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O ano de 2012 foi marcado por
uma série de acontecimentos
que confirmaram as expectativas
de dificuldades para a economia
mundial. Na Europa, elevou-se
a expectativa de uma saída da
Grécia da zona do Euro. A crise
no bloco europeu atingiu países
de maior expressão na economia
mundial. Portugal, Espanha, Itália
e até mesmo a França passaram a
preocupar os economistas e analistas de mercado.
No continente americano, os Estados Unidos continuam apresentando números que não permitem
aos analistas afirmarem que o país
encontra-se em uma depressão ou
que já iniciou um período de recuperação da sua economia, que vem
combalida desde o ano de 2008.
A China, decantada como a atual
propulsora da economia mundial,
experimenta uma significativa redução de crescimento, saindo de
patamares de 10% ao ano para um
nível inferior a 8%.
No Brasil, iniciamos o ano de 2012
com bastante otimismo e uma expectativa de crescimento do PIB,
que variava entre 3 e 4%. Chegando o final do ano, esse número está
reduzido à metade, sendo fortemente impactado pela crise mundial, visto que no âmbito interno,
o consumo e o emprego estão em
linha com o esperado pelo Governo
e pelo mercado.
No âmbito da política monetária, o
Brasil vivencia um tempo em que a
taxa básica de juros da economia
está no menor nível já observado
pelo nosso País. Com esse patamar
de juros somente as aplicações
com maior nível de risco oferecem
taxas superiores às metas atuariais
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Destaques

da maioria dos fundos de pensão
brasileiros.
De uma forma bastante simplificada, esse é o pano de fundo em que
os países, as empresas, os fundos
de pensão e, por consequência, a
nossa Capef estão inseridos. Nesse
sentido, é de fundamental importância definirmos uma política de
investimentos que possibilite a geração de receitas para garantir a remuneração dos capitais investidos,
o reajuste dos benefícios pagos e a
manutenção do equilíbrio atuarial
dos planos administrados.
É nesse contexto extremamente
desafiador, que temos o prazer de
convidar a todos os Participantes
dos planos administrados pela Capef a participar do nosso 19º Seminário de Investimentos, que será
realizado nos dias 29 e 30 de novembro, no miniauditório do BNB
no Passaré.
O evento contará ainda com a presença de representantes do BNB, da
Capef, AABNB, AFBNB, de fundos de
pensão local e com a participação
de profissionais de mercado pertencentes a instituições financeiras
conhecidas e reconhecidas no mercado nacional e internacional.
Serão dois dias de discussão e análise do cenário econômico e previdenciário prospectado para 2013.
A sua participação é fundamental.
Venha, conheça as opiniões dos
especialistas, tire suas dúvidas,
dê a sua opinião, vamos construir
a nossa política de investimentos para o ano de 2013. Afinal, a
Capef é nossa e, somente com a
participação de todos, poderemos
enfrentar os desafios que se apresentam e construir uma previdência melhor.

Maria Auxiliadora é
eleita nova ouvidora
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CAPA

curta capef
Diretoria da Capef reúne-se
com novo presidente do BNB

Reuniram-se, pela primeira vez, no dia
21 de setembro, os diretores e ouvidora da Capef com o novo presidente do
Banco do Nordeste, Ary Joel. O encontro
aconteceu no gabinete da presidência, no
Passaré. Na ocasião, os representantes da
Capef apresentaram um breve histórico
da Entidade, destacando a situação previdenciária e os investimentos dos planos
de benefícios administrados pela Caixa,
além dos seus principais desafios.

Coluna “Mercado em Foco”
disserta sobre resultado dos
investimentos

Em agosto, a Capef lançou a coluna
Mercado em Foco. Através de um texto
e vídeo, gestores da Entidade fazem um
balanço do cenário macroeconômico,
apresentando os principais fatores globais que impactaram nos resultados
dos investimentos, no período. A coluna
é publicada na segunda quinzena de
cada mês, na seção “Notícias”, no site
www.capef.com.br, e enviada para os
Participantes do plano CV I juntamente
com o Extrato Mensal de Contribuições.

