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A retomada de atividades de forma 
presencial, aos poucos, até já se ini-
ciou na Capef (matéria nesta edição), 
com toda segurança para os funcio-
nários, seguindo todos os protocolos 
de cuidados sanitários preconizados 
pelas autoridades de saúde. Só que 
ainda não está sendo possível o aten-
dimento ‘face a face’ dos nossos parti-
cipantes e nem a realização da nossa 
agenda de encontros com os partici-
pantes presentes fisicamente nas di-
versas unidades do Banco. 

Como manter, então, o diálogo com 
nossos participantes diante desta 
nova realidade? Impossibilitados de 
realizarmos as reuniões presenciais, 
estamos recorrendo à tecnologia para 
a edição do 1º. Encontro online. Par-
ticipe, nestes encontros iremos lhe 
atualizar sobre os resultados dos in-
vestimentos, como a Capef está fun-
cionando e muitas outras novidades.

Se, antes, os avanços no mundo di-
gital já vinham acontecendo numa 
grande velocidade, a crise acelerou 
ainda mais este processo. Aprovei-
tamos, assim, para disponibilizarmos 
mais serviços no aplicativo: amor-
tização e liquidação de EAP e a ma-

ximização do ganho fiscal, agora na 
palma da mão.

A inovação é a tônica das empresas 
que se preocupam com a sustenta-
bilidade e com a oferta de produtos e 
serviços competitivos, acreditando fir-
memente nesta ideia, a Capef está par-
ticipando do “Hub” da inovação, onde 
buscaremos soluções inovadoras para 
a Entidade e nossos participantes. 

Mas para nossos participantes acom-
panharem de perto tantas novidades, 
precisam conhecer de perto como é 
esse novo mundo digital. Faremos, 
então, uma live sobre inclusão digital.

E que tal você aumentar a reserva do 
seu plano de previdência ou amorti-
zar sua dívida de empréstimo sem 
precisar gastar mais ? Veja como na 
matéria sobre nosso Cashback.

Este ano é também de eleição na Ca-
pef. Desta feita teremos a escolha 
de um novo Ouvidor. Participe e eleja 
aquele que melhor desempenhará este 
importante papel de interlocução entre 
os participantes e a Direção da Caixa.

Boa leitura e aguardo você no nosso 
encontro online.



NOVOS SIMULADORES 
TRAZEM MAIS PRATICIDADE  
PARA VOCÊ!

SIMULADOR PERMITE CONHECER 
VALOR MÁXIMO DE GANHO FISCAL, 
FACILITANDO O PLANEJAMENTO DE 
APORTES FACULTATIVOS
Uma das grandes vantagens de se investir em um plano 
de Previdência Complementar é a possibilidade de de-
duzir os valores aportados em até 12% da renda bruta 
anual tributável.

Mas, será que o valor que você investe regularmente du-
rante o ano alcança esses 12% permitidos?

Pensando em facilitar essa resposta para você e, assim, 
viabilizar uma melhor organização financeira, disponibili-
zamos em nosso site e APP um simulador de maximiza-
ção do ganho fiscal do Plano CV I.

Com esse novo recurso, o Participante consegue pla-
nejar aportes facultativos ao longo do ano para obter o 
máximo de ganho fiscal possível com seu plano de Pre-
vidência, reduzindo a mordida do leão e, de quebra, au-
mentando a sua reserva financeira para a aposentadoria.

COMO ACESSAR?
Para ter acesso à nova ferramenta, basta seguir os pro-
cedimentos abaixo:

Acesse a área restrita (se for pelo site) ou 
“Acesse seu Plano” (se for pelo APP)

Clique na aba “Simuladores”, opção “Maxi-
mize Seu Ganho Fiscal”

Após informar se possui renda adicional, você já terá 
acesso aos dados da simulação. O último campo, “MA-
XIMIZAÇÃO DO GANHO FISCAL”, apresenta o valor que 
você pode aportar até o dia 30/12 para obter o máximo 
de ganho fiscal possível e aumentar sua reserva finan-
ceira para a aposentadoria!

SIMULADOR DE LIQUIDAÇÃO/
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
Agora, os Participantes que desejem amortizar ou liquidar 
seus empréstimos com a Capef podem realizar o proce-
dimento diretamente pelo nosso site ou aplicativo, sem a 
necessidade de entrar em contato com a Entidade.

