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OS RESULTADOS DA CAMPANHA  
“SEU FUTURO É FEITO DE ESCOLHAS”
Você acredita que alguém viajaria milhares de 
quilômetros, enfrentando as desafiadoras es-
tradas brasileiras, com o único propósito de 
transformar o seu futuro e o de sua família para 
melhor?

Isso é o que fizeram este ano os diretores e pro-
fissionais da Capef, apoiados pela área de De-
senvolvimento Humano do Banco do Nordes-
te. Como parte das ações da campanha “Seu 
Futuro é Feito de Escolhas”, representantes da 
Entidade passaram por 71 municípios do país, 
reunindo-se com centenas de funcionários em 
suas agências e lotações, apresentando infor-
mações sobre o Plano CV I.

O foco das visitas foi naqueles que ainda se 
encontravam sem cobertura previdenciária. 
Durante a reunião, os profissionais da Capef 
buscaram compreender as motivações de 
cada um para ainda não estar no plano e mos-
traram que não há justificativas razoáveis para 
essa decisão.

Além das vantagens já conhecidas, como a con-
tribuição paritária do patrocinador, renda vitalí-
cia reversível em pensão, dedução no Imposto 
de Renda em até 12% da renda e dos benefícios 
de risco de morte e invalidez, ainda há outro fa-
tor primordial a ser considerado:

A iminente aprovação da reforma na Previdên-
cia Social, que cada vez mais diminuirá o pa-
drão de vida daqueles funcionários que depen-
derem somente deste instrumento de proteção 
na aposentadoria.

Ao lado, mostramos os impressionantes resul-
tados obtidos  com todo esse esforço realiza-
do. Confira!

Diretor Presidente 
Jurandir Mesquita 
em visita à agência 
de Timbaúba/PE

MARANHÃO
Balsas, Imperatriz, Açailândia, Santa Luzia, Santa 
Inês, Paço Do Lumiar, São Luís

BAHIA
Barreiras, Luis Eduardo Magalhães, Correntina, 
Bom Jesus da Lapa, Seabra, Andaraí, Cruz das 
Almas, Santo Antônio de Jesus

PARAÍBA
João Pessoa, Cabedelo, Solânea, Campina 
Grande, Patos, Souza

CEARÁ
Juazeiro do Norte

CIDADES 
VISITADAS

FEVEREIRO

PERNAMBUCO
Petrolina, Floresta, Garanhuns, Pesqueira, 
Caruaru, Timbauba, Recife

BAHIA
Casa Nova

ALAGOAS
Maceió, Mata Grande, Viçosa

SERGIPE 
Neopolis, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, 
Laranjeiras, Lagarto, Estância, Aracajú

RIO GRANDE DO NORTE
Currais Novos, Caicó, Pau dos Ferros, Mossoró,  
Angicos, Ceará Mirim, Natal 

PIAUÍ E CEARÁ
Itapajé, Sobral, Granja, Parnaíba, Esperantina, 
Timon, Teresina

PIAUI E MARANHÃO
Caxias, Presidente Dutra, Colinas, São João  
dos Patos, Oeiras, Picos, Paulistana

ESPIRITO SANTO E BAHIA
Ilhéus, Itabuna, Jequié, Eunápolis, Itamaraju, 
Teixeira de Freitas, São Mateus, Linhares, 
Colatina

MARÇO

ABRIL

RESULTADOS  
OBTIDOS

71
cidades 
visitadas

208
Não Aderentes 
Visitados

8,5mil
Quilômetros  
na Estrada

114
Adesões

CONFIRA MAIS DETALHES DA CAMPANHA E TODAS AS FOTOS  
DAS VISITAS EM NOSSO SITE: WWW.CAPEF.COM.BR

PARCERIA

PREMIADAPREMIADAPREMIADA
Acesse o informativo em 
nosso site para pontuar!
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Quanto mais cedo aderirmos a um plano de previ-
dência, mais recursos iremos acumular ao longo do 
tempo. É esta lógica que dá sentido à campanha de 
adesão ao Plano CV “Seu Futuro é Feito de Escolhas”. 
Diretores e profissionais da Capef visitaram as unida-
des do BNB para disseminar a cultura previdenciária, 
prestar contas dos resultados da gestão e, com o 
apoio do Banco, efetivar a adesão ao Plano CV I dos 
colegas ainda sem cobertura previdenciária. 

