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EMPRÉSTIMOS
Opção por Suspensão  

Programada passará a ser anual 

Números atestam 
evolução e solidez

RESULTADOS
Renda Variável impulsiona melhora 

nos investimentos

FINANÇAS PESSOAIS 
Precisamos falar sobre  

dinheiro: em família 



PARCERIA

PREMIADAPREMIADAPREMIADA
Acesse o informativo em 
nosso site para pontuar!

Desde setembro de 2012, a Política 
de Empréstimos a Participantes da 
Capef oferece um mecanismo que 
prevê a Suspensão Programada do 
pagamento das prestações de em-
préstimo por três meses no ano.

A fim de beneficiar os Participantes, 
o Conselho Deliberativo aprovou uma 
melhoria que permite ao Participante 
escolher, anualmente durante a vi-
gência do contrato, se deseja aderir, 
manter ou cancelar a Suspensão Pro-
gramada. A nova regra passa a valer a 
partir de agosto. 

Antes dessa mudança, a opção pela 
Suspensão Programada era fixa até o 
final do prazo contratado, não haven-
do a possibilidade de desistência. 

Com a alteração, os Participantes 
ganharão mais flexibilidade, poden-
do, a cada ano, fazer um balanço de 
sua situação financeira e avaliar a 
necessidade de suspender o paga-
mento por um trimestre nos 12 me-
ses seguintes.

JÁ ADERI À SUSPENSÃO 
PROGRAMADA ANTES 
DESSA MUDANÇA. O QUE 
ACONTECE?
Para aqueles que já têm contrato de 
empréstimo com adesão à Suspen-
são Programada, a Capef, por meio 
dos seus canais, oferecerá a possibi-
lidade de decidirem se desejam man-
tê-la até o final do contrato ou se pre-
ferem ajustá-la para as novas regras, 
com possibilidade de decisão anual.

OPÇÃO POR 
SUSPENSÃO 
PROGRAMADA  
PASSA A  
SER ANUAL 
A PARTIR 
DE AGOSTO

NOVIDADE NO CLUBE DE 
BENEFÍCIOS JÁ ESTÁ DISPONÍVEL
Lançado em 2019, o Clube de Benefícios da Capef tem o objetivo de 
proporcionar acesso a condições especiais aos nossos Participantes, 
como preços mais competitivos nas compras em diversos estabele-
cimentos.

Visando tornar o Clube ainda mais atrativo para o nosso público, agre-
gamos um novo serviço, denominado “Cashback”, traduzida do inglês, a 
expressão quer dizer dinheiro de volta e funciona da seguinte maneira:

Ao realizar compras em algumas lojas on-line, o usuário recebe de volta 
parte do que pagou em seu Plano de Previdência.

Esse valor fica acumulado na própria plataforma e, ao completar R$ 
50,00, é possível recebê-lo como aporte facultativo na conta indivi-
dual, disponível para Participantes Ativos do CV I ou como abatimento 
das parcelas de empréstimos, para os Participantes do Plano BD e 
Assistidos do CV I, com empréstimos ativos junto à Entidade.

QUEM PODE SE BENEFICIAR*
Os Participantes Ativos e Assistidos que estejam em um dos perfis 
abaixo, obedecendo a ordem de prioridade:

1. Participantes Ativos do Plano CV I -> saldo do cashback será uti-
lizado como aporte facultativo na conta individual do Plano (po-
dendo até ser deduzido do Imposto de Renda);

2. Participantes do Plano BD e Participantes Assistidos do Plano 
CV I com contratos de empréstimos ativos -> saldo do cashback 
será utilizado na amortização das parcelas de empréstimos.

* Errata: Neste primeiro momento, Participantes do Plano BD e Assistidos do CV I sem contrato de em-
préstimo ativo não poderão se beneficiar do programa, ao contrário do que foi publicado na última edição 
do informativo Acontece.

CASHBACK

COMO UTILIZAR
Realize seu cadastro acessando  
capef.com.br/site/clube-de-beneficios

Efetue compras on-line em uma  
das 350 lojas parceiras

Confirme a compra e consulte seu 
extrato

Reembolse parte do valor em seu  
Plano de Benefícios*, de acordo  
com os perfis mencionados acima  
(aporte ou amortização de empréstimos).

*O reembolso é feito 
após acúmulo de 
valor mínimo de R$ 
50,00, que pode ser 
consultado no extrato.

Mais informações sobre a mudança  
serão publicadas mais à frente  
em nossos canais!
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O Plano CV I completou 10 
anos no mês de maio com 
patrimônio acumulado de 
mais de R$ 1 bilhão, excelente 
rentabilidade no período, um 
grande número de adesão de 
participantes e já cumprindo 
seu objetivo maior de pagar 
benefícios previdenciários. 
Estamos todos de parabéns, 
Capef, patrocinadores e os 
participantes do plano. As-
segurar renda previdenciária 
num cenário de redução dos 
benefícios da previdência ofi-
cial e oferecendo diversos me-
canismos de proteção para o 
participante e família é motivo 
de sobra para celebrarmos.