PARA ISSO, BASTA SEGUIR OS PASSOS ABAIXO: 

Acesse a área restrita (se for pelo site) ou 
“Acesse Seu Plano” (se for pelo aplicativo)

Clique na aba “Empréstimo”, opção 
“Amortização e Liquidação”

Caso queira liquidar o empréstimo, basta marcar a cai-
xa da opção “Liquidar”.

Já se você pretende amortizar, clique no ícone “$”, loca-
lizado abaixo da opção “Amortizar”.

As solicitações 
realizadas até às 12h 
durante os dias úteis 
serão processadas na 
tarde do mesmo dia. 
Caso seja feita após 
as 12h, o proces-
samento ocorrerá 
na tarde do dia útil 
subsequente.

No mês de julho, a Capef disponibilizou dois novos serviços que 
certamente levarão mais praticidade ao dia a dia dos nossos 
Participantes. Veja abaixo!

GANHO FISCAL EMPRÉSTIMO

DICA: faça essa simulação o quanto 
antes, pois quanto mais meses você 
tiver para realizar os aportes extras 
ao longo do ano, menores serão as 
parcelas e o impacto no  
seu orçamento.
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ELEIÇÃO PARA 
OUVIDORIA: 
PARTICIPE!

O processo de eleição para o cargo de Ouvidor da 
Capef acontecerá entre os dias 14 e 25 de setembro, 

e todos os Participantes e Beneficiários inscritos 
nos Planos BD e CV I até 31/07 poderão votar por 

meio do nosso site ou aplicativo. 

O  Ouvidor eleito será em-
possado a partir do dia 
1º de novembro para 
mandato de quatro 

anos, tendo direito, após o fim do 
primeiro mandato, à candidatura de 
uma reeleição. 

Poderão se candidatar quaisquer 
Participantes ou Assistidos (apo-
sentados) dos Planos BD e CV I com 
reputação ilibada, que morem no 
Brasil, tenham comprovada expe-

riência no exercício de atividades em 
qualquer uma das áreas: financeira, 
administrativa, contábil, jurídica, de 
fiscalização, atuarial ou de auditoria, 
pelo prazo mínimo de 10 anos, e te-
nham formação acadêmica superior 
em qualquer área de conhecimento. 

Os interessados em se candidatar ao 
cargo deverão observar as condições 
exigidas e prazo para o registro de 
candidatura ao cargo (que se encerra 
no dia 21/08). Referidas informações 
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foram divulgadas no edital da elei-
ção, o qual pode ser conferido em 
nosso site juntamente com o regu-
lamento e cronograma.

ATRIBUIÇÕES  
PRINCIPAIS
Responsável por representar os par-
ticipantes junto à Capef, a ouvidoria 
têm como principal atribuição rece-
ber, apurar a procedência e buscar 
soluções para problemas e impas-
ses, propondo melhorias nos proces-
sos, produtos e serviços da Entidade. 

Para aumentar a eficiência e trans-
parência da gestão, sua atuação 
deve ser pautada nos princípios de 

No mês de agosto, ini-
ciou-se uma nova fase 
no plano de retomada 
das atividades presen-
ciais da Capef, com um 
aumento na quantida-
de de funcionários que 
retornaram ao trabalho 
presencial.

Assim, o horário de aten-
dimento aos Participan-
tes foi ampliado para 9h 
às 16h.

Entretanto, pensando 
na saúde e bem-estar 
de todos, o atendimento 
presencial permanece 
suspenso, com previsão 
para retorno a partir do 
dia 21 de setembro, com 
a necessidade de prévio 
agendamento.

Nesse sentido, pedimos 
aos Participantes que 
continuem priorizando 
nossos canais de auto-
atendimento:

HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO 
É AMPLIADO 
EM AGOSTO

ética, transparência e imparcialidade. 

HISTÓRICO  
DA OUVIDORIA
A Ouvidoria da Capef foi instituída 
pelo Conselho Deliberativo em mar-
ço de 2008. A finalidade era que a 
Entidade passasse a ter uma pessoa 
que exercesse a representação do 
público alvo, promovendo uma me-
lhor atuação interativa com os seus 
Participantes Ativos e Assistidos. 

Deste então, exerceram o cargo: Zi-
lana Ribeiro (2008 a 2012) e Maria 
Auxiliadora Bezerra, ouvidora atual 
(2012 a 2020).

FALA, 
OUVIDORA!

