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APRESENTA A SEÇÃO INFORMA CONDEL. 
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O objetivo da publicação é divulgar 
algumas das recomendações do Con-
selho Deliberativo que foram imple-
mentadas durante o ano e, de alguma 
forma, buscam aprimorar os nossos 
planos e serviços, melhorando a situa-
ção dos nossos Participantes.

Para iniciar a seção, trazemos uma re-
comendação realizada pelo CONDEL 
no início de 2018, com a finalidade de 
melhorar a política de Empréstimos 
dos Planos da Entidade. 

A sugestão era analisar a viabilidade 
de alteração dos limites dos Emprésti-
mos, por faixa etária, tendo em vista a 
expectativa de vida das novas tábuas 
de mortalidade que entraram em vigor 
no ano corrente. Após a realização de 
estudos por parte da equipe da Ca-
pef, em maio foi possível a aprovação 
da elevação nos valores máximos de 
concessão de Empréstimo dos Planos 
BD e CV I. Referida mudança passou a 
vigorar em junho de 2018.

A Comunicação da Entidade foi outro 
ponto de destaque na agenda do Con-
del este ano. Uma das recomendações 
do órgão foi a criação de um material 
destinado aos Participantes informan-
do os benefícios a que têm direito na 
Capef. Nesse sentido, foi elaborado e 
publicado em nosso site (menu “Comu-
nicação”, seção “Publicações”) e envia-

Quando atualizamos nossa marca no último ano, um 
dos principais objetivos buscados era colocar em 
prática uma nova forma de comunicar e se relacio-
nar, mais próxima de você, Participante. Até para nos 
ajudar no alcance desse propósito, realizamos no pri-
meiro semestre de 2018 uma Pesquisa de Comporta-
mento, de modo que nos permitisse conhecer melhor 
suas preferências, hábitos e costumes.

Com os resultados da referida pesquisa, notamos em 
uma das respostas o desejo do nosso Participante 
em contar com um novo canal de comunicação com 
a Capef, pelo Whatsapp. Diante disso, temos o prazer 
em anunciar que a partir de 3 de dezembro, essa fer-
ramenta será mais uma opção para aqueles que pre-
cisarem tirar dúvidas e receber informações do seu 
Plano de Previdência de forma rápida e prática. Para 
ter acesso ao serviço, adicione em seus contatos o 
número (85) 9.9761-0077. 

Essa excelente novidade foi anunciada durante a 
abertura do 25º Seminário de Investimentos e Bene-
fícios, que por sinal, é outra pauta em evidência nesta 
edição do Acontece. Mais uma vez, a programação 
do evento foi bastante focada nos objetivos, cabendo 
destacar a organização e o apoio que sempre rece-
bemos do nosso principal patrocinador, o Banco do 
Nordeste, sem deixar de mencionar o patrocínio dos 
demais parceiros. 

do por e-mail uma Cartilha contendo as 
regras dos Planos BD e CV I.

Ainda pensando na educação previ-
denciária dos nossos Participantes, 
o CONDEL também recomendou que 
fosse criado um material que explicas-
se como são calculados os benefícios 
e reajustes dos nossos Planos. Assim, 
a área de Comunicação da Capef ela-
borou um e-book intitulado “Assuma o 
Controle do Seu Futuro”. A publicação 
permite aos leitores compreenderem 
as variáveis que impactam o valor do 
seu benefício e, a partir desse conhe-
cimento, entenderem como e por que 
devem ser parte ativa na gestão de seu 
futuro.

Já com o intuito de manter os dirigen-
tes da Entidade atualizados, o CONDEL 
recomendou que fosse oferecido, sem-
pre que possível, oportunidades de for-
mação e aprimoramento voltados aos 
membros dos Conselhos Deliberativo 
e Fiscal. Alinhado com essa sugestão, 
em agosto, a Capef promoveu os cur-
sos “Os Aspectos de Governança e as 
Ações Pertinentes ao Conselho Fiscal” 
e “Introdução ao Mercado Financeiro: 
Fundos de Investimentos e Derivativos”, 
destinados principalmente aos conse-
lheiros, gestores e funcionários da En-
tidade. A ideia é que os treinamentos 
sejam ofertados periodicamente.