Com muita determinação e paixão pelo que faze-
mos, obtivemos sucesso. Durante estes dois meses 
de campanha conseguimos a adesão de 114 novos 
participantes de um total de 208 empregados sem 
previdência privada, com quem conversamos.

Para fortalecer o relacionamento do participante 
com a Capef, lançamos recentemente o Programa 
Parceria Premiada, onde todos ganham. O partici-
pante acumula pontos por meio das diversas inte-
rações que ele tem com a entidade e pode trocá-los 
por prêmios. Ganha a governança da Entidade com 
seu participante cada vez mais ativo no acompa-
nhamento da gestão do seu plano de aposentadoria. 
Ganha o Patrocinador BNB por ter empregados tran-
quilos e bem informados quanto à sua renda futura.

Chegado o momento da aposentadoria, o que fazer? 
Uma das opções seria empreender. Pensando nisto, 
dentro do Programa Capef de Portas Abertas, pro-
movemos o evento Empreendedorismo após os 50 
anos. O objetivo foi trazer informações e orientações 
para aqueles que pretendem ingressar nesta desa-
fiadora atividade.

Aproximando-se o mês de maio, por ocasião da 
Semana Nacional de Educação Financeira, uma ini-
ciativa do Comitê Nacional de Educação Financeira 
(CONEF), a Capef irá participar oferecendo palestras 
de forma a contribuir para que tenhamos participan-
tes cada vez mais bem informados sobre finanças, 
investimentos e previdência.

Como o tempo passa rápido, não é mesmo? Pres-
tes a completar nove anos, o Plano CV I já atingiu 
a marca histórica de patrimônio de R$ 1 bilhão. E o 
que temos a fazer é agradecer ao Patrocinador e a 
todos os nossos Participantes, que confiam seu fu-
turo à Capef, contribuindo para o atingimento desse 
número. 

Participe do Parceria Premiada, Capef Portas Aber-
tas e da Semana de Educação Financeira, e todos 
seremos vitoriosos.

 Boa Leitura!

   



AGORA SEUS 
ACESSOS 
VALEM 
PRÊMIOS!
Ampliar o nível de conhecimento 
dos Participantes junto aos 
assuntos que envolvem a Capef, 
finanças e Previdência, tem sido 
um dos objetivos da gestão da 
Entidade já há algum tempo.
Nesse sentido, durante o evento “De 
Portas Abertas” realizado no último dia  
28 de março, o Diretor Presidente,  
Jurandir Mesquita, anunciou o  
lançamento de uma novidade que  
promete agradar ao nosso público!

Trata-se do programa “Parceria Premiada” 
que, para estimular o interesse dos 
Participantes pela educação financeira 
e previdenciária, oferece pontos aos 
Associados que mais interagem com 
a Capef, seja com acesso ao site, 
participação em eventos, leitura dos 
informativos, dentre outras ações, em 
troca de prêmios e brindes institucionais.

QUAIS CONTEÚDOS 
VALERÃO PONTOS?

• Notícias do Site  
   e Informativos

• Vídeos

• Simuladores

• Cursos de EAD Capef

• Participação em Eventos

• Dentre outros

RELAÇÃO É DE  
“GANHA E GANHA”
O lançamento do programa, se-
gundo Jurandir Mesquita, vem 
para trazer uma relação de “ga-
nha e ganha” entre os Participan-
tes, Capef e o Patrocinador. 

- Ganham os Participantes, que 
se manterão atualizados e serão 
agraciados com prêmios. Ganha a 
governança da Entidade, com seu 
participante cada vez mais ativo no 
acompanhamento da gestão do seu 
plano de aposentadoria. E também 
ganha o Patrocinador BNB, por ter 
empregados tranquilos e bem in-
formados quanto à sua renda futura 
– observou o diretor.

COMO FUNCIONA?

Para começar a acumular pontos, o primeiro passo é a 
realização de um cadastro no programa, por meio do link  

www.capef.com.br/parceriapremiada.

