elevado o percentual 
de restrição do valor de resgate de 
contribuições de 70% para 85%.

Com relação às demais regras, essas 
mantiveram-se inalteradas. Para saber 
mais detalhes sobre as condições de 
Empréstimo a Participantes, acesse a 
área restrita do site www.capef.com.br, 
menu “Empréstimo”.

No início do mês de julho, será divulgado 
nos diversos canais de comunicação 
da Capef o edital do processo eleitoral 
para os Conselhos Deliberativo e Fiscal 
da Entidade. A previsão é que o pleito 
aconteça no mês de setembro. Na 
ocasião, todos os Participantes votarão 
em suas chapas preferidas para compor 
a renovação dos membros titulares e 
suplentes dos colegiados. Referido 
processo atende à legislação e ao estatuto 
vigente, que prevê a escolha de parte dos 
membros dos órgãos por meio de votação 
entre os associados da Capef.



Confi ra mais informações sobre todas essas notícias no site www.capef.com.br, menu “Notícias”.
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Primeiro evento do ano aconteceu na sede da Capef 
(Foto: Edgar Menezes)

Realizados primeiros 
Encontros do ano

Poupança começa
na infância

Relatório Anual 
tem prazo alterado
A Instrução Normativa nº 22, de 13/04/2015, 
determinada pela Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar – PREVIC -, alterou o 
prazo de envio do Relatório Anual de Informação 
(RAI). A data limite para envio do documento 
passou a ser atrelada ao prazo de encaminhamento 
das demonstrações contábeis da Entidade. No 
caso da Capef, o RAI será enviado até o dia 30 de 
junho por meio eletrônico a todos os Participantes, 
e em formato impresso, caso solicitado. 

O auditório da sede da Capef, em Fortaleza/
CE, foi palco do primeiro Encontro Estadual com 
Participantes do ano, ocorrido no dia 27 de março. 
Conduzido pela Ouvidoria e Diretoria da Entidade, 
o evento contou com a participação de diversos 
Associados, além do presidente e diretores da 
Camed e diretores da AABNB, AFBNB e BNB Clube. 
Durante o evento, foi apresentada a atual situação da 
Caixa e debatido os principais desafi os enfrentados 
pela Capef atualmente. As outras cidades que já 
sediaram o Encontro esse ano foram: Itabuna/BA 
(16/04), Salvador/BA (17/04) e Parnaíba/PI (30/04). 
Os próximos eventos acontecerão em Aracaju/SE 
(25/05) e Maceió/AL (26/05).

Para você que se preocupa 
com o futuro fi nanceiro das 
crianças, a Capef lançará, 
no mês de maio, o concurso 
cultural “Poupança começa 
na infância”. Para participar e 
concorrer a prêmios, envie, entre 
os dias 18 de maio e 31 de julho, 
um texto de gênero livre sobre 
a importância da educação 
fi nanceira para as crianças. 
Além da premiação, os melhores 
textos farão parte de um livro a 
ser enviado aos participantes da 
Entidade. Confi ra mais informações 
na última página deste informativo!

Zilana Ribeiro, (1ª da esquerda para a direita) compôs a 
mesa de abertura do evento (Foto: Divulgação AFBNB)

Capef marca presença 
na 47ª RCR da AFBNB

A diretora-presidente da Capef, Zilana Ribeiro, 
esteve presente na 47ª Reunião do Conselho 
de Representantes (RCR) da AFBNB. O evento 
aconteceu em Beberibe, litoral do Ceará, durante os 
dias 20 e 21 de março. 

Na ocasião, diretores da Associação, funcionários 
do BNB entre representantes de base e  convidados 
reuniram-se para tratar de temas relevantes para o 
Nordeste, bem como de questões pertinentes ao 
corpo funcional do Banco. 

Zilana participou do painel “Dignidade Previdenciária”, 
apresentando palestra com informações sobre a Caixa 
e respondendo a questionamentos dos convidados. 