ACONTECE 
APRESENTA SEÇÃO 
‘INFORMA CONDEL’

Os painéis sobre cenário macroeconômicos e estra-
tégias de investimentos, apresentados pelos especia-
listas convidados, proporcionaram ótimos subsídios 
e repercutiram no momento final da proposta das 
macrocarteiras dos planos para 2019, a ser encami-
nhada ao Conselho Deliberativo junto com a Política 
de Investimentos. Isso ficou evidenciado pelo alto 
nível de discussão e interação dos Participantes em 
conexão com os cenários e indicadores consolidados 
no evento.

Vale ressaltar que neste Seminário muitos participan-
tes marcaram presença pela primeira vez, o que, para 
nós, é muito gratificante. E agora que concluímos a 
proposta da Política de Investimentos, sugerimos a 
todos que se mantenham atentos, acompanhando a 
sua execução e seus resultados, na performance dos 
investimentos apresentada mensalmente.

Por fim, aproveitamos a oportunidade para adiantar o 
nosso desejo de boas vindas aos Participantes que forem 
contemplados no Plano de Incentivo ao Desligamento, 
e mudarão de perfil na Capef, passando de “Ativo” para 
“Assistido”, em breve. Tivemos a honra de participar do 
Limiar 2018, evento promovido pelo Patrocinador para 
os funcionários elegíveis ao PID e, assim como todos os 
demais que participaram do programa, contribuir com 
informações relevantes para aqueles que, em breve, te-
rão novo recomeço. Afinal, como dizia o slogan do Limiar:  
“Todo começo é mais fácil quando se está preparado”.
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Oobjetivo do evento, 
que ocorreu duran-
te os dias 22 e 23 de 
novembro no Cen-

tro de Treinamento do Passaré, 
foi apresentar os desafios e as 
possibilidades de preparação e 
construção de um pós-carreira 
produtivo e saudável.

Jurandir Mesquita participou do 
painel “Estruturando o Pós-Car-
reira”, que também contou com 
a presença da aposentada Zila-
na Ribeiro, como mediadora, e 

do Diretor Presidente da AAB-
NB, José Edson Braga.

“Se eu soubesse deste curso, 
tinha esperado para sair neste 
PID”

Aposentada há menos de um 
ano e tendo a Diretoria Executi-
va da Capef como sua última lo-
tação na carreira, Zilana iniciou 
o painel com bom humor. “Se 
eu soubesse deste curso, tinha 
esperado para sair neste PID”, 
brincou a ex-Diretora Presiden-

te da Capef, que deu um tom 
mais sério na abertura logo em 
seguida, falando sobre a impor-
tância dos novos aposentados 
se focarem nos interesses co-
letivos e fortalecerem a Capef 
e entidades representativas, 
como AABNB.

“O melhor dia da minha vida é 
o de hoje”

Com um pouco mais de expe-
riência no assunto, José Edson 
Braga, aposentado há 25 anos, 

Zilana Ribeiro,
Jurandir Mesquita  
e José Edson Braga.

Representada pelo seu Diretor Presidente, Jurandir Mesquita, 
a Capef participou do Programa Limiar, realizado pelo Banco 
do Nordeste com foco nos funcionários elegíveis ao Plano de 
Incentivo ao Desligamento (PID) lançado em outubro deste ano.

falou sobre sua visão dessa 
fase da vida: “Aposentadoria é 
a saída de um trabalho regular, 
mas não é a saída do trabalho, 
não. Pelo contrário. Hoje eu tra-
balho mais do que trabalhava as 
8h no banco”, disse o presidente 
da AABNB, que complementou: 
“Nós não paramos no tempo. 
Não podemos nos acomodar. 
O melhor dia da minha vida é o 
de hoje, com 74 anos, porque o 
de ontem já passou. E esse dia 
temos que viver intensamente”.

Além disso, Braga falou sobre 
a importância do BNB, Capef e 
Camed em sua vida pós-laboral: 

- Ai de nós se não fosse o BNB, 
a Capef e a Camed. Trabalhei 
por 35 anos no Banco, contribuí 
com praticamente 20 salários 
mínimos para o INSS, me apo-
sentei em 93 ganhando oito sa-
lários. Hoje eu não recebo dois. 
Se eu não tivesse a nossa Ca-
pef, estaria numa situação bem 
complicada - exaltou. 