Capef participa do VII
Encontro de Representantes
da AABNB

19ª edição do Seminário de
Investimentos tem data e
programação definida
Durante o evento, serão definidas as estratégias de investimento
dos recursos administrados pela Capef em 2013. Participe e faça
parte desse importante momento!
A Capef promoverá, nos dias 29 e
30 de novembro, a 19ª edição do
Seminário de Investimentos, no
miniauditório do Centro de Treinamento do Banco do Nordeste - Passaré -, em Fortaleza.
Realizado anualmente desde 1994,
o evento tem como proposta reunir
profissionais de investimentos da
Entidade e de instituições financeiras para discutir o cenário econômico e traçar a Política de Investimentos para o próximo ano.
Além de ser um instrumento indispensável para a boa gestão dos investimentos dos planos administrados pela Entidade, o evento oferece
aos Participantes a oportunidade
de ser parte ativa na determinação
das estratégias de investimentos,
tendo como base os cenários ma-

croeconômicos apresentados pelos
especialistas convidados.
Para participar desse momento de
diálogo decisivo, pedimos que os
Associados confirmem presença,
enviando nome, telefone e e-mail
para o endereço eletrônico comunicacao@capef.com.br, ou pelo telefone (85) 4008-5739.

Sorteio de brindes

Mantendo a tradição dos anos anteriores, serão realizados sorteios
de um tablet e de outros brindes
entre os Participantes presentes no
evento, após o final de cada ciclo
de palestras.

Transmissão Intranet

Os Participantes Ativos que não puderem comparecer ao evento poderão assistir às palestras pela Intranet do Banco do Nordeste.

Confira a programação completa:

Representada pelo seu diretor de Previdência, Danilo Araújo, a Capef participou do VII Encontro de Representantes
da Associação dos Funcionários Aposentados do BNB (AABNB), em Fortaleza, nos dias 27 e 28 de setembro.
Em sua apresentação, Danilo traçou um
breve histórico dos planos previdenciários da Capef, com foco na evolução
populacional, benefícios, situação atuarial, rentabilidade e principais desafios do BD.

agenda
01/11

Posse da nova ouvidora da Capef

19/11

Pagamento dos benefícios do mês de
novembro/2012
Pagamento da segunda parcela do
13º benefício

29 e 30 /11

Seminário de Investimentos
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Destaque

Participantes elegem Maria
Auxiliadora Bezerra como
nova ouvidora da Capef
Com 891 votos (38,82%), a Participante
Assistida Maria Auxiliadora Bezerra foi
eleita nova ouvidora da Capef, através
de eleição direta realizada entre os
Associados da Entidade. O resultado
detalhado pode ser conferido no site
www.capef.com.br.
Empossada no dia 1º de novembro, Maria
Auxiliadora concedeu uma entrevista ao
informativo Acontece. Confira!
Qual o seu sentimento por ter sido
a mais votada entre os candidatos
ao cargo?
Sentimento de gratidão aos amigos
que fizeram a minha campanha e de
alegria pela oportunidade de poder
representar os Participantes na Ouvidoria da Capef, consciente da grande
responsabilidade que me aguarda.
O que a motivou a candidatar-se?
A vontade de contribuir com esse
processo de representação para
defender os reais interesses dos
Participantes, baseada em valores
morais, respeito, imparcialidade, solidariedade e ética, agindo na busca
de soluções efetivas com coerência,
agilidade, compromisso, transparência e senso de justiça.
O que foi fundamental para que a
Sra. ganhasse?
Foram fundamentais: o entendimento das pessoas com relação às
minhas propostas, a confiança na
minha capacidade de trabalho demonstrada durante a minha trajetória de 31 anos no BNB e o bom
relacionamento, pelo qual sempre
primei, com os colegas com quem
tive o privilégio de conviver.
Quais serão as suas prioridades
como ouvidora?
Dar continuidade e maior amplitude ao trabalho de interlocução
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com os Participantes, fortalecer
o relacionamento com as entidades representativas, estabelecer
outras parcerias e agir com autonomia para participar do processo
de governança da Caixa, transformando os anseios dos Participantes em instrumentos de melhoria
contínua dos processos de trabalho.
Como a Sra. avalia a condução de
todo o processo eleitoral por parte
da comissão organizadora?
Foi muito importante a escolha
do cargo de ouvidor por meio do
processo eleitoral. Serviu para demonstrar a capacidade de organização dos dirigentes da nossa Caixa
de Previdência, a seriedade e imparcialidade da comissão eleitoral
e a postura democrática de todos
os candidatos.
Qual mensagem a Sra. mandaria
aos Participantes da Capef nesse
momento?
A minha mensagem é de otimismo e de esperança nesse novo
momento de maturidade democrática que estamos vivendo, destacando o direcionamento estratégico da nova gestão do nosso
Patrocinador, com reflexos positivos nas suas entidades filiadas e
no cumprimento da missão específica de cada um.