Esta data importante aconte-
ce exatamente durante uma 
pandemia viral que obrigou a 
todos a se adaptarem a uma 
nova realidade. A Capef, sen-
sibilizada com a crise sani-
tária e com as demandas de 
nossos participantes, realizou 
por meio de seu Conselho De-
liberativo, diversas mudanças 
na política e na operacionali-
zação dos Empréstimos para 
contribuirmos com a travessia 
deste momento.

Fizemos mais. Percebendo os 
impactos da crise no mês de 
março nos investimentos dos 
planos, os Diretores gravaram 
vídeos explicando principal-
mente o foco no longo prazo 
da estratégia de alocação. 
Nos meses de abril e maio, os 
resultados já foram bem me-
lhores, recuperando, em par-
te, o que ocorrera em março.

Novos tempos exigem novos 
modelos de avaliação e de 
clube de benefícios. Mesmo 
adotando um modelo de res-
posta mais rápida e objetiva, 
o denominado NPS, sigla do 
termo em inglês Net Promoter 
Score, uma metodologia ágil 
de aferição de aspectos como 
lealdade e satisfação de clien-
tes com uma empresa, nos-
sos participantes continuam 
reconhecendo a Capef como 
empresa de excelência. Já 
o nosso clube de benefícios, 
acessível aos participantes 
dos Planos BD e CV, passou a 
ser “cashback”, ou seja, permi-
tirá que eventuais aquisições 
de produtos ou serviços feitas 
junto a empresas parceiras 
sejam parcialmente devolvi-

dos aos nossos participantes, 
sob a forma de aportes  para 
seu plano ou na redução de 
sua dívida de empréstimo.

Dinheiro e previdência são as-
suntos que devem ser trata-
dos também entre a família e 
colegas de trabalho. Participe 
da promoção Indicação Pre-
miada, indicando o Plano CV I 
a um colega e seja premiado. 

Esta crise nos proporcionou 
uma oportunidade ímpar de 
nos adaptarmos rapidamente, 
implementando soluções digi-
tais, trabalho “home office” e 
reuniões por vídeo conferên-
cias.  Estaremos programando, 
em breve, um Encontro com 
Participantes on-line, cujas 
orientações para acesso estão 
detalhadas neste informativo. 

Contudo, é grande nossa an-
siedade para estarmos juntos 
presencialmente e confraterni-
zarmos, de modo especial, por 
esses 10 anos do Plano CV I. E 
assim o faremos logo no pós-
-crise, quando a situação atual 
for contornada. Afinal, toda 
crise passa! E essa não será 
diferente. 



H á exatamente uma década, a edição de 
Maio/2010 deste mesmo informativo 
trazia em sua matéria de capa o títu-
lo: “Conferência destaca as principais 

vantagens do novo plano”. 

Ali se dava o anúncio de um dos primeiros, dos 
inúmeros esforços realizados pela Capef e Banco 
do Nordeste, para difundir, entre os empregados 
do BNB, detalhes sobre o novo instrumento pre-
videnciário que acabara de ‘nascer’: o Plano CV I. 

Lançar um novo produto é sempre um desafio. 
“Será que vai ser um sucesso?”. Hoje, 10 anos de-
pois, essa pergunta pode ser facilmente respondi-
da de maneira afirmativa. 

Para tornar isso claro, trazemos alguns dados 
que mostram como o Plano CV I evoluiu e tornou-
-se um produto sólido e consolidado.

+ DE R$ 1,2 BI 
PATRIMÔNIO
Em fevereiro de 2019, antes mesmo de 
completar nove anos, o Plano CV I alcan-
çou a expressiva marca de R$ 1 bilhão em 
patrimônio. Pouco mais de um ano, já ao 
comemorar uma década de existência, o 
Plano superou a marca de R$ 1,2 bilhão, 
contribuindo para que a Capef, somados 
os patrimônios de ambos os planos que 
administra (BD e CV I), se consolidasse 
como a 2ª maior Entidade do Norte/Nor-
deste e 32ª do Brasil!

Evolução e números 
atestam solidez

ANOS DE 
CONQUISTAS 
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2X O PLANO 
MAIS RENTÁVEL 
Mais importante do que ter uma quantidade 
significativa de patrimônio acumulado, é ter 
a segurança de que esses recursos estão 
sendo bem geridos. Assim, obter um bom 
desempenho nos investimentos, de forma 
segura, está no topo da lista de prioridades 
da gestão da Capef.