“Orgulho em trabalhar no 
BNB”

Jurandir Mesquita fez sua par-
ticipação logo em seguida. Ele 
agradeceu ao Banco pelo con-
vite e parabenizou a instituição 
pela iniciativa, ressaltando a im-
portância que o BNB dá para o 
futuro dos seus empregados. 

- Temos tantas mudanças na 

vida que acontecem de repen-
te, que às vezes não estamos 
preparados. E o BNB mais uma 
vez nos concede o privilégio 
de nos preparar para este mo-
mento de mudança em nossas 
vidas. Além de nos ofertar pla-
no de previdência, assistência 
médica, treinamentos, ainda 
promove eventos como esse. 
É realmente um orgulho traba-
lhar numa instituição que, além 
de tudo isso, tem uma missão 
extremamente nobre de desen-
volver a região – disse o diretor.

Posteriormente, Jurandir ex-
plicou ao público informações 
importantes sobre os benefí-
cios dos Planos BD e CV I, bem 
como alguns detalhes sobre 
tributação, empréstimos e for-
mas de acompanhamento da 
gestão. A apresentação em 
PDF pode ser acessada em 
nosso site, área de notícias: 
“Capef no Limiar 2018”.

NOVO APP ‘CAPEF’: 
CONFIRA O GANHADOR DA PROMOÇÃO
No início de setembro, o Aplicativo ‘Plano CV 
I’ passou a ser intitulado ‘Capef’, e nele foram 
contempladas as informações de ambos os 
planos administrados pela Entidade. Com 
isso, os Participantes do Plano BD ganharam 
mais uma forma de acompanhar seu plano 
de Previdência, agora pelo smartphone.

Para incentivar os Participantes a conhecerem 
a plataforma, lançamos uma promoção. Aque-
les que baixassem o APP e nos enviassem 
uma captura de tela comprovando o download 
até o dia 31 de outubro concorreriam ao sor-
teio de um kindle (leitor de livros digitais).

Em sorteio realizado na pri-
meira semana de novembro 
pela área de Comunicação da 
Capef, acompanhado pela Audi-
toria Interna, tivemos como vencedor 
o Participante Pedro Pablo Liporace Moreira. 
Lotado no Ambiente de Auditoria Interna, em 
Fortaleza/CE, Pablo é Participante Ativo dos 
Planos BD e CV I.

QUAIS SEUS  
PLANOS? 
Após tantos anos de trabalho, 
não penso em começar a 
trabalhar logo depois da 
aposentadoria. No entanto, 
por não saber ficar sem fazer 
nada, penso em começar 
meu próprio negócio na área 
de artesanato. Gosto do 
assunto, não é estressante, 
preencherá meu tempo, me 
dará uma pequena renda e 
ainda me dará satisfação por 
estar fazendo algo que gosto.
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SOBRE O LIMIAR 2018
Além do painel “Estruturando o Pós-Carreira”, a 
programação do Limiar 2018 contou com palestras 
da escritora Leila Navarro, da professora e doutora 
em psicologia clínica Dulce Helena e do alpinista 
Rosier Alexandre, além da apresentação de casos 
de sucesso e conversa com funcionários do BNB 
que já passaram pelo processo de aposentadoria.

Maria Ronilda, 
Participante da 
Capef elegível 
para o PID



NOVO CANAL DE ATENDIMENTO 
 PELO WHATSAPP

Durante a abertura do seminário, Jurandir Mesquita divulgou uma 
excelente novidade: a partir de 3 de dezembro, a Capef passará a 
oferecer uma nova forma de atendimento aos Participantes, pelo 

WhatsApp, maior aplicativo de mensagens do mundo.