Compromisso
de despedida
Ao despedir-se do cargo de
ouvidora, Zilana Ribeiro
reafirma o compromisso
de continuar lutando em
prol dos colegas e do BNB,
Capef e Camed
Cuidar do BNB e dos benebeanos sempre
fez parte de minha missão profissional,
tanto como representante sindical, quanto como gestora. Nesse sentido, foi uma
honra assumir o desafio de implantar a
ouvidoria da Capef, onde perseguimos
dois objetivos: melhorar o relacionamento com os Participantes e contribuir
na busca de soluções para o problema
previdenciário dos funcionários.
Nesse período, conseguimos incorporar
os Encontros com Participantes à rotina
da Entidade. Foram realizados mais de
30 encontros, que reuniram aproximadamente 1.100 Participantes, para compartilhar informações atualizadas sobre
os planos de benefícios administrados
pela Capef, além de discutir as principais
questões de interesse dos Associados.
Também participamos ativamente no
processo de aprovação e implantação do
plano CV I, importante instrumento de
renda previdenciária para os novos e antigos funcionários do Banco.
Por meio dos atendimentos prestados,
foi possível identificar oportunidades
de melhoria na gestão da Entidade e de
seus planos de benefícios. E, por isso,
agradecemos a todos os Participantes e
seus familiares pelas críticas e sugestões
recebidas. Essa convivência acrescentou
muito ao nosso crescimento pessoal e
profissional.
Porém, os feitos só foram possíveis porque o conjunto de conselheiros, diretores, gestores e equipe da Entidade
comprometeram-se com a Ouvidoria e
ajudaram no atendimento das demandas. Ressalte-se também a parceria do
BNB e da Camed, e das Entidades representativas, AABNB, AFBNB e Sindicatos
dos Bancários
Sei que ainda há muito a ser aperfeiçoado, mas deixo uma Ouvidoria consolidada, prevista em estatuto e nomeada
por meio de eleição direta. À colega
Auxiliadora, ouvidora eleita, desejo sucesso e a felicidade que tive na Capef.
E enquanto membro do Conselho de
Administração do Banco, permanecerei
posicionando-me em prol dos colegas e
de nossas instituições.

NOTÍCIAS CAPEF

Capef abre linha
de concessão de
empréstimo aos
Participantes do
plano CV I

Público de Salvador aprova
curso de educação financeira

No dia 22 de outubro, a Capef lançou uma
linha de concessão de Empréstimo a Participantes do plano CV I, atendendo à demanda
dos seus Associados.
A margem consignável para tomada de crédito é de até um salário/benefício bruto, condicionada à idade do Participante, de acordo
com a tabela abaixo, e o nível de comprometimento de renda máximo de 17,5%. Para os
Ativos, também será observado o limite de
70% do valor total das contribuições realizadas – apenas pelo Participante -, subtraídas
às taxas de risco e de administração.