Reflexo disso é que em 2019, o Plano CV I 
chegou ao 4º ano consecutivo com renta-
bilidade superior à meta atuarial e ao CDI. 
Além disso, por duas vezes (em 2015 e 
2018), foi apontado como plano mais ren-
tável da categoria de Contribuição Variável, 
segundo ranking elaborado pela ADITUS 
Consultoria Financeira, empresa com maior 
número de fundos de pensão em sua car-
teira de clientes.

RENTABILIDADE DO 
PLANO CV I NOS  
ÚLTIMOS 5 ANOS:

“A complementação paga pelo Pla-
no CV I tem sido importante para 
ajudar a pagar as minhas despe-
sas mensais, principalmente em 
função da redução considerável 
na minha renda. Não deixem de 
aderir, mesmo que, aparentemen-
te, a contribuição pareça elevada, 
já que, quanto maior esse valor, 
maior será a sua complementa-
ção, principalmente porque o Ban-
co contribui de forma paritária 
com o valor pago pelo funcionário. 
O tempo passa rápido e programar 
uma forma de complementação 
da aposentadoria do INSS é a úni-
ca solução para se aposentar com 
algum conforto” - Yugi Kaneko, 
Participante de Recife. 

Ele foi um dos primeiros a aderir 
ao Plano CV I em 2010 e também 
fez parte do primeiro grupo a rece-
ber o benefício de aposentadoria 
programada pelo Plano CV I, em 
maio de 2015.

UM DOS 
PRIMEIROS 
A ADERIR, 
UM DOS 
PRIMEIROS 
A SE 
APOSENTAR!

+ DE 21,5 MILHÕES 
EM APORTES 
FACULTATIVOS  
E PAGAMENTO DE TSP
De 2010 até o momento, o plano já soma  
R$ 21,5 milhões em aportes facultativos e 
pagamentos de Tempo de Serviço Passado.

Esse número mostra que a credibilidade dos 
Participantes sobre a Capef só cresce. Prova 
disso é que, mesmo diante da crise que es-
tamos vivenciando em virtude da pandemia, 
este ano fechamos o mês de maio com um 
valor de arrecadação superior ao observado 
neste mesmo período de 2019.REDUÇÃO DA TAXA 

ADMINISTRATIVA
Além da boa aplicação dos recursos, outra 
preocupação da Capef está na constante 
busca pela redução da taxa de administra-
ção (incidente sobre as contribuições) dos 
seus Planos. E com a chegada de 2020, o 
Plano CV I obteve essa conquista pela ter-
ceira vez, desde que foi lançado. 

Histórico de redução da  
Taxa de Administração do Plano CV I

Essa conquista só foi possível porque a Ca-
pef vive uma cultura forte de economia e 
sustentabilidade no seu dia a dia já há alguns 
anos. Prova disso é que no último Estudo de 
Despesas Administrativas divulgado pela 
Previc (Superintendência Nacional de Pre-
vidência Complementar) em dezembro de 
2018, a Capef ficou em 7º lugar no ranking 
do indicador Custo Anual por Participante 
dentre as Entidades do Brasil, estando à fren-
te inclusive de EFPC’s com maior número de 
Participantes e patrimônio.

Até a posição de maio/20, o Plano CV I já 
contabiliza 6.026 Participantes, dentre eles: 
5.716 Ativos, 269 aposentados e 41 benefi-
ciários de pensão.

Quadro mostra a evolução da quantidade de 
Participantes ao longo dos 10 anos do Plano

Alcançar esses números não foi tarefa fácil. 
Para tornar isso possível, foram realizadas in-
contáveis ações e eventos como o destacado 
no início do texto, a fim de conscientizar os 
empregados do Banco sobre as vantagens 
do Plano, bem como sobre a importância da 
Previdência Complementar. Abaixo, vamos 
citar dois exemplos.

PERCORREMOS MILHARES 
DE QUILÔMETROS
Um tipo de ação realizada desde 2011, que 
trouxe ótimos resultados e até os dias atuais 
faz parte de nossa estratégia, são as visitas 
presenciais dos representantes da Entidade. 
“CV I na Estrada”, “Sua Adesão Vale Mais”, 
foram algumas das denominações utilizadas 
para essas campanhas ao longo dos anos.

Somente na última delas, realizada entre ou-
tubro/2018 e abril/2019, diretores e profissio-
nais da Entidade percorreram 10 mil quilô-
metros, passando por 75 municípios do país, 
para se reunir com centenas de funcionários 
em suas unidades de trabalho, apresentando 
informações sobre o Plano CV I, esclarecen-
do dúvidas e realizando adesões.

Como resultado, a campanha assegurou a 
proteção previdenciária de 135 funcionários 
que aderiram ao plano, de um total de 258 
visitados. 