Para ter acesso ao serviço, adicione em seus contatos o número 
(85) 9.9761-0077. Pelo novo canal, os Participantes poderão tirar 

dúvidas e receber informações de forma rápida e prática! O horário 
de atendimento pelo WhatsApp será o mesmo dos demais canais: de 

segunda a sexta (exceto feriados), das 09h às 17h.
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Nos dias 26 e 27 de no-
vembro, mais de 280 
Participantes se reu-
niram com dirigen-

tes da Capef no auditório Celso 
Furtado (Passaré) para discutir 
e sugerir, baseado em cenários 
econômicos apresentados por 
especialistas, a Política de Inves-
timentos dos planos administra-
dos pela Capef para 2019. 

Promovida pela Entidade desde 
1994, a 25ª edição do Seminário 
de Investimentos e Benefícios 
foi destaque pelo alto engaja-
mento dos Participantes, sobre-
tudo no momento em que se 
discutiu a definição da proposta 
da Política de Investimentos. Di-
versos associados colaboraram 
com opiniões e sugestões, que 
foram determinantes para o re-
sultado final do evento. 

Durante a abertura, o Diretor 
Presidente da Capef, Jurandir 
Mesquita, adiantou que os dias 
de discussões seriam fundamen-
tais para a manutenção do bom 
desempenho dos investimentos 
dos Planos BD e CV I.

- Como prevemos no último ano, 
em 2018 tivemos um cenário de 
extrema volatilidade, seja pelo 
processo eleitoral, greve dos ca-
minhoneiros e uma série de outras 
questões. E assim como em 2017 
já comentávamos sobre o desafio 
que seria a questão da redução da 
taxa de juros, em 2018 já estamos 
com uma taxa de juros real redu-
zida para patamares históricos, 
de 3%, enquanto as nossas metas 
atuariais são de 5,5% (BD) e 5,25% 
(CV I). Por aí já dá pra se ter dimen-
são dos desafios que  estamos ex-
perimentando nesse novo cenário.

O Diretor Presidente ressaltou, no 
entanto, que mesmo diante das 
adversidades naturais do merca-
do, a Capef vem se saindo bem 
no ano corrente.

Além de Jurandir, compuseram 
a mesa de abertura: o presidente 
do Banco do Nordeste, Romildo 
Rolim; o presidente do Conselho 
Deliberativo, Henrique Tinoco; e 
o presidente do Conselho Fiscal, 
Antônio Nogueira Filho.

Romildo destacou em seu dis-

curso que o Seminário de Investimen-
tos e Benefícios é uma ótima oportu-
nidade para fazer um panorama da 
gestão dos recursos.

O EVENTO
No dia 26, Christian Catunda, repre-
sentante da Previc, palestrou sobre as 
novidades na legislação das EFPC’s, 
com ênfase nas novas normas de 
investimentos. Em seguida, espe-
cialistas da Rio Bravo e CM Capital 
Markets apresentaram os cenários 
macroeconômicos para 2019. Já pela 
tarde, os Participantes ficaram por 
dentro dos impactos da Resolução 
CMN 4.661/2018, explicados pelo 
representante da Aditus e também 
conheceram algumas estratégias de 
investimento em estruturas imobiliá-
rias, demonstradas pelo especialista 
da TG Core. Os trabalhos do primeiro 
dia se encerraram com a apresenta-
ção dos modelos de alocação em ren-
da variável, realizada pelo profissional 
da Constância Investimentos.

No dia 27, um representante da Co-
missão de Valores Mobiliários (CVM) 
realizou uma palestra sobre educação 
financeira, intitulada: “Poupança e In-
vestimento: Decisões que Podem Mu-
dar sua Vida”. Posteriormente, os direto-
res da Capef demonstraram a situação 
dos Planos BD e CV I.

PROPOSTA DA POLÍTICA DE 
INVESTIMENTOS PARA 2019
Ao final do evento, após debate entre Participan-
tes e dirigentes, Marcelo D’Agostino, gerente de 
Investimentos da Capef, apresentou a proposta 
da Política de Investimentos para 2019.

INDICADORES RESOLUÇÃO 
CMN 4.661

POLÍTI-
CA 2018

POSIÇÃO 
OUT/2018

PROPOSTA 
DE ALOCA-

ÇÃO -   
(% PART.)

LIMITES POR 
SEGMENTO DE 
APLICAÇÃO -   

(% PART.)