A partir daí, ao notar a presença do selo “Parceria Premiada” 
em algum conteúdo do nosso site, o usuário poderá 

clicar no local indicado para registrar sua visualização 
e acumular pontos.

Em alguns casos, como no próprio informativo
 ‘Acontece’, será necessário responder 

a um breve quiz para pontuar.

PARA SE CADASTRAR E TER MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE AGORA MESMO 

www.capef.com.br/parceriapremiada

COMO TROCAR 
PONTOS POR BRINDES
Para trocar os pontos acumu-
lados pelos brindes, o Partici-
pante deverá acessar a página 
do programa, efetuar o login 
no sistema de pontuação e cli-
car em “resgatar ofertas”. 

  
RELATÓRIO 
ANUAL 
2018
Com o objetivo de informar os 
atos de gestão praticados no 
último ano, a Capef disponi-
bilizou a versão digital do Re-
latório Anual de Informações 
(RAI), referente ao exercício 
de 2018.

O documento, que pode ser 
acessado em nosso site (menu 
“Comunicação”, item “Publica-
ções”), é um instrumento fun-
damental de prestação de con-
tas, em que são apresentados 
os resultados obtidos; as de-
monstrações contábeis; notas 
explicativas; pareceres e polí-
ticas de investimentos, segre-
gados por Planos de Benefícios 
(BD e CV I).

DISPONIBILIZADO
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EMPREENDEDORISMO APÓS  
OS 50 É TEMA DO PROGRAMA 
“DE PORTAS ABERTAS”
N o último dia 28 de março, a 

Capef deu início à nova ver-
são do programa “De Portas Aber-
tas”, que tem como propósito con-
vidar nossos Participantes para 
conhecerem a sede da Entidade e 
assistirem a palestras com temas 
específicos.

Considerando o grande volume 
de funcionários do BNB que es-
tão se aposentando no primeiro 
trimestre de 2019 por ocasião do 
Programa de Incentivo ao Desli-
gamento (PID), o assunto esco-
lhido para o relançamento do pro-
grama foi: “Empreendedorismo 
após os 50 anos: por que você 
deveria pensar nisso?”.

A REVOLUÇÃO DA 
LONGEVIDADE E SEUS 
DESAFIOS
Responsável pela apresentação 
do tema, o Gerente institucio-
nal do Instituto de longevidade 
Mongeral Aegon, Antônio Leitão, 
deu início à palestra afirmando 
que estamos vivendo atualmen-
te a “revolução da longevidade”, 
que pode ser descrito sob dois 
aspectos.

– Em primeiro lugar, estamos vi-
vendo por muito mais tempo. O 
aumento da expectativa de vida 
ocorre em uma velocidade muito 
maior do que a gente se prepara 
e espera. Outro ponto que vem 
sendo observado é que as pes-
soas têm cada vez menos filhos. 
Isso leva a um número cada vez 
maior de pessoas acima de 60 
anos viva. Desta forma, precisa-
mos nos preparar para viver mais. 
Seja individualmente, seja coleti-
vamente. E a pergunta é: estamos 
preparados para isso? – questio-
nou o palestrante.

Leitão menciona que estamos 
vivendo em média 20 anos a 
mais do que 50 anos atrás. “E 
a gente quer viver com qualida-
de essas duas décadas a mais. 
Então, o que vamos fazer? Há 
uma oportunidade e um desa-
fio”, ressaltou, lembrando que 
os componentes “financeiro” e 
“realização pessoal” são primor-
diais para o alcance do bem-es-
tar nessa fase da vida.

Vale destacar que um dos maio-
res desafios profissionais para 

ASSISTA À PALESTRA COMPLETA ACESSANDO  NOSSO SITE  WWW.CAPEF.COM.BR, ÁREA DE NOTÍCIAS! 

PESQUISA DE 
SATISFAÇÃO 2019

Sempre comprometida com o aperfeiçoamento da gestão dos seus Planos Pre-
videnciários, a Capef realiza no período de maio a julho a sua Pesquisa de Satis-
fação, que tem por objetivo conhecer a opinião dos Participantes sobre os seus 
serviços e produtos, buscando subsídios para o aperfeiçoamento da Entidade.