A dirigente avaliou positivamente sua participação 
no evento. “Além de ser um encontro de amigos, 
considero muito rico discutir esse tema, que é o 
presente e o futuro dos amigos do BNB”, assegurou.

e 
re 
ulho, 

bre 
o
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vro a 
s da 

ações 
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PLANO BD

PLANO CV I

GESTÃO TRANSPARENTE
Panorama dos Planos BD e CV I

FEVEREIRO E MARÇO/2015

1.074
Participantes Assistidos 
(Pensionistas)              

Total: 6.611

3.759 
Participantes 

Assistidos 
(Aposentados)         

1.778 
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

0,24% 
Estruturados  

3,99% 
Renda Variável

83,37% 
Renda Fixa         9,65% 

Imóveis

2,75% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO FEV/15 MAR/15 ACUM./15

Renda fi xa 1,439 1,983 4,971
Renda variável 0,547 1,642 2,939
Investimentos estruturados 2,928 0,971 7,096
Imóveis 0,326 0,530 1,362
Operações com Participantes 1,939 1,633 4,789
Total dos investimentos 1,319 1,849 4,579
Meta atuarial 1,548 1,986 5,567

DISCRIMINAÇÃO FEV/15 MAR/15 ACUM./15

Renda Fixa 1,458 2,061 5,182
Renda Variável 3,425 2,745 0,769
Investimentos Estruturados -0,051 -0,205 1,630
Operações com Participantes 1,784 1,786 4,953
Total dos Investimentos 1,479 1,998 4,943
Variação da Cota Previdenciária 1,462 1,979 4,887
Meta Atuarial 1,608 1,795 5,182

DEMONSTRAÇÃO FEV/2015 MAR/15

Patrimônio Líquido* (A) 2.968.121 3.003.523
Provisões Matemáticas (B) 2.961.093 2.997.423
Situação Atuarial (A-B) 7.028 6.099

(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial). 
*Patrimônio Líquido Garantidor das Provisões Matemáticas.

DEMONSTRAÇÃO FEV/15 MAR/15

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 284.113 295.302
Provisões Matemáticas (B) 284.090 295.280
Situação Atuarial (A-B) (-) défi cit (+) superávit 22 23

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

COMPARATIVO DO DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS 
(% ACUMULADO/2015)

COMPARATIVO DO DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS 
(% ACUMULADO/2015)

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

Participantes 
Assistidos 
(Pensionistas)

8              

2 
Participantes 
Assistidos 
(Aposentados)              

Total:  4.977

4.967
Ativos

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

2,30% 
Estruturados  

1,57% 
Renda Variável

2,66% 
Operações com 
Participantes

93,46% 
Renda Fixa         

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

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.

5,567

4,579

4,207

2,810

2,918

2,286

0,823IFIX11

4 62-2-4 0

5,182

4,943

3,828

2,810

2,918

2,286

0,823IFIX11

4 62-2-4 0
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PREVIDÊNCIA EM FOCO

Estudo aponta rentabilidade da 
Capef bem acima da média do 
mercado em 2014
Um estudo realizado pelo Núcleo Técnico da Abrapp 
(Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar), divulgado no fi nal 
de abril, apontou que a rentabilidade dos planos 
administrados pela Capef foi consideravelmente 
superior à média dos planos dos fundos de pensão 
brasileiros, no ano de 2014.

Segundo a pesquisa, que foi realizada entre 974 
planos, a rentabilidade média no período foi de 
9,88%, inferior à média ponderada do retorno 
obtido pelos planos da Entidade, de 14,45%.

Ao avaliar os planos de acordo com a modalidade, a 
Capef também obteve posição de destaque. 

Enquanto a média dos planos de Benefício Defi nido 
(BD) pesquisados foi de 9,81% de retorno, o Plano 
BD da Capef alcançou 14,59%. 

Já a média de rentabilidade dos planos de 
Contribuição Variável (CV) foi de 9,52%, enquanto o 
Plano CV I da Capef obteve um retorno de 12,91%.

POUCOS PLANOS ATINGIRAM A META
O bom desempenho dos planos da Capef, mesmo 
diante de um cenário desafi ador, fi ca ainda mais 
evidente quando o estudo coloca os planos da 
Entidade no grupo de apenas 12,32% que atingiram 
a meta atuarial no mesmo período. De acordo com 
a pesquisa, 87,68% dos planos estudados não 
atingiram a meta atuarial.

Para ter acesso ao estudo completo, acesse o site 
www.capef.com.br, menu “Notícias”. 

DESEMPENHO RECONHECIDO 
PELO 2º ANO CONSECUTIVO
Esse é o segundo ano consecutivo que a performance 
dos planos da Capef é destaque entre o segmento 
do mercado. Isso porque um levantamento realizado 
pela revista Investidor Institucional, edição Julho/2014, 
apontou que a Capef foi a Entidade Fechada de 
Previdência Complementar mais rentável do Nordeste 
e 5ª do Brasil, em 2013. A informação foi divulgada no 
ranking ‘Top Atuarial’ dos fundos de pensão, publicado 
anualmente pelo periódico mencionado. 