RENDA FIXA 0 - 100 66 - 100 88,7 84 70 -100

RENDA VARIÁVEL 0- 70 0 - 4 1 3 0 - 5

ESTRUTURADOS 0 - 20 0 - 10 - 1 0 - 3

IMOBILIÁRIO 0 - 20 - 7,76 8 0 - 10

OP. COM  
PARTICIPANTES 0 - 15 0 - 10 2,54 3 0 - 10

INVESTIMENTOS 
NO EXTERIOR 0 - 10 0 - 2 - 1 0 - 2

INDICADORES RESOLUÇÃO 
CMN 4.661

POLÍTI-
CA 2018

POSIÇÃO 
OUT/2018

PROPOSTA 
DE ALOCA-
ÇÃO -  (% 

PART.)

LIMITES POR 
SEGMENTO DE 

APLICAÇÃO 
-  (% PART.)

RENDA FIXA 0 - 100 55 - 100 84,42 75 62 - 100

RENDA VARIÁVEL 0- 70 0 - 10 4,87 8 0 - 10

ESTRUTURADOS 0 - 20 0 - 10 - 2 0 - 5

IMOBILIÁRIO 0 - 20 - 3,42 5 0 - 8

OP. COM PARTICI-
PANTES 0 - 15 0 - 12 5,98 7 0 - 10

INVESTIMENTOS 
NO EXTERIOR 0 - 10 0 - 5 1,32 3 0 - 5

PLANO BD

PLANO CV I

- É um momento de 
repensar, olhar cenário, 
ver o que fizemos de 
bem feito, ‘amolar o 
machado’, ver quais são 
os cenários que vêm 
pela frente e analisar se 
continuamos fazendo 
o que já estamos 
fazendo, ou se faremos 
diferente – ressaltou o 
presidente.

25º SEMINÁRIO DE 
INVESTIMENTOS E BENEFÍCIOS

Visualizações
do Seminário 
pela internet  
e intranet do 
Banco.

TRANSMISSÃO AO VIVO
Além dos 287 Participantes 
presentes no evento, tivemos

492

- Felizmente em 2018 a 
Capef soube se aproveitar 
das oportunidades 
dessa volatilidade. 
Poucas Entidades estão 
conseguindo atingir a 
meta este ano. Inclusive 
nós não estávamos, pelos 
desafios relatados, mas 
a partir de outubro já 
estamos superando – 
comemorou.

CONFIRA OS VÍDEOS, FOTOS  
E APRESENTAÇÕES DO EVENTO  
EM NOSSO SITE: www.capef.com.br



CULTIVE SEU DINHEIRO

REFORMAR NÃO É 
SUFICIENTE. É PRECISO 
FOMENTAR A CULTURA 
PREVIDENCIÁRIA

é a Previdência Social e a sua 
importância para a proteção do 
trabalhador e de seus familiares.

INCENTIVO AO CRÉDITO 
SEM EDUCAR É UM CAMI-
NHO PERIGOSO 
As recentes discussões em tor-
no da reforma da Previdência 
têm levado cidadãos de todas 
as classes sociais a refletirem 
sobre a importância do planeja-
mento financeiro para o período 
pós-laboral. No entanto, para 
Rafael Laynes, o estado, em 
parceria com a sociedade, deve 
focar cada vez mais no assunto.

- Para boa parcela da popula-
ção, a ideia do crédito fá-

cil é tida como critério 
de inclusão, em que 

o status é medido 
de acordo com 

seus bens, 
induzindo 

a utili-
zar-se 

dessas facilidades para satis-
fazer certas necessidades que 
lhe são impostas. Nesse aspec-
to, em busca do prazer instan-
tâneo e sem se preocupar com 
o futuro, os brasileiros gastam 
despreocupadamente, sem sa-
ber nem sequer quanto de juros 
estão pagando por seus impul-
sos - afirma o especialista.

Ele ressalta que uma reserva 
mensal de dinheiro para a apo-
sentadoria acaba sendo trocada 
pela parcela de financiamento 
de um carro, por exemplo. 