Faixa

Idade

Valor
Máximo

prazo
Máximo

I
II
III
IV

Até 65 anos
de 66 a 75 anos
de 76 a 79 anos
de 80 a 90 anos

70.000,00
52.000,00
30.000,00
20.000,00

72
72
60
36

(R$)

(meses)

O empréstimo poderá ser contratado com taxas
de juros pré-fixadas e pós-fixadas, a depender
do prazo, permanecendo inalteradas durante
todo o período, conforme a tabela a seguir.

prazo
(meses)

60 a 72
48 a 59
36 a 47
13 a 35
Até 12

Taxa de juros (a.a.)

7,25%
7,00%
6,75%
6,50%
Taxa fixa formada pela
inflação projetada + 6%

Atualização
Monetária
IPCA

---

* O índice adotado e as taxas de juros especificadas estão
baseados na meta atuarial do plano, que é IPCA + 5,5%.

Para facilitar a tomada de decisão, os Participantes podem realizar simulações e consultar as regras dessa nova linha de empréstimo através da área restrita do site:
www.capef.com.br.
Para ter acesso ao crédito pela primeira vez,
o Participante deverá assinar o Contrato de
Abertura de Crédito (CAC), disponível na área
restrita do site da Capef.

O curso faz parte do Pograma de Educação Financeira e Previdenciária da Entidade

Em parceria com a BM&FBOVESPA, a Capef promoveu, no dia 14 de
setembro, um curso de Educação Financeira, na agência Salvador
Comércio, na Bahia. Na ocasião, compareceram Participantes Ativos
e Assistidos da Caixa.
De acordo com pesquisa realizada pela organização do evento,
90% dos presentes afirmaram ter suas expectativas totalmente
atendidas com relação ao conteúdo apresentado, e 10% responderam que ficaram “parcialmente” satisfeitos, não havendo nenhuma
indicação negativa.
Salvador, após Fortaleza e Recife, foi a terceira cidade a sediar o
curso. A intenção da Capef é levá-lo a todas as capitais que possuem
agências do Banco do Nordeste. Tão logo a programação para as novas turmas seja concluída, divulgaremos em todos os nossos canais
de comunicação. Fique atento!

Fala, Participante!
Eu achei o curso importantíssimo.
Acho que deveria ser, inclusive,
colocado na estrutura educacional.”
GETÚLIO VARGAS
Aposentado

Louvável a iniciativa da Capef,
porque trouxe conhecimento para todos
os interessados e escolheu um instrutor
gabaritado e competente.”
VALFREDO OLIVEIRA
Aposentado

O curso foi muito bom. Esperamos
que seja repetido para que a gente
aprimore esse conhecimento”.
NICOLAU BISPO DOS SANTOS
Analista Bancário
REVISTA ACONTECE • SETEMBRO/OUTUBRO • 2012
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GESTÃO TRANSPARENTE

Panorama dos planos de benefícios da Capef
Setembro / 2012

Plano BD

Plano CV I

Quantidade de Participantes

Quantidade de Participantes
Total: 3.389

Total: 6.660
Aposentados
3.404
Pensionistas
946

Pensionistas
4

Ativos
3.385

Ativos
2.310

Distribuição dos Investimentos

Distribuição dos Investimentos

Estruturados 0,01%
Operações com 3,63%
Participantes
Imóveis 6,83%

Renda Fixa
84,36%

Estruturados
1,40%

Renda Variável 5,20%

Renda Fixa
84,32%

Desempenho dos Investimentos
Discriminação
Renda Fixa
Investimentos Estruturados
Renda Variável
Imóveis
Operações com Participantes
Total dos Investimentos
Meta Atuarial

Renda Variável
14,24%

Desempenho dos Investimentos

Setembro/2012
0,980
2,615
0,863
1,340
1,072
1,073

Acumulado/2012
8,878
0,079
6,584
10,152
8,301
8,788

Discriminação

Setembro/2012
0,964
Investimentos Estruturados
(7,173)
Renda Variável
4,576
Total dos Investimentos
1,628
Variação da Cota Previdenciária
1,560
Meta Atuarial
0,972