Para participar, basta responder o questionário disponível 
no banner da página inicial do site da Capef!

CONCORRA A UMA SMART TV!
Todos aqueles que participarem da pesquisa 
dentro do prazo estabelecido concorrerão ao 
sorteio de uma Smart TV. 

Participe!

aqueles que chegam na terceira 
idade é a falta de preparo das 
empresas que, segundo o pales-
trante, não têm planos para lidar 
com o envelhecimento da força 
de trabalho.

O EMPREENDEDORISMO 
COMO CAMINHO POSSÍVEL
Diante deste cenário, Antônio Lei-
tão acredita que o empreende-
dorismo é um caminho possível 
para aqueles que buscam quali-

– De acordo com o conceito, a 
sua escolha deve ser norteada 
por uma observação de aquilo 
que você pode ser pago, pelo que 
você é bom, pelo que você ama 
e pelo que o mundo precisa. O 
Ikigai está no meio. Esses quatro 
pontos são fundamentais para 
orientar a tomada de decisão de 
quem está com essa necessidade  
de se reinventar 
- detalhou o especialista.

PLANO CV I ALCANÇA  
R$ 1 BILHÃO DE PATRIMÔNIO 

O Plano CV I alcançou, em fevereiro, a expressiva marca de R$ 1 
bilhão em patrimônio. Essa cifra histórica foi atingida no momento 
em que o plano está prestes a completar nove anos de existência.

Lançado em maio de 2010 com o objetivo de garantir bem-estar pre-
sente e futuro aos funcionários do Banco do Nordeste e seus fami-
liares, o Plano CV I conta hoje com 5.777 Participantes, dentre eles: 
5.540 Ativos, 199 aposentados e 38 beneficiários de pensão.

Além disso, possui ainda 8.092 dependentes inscritos. Isso significa 
que são milhares de familiares de Participantes que contam com o 
plano como instrumento de proteção contra situações adversas.

Destaca-se, ainda, os ótimos resultados obtidos pela gestão dos in-
vestimentos sobre esse patrimônio. Para se ter uma ideia, nos últimos 
3 anos (2016, 2017 e 2018), a rentabilidade foi do Plano foi de 41,24%, 
equivalente a 125,04% da meta atuarial e 123,62% do CDI.

dade de vida nos anos a mais que 
terão pela frente. “O empreende-
dorismo pode entregar aquilo que 
as pessoas mais precisam para 
isso, que é a renda, e a manuten-
ção da atividade física e mental”, 
menciona Leitão.

Mas para o especialista, do pon-
to de vista técnico, o conceito de 
empreender deve ser encarado 
igualmente por pessoas de qual-
quer idade: “Da mesma forma 
que alguém que empreende aos 
20 anos, aquele que empreende 
aos 50 também vai ter que identi-
ficar a área que mais tem talento, 
o que gosta de fazer, complemen-
tar o conhecimento e se organi-
zar para colocar em prática”.

NO QUE SE APRIMORAR?
Por fim, ao ser questionado sobre 
quais habilidades o público acima 
dos 50 poderia focar para aprimo-
rar, Antônio Leitão foi enfático:

– Sem dúvidas, as competências na 
área de Marketing Digital. Muitas ve-
zes nessa idade, as pessoas ainda 
não possuem muito conhecimento 
das novas plataformas digitais. Po-
dem até ter Facebook, Whatsapp, 
mas não sabem usar para vender, 
o que é um diferencial absurdo no 
mercado. No digital, você não vai ter 
que fazer estoque para vender, nem 
ter ponto físico e não vai ter que mo-
bilizar seu capital de forma tão sig-
nificativa – finalizou.

EMPREENDER  
NO QUE?
Para aqueles que se 
interessam no tema, mas 
tem dúvidas sobre em 
que empreender, Antônio 
Leitão orientou que cada 
um fizesse uma reflexão 
em cima de um conceito 
denominado “Ikigai”, 
palavra japonesa que 
significa “razão de viver”, 
“objeto de prazer para 
viver”.
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No último dia 8 de abril, o governo 
sancionou a Lei do Cadastro Positi-
vo. Assim, a partir de agora, o nome 
dos consumidores será incluído au-
tomaticamente na plataforma que 
identifica os bons pagadores.