- A sociedade é bombardeada 
por ofertas de crédito fácil e 
gasta dinheiro abusivamente, 
sem ter tido qualquer instrução 
sobre como se comportar diante 
dessa realidade, o que faz com 
que pessoas contraiam emprés-
timos e cheguem a uma situação 
de endividamento, acarretando 
problemas pessoais, familiares 
e sociais - complementa.

Se, por um lado, há um maciço in-
centivo para o crédito e o consu-
mo até mesmo por parte de ins-
tâncias políticas do governo, por 

outro Rafael acredita que ainda 
são poucos os investimentos 

em programas de educa-
ção financeira. E baixos 

níveis de educação finan-
ceira têm grande implicação para 
o contexto da aposentadoria, tan-
to no que diz respeito ao Regime 
Geral da Previdência Social quan-

to no que concerne ao sistema 
de previdência privada.

- A educação financeira e a 
educação previdenciária não 
estão dissociadas, visto que a 
educação previdenciária é uma 
vertente da financeira. É ne-
cessário capacitar o cidadão e 
explicar o porquê da educação 
previdenciária e sua importân-
cia para a vida. Buscando a ob-
tenção de poupança futura para 
a manutenção do consumo e do 
bem-estar, a educação previ-
denciária é a principal condicio-
nante para se atingir o desejado 
nível de poupança - justifica.

Para finalizar, Rafael ressalta 
que a cultura previdenciária 
tem sido objeto de lento e cons-
tante desenvolvimento. “Nada 
mais natural, portanto, que ain-
da estejamos em momento de 
fixação de ideias e medidas em 
relação à educação financeira 
e previdenciária em busca de 
uma estabilização que a pers-
pectiva de vida futura deman-
da”, ressaltou.

“A educação 
previdenciária é a 
principal condicionante 
para se atingir o 
desejado nível de 
poupança”
- Rafael Laynes Bassil, advogado  
  especialista em Direito Previdenciário.

Onovo governo ainda 
não tem um desenho 
de reforma da Previ-
dência a ser adotado, 

mas a proposta a ser apresen-
tada será de autoria da equipe 
econômica do presidente eleito, 
Jair Bolsonaro. A afirmação foi 
feita no último dia 22 de novem-
bro, pelo economista Carlos 
Alexandre da Costa, responsá-
vel pela agenda de produtivida-
de na equipe do futuro ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 

É fato que após o pleito elei-
toral, um dos assuntos mais 
comentados entre cidadãos e 
opinião pública é a reforma da 
Previdência. Isso porque é um 
tema de extremo interesse para 
o governo, bem como essencial 
para as pessoas, uma vez que 
todo trabalhador espera um be-
nefício e dependerá dele quan-
do se aposentar.

Mas independentemente do 
que vá ocorrer com a trajetória 
de discussões, há algo que não 
se pode negar: em algum mo-
mento de nossas vidas vamos 
desejar parar de trabalhar, ou 
não teremos condições para 
fazê-lo. E para essa fase, preci-
samos ter uma fonte de renda 
que nos permita viabilizar nos-
sos projetos e nos possibilite 
viver dignamente.

O PODER DA EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA E PREVIDEN-
CIÁRIA
Para Rafael Laynes Bassil, ad-
vogado especialista em Direito 
Previdenciário, definir o melhor 
momento de se aposentar é 
sempre muito pessoal, porque 
envolve fatores econômicos, fí-
sicos e sociais. 

- Para tanto, é necessário pro-
mover a conscientização da 
sociedade a respeito da impor-
tância de acumular recursos 
financeiros no longo prazo 
e ações educacionais 
com o propósito de 
informar a popula-
ção sobre seus 
direitos e deveres, 
fomentando a pro-
teção social e o conhecimento 
previdenciário - afirma.

A educação financeira, de acor-
do com o especialista, pode 
promover a compreensão da 
mudança do ambiente de apo-
sentadoria, a consciência da 
necessidade de poupar para o 
futuro e o entendimento sobre 
a aposentadoria. Já a educação 
previdenciária deve ser aborda-
da de modo a esclarecer a po-
pulação sobre a necessidade 
da inserção no regime previden-
ciário e a real dimensão do que 

CVM DÁ DICAS GRÁTIS DE EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA PELO WHATSAPP 
Ciente da importância do fomento da 
educação financeira e previdenciária no país, 
a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) tem 
se engajado em projetos que envolvam esse 
tema. No mês de novembro, por exemplo, a 
instituição lançou o projeto “Precisamos Falar 
sobre Dinheiro”, com o objetivo de transmitir 
informações de educação financeira por meio 
do aplicativo Whatsapp.