Acumulado/2012
9,551
4,975
13,758
9,209
8,908
8,040

Renda Fixa

Comparativo do Desempenho
dos Investimentos (Acumulado/2012)

Comparativo do Desempenho
dos Investimentos (Acumulado/2012)

8,040
8,788

9,209

8,301

3,766

4,112

6,590
6,590

4,687

4,687

4,266

4,266
0

2

4

0
6

8

Setembro/2012
2.487.243

Provisões Matemáticas (B)

2.473.386
13.857

(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial).
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Resultado Atuarial valores em R$ mil

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

4

10

Resultado Atuarial valores em R$ mil
Demonstração

2

Demonstração

Setembro/2012

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A)

98.277

Provisões Matemáticas (B)

98.267

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit
(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial).
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PREVIDÊNCIA EM FOCO

Previdência Social dará
prioridade a mudanças
na regra da pensão
O secretário de Políticas de Previdência Social, Leonardo Rolim,
afirmou, no dia 1º de outubro, que
o Ministério da Previdência Social
definiu como prioridade mudar as
regras de pensão vigentes no sistema atual.
Segundo o secretário, a prioridade,
antes, era a criação da previdência complementar para o servidor
público – Funpresp -, cuja implementação já encontra-se em andamento. “Então, o tema número um,
agora, são as pensões”, disse o secretário. Segundo ele, o Brasil tem
o modelo “mais benevolente de
pensões do mundo e não dá para
manter como está”.
“A ideia é aproximar o sistema brasileiro aos dos demais países na
maior parte do globo, que contam
com restrições em relação aos valores desembolsados e às pessoas
aptas a recebê-los”, declarou Rolim.
O secretário citou alguns pontos
nos quais o modelo brasileiro se
distancia dos sistemas de outros
países: “Aqui, por exemplo, não há
prazo de carência nem prazo mínimo para o recebimento do benefício após um casamento ou união
estável. Além disso, no Brasil são
pagos valores integrais dos benefícios, não importando a quantidade
de dependentes”.
Outro ponto destacado por Rolim,
que deverá ser modificado, é a chamada reversão de cotas. “Se você

deixa uma viúva e filhos, quando
eles chegam à maior idade, toda a
pensão reverte para viúva. Em outros países, a cota deles é extinta”,
assegurou.
Ele disse também que está em debate a chamada dependência presumida, que é quando a viúva, mesmo com renda superior à do marido,
passa a receber pensão como se
fosse dependente. “Em outros países isso só ocorre se não houver
independência financeira”, afirmou
Rolim, deixando claro que isso deverá estar na lista de modificações.

Impactos da “benevolência”
De acordo com a Previdência, em
agosto deste ano, foram pagas
7,030 milhões de pensões por morte, das quais 122.810 se devem
a acidentes no trabalho. O Brasil
gastou em 2011 mais de R$ 100 bilhões com pensões. A inédita marca
foi recorde mundial.
A pensão por morte é um benefício
que faz parte da natureza do regime
previdenciário. O problema é que o
Brasil despende 3% do PIB em pensões, enquanto a média internacional é próxima a 1%.
A elevada despesa previdenciária
gera dois revezes: para cobrir tantos
gastos, necessita-se tributar muito;
ao se gastar muito com previdência,
limitam-se as despesas em outras
áreas, como saúde, educação e infraestrutura.