Como você avalia sua experiência 
como Ouvidora da Capef?
Considero a minha experiência na Ou-
vidoria da Capef muito positiva.  Foi 
um trabalho que me proporcionou uma 
maior aproximação com os participan-
tes, contribuindo para a coroação de 
minha carreira profissional e mais ainda 
para satisfação pessoal ao poder servir 
aos nossos colegas ativos, assistidos e 
pensionistas. A articulação de soluções 
para o tratamento de suas demandas 
envolve uma responsabilidade muito 
grande, pois, além de proporcionar a 
satisfação dos participantes no atendi-
mento das suas questões, visa assegu-
rar maior credibilidade e fortalecimento 
da imagem da entidade.

Qual a importância do cargo para uma 
Entidade como a Capef?
O Ouvidor possui como função primor-
dial servir como canal de interlocução 
entre a Capef e o seu público-alvo, a fim 
de aprimorar o relacionamento entre 
ambos, apoiar a entidade no cumpri-
mento de sua missão e representar os 
interesses dos participantes.

Por que os Participantes devem se en-

gajar no processo eleitoral, tanto no 
sentido de se candidatar, quanto de 
participar da votação?

Considero o momento muito relevante 
para esse questionamento. A maioria 
dos participantes não percebeu, ain-
da, como é importante o engajamento 
com a entidade que administra nossos 
planos de previdência. Nesse contexto, 
o papel da Ouvidoria é importante para 
servir de interface estratégica da organi-
zação com o seu público-alvo.

A Capef divulgou as informações sobre 
o processo eleitoral e apresentou os 
principais requisitos para o exercício da 
função. Gostaria, no entanto, de acres-
centar que o Ouvidor precisa, também, 
de empatia, capacidade de análise e ini-
ciativa para buscar soluções viáveis, de 
forma ágil para atender as demandas 
e elevar o nível de satisfação dos par-
ticipantes. O ideal é que surjam várias 
opções para termos a oportunidade de 
escolher um candidato que se enquadre 
no melhor perfil. Conclamo a todos para 
exercitar o seu direito de votar e contri-
buir com uma votação mais expressiva 
nesse atual certame.

Perto de cumprir seu segundo mandato como Ouvidora da 
Capef, Maria Auxiliadora Bezerra avaliou sua experiência 
no cargo e explicou a importância de todos participarem 
ativamente do processo, seja se candidatando, ou 
votando. Confira o bate-papo!

VEJA MAIS DETALHES DO  
PROCESSO ELEITORAL ACESSANDO NOSSO SITE:  

www.capef.com.br

WhatsApp:
 (85) 9.9761 0077;

e-mail:
relacionamento@capef.com.br

Autoatendimento  
pelo nosso site  
(www.capef.com.br)  
e aplicativo 
(CAPEF).
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Antes de dar início à prestação de con-
tas, Jurandir lembrou que o Ceará foi 
escolhido como estado “piloto” para o 
evento, mas o objetivo é que sejam rea-
lizadas outras reuniões online, contem-
plando os demais estados.

CAPEF PROMOVE  
1º ENCONTRO ONLINE 
COM PARTICIPANTES

A Capef promoveu, no dia 12 
de agosto, o 1º Encontro On-
line com Participantes, para 
prestação de contas sobre a 

situação dos Planos da Entidade. 

A reunião ocorreu por meio do aplica-
tivo Zoom, com a presença de Partici-
pantes residentes no Ceará, e foi trans-
mitida ao vivo pelo Youtube para que os 
moradores dos demais estados tam-
bém pudessem acompanhar. Somados 
os dois canais, o evento contou com 
aproximadamente 200 participações.

Representando a presidência do Ban-
co do Nordeste, o diretor de Adminis-
tração, Haroldo Júnior, fez uma breve 
saudação inicial, destacando a gover-
nança da Capef.

- Na minha concepção, se 
tem uma palavra que po-
demos traduzir hoje a Ca-
pef é governança. A nossa 

caixa tem uma governança 
muito forte na presença de 

seus diretores. Sua gestão é conside-
rada exemplo para outras entidades, 
algo que é dito pelos próprios repre-
sentantes do órgão regulador. Isso 
dá um conforto muito grande para o 
Banco do Nordeste e para todos nós 
que somos funcionários do Banco – 
elogiou o dirigente.

Além de Haroldo, também participaram 
da cerimônia de abertura: o Superinten-
dente Estadual do Ceará, Rodrigo Bour-
bon de Oliveira; o Presidente da AABNB, 
Edson Braga; e a Diretora Presidente da 
AFBNB, Rita Josina.