ESTIVEMOS PERTO  
DESDE O INÍCIO
Em 10 anos, marcamos presença na vida de 
diversos funcionários do Banco do Nordes-
te antes mesmo que eles iniciassem suas 
atividades, participando do treinamento de 
integração. No último deles, ocorrido em se-
tembro de 2019, dentre os 102 novos funcio-
nários convocados pelo Banco, 97 aderiram 
ao Plano. Ou seja, quase 100% decidiram in-
vestir em um plano previdenciário para garan-
tir proteção e benefícios para a família.

+ DE 6 MIL 
PARTICIPANTES

90,26% DE 
APROVAÇÃO!
Com todas essas conquistas, a confiança 
dos Participantes na Capef só aumentou, o 
que refletiu em 90,26% na Pesquisa de Satis-
fação realizada em 2019!

Mesmo diante de tantos dados positivos, 
mantemos nosso compromisso em conti-
nuar trabalhando para proporcionar cada vez 
mais bem-estar aos nossos participantes: 
hoje e no futuro!

2715

3240
3499

3967

4791

5281 5315 5372 5533 5675 5716

269
41

TOTAL

ATIVOS

APOSENTADOS

PENSIONISTAS

55,03
61,31

68,88

CDI META ATUARIAL RENTABILIDADE CV I

5,6%
5,3%

5,0%

4,5%

2010

2015
2016

2020

ARRECADAÇÃO APORTE + TSP

PERÍODO R$ ARRECADADO

JAN A MAI/2019

JAN A MAI/2020

351.746,73

425.389,65
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com o meu objetivo de pagamento de 
benefícios de longo prazo”, explicou 
em um trecho, reforçando os segmen-
tos disponíveis no mercado para esse 
propósito e lembrando o cenário de re-
dução da taxa de juros que o país está 
vivenciando atualmente. 

“No passado, tínhamos títulos públicos 
(de renda fixa) com taxas superiores às 
metas atuariais, mas de pelo menos uns 
10 anos para cá, temos observado uma 
redução contínua da taxa de juros”, res-
saltou, justificando o motivo das Entida-
des necessitarem buscar alternativas de 

investimentos com mais ris-
cos, ocasionando uma 

maior volatilidade às 
carteiras.

No vídeo se-
guinte, Ju-
randir con-
tou como 
funciona o 
p r o c e s s o 
de tomadas 
de decisões 
de investi-

mentos na 
Entidade. “Nós 

temos na Ca-
pef, na sua estru-

tura de governança, 
o Conselho Deliberativo, 

que é quem define as polí-
ticas da Entidade, inclusive a de Investi-
mentos. E temos a Diretoria que executa 
essas políticas”, comentou o diretor, sem 
esquecer-se de mencionar o Seminário 
de Investimentos e Benefícios realizado 
anualmente, onde os Participantes têm a 
oportunidade de contribuir com a cons-
trução da Política de Investimentos do 
ano subsequente.

RESULTADOS DE PESQUISA 
ENQUADRAM CAPEF NA “ZONA DE 
EXCELÊNCIA” ENTRE ASSISTIDOS

CAPEF FOMENTA 
EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA E 
PREVIDENCIÁRIA 
DURANTE 
PANDEMIA

A crise econômica provocada 
pela pandemia da Covid-19 
tem impactado o mercado 
global e, naturalmente, os 

resultados das aplicações acabam cha-
mando a atenção, em menor ou maior 
grau, dos investidores.

No entanto, quando falamos em investi-
mentos de longo prazo, como é o caso 
da Previdência Complementar, momen-
tos como esse não devem ser motivos 
para desespero.

Isso porque, como esse tipo de inves-
timento costuma durar décadas, even-
tuais crises como a que estamos viven-
do, em algum momento, terminam. E 
com o tempo, os resultados negativos 
são compensados, como já começou a 
ocorrer em abril e maio.

Nesse sentido, a Capef entende que só 
existe uma maneira de se manter tran-
quilo com relação ao assunto: amplian-
do o seu conhecimento para entender, 
de fato, o que está acontecendo.

Pensando nisso, durante este período a 
Entidade fez algumas ações para am-
pliar o nível de educação financeira e 
previdenciária dos Participantes.

PUBLICAÇÃO  
DE VÍDEOS
De início, nosso diretor de Administra-
ção e Investimentos, Marcos Miranda, 
gravou sete vídeos respondendo, basi-
camente, às mesmas perguntas da en-
trevista publicada na última edição do 
Acontece.

Dentre os assuntos abordados, Marcos 
explicou os impactos da pandemia no 
mercado financeiro e na Capef, expla-

nou as estratégias da gestão neste 
período de volatilidade, mostrou que a 
liquidez dos planos BD e CV I está em 
nível controlado e também tranquilizou 
os Participantes com uma mensagem 
que resumia a situação: “Mesmo não 
sabendo quanto tempo essa crise vai 
demorar, a gente que investe em previ-
dência tem que ter sempre uma visão 
de longo prazo, lembrando que haverá 
tempo suficiente para uma recupera-
ção”, observou.