A ideia é aproximar
o sistema brasileiro aos dos
demais países na maior parte
do globo, que contam com
restrições em relação aos
valores desembolsados e às
pessoas aptas a recebê-los”
Leonardo Rolim
secretário de Políticas de
Previdência Social
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Está com dívidas?
Confira quais devem ser pagas primeiro
Contrair dívidas não é algo desejado por ninguém. Às vezes, entretanto, algumas pessoas perdem o
controle financeiro e acabam comprometendo o orçamento familiar,
de tal maneira, que não sabem nem
por onde começar para resolver o
problema. Contas e prestações atrasadas que só se acumulam e não
param de chegar: como interromper a formação dessa bola de neve
e voltar a ter noites de sono mais
tranquilas?

pela grande oferta de crédito a juros
menores disponíveis no mercado
nacional, atualmente. “Pode ser vantagem pegar um empréstimo para
pagar o cartão ou para cobrir o cheque especial, porque depois você
fica devendo a taxas menores à financeira”, explica Rocha, advertindo
o consumidor a não cair na tentação
de utilizar esse dinheiro para pagar
as dívidas com juros menores, como
de eletrônicos e bens de consumo
de baixo valor agregado.

Especialistas em finanças, em
matéria publicada no portal IG,
deram boas dicas de como reorganizar o orçamento, traçando
quais dívidas devem ser priorizadas e pagas primeiro.

Cheques especiais e cartões de crédito têm taxas médias de juros que
podem chegar a 159,76% e 238%
ao ano, respectivamente, de acordo
com dados da Associação Nacional
dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac).
Portanto, não é inteligente arrastar
esse tipo de dívida.

A primeira recomendação é: sente, ponha tudo o que deve mais
as obrigações mensais no papel, e
faça as contas.
Dê atenção especial àquelas que
incidem juros maiores, como cartão de crédito e cheque especial,
e às de serviços essenciais, como
água e luz.
“Em primeiro lugar, é preciso pagar
o que custa mais caro, de acordo
com a taxa de juros. Os juros mais
elevados no mercado são os do cartão de crédito e cheque especial”,
alerta Keyler Carvalho Rocha, presidente do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo
(Ibef-SP).
Para ele, contrair uma dívida, solicitando um empréstimo para quitar
outra, pode ser vantajoso, sobretudo
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Miguel Ribeiro de Oliveira, diretor
de estudos econômicos da Anefac,
afirma que o consumidor deve, ao
fazer as contas, pensar também
naquelas dívidas que penalizam
o consumidor no dia a dia. “Se eu
deixo de pagar a energia elétrica
de casa, cortam a luz. Se não pago
a escola, as crianças ficam sem a
matrícula no próximo ano letivo”,
exemplifica.
Essa dica vale ainda para condomínio em atraso e licenciamento
do veículo, que pode levar dor de
cabeça ao consumidor, caso o carro seja multado ou apreendido por
não estar regularizado. Deixar de
pagar o financiamento do veículo
também não é uma boa ideia, pois
a financeira pode reaver o carro em
alguns meses. Sendo assim, esse

tipo de dívida também deve estar
entre as prioridades.

Fim da lista

Entretanto, há algumas contas cujo
atraso penaliza menos o consumidor, e essas devem ir para os últimos lugares da sua lista.
É o caso de dívidas em lojas de
varejo, como eletrônicos, eletrodomésticos e móveis, cuja taxa varia
de acordo com a rede varejista. De
todo modo, obviamente, não é bom
que se arraste demais, pois incidirá
na inclusão do seu nome no SPC. A
dica de Keyler Rocha para esses casos é: “Sempre que puder parcelar
sem juros, aproveite. É uma forma
de esticar a dívida”.

Dicas dos especialistas
• Pague primeiro as contas de
serviços essenciais (água, luz)
e as contas que têm juros
mais altos (cartão de crédito e
cheque especial)
• Em seguida, quite as dívidas que
podem trazer dor de cabeça,
como condomínio em atraso e
licenciamento do veículo
• Preste atenção às contas que
têm altas multas. Em alguns
casos, a penalidade para o
atraso é de 20% da dívida
• Evite ao máximo pagar apenas
o mínimo do cartão de crédito
• Considere a possibilidade de
renegociar dívidas e tomar
empréstimo barato para quitar
contas com altos juros
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Coloque seus conhecimentos de educação financeira e previdenciária à
prova e divirta-se com os jogos de palavras cruzadas e Quiz Premiado.
Além de reforçar seus conhecimentos, você pode concorrer ao prêmio
desta edição. Confira abaixo.

quiz premiado

Divirta-se descobrindo as palavras escondidas no Jogo da Previdência.
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Política de Investimentos: Documento
que estabelece as diretrizes de alocação
dos recursos dos planos administrados
pela Entidade.