MÉDIA 
GERAL

MÉDIA 
PLANOS BD MÉDIA 

PLANOS CV

MÉDIA 
CAPEF

PLANO BD 
DA CAPEF PLANO CV I 

DA CAPEF

9,88% 9,81% 9,81%

14,45%
14,59%

12,91%

CONFIRA O COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DA CAPEF 
COM OS PLANOS DO SEGMENTO NO ANO DE 2014:
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9 dicas para renegociação 
de dívidas
Se você está com dívidas que têm tirado seu sono, então 
o momento é de se acalmar e buscar informações para 
mudar o enredo da sua vida fi nanceira. E é importante 
que isso seja feito logo. Enquanto o consumidor não se 
manifesta para sanar esses problemas, a dívida cresce 
de forma rápida e pode se tornar impagável, o que 

difi culta bastante na hora de fazer acordos.

Para auxiliá-lo neste processo, trouxemos algumas dicas 
de especialistas publicadas pelo Portal IG com algumas 
orientações para que você consiga uma renegociação 
mais vantajosa. Veja abaixo:

Elabore uma proposta antes de negociar
Não adianta tentar fazer um acordo com o credor sem 
antes pensar em uma proposta realista de como pagar a 
dívida. O risco do despreparo é a empresa propor suas 
próprias condições, que podem não ser as mais favoráveis. 
Para colocar a ideia no papel, não há regra. “Em uma 
negociação, vale tentar de tudo. Mas o credor pode 
recusar o pedido”, observa a supervisora institucional da 
Proteste (Associação Brasileira de Defesa do Consumidor), 
Sonia Amaro. É preciso estar preparado, também, para 
uma contraproposta da instituição, e avaliar se ela é 
compatível com seu bolso.

Se for quitar à vista, peça desconto
Se há uma reserva fi nanceira para quitar o valor total do 
empréstimo, essa é a oportunidade ideal para negociar um 
desconto. Para o credor, é sempre interessante receber o 
dinheiro de imediato, por isso vale tentar uma redução da 
dívida ao quitá-la, na opinião de Sônia. 

Evite novas dívidas após negociar
Feita a negociação da dívida, o primeiro cuidado é evitar perder o controle das fi nanças mais uma vez. É importante não deixar as 
dívidas ultrapassarem 35% da renda mensal, além de manter uma reserva em aplicações como a caderneta de poupança, equivalente 
a uma ou duas prestações da dívida, para usar em casos emergenciais, evitando uma nova inadimplência.

Mutirões oferecem descontos maiores
É comum que instituições fi nanceiras se reúnam para fazer 
mutirões ou campanhas de renegociação de dívidas. Nesses 
casos, a oportunidade de descontos maiores é grande, já 
que as empresas convocam os devedores em massa para 
quitar as dívidas. “Os descontos podem chegar a 50%”, 
afi rma Alfi eri, da ACSP (Associação Comercial de São Paulo). 
Este tipo de proposta, que costuma partir de bancos ou 
administradoras de cartões, é sempre vantajosa para o 
credor, avalia a economista do Idec (Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor), Ione Amorim. “A empresa que 
negocia de forma coletiva ganha sobre o volume das dívidas 
quitadas”, observa.

Fique atento às penalidades
Se o devedor for procurado com ameaças de que perderá 
bens ou terá descontos no salário pelo não pagamento 
da dívida, é preciso fi car alerta. “As únicas penalidades 
permitidas pelo Código de Defesa do Consumidor pela 
inadimplência de empréstimos são multa de 2% do valor da 
dívida e juros de até 1% ao mês pelo atraso no pagamento”, 
observa a supervisora da Proteste, Sonia. Ela lembra que 
algumas empresas tentam cobrar do consumidor taxas 
indevidas, como as supostas despesas que tiveram com a 
cobrança da dívida. 
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Procure o credor “frente a frente”
Contatar a empresa credora, como bancos ou 
fi nanciadoras, é o primeiro passo para tentar uma 
negociação segura, acredita Sonia, da Proteste. “É 
melhor tentar ser atendido pessoalmente, em um setor 
especializado”, recomenda. Se o atendimento não for 
possível, o que é mais comum em grandes empresas, 
demonstre a intenção de pagar a dívida e tente marcar 
um horário no setor responsável. Se mesmo assim a 
comunicação for difícil, opte por outros meios, como 
e-mails.