Simultaneamente às publicações de 
Marcos Miranda, nosso Diretor Presiden-
te, Jurandir Mesquita, apresentou mais 
detalhes sobre o processo de aplicação 
dos recursos das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar. As explana-
ções foram divididas em dois vídeos. 

No primeiro, Jurandir falou sobre os 
fundamentos utilizados nos investi-
mentos das EFPC’s. “Temos que dire-
cionar os investimentos dos nossos 
planos para ativos que proporcionem 
retorno de longo prazo, compatível 

Mesmo não 
sabendo quanto 
tempo essa crise 
vai demorar, a 
gente que investe 
em previdência 
tem que ter 
sempre uma visão 
de longo prazo.

MARCOS MIRANDA

Sabendo da importância de 
aprimorar nossos serviços e 
produtos, a Capef se atentou 
em buscar dos nossos par-
ticipantes a resposta para a 
seguinte questão: “Em uma 
escala de 0 a 10, qual a possi-
bilidade de você indicar a Ca-
pef para um amigo?”

A pesquisa NPS (do inglês, Net 
Promoter Score) foi realizada 
no mês de Fevereiro e obteve 
3.700 respostas, dentre elas, de 
Participantes e não aderentes.

A metodologia norte-ameri-
cana de Pesquisa NPS busca 
mensurar o grau de lealdade 
dos consumidores com uma 
empresa. Para isso, classifi-
ca-se as notas de 0 a 6, como 
clientes detratores, de 7 e 8, 
como clientes neutros e de 9 a 
10, como clientes promotores 
da organização.

O cálculo dispensa o quantitati-
vo dos neutros e subtrai a quan-
tidade de clientes promotores 
pelos detratores, dividindo essa 

diferença pelo número total de 
participantes. O resultado final 
é uma porcentagem que pode 
ser classificada em quatro zo-
nas: Zona de Excelência (entre 
76% e 100%), de Qualidade (en-
tre 51% e 75%), de Aperfeiçoa-
mento (entre 1% e 50%) e Críti-
ca (entre 0% e 1%).

CONFIRA O 
RESULTADO FINAL:

Com um resultado geral de 
69,19%, a Capef se enquadra na 
Zona de Qualidade, o segundo 
maior nível desta metodologia. 
A porcentagem é ainda maior 
se observarmos os participan-
tes assistidos com 75,84%, co-
locando a Capef na Zona de Ex-
celência, a melhor classificação 
da pesquisa. 

Após dois meses bastante de-
safiadores, sobretudo pelos 
impactos da pandemia do novo 
coronavírus na economia, os in-
vestimentos dos Planos da Ca-
pef voltaram a apresentar resul-
tados positivos em abril e maio.

De acordo com nosso geren-
te de Investimentos, Marcelo 
D’Agostino, o mês de abril fi-
cou marcado por uma melhora 
generalizada nos mercados. 
Tanto no Plano BD, quanto no 
Plano CV I, o destaque foi a 
carteira de Renda Variável (RV), 
cujos resultados contribuíram 
para a superação da meta de 
rentabilidade no mês. O Plano 
BD alcançou 0,77% contra uma 
meta de 0,20%. Enquanto isso, 
o CV I obteve 2,07% de retorno, 
superior à meta de 0,08%.

Em maio, os mercados conti-
nuaram na trajetória de valo-

rização, com a melhora vinda 
principalmente no mercado 
exterior, diante da percepção 
da retomada gradual da eco-
nomia. Com isso, novamente, o 
destaque em ambos os planos 
foi a carteira de RV. No mês, o 
Plano BD alcançou 0,24% de 
rentabilidade, acima da meta 
de 0,18%. No ano, o plano acu-
mula 1,16%, contra uma meta 
de 2,27%. Enquanto isso, o CV I 
obteve, em maio, um resultado 
de 0,89%, superior à meta de 
0,006%. O plano acumula no 
ano -3,36 %, contra uma meta 
de 1,85%.

Embora os resultados no acu-
mulado do ano sigam abaixo 
da meta, a gestão da Capef 
mantém expectativas positi-
vas para os próximos meses, 
com recuperação gradual dos 
resultados, conforme já obser-
vamos em abril e maio.

PROMOÇÃO  
“INVESTIDORES 
EM CONHECI-
MENTO”
Outra ação realizada com o objetivo de fo-
mentar a educação financeira e previden-
ciária do nosso público foi o lançamento da 
promoção “Investidores em Conhecimento”.

COMO FUNCIONA?
Faça o curso (EAD) gratuito de Gestão de 
Investimentos ou Sistema de Previdência 
Complementar. Você participa da promo-
ção “Investidores em Conhecimento” e 
concorre ao sorteio de 5 kits de brindes 
institucionais. 