Passivo Atuarial: Somatório de todas as
obrigações de um plano de previdência
complementar inscritas em seus
portfólios previdenciais.

Mercado em Foco: Coluna em que
gestores da Capef fazem um balanço do
cenário macroeconômico, apresentando
os principais fatores globais que
impactaram nos resultados dos
investimentos, em um determinado
período.

Renda Vitalícia: Renda mensal paga
aos Participantes até a data de seu
falecimento, podendo ser revertida em
pensão, de acordo com o regulamento
do plano.

Conselho Fiscal: Órgão de controle
interno da Entidade que tem papel
controlador, fiscalizador e relator.

Contribuição Facultativa: Aporte de
recursos feito voluntariamente pelo
Participante Ativo, que visa ampliar os
benefícios a serem recebidos durante a
aposentadoria.

Os leitores que responderem corretamente
as perguntas desta edição, até o dia 10
de dezembro, participarão do sorteio do
livro “Brasil: 100 comentários – Política
econômica, finanças e investimento sem
complicações” cujo vencedor será divulgado
na próxima edição do Acontece.
Qual é o principal objetivo do Seminário de
Investimentos, promovido anualmente pela Capef:
a) Reunir especialistas da Capef e de instituições
financeiras para definir, em conjunto com
os Participantes da Entidade, a política de
investimentos do ano seguinte.
b) Apresentar palestras educativas sobre finanças
para que os Participantes aprendam as melhores
formas de investir.
c) Divulgar os resultados dos investimentos dos
planos administrados pela Capef, em 2012.
Como os Participantes Assistidos podem
acompanhar a coluna Mercado em Foco, e ficar
por dentro dos fatores globais que impactaram os
resultados dos planos da Capef no mês?
a) A coluna será publicada no informativo Acontece
a partir da próxima edição.
b) Será enviado uma correspondência mensal à
residência de todos os Participantes.
c) Através da seção “Notícias”, no site www.capef.
com.br, durante a segunda quinzena de cada mês.

O vencedor da edição
de Julho/Agosto do
informativo Acontece foi
José Welington Tomas,
gerente do ambiente de
Políticas Territoriais,
Ambientais e de Inovação
do BNB/DIRGE.
Para participar do Quiz Premiado
deste mês, encaminhe as respostas
corretas para o e-mail:
comunicacao@capef.com.br.
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ESPAÇO DO PARTICIPANTE

A capacidade de tornar-se
uma pessoa resiliente
Artigo de Participante Assistido mostra a importância de as pessoas desenvolverem
atitudes de autocontrole, compreensão das adversidades e otimismo para
o alcance de uma vida mais longa e feliz.
Por Antonio Carlos Santos,
economista e Participante
Assistido da Capef