Após todas as falas iniciais, foi concedi-
da a palavra ao Diretor Presidente da Ca-
pef, Jurandir Mesquita, que iniciou con-
textualizando a realização deste evento.

- Desde 2017, nós temos visitado as uni-
dades do Banco, tanto para fazer a pres-
tação de contas, quanto para promover 
a campanha de adesão ao Plano CV I. 
Quando iniciou a pandemia, ficamos 
limitados nesse sentido. Inclusive na 
época em que saiu o decreto no Ceará 
(prevendo o isolamento social), nós já 
tínhamos visitas programadas, até que 
fomos surpreendidos pela intensidade 
da Covid-19 – revelou Jurandir.

- Como forma de não interromper o 
contato com nossos Participantes, 
durante esse período fortalecemos 
nossos canais de comunicação digi-
tais, como site, e-mail, aplicativo. Mas 
ainda assim, consideramos importante 
promover esse contato que estamos 
tendo hoje para relatar como a pande-
mia impactou a Capef e nossos Planos 
– complementou.

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS
A partir de então, o Diretor Presiden-
te ficou encarregado de apresentar 
a situação dos Planos BD e CV I, 
mostrando um balanço do primeiro 
semestre do ano, no qual trazemos 
alguns pontos como destaque. 

Jurandir explicou que, no início da 
pandemia, o Comitê de Investimen-
tos da Capef se reuniu para analisar 
a necessidade de uma revisão na 
Política de Investimentos. “Chega-
mos à conclusão, tendo em vista os 
cenários avaliados, que não seria 
preciso nenhuma alteração na po-
lítica aprovada para 2020”, comen-
tou, destacando que a estrutura dos 
investimentos e o casamento entre 
ativos e passivos (ALM) estavam 
aderentes ao momento.

Ainda sobre a pandemia, Jurandir 
listou as melhorias emergenciais 
aprovadas pelo Conselho Delibe-
rativo da Capef, na política de Em-
préstimo a Participantes, fruto de 
demandas expostas pelo nosso 
público às associações represen-
tativas, à nossa ouvidoria e área de 
Relacionamento com Participantes, 
como: Suspensão Programada de 
até quatro parcelas; ampliação dos 
valores de contratação e prazos 

Assista ao evento  
na íntegra pelo 

nosso site  
ou canal no 

Youtube:
youtube.com/capef
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CAPEF PREPARA AÇÕES 
PROMOCIONAIS  PARA O 
MÊS DO CLIENTE
Comemorado anualmente no dia 
15 de setembro, o Dia do Cliente foi 
criado para homenagear os clientes 
e estreitar as relações entre o co-
mércio e os consumidores. Como 
uma Entidade Fechada de Previdên-
cia Complementar sem fins lucrati-
vos, a Capef não possui exatamente 
“clientes”, mas sim Participantes.

Contudo, mesmo assim resolvemos 
aproveitar a data e criamos algumas 
ações promocionais durante o mês de 
setembro, como forma de agradeci-
mento pela confiança de cada Partici-
pante em nossos produtos e serviços.

Ao longo do mês, serão realizadas 
algumas ações e eventos. Os Parti-
cipantes concorrerão a brindes insti-
tucionais e ao sorteio de um smart-
phone, a depender do engajamento, 
conforme explicado abaixo.

PESQUISA DE 
COMPORTAMENTO
responda e concorra ao sorteio de 
smartphones!

Um dos principais objetivos busca-
dos pela gestão da Capef é estar 
cada dia mais próxima dos nossos 
Participantes.

Mas para que consigamos alcan-
çar esse propósito, tornando nossas 
ações mais assertivas, é importante 
conhecermos melhor sobre os seus 
gostos, hábitos e costumes.

Para isso, será lançado no mês de 
setembro uma Pesquisa de Com-
portamento, cujas respostas nos 
ajudarão a entender um pouco mais 
sobre aquele que é a razão de existir 
da Capef: você!

Aqueles que responderem à Pesqui-
sa concorrerão ao sorteio de smar-
tphones!

O formulário da pesquisa será publi-
cado em nosso site e divulgado em 
nossos canais tão logo seja disponi-
bilizada em setembro.

EVENTOS ONLINE  
SOBRE INCLUSÃO DIGITAL
participe dos eventos, concorra a 
brindes e receba cupons dobrados 
para o sorteio dos smartphones!