O texto foi aprovado pelo Senado em 
13 de março e aguardava o aval da 
presidência. Uma vez aprovada pelo 
presidente, o cadastro abrangendo 
todos os consumidores passa a en-
trar em vigor dentro de 90 dias. Até 
então, o Cadastro Positivo só tinha o 
nome daqueles que pediam a inclu-
são voluntária na plataforma.

O cadastro foi criado em 2011 com 
a função de tornar mais transparen-
te o perfil dos consumidores junto 
às instituições financeiras. Em tese, 
isso facilitaria o acesso ao crédito e 
reduzia os juros e o spread bancá-
rio (a diferença entre o que os ban-
cos pagam para captar recursos e 
o que cobram nos empréstimos). 
Até então, o consumidor precisa-
va pedir para entrar na plataforma. 
Agora, todos serão incluídos auto-
maticamente.

“Antes, o consumidor precisava pe-
dir para entrar. Agora, caso queira, 
poderá pedir para sair”, explicou 
Paulo Brancher, sócio do Mattos 
Filho e especialista em proteção de 
dados, à reportagem do G1.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE 
O CADASTRO NEGATIVO E 
O POSITIVO?
O primeiro consolida as informações 
a respeito das dívidas do consumi-
dor. O segundo, por sua vez, favorece 
o bom histórico de pagamento. Na 
avaliação de Brancher, o cadastro 
positivo busca criar um histórico fa-
vorável do consumidor:

“A ideia do Cadastro Positivo é fa-
vorecer o bom histórico de crédito. 
Informar às empresas de crédito e 
bancos que o consumidor ali inscrito 
não deixa de honrar com suas obri-
gações financeiras”.

QUAIS DADOS ESTARÃO 
DISPONÍVEIS NA 
PLATAFORMA?
O Cadastro Positivo terá dados 
que sejam atrelados à análise de 
crédito. Por exemplo, o rotativo do 
cartão de crédito, financiamentos 
bancários e contas de pagamento 
(água, luz etc). 

QUEM TERÁ DIREITO A 
ACESSAR OS DADOS?
As empresas do sistema financeiro 
que precisem de informações so-
bre o histórico de pagamento dos 
clientes. É o caso dos bancos antes 
de concederem um empréstimo, de 

uma financeira antes de assinar um 
contrato e até mesmo empresas do 
comércio.

COMO FAZER PARA SER 
EXCLUÍDO DO CADASTRO?
O consumidor deve solicitar a um 
birô de crédito (empresa que inter-
medeia a relação entre empresas 
de crédito e consumidores, como 
SPC e Serasa). A exclusão é de for-
ma gratuita e pode ser solicitada a 
qualquer momento.

QUAIS AS VANTAGENS 
DE TER O NOME NA 
PLATAFORMA?
Em tese, o ponto positivo de 
estar no cadastro é que as 
instituições financeiras poderão 
reduzir os juros na hora de 
fornecer crédito. Entretanto, o 
especialista em proteção de 
dados do Mattos Filho pontua 
que somente informações do 
histórico de pagamento não 
são suficientes para garantir a 
redução dos juros.

“Outro ponto a ser lavado em 
consideração na hora de empres-
tar dinheiro, por exemplo, é o pa-
trimônio do cliente. Além disso, 
também é avaliado o montante 
pedido pelo consumidor”, ponde-
rou Brancher.

CAPEF PROMOVE PALESTRA  
E OUTRAS AÇÕES NA  
SEMANA ENEF

GOVERNO SANCIONA  
LEI DO CADASTRO POSITIVO 

A sexta edição da Semana de Edu-
cação Financeira, que acontecerá 
entre os próximos dias 20 e 26 de 
maio, contará com a participação 
da Capef este ano.

Organizado pelo Comitê Nacional 
de Educação Financeira, o evento 
tem como objetivo promover ações 
gratuitas de educação financeira e 
previdenciária, seguindo as diretri-
zes da Estratégia Nacional de Edu-
cação Financeira (ENEF), criada por 
decreto federal em 2010.