Além disso, por serem cursos à distân-
cia, você pode concluir de onde estiver e 
ainda ganhar um certificado que garante 
pontos no ICSS.

COMO SE INSCREVER 

Acesse www.capef.com.br/ead

No campo Usuário digite seu  
CPF sem dígito ou pontos

No campo Senha digite:  
“C@pef2015”

Clique no botão Login

Pronto! Você já pode iniciar seus estudos, 
mas lembre-se que este deve ser concluí-
do no prazo de 30 dias.

SOBRE A PROMOÇÃO
PROMOÇÃO VÁLIDA para quem 
concluir o curso até 31/07.

PRÊMIO: Sorteio de 5 kits de 
brindes institucionais

1

2

3

4
ATIVOS
ASSISTIDOS
NÃO ADERENTES
TOTAL

65,56
 
75,84
30
69,19

 
PERFIL %

RENDA VARIÁVEL IMPULSIONA 
MELHORA  NOS INVESTIMENTOS 
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PRECISAMOS 
FALAR SOBRE 
DINHEIRO:  
EM FAMÍLIA!
Saber quanto se ganha e 

quanto se gasta é o prin-
cípio básico da educação 
financeira. Trata-se de um 

controle simples para quem quer 
manter a saúde das finanças. Mas 
em meio a uma crise econômica, 
gerada no contexto de enfrenta-
mento à rápida disseminação do 
novo coronavírus, este tipo de con-
trole se torna ainda mais necessá-
rio. É hora de levar o assunto para 
uma conversa em família. 

“Nesse momento de crise econômi-
ca, em que as famílias vão passar 
por uma redução de renda, é funda-
mental que a educação financeira 
esteja presente em cada um dos 
lares”, afirma a economista Silvana 
Parente, vice-presidente do Conse-
lho Regional de Economia do Ceará 
(Corecon-CE).

PREPARE-SE PARA 
O FUTURO PRESENTE!
Há quase 17 anos, em 1993, surgiu 
o Skype, um dos mais conhecidos 
softwares que permite a comuni-
cação pela Internet por meio de 
conexões de voz e vídeo. Naquela 
época, o mundo imaginou que os 
encontros virtuais estariam muito 
mais inseridos no nosso cotidiano 
do que de fato acabou ocorrendo. 

Em 2020, o isolamento social 
imposto em todo o mundo devi-
do à pandemia forçou o trabalho 
“home office” e o uso dessas fer-
ramentas digitais de comunica-
ção voltou à evidência, tornando-
-se o “novo normal”. 

Na Capef não tem sido diferente. 
Com quase toda a equipe traba-
lhando em casa, as reuniões onli-
ne estão fazendo parte da rotina 
dos funcionários. Com relação a 
esse aspecto, tudo está correndo 
bem, pois os processos cami-
nham dentro da normalidade, sem 
muitas mudanças para o nosso 
público. 

Porém, como ficam os Encontros 
com Participantes e outras reuni-
ões que nossa gestão está acos-
tumada a promover, com o intuito 
de prestar contas e esclarecer dú-
vidas, fortalecendo a transparên-
cia da Entidade? 

Pensando nisso, a Capef já vem 
testando sua tecnologia para co-
meçar a realizar esses eventos de 
forma online. 

Como sabemos que boa parte 
do nosso público é composta 
por idosos, que não possui tanta 
intimidade com recursos digitais, 
convidamos a todos para que já 
comecem a se preparar para esta 
inevitável nova realidade.

BAIXE O APLICATIVO  
“ZOOM”
Que tal você começar já 
conhecendo a ferramenta que 
iremos utilizar? 

O software utilizado pela Capef 
para reuniões com voz e vídeo 
será o “ZOOM”. 

Você pode fazer o down-
load do aplicativo em seu 
smartphone - pela Play Sto-
re (Android) ou App Store 
(iOS) -, e também pelo com-
putador, por meio deste link:  
zoom.us/download.

Quando a Capef promover algum 
evento, será enviado um link de 
convite para todos os Partici-
pantes. Tendo o aplicativo insta-
lado, bastará você clicar no link 
recebido e informar seu nome. A 
partir daí você já terá acesso ao 
evento em questão, de maneira 
rápida e prática. 

Destaca-se que, enquanto o 
usuário assiste ao evento, ele 
também pode interagir fazendo 
perguntas, pela opção “Chat”. 
Nesse mesmo espaço, também 
é possível ver os questionamen-
tos dos demais colegas.