A suspensão das atividades presen-
ciais durante o período de isolamento 
social expandiu o uso das ferramen-
tas digitais em nosso cotidiano. Neste 

período a Capef aderiu ao regime de 
teletrabalho e fortaleceu seus canais 
de atendimento digital. 

Pensando na adaptação e prepa-
ração dos nossos participantes, a 
Capef trará durante o semestre di-
versas ações de inclusão digital di-
recionadas para o público de ativos 
e, de modo especial, para os apo-
sentados, como eventos online ao 
vivo, vídeos tutoriais e promoções.

O evento de abertura deste projeto 
acontecerá na segunda quinzena de 
setembro, em um Webinar (evento 
educacional online ao vivo), cuja data 
será divulgada em breve. 

Você já pode baixar o aplicativo 
‘Zoom’ e ir se preparando para os 
eventos. Caso tenha alguma dúvida, 
assista ao tutorial que preparamos 
sobre o tema: “Como participar dos 
eventos virtuais da Capef?”, disponível 
em nosso site, seção “TV Capef”, e em 
nosso canal no Youtube: TV Capef.

Aqueles que participarem desses 
eventos virtuais concorrerão ao sor-
teio de brindes institucionais e ainda 
receberão cupons dobrados para 
participar do sorteio dos smartpho-
nes, a ser feito por ocasião do preen-
chimento da pesquisa de conteúdo.  

PARCERIA PREMIADA
pontuação em dobro durante todo o 
mês de setembro

Durante o mês de setembro, os 
Participantes do programa Parce-
ria Premiada receberão pontos em 
dobro em qualquer uma das ações 
realizadas (que façam parte do pro-
grama) no período.

Para quem ainda não conhece, “Par-
ceria Premiada” é um programa 
criado pela Capef para estimular 
o interesse dos Participantes pela 
educação financeira e previdenciá-
ria, oferecendo pontos àqueles que 
mais interagem com a Entidade, 
seja com acesso ao site, participa-
ção em eventos, leitura dos informa-
tivos, dentre outras ações, em troca 
de prêmios e brindes institucionais.

Cadastre-se e veja mais detalhes  
sobre o programa acessando:  
www.capef.com.br/parceriapremiada.

máximos de pagamento; e a imple-
mentação de procedimento alter-
nativo para assinatura eletrônica 
do Contrato de Abertura de Crédito.

Com relação ao resultados, o Dire-
tor Presidente lembrou que a crise 
da Covid-19 foi global e impactou 
todos os mercados, por consequên-
cia os investimentos da Capef.

Em ambos os planos, os segmen-
tos que mais sofreram foram o 
de Renda Variável, devido a fortes 
quedas na Bolsa de Valores, e o de 
Imóveis (inclusive os fundos de in-
vestimentos imobiliários) devido à 
dificuldade que locatários encon-
traram para manter os pagamen-
tos em dia.

Os meses mais desafiadores para 
as aplicações foram fevereiro e 
março, cujas rentabilidades ficaram 
abaixo da meta. A partir de abril, os 
resultados já apresentaram recupe-
ração, superando suas respectivas 
metas atuariais. Até junho, o Plano 
BD obteve um retorno de 3,04%, 
contra uma meta de 2,01%. Já o 
Plano CV I, que está mais exposto 
ao risco pelas características do 
plano, rentabilizou -,172%, contra 
uma meta de 2,53%. “Embora es-
tejamos ainda abaixo da meta, em 
nossas projeções, até o fim do ano 
estaremos bem próximos ou com 
rentabilidade superior à meta, a 
depender do comportamento dos 
mercados”, analisou Jurandir.

O Diretor também mostrou que 
os Planos BD e CV I encontram-se 
equilibrados atuarialmente.

Após a apresentação de Jurandir 
Mesquita, foi aberto um espaço 
para perguntas dos Participantes.

TAMBÉM 
PARTICIPARAM DO 
ENCONTRO
Além de Jurandir Mesquita e daqueles 
que participaram da mesa de abertu-
ra, também marcaram presença online 
no evento: o Presidente do Conselho 
Deliberativo, Henrique Jorge Tinoco de 
Aguiar; o presidente do Conselho Fiscal, 
Genival Vila Nova; o Diretor de Previdên-
cia da Capef, Fran Bezerra, o Diretor de 
Administração e Investimentos, Marcos 
Miranda; os demais conselheiros; repre-
sentantes da AFBNB e AABNB; e partici-
pantes ativos e assistidos do Ceará.
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ANO DE ELEIÇÕES:  
AVALIAR CENÁRIO PODE AJUDAR NAS SUAS 
DECISÕES FINANCEIRAS

Ébastante comum que em pe-
ríodos eleitorais os ânimos 
políticos dos brasileiros se 
aflorem e deem o tom de 

grandes embates no palco do poder. E 
como ficam as suas finanças no meio 
disso tudo? Pode esse cenário afetar as 
decisões financeiras das pessoas?