A iniciativa vai reunir diferentes 
ações sobre o tema em todo o país, 
desde cursos e palestras presen-
ciais e on-line ao lançamento de 
campanhas e cartilhas.

A atuação da Entidade se dará por 
meio da realização de palestra, pu-
blicação de podcasts exclusivos, 
dicas de finanças e previdência nas 
redes sociais, lançamento de pro-
moções alusivas ao tema e divul-
gação das demais ações realizadas 
pelo país.
 

COMO 
PARTICIPAR?
Visando facilitar o processo 
de comunicação da Semana 
ENEF, a Capef lançará na 
primeira quinzena de maio 
uma página específica 
que concentrará todas as 
informações do evento:  
www.capef.com.br/
semanaenef.

Nesta página, o Participante 
poderá:

• Inscrever-se gratuitamente 
para a palestra do dia 20/05;

• Baixar os Podcasts que 
serão publicados ao longo da 
semana;

• Conhecer a nova Promoção 
“Na Ponta do Lápis”, que será 
lançada em alusão ao Dia das 
Mães;

• Concorrer a brindes e prêmios, 
participando do Jogo da 
Previdência e se inscrevendo 
em nossos cursos de Educação 
a Distância

PALESTRA:  SEU 
FUTURO É FEITO  
DE ESCOLHAS
O lançamento da SEMANA ENEF da 
Capef ocorrerá no dia 20 de maio, 
no miniauditório do BNB/Passaré, a 
partir das 9h.

Na ocasião, teremos a palestra 
com o tema “Seu Futuro é 
Feito de Escolhas”, promovida 
por José Edson Cunha Júnior, 
especialista em Previdência 
Complementar, que possui 
ampla experiência no assunto.

Após a apresentação, será realizada 
um painel, que contará com a parti-
cipação do palestrante, de um dos 
Diretores da Capef e do Presidente 
da AABNB, José Edson Braga.

Além disso, também teremos um 
estande com profissionais da Enti-
dade, que ficarão disponíveis para 
esclarecer dúvidas sobre nossos 
Planos ao público presente.

PROGRAMAÇÃO:

9h - Palestra Seu Futuro é Feito de Escolhas 
José Edson Cunha Júnior, especialista em Previdência Complementar

10h30 - Painel com debate sobre o tema
Participação de José Edson Cunha Júnior, um dos diretores da Capef e 
José Edson Braga, presidente da AABNB

11h - Coffee Break de Encerramento

LANÇAMENTO SEMANA ENEF CAPEF
20/05/2019 9H MINIAUDITÓRIO DO BNB PASSARÉ

Inscrições e mais informações no hotsite do evento: www.capef.com.br/semanaenef 
(disponível a partir da primeira quinzena de maio)
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Nosso Participante Assistido José Bezerra  
conta sobre sua trajetória de empreendedor 
após os 50 e revela como sua iniciativa vem 
transformando a vida de muita gente

“A VIDA É UMA 
ETERNA ESCOLA”

Quando ainda era criança, Jose Bezerra 
da Silva Filho viu o irmão de um amigo 
lavando um Chevette novo na calçada 
e, encantado, perguntou: “Como você 
conseguiu comprar esse carro?”. A res-
posta recebida mudou os rumos de sua 
vida: “Bezerrinha, passei no concurso 
do Banco do Nordeste!”. A partir des-
se momento, ele mudou de comporta-
mento e transformou sua vida em uma 
eterna busca por conhecimento, o que 
culminou em sua aprovação no BNB e 
na conquista de diversos títulos.

Hoje aos 62 anos e aposentado do 
Banco desde 2014, Professor Bezerra, 
como é conhecido no meio acadêmico, 
possui um extenso currículo: é Doutor 
em Engenharia, com concentração em 
Tecnologia da Informação pela Univer-
sidade Federal de Campina Grande (PB) 
/ University of Maryland at College Park 
(USA), e Mestre em Ciência da Com-
putação pela UFPB; foi o coordenador-
-fundador do Mestrado em Informática 
Aplicada da Unifor; foi Diretor de TI da 
Autarquia Municipal de Trânsito e Cida-
dania (AMC) de Fortaleza; possui Mais 
de 50 trabalhos publicados no Brasil e 
no exterior; e é autor de quatro livros.