CRIANÇAS  
E O DINHEIRO
A relação que os pais têm com o 
dinheiro influencia diretamente a 
vida dos filhos. Daí a importância 
de incluir as crianças nesta con-
versa. De acordo com a psicope-
dagoga, Vládia Lopes, neuroedu-
cadora e uma das idealizadoras 
do curso Oficina Meu Tesouro 
– educação financeira infantil, a 
partir do momento que as crian-
ças começam a pedir algo para 
consumir, os pais devem iniciar 
o ensino sobre o uso do dinhei-
ro. “Com três ou quatro anos, 
elas têm consciência de solicitar 
o que desejam. É exatamente a 
partir daí que os pais e educado-
res podem começar a provocar 
essa consciência (sobre o dinhei-
ro)”, afirma.

Uma das táticas para a aborda-
gem com os pequenos é usar jo-
gos e brincadeiras para facilitar 
o entendimento sobre o bom uso 
dos recursos financeiros no am-
biente familiar.

“É de extrema 
necessidade fazer 

com que as crianças, 
desde muito 

pequenas, percebam 
como o dinheiro entra 

no núcleo família, 
que saibam que é por 

meio do trabalho. 
É importante que 
aprendam de que 

forma (o dinheiro) 
deve ser utilizado e  

que sejam levadas a 
fazer o consumo de 
forma consciente”, 

finaliza Vládia Lopes

ASSUNTO  
AINDA É TABU
Para muitas famílias, falar sobre di-
nheiro não é uma tarefa fácil e, por 
isso, acaba sendo um assunto evi-
tado. Como observa a economista 
e pedagoga Darla Lopes, Diretora 
de Educação Financeira do Insti-
tuto Brasileiro de Executivos de Fi-
nanças (IBEF), a dificuldade de se 
iniciar a conversa surge quando já 
existe uma situação de descontro-
le financeiro ou quando não há um 
histórico familiar de acesso à edu-
cação financeira.

“Outro aspecto que motiva essa falta 
de conversa sobre dinheiro nas famí-
lias são os diferentes estilos de vida 
das pessoas. Cada um pensa de 
uma forma e os próprios objetivos 
são diferentes”, avalia Darla Lopes. 

As consequências disso, além do ris-
co de endividamento para a família, 
é a desestabilidade da relação. Pes-
quisa realizada pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) sobre o orçamento 
familiar dos brasileiros (2017) revela 
que 39% dos entrevistados casados 
ou em união estável brigam com o 
parceiro por causa de dinheiro. O que 
motivam as brigas são discordâncias 
sobre os gastos da casa (41%), a falta 
de reservas para imprevistos (32%) e 
o fato de não querer pagar pelos gas-
tos do cônjuge (19%).

“É muito importante que essas bar-
reiras sejam quebradas e que haja 
uma conversa”, afirma Darla Lopes. 
Para a economista, um bom ponto 
de partida para este diálogo é falar 
sobre os sonhos que a família de-
seja realizar. E, a partir daí, definir 
como organizar as finanças para 
que o sonho se torne realidade.

Independente do momento econô-
mico, Silvana Parente reforça que é 
fundamental que se converse sobre 
dinheiro em casa, para que o equilí-
brio familiar não seja abalado. “Edu-
cação financeira é quando a família 
lista quanto ganha, quais as possi-
bilidades de aumentar essa renda e 
quanto vai gastar. Isso tudo é muito 
educativo para os filhos”, argumenta.

A recomendação da economista é 
que pelo menos uma vez por mês, 
toda a família, inclusive crianças, 
converse sobre o orçamento finan-
ceiro do lar. “Os filhos, mesmo na 
relação de dependência, são con-
sumidores. É importante ter esse 

diálogo direto para saber 
as possibilidades, os li-
mites, a importância de 

não desperdiçar, de 
gastar bem e tam-
bém de discutir os 
sonhos que vão 

motivar a 
poupan-

ça”, re-
força.

Nesse momento 
de crise, é 
fundamental 
que a educação 
financeira esteja 
presente em cada 
um dos lares

SILVANA PARENTE
vice-presidente do Corecon-Ce

Caso tenha alguma dificuldade para realizar 
o procedimento, não hesite em pedir ajuda 
aos seus familiares que possuem mais 
conhecimento sobre o tema. Afinal, com 
certeza eles também já aprenderam, e 
muito, com a sua experiência!
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SER AMIGO É 
TAMBÉM SE 
PREOCUPAR COM  
O FUTURO
Em fevereiro deste ano, a 

Capef lançou a promo-
ção Indicação Premiada, 
convidando nossos parti-

cipantes a indicarem seus colegas 
para aderir ao Plano CV I e concorrer 
a prêmios. 

Dentre as indicações que recebe-
mos chegamos à história de Antô-
nio e Felipe. Ambos são novos fun-
cionários no Banco do Nordeste.

Felipe Juvenil Ferreira foi convoca-
do em dezembro de 2019 para a 
agência de Baturité/CE e Antônio 
Glarmeson Fernandes em março 
para a agência de São João dos Pa-
tos/MA. 