A palavra resiliência tem sonoridade estranha e significado pouco
conhecido, mas pode fazer a diferença na vida de quem a incorpora.
Resiliência é um conceito psicológico oriundo da física, definida
como a propriedade que alguns
materiais apresentam de voltar ao
normal, depois de submetidos à
máxima tensão.
“Esse termo passou por um deslizamento em direção às ciências
humanas e hoje representa a capacidade de um ser humano de sobreviver a um trauma, a resistência
do individuo face às adversidades,
não somente guiada por uma resistência física, mas pela visão positiva de reconstruir sua vida, a despeito de um entorno negativo, do
estresse, das dores sociais, que influenciam negativamente para seu
retorno à vida”, diz a Dra. Sandra
Maria da Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência. É a capacidade de, conscientemente, mudar,
acompanhar tendências, sem perder o eixo, o foco.
Euclides da Cunha, em “Os Sertões”, escreveu “o sertanejo é, antes de tudo, um forte”, paradigma
da resiliência. “A seca não o apavora. É um complemento à sua vida
tormentosa, emoldurando-a em
cenários tremendos. Enfrenta-a,
estóico. Apesar das dolorosas tradições que conhece através de um
sem número de terríveis episódios,
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alimenta a todo o transe esperanças
de uma resistência impossível”.
Nas organizações, a resiliência trata da tomada de decisão, quando
alguém se depara entre a tensão
do ambiente e a vontade de vencer.
Essas decisões propiciam forças às
pessoas para enfrentarem as adversidades. Assim, pode-se considerar
que a resiliência é uma combinação
dos fatores: habilidade de se manter sereno; controle de impulsos;
otimismo; análise do ambiente;
empatia; autoeficácia; e, alcance de
pessoas, os quais propiciam ao ser
humano condições para enfrentar e
superar problemas e adversidades.
A habilidade de se manter sereno
diante de uma situação de estresse. Esse aspecto vem se tornando
corriqueiro na sociedade moderna.
Atualmente, o estresse faz parte do
dia-a-dia dos cidadãos nos âmbitos
familiar, profissional, acadêmico,
social, político. Assim, resiliente
não é aquele que nâo se depara
com situações de estresse, mas,
sim, aquele que sabe “digerir e driblar” os problemas, superando as
atribulações diárias da vida, de forma tranquila e serena.
O controle de impulsos é a capacidade de se regular a intensidade dos impulsos no sistema neuromuscular. É a aprendizagem de
não se levar, impulsivamente, pela
experiência de uma emoção. Explicita-se que as pessoas podem exercer um controle frouxo ou rígido
do seu sistema muscular, visto que
esse sistema está vinculado à regulação da intensidade das emoções.
O otimismo é a crença de que as

coisas podem mudar para melhor.
Investe-se na esperança e, por isso,
a convicção da capacidade de controlar o destino da vida, mesmo
quando o poder de decisão esteja
fora das mãos.
O ambiente, onde se identifica, com
precisão, as causas dos problemas
e das adversidades presentes. Essa
possibilidade habilita a pessoa a
se colocar mais seguro ao invés de
se posicionar em estado de risco.
“Se encaramos o adversário como
um demônio poderoso, fica quase
impossível lutar contra ele”. Mais,
ao “analisar o contexto e levar em
conta todos os lados do problema,
a pessoa tende a enfrentar melhor
a situação que ela considera irreversível”. Henry Fonda, em “Doze
Homens e Uma Sentença”, cultiva a
dúvida e recorre à história de vida
adversa e consegue reverter uma
tendência do jurado.
A empatia é a capacidade que o ser
humano tem de compreender as
emoções e sentimentos dos outros.
É o empoderamento em processo
de interação entre os seres que,
direta e indiretamente, convivem.
A autoeficácia é o fator que trata
da convicção e da capacidade de
o resiliente superar-se diante das
ações, dos desafios e caminhos diferentes da vida.
O alcance de pessoas é a capacidade de interação para viabilizar soluções às intempéries da vida, sem
receios e medo do fracasso. Nesse
sentido, as pessoas resilientes são
capazes de utilizar as pistas que
leem em outras pessoas para reorientar o comportamento, promovendo a autorregulação.

PALAVRA DA DIRETORIA
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Que tal reencontrar os amigos?
O tempo é capaz de muitas coisas. Inclusive, de distanciar grandes amizades.
E é para aproximar colegas que se aposentaram e perderam contato ao longo do
tempo, que a Capef criou o “Espaço do Reencontro”, no site da Entidade.
Nesse espaço, você pode encontrar amigos do Banco e permitir que eles também o
encontrem, matando as saudades e relembrando bons momentos.

Espaço do Reencontro

Faça parte: acesse a área restrita do site www.capef.com.br e clique em
“Espaço Reencontro”. Lá, você poderá preencher o termo “Autorização”,
permitindo a divulgação dos seus dados, além de ter acesso ao contato
de outros Participantes que já preencheram o termo.

www.capef.com.br