Para Ricardo Coimbra, presidente do 
Conselho Regional de Economia do Cea-
rá (Corecon-Ce) e professor universitário, 
esse cenário de desentendimentos políti-
cos gera um ambiente de incertezas que 
pode sim influenciar direta ou indireta-
mente o comportamento financeiro dos 
brasileiros. 

A incerteza política faz com que se tenha 
uma volatilidade nos mercados, o que aca-
ba influenciando na taxa de juros e no pro-
cesso inflacionário, por exemplo. De certa 
forma, altera o ritmo da atividade econômi-
ca que, por fim, acaba impactando as finan-
ças das pessoas - analisa o economista.

Considerando o perfil das pessoas aten-
tas ao cenário político-econômico do Bra-
sil, decisões sobre consumo, poupança, 
investimentos e aposentadoria podem 
ser influenciadas e alteradas em função 
de uma perspectiva positiva ou negativa 
das decisões governamentais. 

- As pessoas se direcionam de acordo 
com aquilo que elas visualizam na pers-

pectiva da economia, do emprego e das 
questões financeiras ao longo do tempo. 
A incerteza sobre o que vai acontecer no 
futuro tem como consequência a retra-
ção do consumo ou do investimento - ob-
serva Ricardo Coimbra.

EXEMPLO HISTÓRICO 
A sensação de incerteza econômica 
acende um sinal de alerta quando o 
assunto é investimentos. No passado, 
porém, quando a renda fixa remunerava 
melhor do que hoje, a dúvida sobre a me-
lhor aplicação financeira não angustiava 
tanto o brasileiro. Hoje é preciso estudar 
e avaliar muito bem o mercado e o cená-
rio político-econômico para tomada de 
decisões, especialmente num contexto 
em que as divergências parecem dar o 
tom dos rumos do País.

COMO FICA A 
APOSENTADORIA
Quem está planejando a aposentadoria 
deve olhar com atenção e calcular possí-
veis riscos que a instabilidade econômica 
representada pelas divergências políticas 
pode causar. 

Para Ricardo Coimbra, com a proximida-
de do período eleitoral, é preciso observar 
se o comportamento político dos candi-
datos, bem como as propostas, represen-
ta uma perspectiva econômica positiva. 

- As pessoas que acompanham o pro-
cesso político e o impacto dos processos 
políticos sobre a economia do País e as 
finanças acabam tomando as decisões de 
forma rápida e organizada e tendem a ter 
um sucesso maior em função de contar 
com uma complexidade de informações 
sobre aquilo que pode afetá-las - reforça o 
presidente do Corecon-Ce.

Para Érico Veras, é importante ob-
servar os cenários e os rumos polí-
ticos para planejar a aposentadoria 
e avaliar a melhor maneira de alocar 
os investimentos. 

O cidadão vai ter 
que se preocupar em 
aprender a gerenciar 
os seus recursos. 
Não dá mais para 
fazer aplicações 
triviais em renda fixa. 
Dessa forma, não se 
consegue construir 
um patrimônio 
que seja capaz de 
complementar a 
aposentadoria

ÉRICO VERAS
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CAPEF É SELECIONADA 
PARA 1º HUB DE INOVAÇÃO 
DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR 

ACapef foi uma das Enti-
dades Fechadas de Pre-
vidência Complementar 
(EFPC) selecionadas 

para participar do ‘Hupp!’, primeiro 
hub de inovação e tecnologia total-
mente voltado ao setor de previdên-
cia complementar.

Promovida pela Abrapp (Associa-
ção Brasileira das Entidades Fecha-
das de Previdência Complementar) 
e pela Conecta Soluções Associati-
vas (empresa do grupo), a iniciativa 
unirá Entidades e startups, com o 
objetivo de estimular o desenvolvi-
mento de soluções para o segmen-
to previdenciário.

De acordo com a organização, a 
primeira edição poderá contar com 
até 15 startups focadas em encon-
trar soluções escaláveis nas áreas 
de inteligência artificial, segurança, 
otimização de tempo, simplicidade, 
usabilidade e muito mais.