Antônio e Felipe se conheceram via 
rede social. Assim que entrou para 
o BNB Antônio procurou seu cole-
ga para sanar suas dúvidas sobre 
os benefícios de um funcionário do 
banco, sendo apresentado à Capef 
pela primeira vez. 

Felipe não perdeu tempo e já garan-
tiu sua participação na promoção 
Indicação Premiada, enviando ao 
amigo um convite para aderir ao 
Plano CV I com a mensagem “Antô-
nio, cuide do seu futuro!”.

Antônio não pensou duas vezes 
antes de seguir o conselho do co-
lega e se tornar um participante da 
Capef, assegurando o seu futuro. 
“Considero uma oportunidade im-
perdível que muitos queriam ter e 
eu fui privilegiado em participar”, 
contou nosso participante em de-
poimento à Capef.
 
Desde sua adesão em abril, Antônio 
revelou que a Capef já lhe propor-
cionou uma experiência positiva e 
superou suas expectativas. “Todas 
as vezes em que precisei tirar algu-
ma dúvida fui muito bem atendido”. 

A CAPEF CONTINUA 
SE ESFORÇANDO
Para conquistar a confiança 
de novos participantes, como 
o Antônio. Faça como o Felipe 
e indique um colega para ser 
aderente ao Plano CV I. Além 
de garantirem juntos seu futuro, 
você e seu amigo ainda poderão 
concorrer a prêmios como R$ 
1.000 reais em vale-compras em 
uma loja de eletrônicos. 
 

Com  
a Capef 
fico mais 
tranquilo 
em relação 
ao meu 
futuro.”

ANTÔNIO GLARMESON 
FERNANDES  
Participante aderiu ao 
CV I após indicação de 
colega em promoção da 
Capef

PARTICIPE DA CAMPANHA  
VOCÊ TAMBÉM:  

www.capef.com.br/indicacacaopremiada
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IPCA

PANORAMA DOS PLANOS BD E CV I
ABR-MAI/2020

GESTÃO TRANSPARENTE

1.340
Beneficiários de 
Pensão              

41
Beneficiários de 
Pensão              

Total: 6.440

Total: 6.026

3.832
Participantes  

Assistidos  
(Aposentados)         

269
Participantes  
Assistidos  
(Aposentados)         

1.268
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

5,55% 
Imobiliário

1,90%  
Investimentos no Exterior

3,26%  
Renda Variável

12,42%  
Renda Variável

87,76% 
Renda Fixa         

70,19% 
Renda Fixa         

6,68% 
Imobiliário

4,55%  
Estruturado

2,30% 
Operações com 
Participantes

5,39% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO ABR/20 MAI/20 ACUM/20
Renda Fixa 0,50 0,14 2,66
Renda Variável 9,51 3,10 -22,25
Imobiliário 0,55 0,17 -2,24
Operações com Participantes 0,70 0,32 4,34
Total dos Investimentos 0,77 0,24 1,17
Meta Atuarial 0,20 0,18 2,27

DISCRIMINAÇÃO ABR/20 MAI/20 ACUM/20
Renda Fixa 0,44 0,20 3,03
Renda Variável 14,34 5,41 -25,66
Imobiliário 2,48 1,11 -22,83
Investimentos no Exterior 5,03 1,37 -7,58
Estruturado 1,23 0,64 3,98
Operações com Participantes 0,63 0,20 4,32
Total dos Investimentos 2,07 0,89 -3,36
Meta Atuarial 0,08 0,01 1,85

DEMONSTRAÇÃO ABR/20 MAI/20
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 3.509.939 3.493.087

Provisões Matemáticas (B) 3.502.294 3.486.752
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 7.645 6.335

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

DEMONSTRAÇÃO ABR/20 MAI/20
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 1.142.951 1.162.088

Provisões Matemáticas (B) 1.142.771 1.161.845
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 180 243

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

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

COMPARATIVO DO DESEMPENHO DOS 
INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2020)

COMPARATIVO DO DESEMPENHO DOS 
INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2020)

PLANO BD

5.716 
Ativos

PLANO CV I

IFIX11

IFIX11

IBRX-50

IBRX-50

IBOVESPA

IBOVESPA

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

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

2,27

1,85

1,17

-3,36

0,06

-0,16

1,54

1,54

-24,78

-24,78

-24,42

-24,42

-16,89

-16,89

Rentabilidade BD

Rentabilidade CV I

INPC 

CDI

CDI



@capef.oficial @capefoficial

FICOU AINDA MAIS 
FÁCIL ACOMPANHAR 

O SEU PLANO DE 
PREVIDÊNCIA

SIGA A CAPEF NO INSTAGRAM  
E TAMBÉM NO LINKEDIN!