Negociar pela internet é alternativa
Desde o fi m de 2012, serviços virtuais como o “Quitei.
com” e o “Limpa Nome”, da Serasa Experian, oferecem 
a opção de chegar a um acordo com o credor pela 
internet. Eles não interferem, nestes casos, na negociação 
entre as duas partes. Mas a recomendação de Ione, do 
Idec, é pesquisar em órgãos de defesa do consumidor a 
idoneidade dos sites que oferecem estes serviços. Se a 
proposta não partir do devedor, é preciso avaliar se ela é 
satisfatória e cabe no orçamento antes de aceitá-la.

Quando pedir redução de juros
Um caso específi co permite ao consumidor tentar 
negociar a redução dos juros de seu empréstimo ou 
fi nanciamento. De uma hora para outra, bancos ou 
lojas podem baixar as taxas do crédito de maneira mais 
expressiva. “Neste caso, vale tentar um acordo para 
reduzir os juros, se o consumidor puder provar que foi 
seriamente prejudicado. De toda forma, o credor não 
é obrigado a aceitar a proposta”, diz a supervisora da 
Proteste.

Consulte órgãos de proteção ao consumidor
Qualquer dúvida que surja antes de fazer a proposta 
pode ser esclarecida em órgãos de defesa do 
consumidor, como os Procons de sua região. Vale 
também consultar todas as cláusulas do contrato 
assinado no empréstimo ou fi nanciamento. Ainda assim, 
pode haver pontos abusivos, nem sempre permitidos 
por lei. Nestes casos, somente um especialista pode 
orientar o devedor como proceder.

2

6

4

8



www.capef.com.br           /capefnaweb          @capef            /tvcapef10

ESPAÇO DO PARTICIPANTE

Integridade, ética e competência: 
as maiores heranças de Nilson 
Holanda à família BNB
Antônio Nilson Craveiro Holanda, um dos 
presidentes mais admirados da história 
do Banco do Nordeste e Participante 
Assistido da Capef, deu adeus no dia 2 
de abril, aos 79 anos, em Brasília. 

Partiu, mas deixou como herança qualidades 
que marcaram a história de todos que, de 
alguma forma, tiveram a oportunidade 
de conviver com esta fi gura, considerada 
exemplo de profi ssionalismo, integridade e 
ética em todos os aspectos.

Dono de um currículo invejável na 
área econômica/administrativa, Nilson 
Holanda, que presidiu o BNB entre 1974 
e 1979, tinha uma personalidade forte, 
séria. “Era um homem muito sisudo, mas 
sobretudo preocupado em administrar 
com efi ciência. Sempre muito fi rme em 
suas decisões, ouvia bastante antes 
de tomar qualquer atitude. Depois, 
difi cilmente voltava atrás”, relata o 
aposentado Inaldo Galindo, de Recife/
PE, que trabalhou diretamente com ele 
durante o período de sua gestão, como 
coordenador do Núcleo de Agroindústria.

Embora admirasse várias qualidades de 
Nilson Holanda, Galindo faz questão de 
destacar uma: a ética. Para exemplifi car, 
ele contou uma história ocorrida à 
época em que trabalharam juntos:  
“Certa ocasião, um dos governadores 
nordestinos ofi ciou ao Banco pedindo 
a dispensa de uma garantia adicional 
cogitada para a aprovação de um projeto 
a instalar-se em seu Estado. O Dr. Nilson 
encaminhou o pedido para análise técnica 
e, após ter recebido parecer favorável 
à dispensa da garantia, respondeu ao 
Governador que o Banco acolhera seu 
pedido. Entretanto, esclareceu em sua 
resposta que a concordância ao pedido 
resultara de análise técnica conduzida 
pelo setor responsável. É como se 
dissesse: atendo ao pedido, Governador, 
não por motivação política, mas porque 
encontrou justifi cativa diante do quadro 
técnico do Banco”.

Firmo de Castro, economista e também 
‘benebeano’ aposentado,  era outro 
profundo admirador de Nilson Holanda. 

Conviveram profi ssionalmente não 
só durante o período do Banco, mas 
também posteriormente, quando o ex-
presidente e ele próprio rumaram o 
caminho do magistrado e da consultoria. 
“O Nilson era a integridade em pessoa. 
Transbordava competência. Era uma 
fi gura ímpar em todos os sentidos. 
Embora fosse muito dedicado à família, 
não era de muitas palavras e não tinha 
uma vida social muito intensa. Consumia 
muito do seu tempo para se aperfeiçoar 
profi ssionalmente”, conta.