COMO FUNCIONA?
As mensagens serão enviadas durante três 
meses em texto e áudio sobre organização 

financeira, poupança e noções básicas de 
investimento.

A primeira lista teve início em 19/11. As novas 
listas começam sempre às segundas-feiras e 
as mensagens serão enviadas diariamente, 
de segunda a sexta-feira.

COMO PARTICIPAR?
Para receber as mensagens gratuitamente, 
envie uma mensagem Quero Participar, pelo 
Whatsapp, para o número (21) 99450-5914.
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“NUNCA PODEMOS 
DEIXAR DE SONHAR”
Batemos um papo com a atriz e Partici-
pante da Capef, Mazé Figueiredo, sobre a 
felicidade na aposentadoria.

Seja sobre os palcos ou fora deles, Mazé 
Figueiredo é inspiração para muitos. Apo-
sentada há 25 anos, a Participante da Capef 
descobriu sua felicidade pós-carreira nas 
artes cênicas. Após 30 anos de carreira no 
BNB, acumulou longa trajetória ligada ao te-
atro, ganhou diversos prêmios, criou e exe-
cutou inúmeros projetos e hoje, aos 80 anos, 
tem bastante o que acrescentar àqueles que 
estão encerrando a carreira, sobretudo com 
o PID, lançado este ano pelo BNB. 

Pelo seu talento e também por ser uma figu-
ra admirada entre o meio ‘benebeano’, Mazé 
foi chamada para realizar uma performance 
no LIMIAR 2018 (mais na página 4). Encon-
tramos com ela e batemos um papo o qual 
apresentamos nesta edição do Acontece. A 
pauta: a felicidade durante a aposentadoria, 
reflexão oportuna para se propagar entre o 
público que, após décadas de contribuição 
ao desenvolvimento da nossa região, terá 
um novo recomeço muito em breve.  

MAZÉ, EXISTE FELICIDADE PÓS BAN-
CO DO NORDESTE?
A vida é cíclica e dependendo de como você 
encara o que é felicidade em todas as etapas 
de sua vivencia, você poderá ser feliz ou não, 
pois segundo Gandhi “A felicidade é o cami-
nho”. Eu fui muito feliz no BNB, serei sua eter-
na devedora e essa felicidade continua pós 
BNB, uma vez que meu vínculo profissional 
terminou dentro do Banco, mas a minha exis-
tência continuou no meu agora. 
  

O QUE LHE MOTIVOU A SE ENGAJAR 
NA CARREIRA ARTÍSTICA NESSA ETA-
PA DA VIDA?
Penso que nasci artista. Desde pequena 
sempre quis imitar alguém, ser bailarina 
de circo, na minha época era o que existia. 
Sempre sonhei ser atriz. Comecei como 
educadora, profissão que reputo de uma 
nobreza ímpar. Tive que buscar outros 
campos por necessidade financeira para 
garantir meu amanhã, para sobreviver e 
ajudar a família, por isso tive que postergar 

Mazé 
Figueiredo
Aposentada e atriz

O sonho é o 
que faz você 
ultrapassar 
barreiras 
e alcançar 
vitórias”

o sonho de ser atriz. Foi aí que 
entrei no BNB. Porém, todo tem-
po é tempo para se recomeçar. Ao 
me aposentar, investi no meu sonho 
de atriz, fiz como as ondas do mar: de 
cada recuo um avanço. E tem dado cer-
to, história que estou a contar aos 80 anos.
 

COMO SE MANTER MOTIVADA E PRO-
DUTIVA PARA NOVOS DESAFIOS?
A vontade de viver, pois a vida são escolhas e 
cabe a você escolher como deseja vivenciá-la. 
A motivação está dentro de você. E exercitan-
do-a você sempre irá visualizar uma estrada, 
nela seguindo em busca de vivenciar o passar 
dos anos, no desejo maior de alcançar metas 
e obter sucesso em seus novos objetivos. 
Nunca podemos deixar de sonhar, pois o so-
nho é o que faz você ultrapassar barreiras e 
alcançar vitórias, de sentir motivação para 
novas conquistas. 