Mas ele não parou por aí. Além de tudo 
isso, Professor Bezerra resolveu em-
preender após encerrar sua carreira no 
Banco, criando o Instituto de Capacita-
ção Business School Brasil – BSB. Em 
complemento à matéria da página seis 
(Empreendedorismo após os 50 é tema 
do programa “De Portas Abertas”), tra-
zemos um bate-papo que tivemos com 
o nosso Participante – que esteve no 
evento - sobre dicas de empreendedo-
rismo e como essa atividade vem mu-
dando a sua vida e a de milhares de 
pessoas. 

Confira! 

Conheça mais sobre o Instituto de Capacitação Business 
School Brasil acessando www.bsbr.com.br

FALE UM POUCO SOBRE O SEU  
EMPREENDIMENTO.
O Instituto de Capacitação Business School 
Brasil - BSBr foi criado para atender uma la-
cuna na cidade de Fortaleza, de uma escola 
de negócios voltada para buscar o sucesso 
do aluno. Há seis anos, o BSBr vem ofere-
cendo cursos diferenciados com o objetivo 
de resolver os problemas das pequenas e 
médias empresas. Tenho larga experiência 
trabalhando em várias instituições de ensi-
no de Fortaleza, todavia, acredito que o mer-
cado estava precisando de algo inovador. 

COMO SURGIU A IDEIA PARA  
COMEÇAR A EMPREENDER?
Quando faltavam cinco anos para a minha 
aposentadoria, eu pensei: “irei me aposentar 
muito novo, com muita energia e conheci-
mentos”. Exatamente por isso, imaginei 
como poderia usar meus conhecimentos 
adquiridos no BNB e no meio acadêmico 
para criar uma empresa inovadora e diferen-
ciada. Então surgiu a pergunta: quais são os 
principais problemas das micros e peque-
nas empresas, com relação à formação de 
seus funcionários? Pensando nisso, resolvi 
criar a BSBr para contribuir para o sucesso 
das empresas e dos profissionais.

CONTE SOBRE O PROCESSO DE INÍCIO 
DA MONTAGEM DO NOVO NEGÓCIO.
Quando resolvi ser empresário, procurei o 
SEBRAE e fiz um excelente treinamento 
chamado EMPRETEC. Recomendo para to-
dos que desejam ser empreendedores!

EMPREENDER APÓS OS 50, NO SEU 
CASO, FOI UM FATOR INFLUENCIADOR 
POSITIVO OU NEGATIVO? 
Acredito que se leva muitas vantagens em 
ser um empreendedor com mais de 50 
anos de idade, porque a vida é uma eterna 
escola. Todavia, só se aprende tentando. 
O meu primeiro negócio, quando decidi 
que queria ser empreendedor, foi criar 
uma empresa de Tecnologia de Informa-
ção com um aluno. A experiência não foi 

muito boa, porque ele não era uma pessoa 
ética. Isso ia de encontro aos meus princí-
pios. Tive prejuízos nesse empreendimen-
to. Mas, serviu de aprendizado. 

COM MAIS DE SEIS ANOS DE ATUA-
ÇÃO, COMO AVALIA OS RESULTADOS? 
Nesses mais de seis anos já, treinamos 
mais de 3 mil pessoas. A grande maioria 
dos ex-alunos deram depoimentos com 
elogios à nossa metodologia e didática. 
Já impactamos a vida de muitos ex-alu-
nos. Outra coisa que eu faço é prestar uma 
mentoria grátis aos nossos alunos no sen-
tido de orientação profissional e até recolo-
cação no mercado. Na maioria das institui-
ções de ensino, o aluno é um número. Aqui 
todos nós trabalhamos para o sucesso dos 
nossos alunos. Essa mentalidade faz parte 
da nossa missão como empresa.