Com relação à contribuição de Nilson 
Holanda ao Banco do Nordeste, Firmo 
de Castro assegura que o ex-presidente 
foi de extrema importância. “Ele deu um 
trato profi ssional ao Banco. Introduziu 
o planejamento, montou uma equipe 
de assessoramento da instituição que 
representou um avanço importante. Fez 
uma reforma interna que benefi ciava 
os funcionários. Nesse período, 
o Banco passou por uma fase de 
crescimento muito importante”, afi rma, 
complementando: “Ele foi fundo nas 
questões administrativas, inclusive no 
que diz respeito à própria Capef, tendo 
se preocupado em agir para manter o 
equilíbrio atuarial da instituição. E fez 
isso com maestria”.

O economista Lima Matos, que integrava o 
departamento de mercado de capitais na 
gestão de Nilson enquanto presidente do 
BNB, vai além: “Ele foi um dos melhores 
presidentes que o Banco já teve. Um ser 
humano exemplar, sempre preocupado 
em achar soluções de desenvolvimento 
para o Nordeste, estimulou muito a 
melhoria como um todo”.

Em discurso realizado na missa de sétimo 
dia do falecimento do ex-presidente, 
Matos destacou suas qualidades e 
falou sobre o legado deixado aos 
‘benebeanos’. “Todos que fazem ou 
fi zeram o BNB possuem um grande 
sentimento de gratidão e orgulho por 
terem tido um presidente que tanto fez 
pelo desenvolvimento e formação do 
corpo funcional”, disse, fi nalizando: “o 
Brasil perdeu um grande homem!”.

Ele foi 
um dos 

melhores 
presidentes 
que o Banco 

já teve”

Lima Matos

SOBRE NILSON 
HOLANDA

Nascido em 22 de 
junho de 1935, 
em Limoeiro 
do Norte/CE, 
Nilson Craveiro 
foi funcionário 
de carreira do 
BNB desde 1955, 
tendo presidido 
a instituição de 
1974 e 1979. 
Aposentou-se 
em 1984, quando 
tornou-se 
Participante 
Assistido da 
Capef. 

Mais detalhe sobre 
sua carreira você 
acessa em 
www.capef.com.br.



Durante os meses de julho e agosto, a Capef realizará 
o processo de Recadastramento entre todos os 
Participantes da Entidade. Abaixo, descubra as palavras 
ocultas, coloque-as no jogo de Palavras Cruzadas e 
mostre que você já sabe como deverá proceder para 
ficar com os dados cadastrais em dia com a sua Caixa 
de Previdência. 

JOGO DA PREVIDÊNCIA

Gabarito: 1: Ativos / 2: Restrita / 3: Assistidos / 4: Recadastramento / 5: Formulário / 6: Sede

FORMAS DE RECADASTRAMENTO

1 Participantes _____1_____
 Exclusivamente por meio da área ____2____ do site 

www.capef.com.br, menu “Recadastramento”.

2 Participantes ____3____

 1ª Opção
 Por meio da área restrita do site www.capef.com.br, 

menu “_____4_____”.

 Ao escolher essa opção, o Associado deverá 
imprimir o ____5____, assiná-lo e encaminhá-lo à 
sede da Capef; 

 
 ou
 
 2ª Opção
 Encaminhando para a ____6____ da Capef o 

formulário que será enviado pela Entidade a todos 
os Participantes, devidamente preenchido 

 e assinado. 

QUIZ PREMIADO 

Os leitores que responderem 
corretamente as perguntas desta 
edição até o dia 15 de junho, 
participarão do sorteio do livro 
“Pai Rico Pai Pobre”, de Robert 
Kiyosaki, cujo vencedor será 
divulgado na próxima edição 
do Acontece

O vencedor da edição de Janeiro/Fevereiro 
do informativo Acontece foi a Participante 

Assistida de Fortaleza Edila Lima Rolim

1 Com relação ao estudo realizado pela 
ABRAPP sobre a rentabilidade dos 
planos de Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar em 2014, 
é correto afi rmar quê:  
a) Quase 90% dos planos atingiram a meta 

atuarial, incluídos nesse grupo aqueles 
administrados pela Capef. 

b) O Plano BD da Capef obteve um retorno 
de quase 5% a mais do que a média dos 
planos de Benefício Defi nido do Brasil.  

c) O Plano CV I da Capef obteve um 
retorno igual ao da média dos planos de 
Contribuição Variável brasileiros.

2 Segundo especialistas, para obter uma 
vantajosa renegociação de dívidas NÃO é 
recomendável:
a) Participar de mutirões ou campanhas de 

renegociação de dívidas.
b) Negociar pela internet através de 

serviços virtuais especializados no 
assunto.

c) Chegar ao credor sem uma proposta de 
como pagar a dívida.

3 Qual matéria você mais gostou desta 
edição do Acontece?

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

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