QUAL A IMPORTÂNCIA DA CAPEF EM 
SUA VIDA COMO APOSENTADA?
A certeza de poder vivenciar um amanhã com 
segurança, tranquilidade e paz. Num mundo 
tão conturbado, de tantas incertezas, isso sig-
nifica muito para quem entra na Maturidade, 
período que inicia a imposição de se ressigni-
ficar na sua continuidade neste planeta azul. 
Temos sempre que estar de braços dados 
com a nossa Capef.

QUAL MENSAGEM DEIXARIA PARA O 
PÚBLICO DO PID?
Que vejam no amanhã luz e beleza, o surgi-
mento do despertar de um novo dia em que 
você irá se deleitar numa colcha de retalhos 
construída com amizades e bordada com o 
bem querer. Invista em seus sonhos, nunca 
desistindo por causa do tempo que você vai 
levar para realizá-los, pois o tempo vai pas-
sar de qualquer forma. E disse Mário Lago: 
“Fiz um acordo de coexistência pacífica com 
o tempo. Nem ele me persegue, nem eu fujo 
dele. Um dia a gente se encontra”
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IFIX11

IFIX11

IBRX-50

IBRX-50

IBOVESPA

IBOVESPA

PANORAMA DOS PLANOS BD E CV I
SETEMBRO E OUTUBRO/2018

GESTÃO TRANSPARENTE

1.271
Beneficiários de 
Pensão              

39
Beneficiários de 
Pensão              

Total: 6.532

Total: 5.736

3.746
Participantes  

Assistidos  
(Aposentados)         

191
Participantes  
Assistidos  
(Aposentados)         

Meta atuarial 
(INPC +5,5%a.a.) 

Meta atuarial 
(IPCA + 5,25% a.a.) 

1.515
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

3,42% 
Imobiliário

1,00%  
Renda Variável

4,87%  
Renda Variável

88,70% 
Renda 

Fixa         

84,41% 
Renda 

Fixa         

7,76% 
Imobiliário

1,32%  
Investimentos no Exterior

2,54% 
Operações com 
Participantes

5,98% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO SET/18 OUT/18 ACUM/18
Renda Fixa 0,56 2,76 11,20
Renda Variável -0,78 11,65 6,92
Imobiliário 0,12 0,64 4,32
Operações com Participantes 0,55 0,83 8,50
Total dos Investimentos 0,51 2,62 10,55
Meta Atuarial 0,71 0,87 8,32

DISCRIMINAÇÃO SET/18 OUT/18 ACUM/18
Renda Fixa 1,24 3,53 12,64
Renda Variável 1,59 10,07 -0,01
Imobiliário -2,17 4,56 -1,42
Investimentos no Exterior 0,05 -5,30 -0,59
Operações com Participantes 0,52 1,03 9,53
Total dos Investimentos 1,07 3,58 11,12
Meta Atuarial 0,87 0,90 8,37

DEMONSTRAÇÃO SET/18 OUT/18
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 3.419.151 3.489.281

Provisões Matemáticas (B) 3.375.531 3.369.623
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 43.620 119.658

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

DEMONSTRAÇÃO SET/18 OUT/18
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 835.964 873.711

Provisões Matemáticas (B) 835.888 873.460
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 77 251

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

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

COMPARATIVO DO DESEMPENHO DOS 
INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2018)

COMPARATIVO DO DESEMPENHO DOS 
INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2018)

8,32

8,37

10,55

11,12

3,55

3,81

5,38

5,38

14,53

14,53

14,43

14,43

0,72

0,72

PLANO BD

5.506
Ativos

PLANO CV I

Rentabilidade BD

Rentabilidade CV I

INPC 

IPCA 

CDI

CDI

MAZÉ TEM MUITO 
MAIS O QUE DIZER! 
CONFIRA O BATE-
PAPO COMPLETO 
EM NOSSO SITE:
www.capef.com.br



Obrigado por fazer parte deste momento decisivo!