Além de uma oportunidade incrí-
vel de networking, aculturamento e 
mindset, o ‘Hupp!’ trará discussões 
e possibilidades para resolução das 
dores na atuação das entidades de 
previdência complementar, anali-
sando as tendências e buscando 
inovação e aperfeiçoamento.
As entidades parceiras terão rela-
ção direta com as startups, aces-
so a projetos e novas tecnologias, 

desenvolvimento de mentorias e 
muito mais, em um ambiente de 
conexão, possibilitando a troca de 
experiências e vivência.

As outras EFPC’s selecionadas fo-
ram: Mais Futuro; BRF Previdência; 
Previ; OABPrev-MG; Valia; Previnor-
te; Funpresp-Exe; Viva Previdência; e 
PrevBosch. 

HUPP! CONTRIBUIRÁ 
PARA ACELERAR 
TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL NA CAPEF
Segundo a gerente de Desenvolvi-
mento Institucional da Capef, Ra-
quel Ribeiro, para a Entidade enfren-
tar os desafios que terá pela frente 
será imprescindível acelerar a sua 
transformação digital. E a participa-
ção na iniciativa da Abrapp e Conec-
ta contribuirá para isso.

– O ‘Hupp’ facilitará esse proces-
so na medida em que promoverá 
a conexão entre as Startups e as 
Entidades parceiras, visando o de-
senvolvimento de soluções sob 
uma mentoria especializada. Além 
da economia no desenvolvimento 
e aquisição dessas novas soluções, 
vivenciar esse ecossistema nos 
trará aprendizados e experiências 
capazes de mudar o a mentalidade 
das pessoas e a cultura da Capef – 
ressaltou a gestora.

O ‘Hupp’ facilitará 
esse processo 
na medida em 
que promoverá 
a conexão entre 
as Startups e 
as Entidades 
parceiras, visando 
o desenvolvimento 
de soluções sob 
uma mentoria 
especializada. Além 
da economia no 
desenvolvimento 
e aquisição dessas 
novas soluções, 
vivenciar esse 
ecossistema nos 
trará aprendizados 
e experiências 
capazes de mudar o 
a mentalidade das 
pessoas e a cultura 
da Capef 

RAQUEL RIBEIRO
gerente de Desenvolvimento  

Institucional da Capef
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O mês de agosto é dedi-
cado a todos aqueles 
que cuidam do futuro de 
seus filhos, com muito 

carinho e dedicação: os papais da 
família Banco do Nordeste! 

Por ocasião do Dia dos Pais, a Capef 
traz nesta edição uma conversa com 
o Superintendente de Negócios de 
Atacado e Governo do Ceará, Helton 
Chagas Mendes, sobre paternidade 
e planejamento financeiro da família. 
Helton é pai de dois filhos já adultos 
e nos contou um pouco sobre como 
trabalha educação a financeira e pre-
videnciária familiar.

COMO FOI A EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA QUE VOCÊ 
RECEBEU DOS SEUS PAIS? 
Meus pais trabalhavam muito. Não 
tiveram muita oportunidade de nos 
educar financeiramente, notada-
mente pela escassez de recursos. 
No entanto, aprendi com eles a im-
portância de manter seus compro-
missos sempre em dia e não gastar 
mais do que ganha, ainda que signi-
fique sacrifícios no dia a dia.

BASEADO NO QUE VIVEU E NO 
SEU TRABALHO, QUE CUIDADOS 
VOCÊ POSSUI PARA INSTRUIR 
SEUS FILHOS QUANTO AO USO 
DE SUAS FINANÇAS?

Tenho aconselhado, de forma re-
corrente, que guardem sempre uma 
parte de seus ganhos, com destaque 
para Plano de Previdência Privada, 
notadamente em função das novas 
regras da Previdência Pública. Para 
instruí-los na prática, contratei pla-
nos de previdência para eles ainda 
na infância, que mantive até o final 
da faculdade. Dali para frente, deixei 
que eles próprios providenciassem 
a manutenção e/ou resgate dos 
mesmos. Outra forma que tenho 
buscado para promover a educação 
financeira dos meus filhos é a dispo-
nibilização de livros com temas liga-
dos à educação financeira.

QUAL A IMPORTÂNCIA 
DO PLANO CV I PARA O 
PLANEJAMENTO FINANCEIRO 
DA SUA FAMÍLIA?
É o melhor investimento para o meu 
futuro, quando aumentam as des-
pesas e, naturalmente, temos uma 
regressão nas receitas. Com o CVI 
espero a complementação da mi-
nha renda e consequente tranqui-
lidade financeira para enfrentar as 
tribulações advindas com a idade. 

QUE DICAS VOCÊ DARIA PARA 
PAIS QUE QUEREM INICIAR A 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA DE 
SEUS FILHOS?
Educação financeira é proteção 

para o futuro das gerações. Para 
os pais iniciantes, sugiro a abertu-
ra de plano de previdência privada 
ainda na infância, seja para viabili-
zar os estudos, seja para manter 
educação financeira na prática. 

O QUE VOCÊ DIRIA A UM PAI 
QUE AINDA NÃO ADERIU UM 
PLANO PREVIDENCIÁRIO?
Está na hora de repensar o seu pla-
nejamento para o futuro. Em nosso 
caso específico, não existe nada no 
mercado que nos dê retorno seme-
lhante, dado que o Banco comple-
menta mensalmente com o mes-
mo valor que Você aplica e, ainda, 
na CAPEF temos a certeza que os 
recursos estão sendo muito bem 
administrados, buscando sempre a 
melhor rentabilização dos recursos 
administrados.

QUE ENSINAMENTOS VOCÊ 
TEM DEIXADO PARA AS 
FUTURAS GERAÇÕES? 
A educação financeira passada por 
você pode mudar a vida dos seus fi-
lhos e netos. Inspire-se em histórias 
como a do Helton e garanta também 
uma vida melhor para sua família!

DE GERAÇÃO EM 
GERAÇÃO 

A educação 
financeira 
passada por 
você pode 
mudar a vida 
dos seus filhos 
e netos. 

HELTON CHAGAS
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IPCA

PANORAMA DOS PLANOS BD E CV I
JUN-JUL/2020

GESTÃO TRANSPARENTE

1.347
Beneficiários de 
Pensão              

42
Beneficiários de 
Pensão              

Total: 6.422

Total: 6.039

3.809
Participantes  

Assistidos  
(Aposentados)         

272
Participantes  
Assistidos  
(Aposentados)         

1.266
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

5,58% 
Imobiliário

2,47%  
Investimentos no Exterior

13,98%  
Renda Variável

68,33% 
Renda Fixa         4,41%  

Estruturado
5,23% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO JUN/20 JUL/20 ACUM/20
Renda Fixa 0,64 0,92 4,27
Renda Variável 5,79 6,00 -12,81
Imobiliário 1,29 -1,01 -1,98
Estruturado - 5,29 5,29
Operações com Participantes 0,33 0,85 5,57
Total dos Investimentos 0,84 0,98 3,01
Meta Atuarial 0,75 0,93 4,00

DISCRIMINAÇÃO JUN/20 JUL/20 ACUM/20
Renda Fixa 0,55 1,30 4,94
Renda Variável 5,71 8,42 -14,80
Imobiliário 9,03 -1,79 -17,37
Investimentos no Exterior 2,53 2,45 -2,92
Estruturado 0,75 1,43 6,27
Operações com Participantes 0,21 0,85 5,43
Total dos Investimentos 1,70 2,07 0,32
Meta Atuarial 0,67 0,81 3,36

DEMONSTRAÇÃO JUN/20 JUL/20
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 3.497.157 3.505.094

Provisões Matemáticas (B) 3.488.632 3.494.199
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 8.525 10.895

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

DEMONSTRAÇÃO JUN/20 JUL/20
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 1.190.428 1.223.950

Provisões Matemáticas (B) 1.190.066 1.223.393
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 362 557

(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

5.725 
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.)

4,00

3,36

3,01

0,32

0,80

0,46

1,95

1,95

-11,06

-11,06

-11,01

-11,01

-14,53

-14,53

Rentabilidade BD

Rentabilidade CV I

INPC 

CDI

CDI

3,74%  
Renda Variável

87,23% 
Renda Fixa         

6,62%   
Imobiliário

0,14%  
Estruturado

2,27% 
Operações com 
Participantes



COMPRE COM DESCONTO E RECEBA DE VOLTA PARTE 
DO VALOR NO SEU PLANO PREVIDENCIÁRIO, EM FORMA 

DE APORTE EXTRA OU ABATIMENTO DAS PARCELAS  
DE EMPRÉSTIMOS VIGENTES.

Saiba mais em: www.capef.com.br/site/clube-de-beneficios