COMO COMPARARIA A VIDA DE FUN-
CIONÁRIO DO BNB X VIDA DE EMPRE-
ENDEDOR?
Eu gostei muito de trabalhar no BNB, devo 
toda a minha formação ao Banco. Lá o 
terreno é muito fértil. Todavia, cabe a cada 
funcionário procurar o seu auto crescimen-
to. Ninguém deve ficar esperando pela em-
presa para se qualificar. Com referência à 
minha vida fora do banco, está sendo exce-
lente. Eu recomendo a todos os colegas do 
BNB que já têm tempo para se aposentar 
que o faça logo. Porque como diz a músi-
ca: a vida é trem bala. A minha qualidade 
de vida melhorou muito depois da minha 
aposentadoria. Outra coisa que agradeço 
ao Banco é a existência da Capef, que com-
pleta a nossa aposentadoria. 

O QUE O SR. DIRIA PARA AQUELES 
QUE ESTÃO PENSANDO EM EMPREEN-
DER NA APOSENTADORIA?
Empreender é muito bom, e se você já é 
aposentado, lembre-se que você apren-
deu muitas coisas e que poderia ensinar 
muitos jovens com os seus ensinamentos 
e experiências!
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PANORAMA DOS PLANOS BD E CV I
FEV - MAR/2019

GESTÃO TRANSPARENTE

1.283
Beneficiários de 
Pensão              

38
Beneficiários de 
Pensão              

Total: 6.506

Total: 5.777

3.745
Participantes  

Assistidos  
(Aposentados)         

199
Participantes  
Assistidos  
(Aposentados)         

1.478
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

3,46% 
Imobiliário

1,24%  
Renda Variável

6,06%  
Renda Variável

88,43% 
Renda 

Fixa         

83,42% 
Renda 

Fixa         

7,83% 
Imobiliário

1,31%  
Investimentos no Exterior

2,50% 
Operações com 
Participantes

5,75% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO FEV/19 MAR/19 ACUM/19
Renda Fixa 0,80 1,02 2,72
Renda Variável 2,51 -1,24 11,78
Imobiliário 0,13 0,76 1,36
Operações com Participantes 0,90 1,03 2,62
Total dos Investimentos 0,77 0,98 2,71
Meta Atuarial 0,97 1,18 2,98

DISCRIMINAÇÃO FEV/19 MAR/19 ACUM/19
Renda Fixa 0,74 0,94 2,53
Renda Variável 2,48 0,79 11,85
Imobiliário -1,63 4,32 5,61
Investimentos no Exterior 2,73 2,82 10,25
Operações com Participantes 0,84 0,96 2,54
Total dos Investimentos 0,78 1,06 3,18
Meta Atuarial 0,84 1,14 2,75

DEMONSTRAÇÃO FEV/19 MAR/19
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 3.499.310 3.509.923

Provisões Matemáticas (B) 3.484.023 3.500.828
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 15.287 9.095

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

DEMONSTRAÇÃO FEV/19 MAR/19
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 948.123 966.800

Provisões Matemáticas (B) 947.709 966.391
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 414 409

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

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

COMPARATIVO DO DESEMPENHO 
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2019)

COMPARATIVO DO DESEMPENHO 
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2019)

PLANO BD

5.540 
Ativos

PLANO CV I

IFIX11

IBRX-50

IBOVESPA

Meta atuarial 
(INPC +5,5%a.a.) 2,98

2,75

2,71

3,18

1,68

1,51

1,51

1,51

8,38

8,38

8,57

8,57

5,59

5,59

Rentabilidade BD

INPC 

CDI

IFIX11

IBRX-50

IBOVESPA

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

Rentabilidade CV I

IPCA 

CDI



www.capef.com.br/semanaenef

Vem aí

PROGRAMAÇÃO:

09h - Palestra Seu Futuro é Feito de Escolhas 
José Edson Cunha Júnior, especialista em  
Previdência Complementar

10h30 - Painel com debate sobre o tema
Participação de José Edson Cunha Júnior, um 
dos diretores da Capef e José Edson Braga,  
presidente da AABNB

11h - Coffee Break de Encerramento

José Edson Cunha Júnior 
especialista em Previdência  
Complementar

SEU FUTURO É FEITO DE ESCOLHAS

20/05/2019

9H

MINIAUDITÓRIO DO  
BNB PASSARÉ

LANÇAMENTO COM A PALESTRA:

Inscreva-se gratuitamente e  
veja mais informações no hotsite do evento, 

disponível na 1ª quinzena de maio:


