
Com programação 100% on-line, evento acontecerá nos 
dias 23 e 24 de novembro
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EMPRÉSTIMOS
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PARCERIA

PREMIADAPREMIADAPREMIADA
Acesse o informativo em 
nosso site para pontuar!

Por ocasião do aniversário do contrato de 
empréstimo, Participantes deverão escolher 
se desejam renovar a suspensão programada 
trimestral

ISENÇÃO DO IOF PARA CRÉDITO  
É PRORROGADA ATÉ O FIM DO ANO
Por meio do Decreto nº 10.504/2020, o governo es-
tendeu até o final do ano a desoneração do Imposto 
sobre Operações Financeiras (IOF) sobre as opera-
ções de crédito.

Com esta medida, publicada no Diário Oficial da União 
em 2 de outubro, estão livres do pagamento de IOF as 
operações de crédito contratadas no período entre 3 de 

abril de 2020 e 31 de dezembro de 2020 (anteriormente, 
a isenção estava prevista para se encerrar no dia 02/10).

Desta forma, os Participantes que contratarem Em-
préstimos pelos Planos da Capef durante esse pe-
ríodo continuarão sendo beneficiados com a isen-
ção do IOF, imposto geralmente cobrado no ato da 
liberação dos recursos.

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 empréstimo por três meses no ano, du-
rante toda a vigência do contrato.

Atendendo à demanda do nosso público, o Conselho 
Deliberativo aprovou uma melhoria que anualiza a vi-
gência desse mecanismo.

Com a nova regra, que passou a valer a partir de ou-
tubro, entre os dias 22 e 31 (período do mês em que é 
possível aderir à modalidade), os Participantes ganha-
ram mais flexibilidade, podendo, a cada ano, fazer um 
balanço de sua situação financeira e avaliar a neces-
sidade de suspender o pagamento das prestações de 
empréstimo por três meses no ano seguinte, redefinin-
do o trimestre que melhor se adequa ao seu planeja-
mento orçamentário.

Já aderi à suspensão programada antes 
dessa mudança. O que acontece?
Para aqueles que já têm contrato de empréstimo com 
adesão à Suspensão Programada em data anterior à 
mudança, precisará ser confirmada novamente a cada 
ano, a partir do mês de aniversário do contrato. Caso 
não seja confirmada, o benefício imediato para o Partici-
pante será a redução do valor das prestações mensais.

Aqueles que quiserem renovar a suspensão (mantendo 
o mesmo trimestre já escolhido ou alterando para um 
outro trimestre) deverão acessar a área restrita do site 
e fazer nova solicitação, conforme orientação a seguir.

EAP: OPÇÃO POR SUSPENSÃO 
PROGRAMADA PASSA  
A SER ANUAL

COMO ADERIR?
Acesse a área restrita do site, menu “Empréstimo”, opção 
“Proposta”, aba “Suspensão Programada” e selecione o 
contrato desejado.

Esse procedimento está disponível entre os dias 22 e 
30 (ou 31) de cada mês. Além disso, o mecanismo de 
Suspensão Programada também pode ser selecionado no 
ato da contratação do empréstimo.

Destaca-se que, em ambos os casos, o prazo da suspensão terá 
validade de 12 meses, a contar da data do seu requerimento.

2 3Acontece ed.  Set  -  Out /2020

www.capef.com.br

A PALAVRA 
DA DIRETORIA

EXPEDIENTE
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - CAPEF

Diretor-Presidente: José Jurandir Bastos Mesquita;   Diretor de Administração e Investimentos: Marcos José Rodrigues Miranda;   Diretor de Previdência: Francisco José 
Araújo Bezerra;   Coordenação: Raquel Ribeiro;  Redação: Fábio de Oliveira e Juliana Cavalcante;   Projeto Gráfico e Diagramação: GO! Branding + Design.

Endereço: Av. Santos Dumont, 771 - CEP 60.150-160 - Centro | Fortaleza/CE   Relacionamento com Participantes: 0800 970 5775 ou 4020-1615 (celular) (85) 9.9761-0077 – WhatsApp 

SUMÁRIO
DESTAQUE
Eleição para Ouvidoria: 
participe! 

NOTÍCIA
Eventos on-line reúnem 
Participantes da Capef

ENTREVISTA
COM NOVO
OUVIDOR

4 6

10

CULTIVE SEU 
DINHEIRO

8

GESTÃO
TRANSPARENTE

11

Fran Bezerra
Diretor de Previdência

Jurandir Mesquita
Diretor-Presidente

Marcos Miranda
Diretor de Adm. e Investimentos

Como enfrentar situações cada vez mais de-
safiadoras e projetar cenários que nos ajudem 
nas decisões de alocação dos investimentos? 
A primeira atitude é se planejar. Dessa forma, 
periodicamente, a Capef realiza o Seminário 
de Investimentos e Benefícios para definir as 
Políticas dos planos administrados para o ano 
seguinte. Neste ano, ocorrerá nos dias 23 e 24 
de novembro, só que de forma On-line. Logo 
depois, em dezembro, aproveite para revisar o 
plano de custeio do seu Plano CV.

Quem não já passou por dificuldades finan-
ceiras momentâneas? Sensível a isto, per-
manentemente a Capef revisa sua política de 
Empréstimos, ofertando cada vez mais flexi-
bilidade aos nossos participantes. Desta feita, 
implementamos uma alteração na suspensão 
programada do pagamento de parcelas do 
EAP, que passará a ser feita ou revista a cada 
ano. O Governo, por sua vez, diante deste mo-
mento atípico, manteve a isenção do IOF até o 
final do ano.

O “novo normal” continua, e a partir do dia 5 
de outubro retornamos os atendimentos pre-
senciais, mediante agendamento e seguindo 
todos os protocolos recomendados pelas au-
toridades de saúde. 

Neste novo cenário, mantivemos a interação 
com nossos participantes, só que também de 
forma On-line, realizando encontros de presta-
ção de contas, de esclarecimentos e de educa-

ção digital. Esperamos que você tenha tido a 
oportunidade de participar de algum desses 
momentos.

Em 2020, tivemos mais uma eleição na Capef, 
desta feita para o cargo de Ouvidor da Enti-
dade, e os participantes escolheram o parti-
cipante assistido José Zelízio, que podemos 
conhecer melhor na entrevista desta edição e 
a quem aproveitamos para antecipadamente 
desejar as boas-vindas. A Ouvidoria ainda é 
algo raro entre as Entidades Fechadas de Pre-
vidência Complementar (EFPC), sendo uma 
importante conquista para todos que fazem a 
Capef, garantindo mais um espaço de partici-
pação e representatividade.

Também neste ano, o nosso patrocinador 
Banco do Nordeste lançou um novo Progra-
ma de Incentivo ao Desligamento (PID) e para 
você participante elegível ao programa, a Ca-
pef disponibilizou diversos simuladores para 
lhe possibilitar conhecer a sua situação pre-
videnciária e tomar a melhor decisão. Espera-
mos tê-lo ajudado.

Conhece algum colega que ainda não desfru-
ta dos benefícios de um plano previdenciário? 
Ajude-o a tomar a acertada decisão de in-
gressar no Plano CV e ao mesmo tempo ga-
nhe prêmios, é a nossa “Indicação Premiada”.

Participe da vida do seu plano, queremos 
você cada vez mais perto da Capef.



CONVITE

Com alegria e também 
com muita responsabili-
dade, a Capef retornou o 
atendimento presencial 
aos participantes no dia 
05 de outubro.

Primando pela saúde 
dos participantes e obe-
decendo a todos os pro-
tocolos de segurança 
emitidos pelo Governo, 
o atendimento presen-
cial voltou a funcionar 
de segunda a sexta, das 
09h às 16h, por meio de 
agendamento.

AGENDE SEU  
ATENDIMENTO
Antes de ir até a sede 
da Capef, é necessário 
agendar o atendimento 
por meios dos canais:

CAPEF RETOMA 
ATENDIMENTO 
PRESENCIAL: 
AGENDE SUA 
VISITA!

C
om programação 100% 
on-line, a Capef realizará 
a 27ª edição do Seminá-
rio de Investimentos e 

Benefícios, nos dias 23 e 24 de no-
vembro. 

O objetivo do evento é reunir nos-
sos Participantes com os profissio-
nais de investimentos da Entidade 
e especialistas de instituições fi-
nanceiras, para discutir o cenário 
econômico e traçar a Política de In-
vestimentos para o próximo ano. 

Na ocasião, os Participantes dos 
planos têm a oportunidade de ser 
parte ativa na determinação das 
estratégias de aplicações dos recur-
sos, tendo como base os cenários 
macroeconômicos apresentados 
pelos profissionais convidados, o 
que torna o evento um instrumento 
indispensável para a eficiente ges-

tão dos recursos dos planos admi-
nistrados pela Entidade.

Reunindo especialistas do mercado 
financeiro e previdenciário nacio-
nal, o Seminário deste ano contará 
com a presença do Presidente da 
Abrapp, Sr. Luís Ricardo Marcondes 
Martins, que vai apresentar os de-
safios e oportunidades do cenário 
de Previdência Complementar. 

Também contaremos com espe-
cialistas de instituições como a 
Rio Bravo Investimentos, Banco do 
Nordeste, Vinci Partner, BTG Pac-
tual, Morgan Stanley Investment 
Management, Suno Research, Neo 
Investimentos e Aditus Consulto-
ria, que apresentarão painéis como 
cenários macroeconômicos para 
2021, o futuro nos investimentos no 
Brasil e no mundo pós-pandemia, 
dentre outros. 

Vale lembrar que serão 
realizados sorteios de 
prêmios e brindes entre os 
Participantes do evento!

Telefones:
0800 9705775 / 4020 1615

WhatsApp:
 (85) 9.9761 0077

e-mail:
relacionamento@capef.com.br

Pelo nosso site  
pelo nosso site  
(www.capef.com.br)  
menu “Contatos”, opção  
“Agendar Atendimento”

Necessário o uso de máscara;

Levar somente 1 acompanhante 
e, apenas, se necessário;

Chegar 10 minutos antes do 
horário agendado para assegurar 
a pontualidade do atendimento.

capef.com.br/site/27seminario. 

COMO 
PARTICIPAR
Preocupado com o bem-estar dos Par-
ticipantes neste cenário de pandemia, 
este ano, pela primeira vez, o maior 
evento da agenda anual da Capef será 
promovido de maneira 100% on-line, 
com transmissão ao vivo pelo Youtube.

Para participar, você deve realizar sua 
inscrição pela página do evento: 

Também é possível 
acessar esse link 
utilizando o QR 
Code acima.

PROTOCOLO  
DE SEGURANÇA

DIA 23

DIA 24

8h30
Abertura

9h15 - 10h15
Desafios e Oportunidades do Cenário de 
Previdência Complementar
Palestrante: Luís Ricardo Marcondes Martins
Diretor Presidente da Abrapp

10h15 - 10h30
Intervalo

10h30 - 12h00
Cenários Macroeconômicos para 2021
Palestrantes: Rio Bravo Investimentos e Banco 
do Nordeste

12h - 15h - Intervalo

15h - 17h
O Futuro dos investimentos no Brasil e no 
Mundo Pós-Pandemia

Bloco 1
Alternativas de Investimentos:  FIP e ASG
Palestrante: Vinci Partner e BTG Pactual

Investimento no Exterior
Palestrante: Morgan Stanley Investment 
Management

9h - 10h30
O Futuro dos investimentos no Brasil e no 
Mundo Pós-Pandemia

Bloco 2
Fundos de Investimentos Imobiliários
Palestrante: Professor Baroni, Analista da 
Suno Research

Cenário para Renda Variável
Palestrante: Neo Investimentos

10h30 - 10h40 - Intervalo

10h40 - 11h20
Estratégia de Alocação de Ativos e 
Rentabilidade dos Investimentos
Palestrante: Aditus Consultoria

11h20 - 12h
Sustentabilidade dos Planos 
Previdenciários Capef

12h - 15h - Intervalo

15h - 16h
Planos Previdenciários e Alocação dos 
Investimentos

16h - 17h
Consolidação dos Cenários e Proposta da 
Macrocarteira para 2021

ENCERRAMENTO

A SEGUIR, CONFIRA A 
PROGRAMAÇÃO COMPLETA:
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A fim de continuar a promover a 
tradicional prestação de contas 
sobre a situação dos Planos da 
Entidade, a Capef também está 
realizando periodicamente de 
forma on-line o Encontro com 
Participantes.

Além da primeira reunião ocorri-
da em agosto, já foram promo-
vidos mais dois encontros, nos 
dias 10/09 e 22/10. Fique por 
dentro da programação aces-
sando nossos canais de comuni-
cação e participe você também!

O Banco do Nordeste lançou em 
setembro o Programa de Incenti-
vo ao Desligamento – PID 2020, 
que objetiva, a seu público alvo, in-
centivo financeiro de modo a pro-
porcionar o desligamento do BNB.

O público alvo do programa fo-
ram os empregados empossa-
dos antes de 1º de janeiro de 
2000, com idade inferior a 75 
anos em 31/12/2020 e que se 
encontram em gozo do benefí-
cio de aposentadoria concedido 
pela Previdência Social (INSS) 
até 12/11/2019.

Visando facilitar a decisão dos 
nossos Participantes elegíveis, 
a Capef disponibilizou diversos 
simuladores que apresentavam 
a situação individual de cada 
funcionário junto aos planos da 
Entidade. 

Desde já, desejamos as boas-
vindas aos funcionários que 
aderiram e foram classificados 
para o programa, e que iniciarão 
uma nova etapa como Partici-
pante da Entidade: a de colher 
os frutos. Tenham uma ótima 
aposentadoria!

ENCONTRO   
ON-LINE COM 
PARTICIPANTES 
CHEGA A TRÊS 
EDIÇÕES

BNB LANÇA  
PID 2020

te de Desenvolvimento Institucional da 
Capef, Raquel Ribeiro, fazer um “tour” no 
site da Capef, com o objetivo de apre-
sentar aos Participantes as principais 
informações e serviços oferecidos na 
página da Entidade, tanto na área aber-
ta, quanto na restrita.

EVENTOS ON-LINE  
REÚNEM PARTICIPANTES 

DA CAPEF

Você pode até não gostar de 
tecnologia, mas não pode 
negar: depois do isolamen-
to social provocado pela 

pandemia do novo coronavírus, ficou 
praticamente impossível fugir das fer-
ramentas digitais que cada dia mais 
comandam a rotina de todos.

Isso é o que constatou a Diretora de 
Educação Digital do Colégio Porto Se-
guro, Joice Lopes, especialista convi-
dada para o evento on-line promovido 
pela Capef no dia 23/09, denominado: 
“Inclusão Digital: como usar a internet 
para facilitar a sua rotina”.

Esse evento fez parte de um conjunto 
de ações realizados pela Entidade em 
comemoração ao Mês do Cliente.

“Nós achávamos que poderíamos es-
colher entre acessar a internet, ou não, 
usar aplicativos de comunicação, ou 
não. Diante dessa questão da pandemia 
e isolamento social, todas as pessoas, 
sejam elas jovens ou de mais idade, fica-
ram sem opção, pois de algum jeito vão 
ter que buscar caminhos e alternativas 
para se comunicar”, avaliou a convidada.

Realizado por meio da plataforma 
“Zoom” e transmitido ao vivo pelo 
nosso canal no Youtube, o bate-papo 
com Joice foi mediado pelo Diretor de 
Previdência da Entidade, Fran Bezerra, 
que iniciou o encontro ressaltando a 
importância da tecnologia também no 
relacionamento com os Participantes.

A Capef tem sempre tentado se 
aproximar cada vez mais dos seus 
Participantes, e uma maneira da 
gente se aproximar neste momento 
é por meio desses eventos virtuais”, 
destacou o diretor, antes de começar a 
abordar temáticas referentes ao tema 
da reunião.

Ao longo do evento, foram debatidos 
temas como a segurança de compras 
e transações bancárias on-line, a im-
portância da internet para empreende-
dores e autônomos alavancarem seus 
negócios, os cuidados com a não pro-
pagação de “fake News” (notícias fal-
sas), além de dicas de aplicativos úteis 
para o dia-a-dia.

Encerrado o bate-papo entre Joice Lo-
pes e Fran Bezerra, foi a vez da geren-

Dando sequência às ações em ho-
menagem ao Mês do Cliente, foi 
realizado no dia 14/10 o evento 
“Plano CV I de A a Z”.

Tudo o que você precisa saber so-
bre o Plano CV I e nunca teve opor-
tunidade de perguntar. Essa foi a 
proposta da reunião, que buscou 
esclarecer todas as dúvidas dos 
Participantes (e também não Parti-
cipantes) de uma maneira simples 
e objetiva.

O encontro teve início com um bate-
-papo entre o Superintendente em 
exercício da Superintendência de 
Desenvolvimento Humano do BNB, 
Lindoval Aragão Matos, nosso Di-
retor de Previdência, Fran Bezerra, 
e nosso Consultor Atuarial, Sérgio 
Cardoso.

Na oportunidade, os representan-
tes da Capef responderam a uma 
série de questionamentos acerca 
do Plano, que falavam sobre as 
suas principais características, 
comparativos com planos de mer-
cado, números e conquistas obti-
das ao longo dos 10 anos de exis-
tência (completados em maio de 
2020), dentre outros temas.

Em seguida, os Participantes pude-
ram esclarecer suas dúvidas com 
os especialistas da Entidade. Os 
diretores Jurandir Mesquita e Mar-
cos Miranda também contribuíram 
com as elucidações apresentadas 
aos convidados. Destaca-se que 
houve um significativo engajamen-

to dos Participantes presentes, 
percebido pela grande quantidade 
de perguntas realizadas. 

Luciana Ferreira Avelar, Participante 
Ativa do Plano CV I, elogiou a ideia 
dessa modalidade de evento. “Por 
terem características diferentes, 
achei excelente a iniciativa de lives 
sobre cada um dos planos da Ca-
pef. Fica mais objetivo. Parabéns!”, 
comentou no formulário de avalia-
ção respondido pelos Participantes 
ao final. De acordo com essa pes-
quisa, 100% dos respondentes ava-
liaram positivamente o evento.

SORTEIO DE 
BRINDES E PRÊMIOS
Após a realização de ambos os 
eventos, foram realizados sorteios 
de caixas de som bluetooth entre 
os Participantes inscritos que rea-
lizaram algumas ações, como res-
ponder à pesquisa de avaliação e 
apresentar perguntas sobre o tema.

Além disso, esses mesmos Par-
ticipantes ainda vão concorrer ao 
sorteio final de um smartphone, 
juntamente com aqueles que res-
ponderem, até o final de outubro, à 
Pesquisa de Comportamento, lan-
çada com o objetivo de conhecer 
melhor nosso público.

Para responder e também ter 
a chance de ganhar, acesse o 
banner da pesquisa na página 
inicial: www.capef.com.br.

Assista ao evento  
na íntegra pelo 

nosso site  
ou canal no 

Youtube:
youtube.com/capef

Também em alusão ao mês 
do cliente, durante o mês de 
setembro, os Participantes do 
programa Parceria Premiada 
receberam pontos em dobro em 
qualquer uma das ações reali-
zadas (que fazem parte do pro-
grama) no período. 

Para quem ainda não conhe-
ce, “Parceria Premiada” é um 

programa criado pela Capef 
para estimular o interesse dos 
Participantes pela educação fi-
nanceira e previdenciária, ofere-
cendo pontos àqueles que mais 
interagem com a Entidade, seja 
com acesso ao site, participa-
ção em eventos, leitura dos in-
formativos, dentre outras ações, 
em troca de prêmios e brindes 
institucionais.

PARCERIA PREMIADA: PONTOS DUPLICADOS

“PLANO  
CV I de  
A a Z” 

Acesse www.capef.com.br/parceriapremiada e cadastre-se!
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MAXIMIZE O SEU 
GANHO FISCAL E 
INCREMENTE A SUA 
POUPANÇA
Você sabia que é possível diminuir 
a mordida do leão no ano que está 
por vir e ainda aumentar a sua pou-
pança para a aposentadoria? 

Uma das vantagens oferecidas 
pelos planos de previdência com-
plementar é a possibilidade de, no 
ato do preenchimento da declara-
ção completa de Imposto de Renda 
(IR), deduzir as contribuições pagas 
ao plano até o limite de 12% da sua 
renda tributável. 

Desta forma, caso o total das suas 
contribuições ao plano, até dezem-
bro, não alcancem esse limite de 
12%, você pode antecipar o paga-
mento do seu tempo de serviço pas-
sado ou realizar um aporte faculta-
tivo que aumentará o valor do seu 
benefício. Esses mecanismos per-
mitem reduzir o imposto a pagar ou 
aumentar o imposto a ser restituído.

NOVO SIMULADOR  
FACILITA  PLANEJAMENTO
Outro dispositivo importante para o 
seu planejamento, lançado recen-
temente pela Capef, é o simulador 
de maximização do ganho fiscal do 
Plano CV I.

Com esse novo recurso, o Partici-
pante tem acesso a valores e in-
formações que possibilitam o pla-
nejamento de aportes facultativos 
e pagamento do Tempo de Serviço 
Passado para obter o máximo de 
ganho fiscal possível com seu pla-
no de Previdência, reduzindo a mor-
dida do leão e, de quebra, aumen-
tando a sua reserva financeira para 
a aposentadoria.

Destaca-se que o recurso está dis-
ponível durante todo o ano, portanto, 
você pode descobrir o seu valor total 
de maximização do ganho fiscal, e 
planejar suas contribuições de for-
ma parcelada ao longo dos meses.

O SIMULADOR ESTÁ DISPONÍVEL 
NA ÁREA RESTRITA DO NOSSO  
SITE, MENU “SIMULADORES”, 

OPÇÃO  “MAXIMIZE SEU  
GANHO FISCAL”.

SEU FUTURO NA TRILHA  

RECALCULE SUA 
ROTA UTILIZANDO 
OS RECURSOS 
OFERECIDOS  
PELA CAPEF!

Sabemos que o cami-
nho até a aposenta-
doria é longo e, como 
toda trilha duradoura, 

pode apresentar uma série de 
imprevistos e percalços.

Pensando em ajudar a man-
ter o seu bem-estar futuro na 
trilha certa, a Capef oferece di-
versos mecanismos que pos-
sibilitam aos Participantes do 
Plano CV I se planejar e, assim, 
não ter surpresas quando a 
vida pós-laboral chegar.

Abaixo, listamos algumas das 
ferramentas que permitem 
acompanhar a sua situação 
atualizada e lhe ajudam a ga-
rantir uma aposentadoria mais 
tranquila, destacando os mo-
mentos cruciais para a reali-
zação de aportes facultativos. 

SIMULADORES  
DE APORTE  
FACULTATIVO E TSP
Para aqueles que querem maxi-
mizar o ganho fiscal e incremen-
tar o benefício, garantindo uma 
aposentadoria mais segura, os 
simuladores de Aporte Facultativo 
e de Tempo de Serviço Passado 
podem ajudar.

Por esses mecanismos, você 
pode simular como ficaria seu be-
nefício, caso optasse por aportar 
aquela grana extra que pinta em 
ocasiões especiais, como 13º, 
Participação nos Lucros e Resul-
tados, dentre outras.

REVISÃO ANUAL 
DO CUSTEIO
A principal forma de saber como 
está sua situação previdenciária 
junto ao Plano CV I é por ocasião 
da Revisão do Custeio.

Realizada anualmente em dezem-
bro, essa revisão permite ao partici-
pante revisar o custeio do seu plano 
para o próximo ano, adequando a 
taxa de contribuição à meta de be-
nefício intencionada, com base nos 
fatores a seguir:

 Saldo atualizado da conta 
individual

 Estimativa de evolução salarial 
do funcionário

 Eventos ocorridos no ano: 
reajuste salarial, alteração de 
função comissionada, benefício 
projetado INSS

Durante esse processo, o partici-
pante pode alterar a data de apo-
sentadoria programada e a taxa de 
contribuição, com redução de até 
25% (ou retirada da redução), sen-
do ajustada na mesma proporção 
as correspondentes contribuições 
do Patrocinador.

Atente-se, pois a Revisão do Cus-
teio está se aproximando. A par-
tir do dia 1º de dezembro você já 
pode saber como está sua situa-
ção no Plano CV I e ter subsídios 
para tomar decisões importantes 
para o seu futuro. 

PARA REVISAR O SEU CUSTEIO  
EM DEZEMBRO, ACESSE  

A ÁREA RESTRITA  DO NOSSO  
SITE, MENU “PREVIDÊNCIA”,  

OPÇÃO “REVISÃO ANUAL”

VIVER O HOJE OU POUPAR PARA O 
FUTURO: COMO EQUILIBRAR ESTA 
EQUAÇÃO?
Planejar o futuro financeiro ou apro-
veitar a vida hoje? O dilema que dosa 
as decisões sobre o que fazer com o 
dinheiro se evidencia neste momento 
de pandemia e recessão econômica. 
Afinal, vale mais viver os prazeres de 
hoje, já que o amanhã é incerto, ou 
manter o controle das finanças para 
situações de emergência?

Um estudo feito pelo Instituto de Lon-
gevidade Mongeral Aegon e divulga-
do em julho deste ano, no Relatório 
Brasil da Pesquisa de Aposentadoria, 
trouxe dados que mostram quais são 
as prioridade dos brasileiros. Para a 
maioria (65%) estar saudável e em 
forma está no topo da lista das prio-
ridades atuais da vida, seguido por 
planejar o futuro financeiro (62%) e 
aproveitar a vida (60%). Em contrapa 
rtida, apenas pouco mais de um terço 
(34%) das pessoas no Brasil são pou-
padores habituais – muito menos do 
que a média mundial de 39%.

“Esse dilema de poupar dinheiro e 
economizar ou aproveitar o presente 
para usufruir das suas finanças é co-
mum na vida de muita gente, porém, 
você não precisa escolher apenas 
um caminho, pois, quando o assun-
to é o seu dinheiro, é perfeitamente 
possível viver bem e poupar para o 
futuro”, analisa o professor universi-
tário Marcus Lima, mestre em Eco-
nomia pela Universidade Federal do 
Ceará (UFC).

Para fechar essa equação, planeja-
mento é a palavra de ordem, segun-
do especialistas em finanças. É pla-
nejando que se mantém preparado 
para cenários mais turbulentos e se 
chega a uma aposentadoria tranquila 
no futuro. “É preciso que as pessoas 
planejem suas finanças de forma a 
viabilizar um padrão de vida susten-
tável até a aposentadoria”, afirma a 
economista Kayline Moreira, mestre 
em Economia pela Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS). “Quero dizer que, indepen-
dente de quanto dinheiro ganhamos, 
todos precisamos fazer basicamente 
duas coisas: adequar nossos padrões 
de consumo à nossa restrição orça-
mentária, isto é, nunca gastar mais do 
que ganhamos, e poupar o máximo 
que pudermos”, ensina a consultora.

Ou seja, é equilibrando as decisões 
financeiras no presente a forma mais 
sensata de lidar com as duas maiores 
preocupações relacionadas a apo-
sentadoria: falta de dinheiro e declínio 
da saúde física. De acordo o Relatório 
Brasil da Pesquisa de Aposentadoria, 
o declínio da saúde física (50%) e a 

falta de dinheiro (50%) são os cená-
rios que mais preocupam os futuros 
aposentados. E ainda segundo o es-
tudo, as pessoas no Brasil têm muito 
mais probabilidade de ficarem preo-
cupadas com a falta de dinheiro do 
que no resto do mundo, onde apenas 
40% relatam o mesmo.

DESEJOS X PREOCUPAÇÕES
Para conciliar os desejos do presente 
com as aspirações e preocupações 
do futuro é preciso uma mudança de 
mentalidade, defende a economista 
Kayline Moreira. “A primeira dica é 
que as pessoas busquem um estilo 
de vida mais simples e menos con-
sumista, de forma que não precisem 
baixar o padrão de vida quando se 
aposentarem”, ensina a professora 
universitária.

Seguindo o mesmo raciocínio, Mar-
cus Lima observa que não é sobre 
quanto se ganha, mas como se gas-
ta. “Não importa quanto dinheiro você 
ganhe, pois é o seu estilo de vida, seus 
valores, que vão te proporcionar mo-
mentos felizes ou não. Pessoas com 
renda baixa podem ter muitos mo-
mentos felizes e pessoas com muito 
dinheiro podem não ter felicidades, 
isso é questão de valores da vida”, 
destaca o consultor.

A segunda dica é manter a constância 
no hábito de poupar. “É interessante 
criar no seu caderninho, planilha ou 
aplicativo de controle financeiro o 
compromisso de poupar uma quantia 
fixa todos os meses, como se fosse 
um boleto que você deve para o seu 
‘eu do futuro’”, argumenta Kayline 
Moreira. “É sempre importante lem-
brar que o futuro é uma ‘sequência 
de presentes’, portanto, lembre-se de 
que o seu ‘eu do futuro’ vai lhe agra-
decer muito a gentileza de ter se lem-
brado dele”, completa.

COMEÇANDO O FUTURO HOJE
Quem não tem o hábito de guardar 
dinheiro para investir no futuro pode 
perceber como dolorosa a restrição 
do consumo no presente. “Mas pou-
par deveria ser apenas mais um des-
ses hábitos saudáveis que a gente faz 
mesmo sem gostar só por saber que 
é importante para nós. Precisamos 
compreender que sem colocar o ato 
de poupar, por mínima que seja essa 
poupança, em primeiro plano, não 
há tranquilidade financeira no futuro, 
uma vez que a tendência é ganhar 
menos dinheiro e gastar mais com 
a saúde na terceira idade”, ressalta 
Kayline Moreira.

EXTRATO DE 
CONTRIBUIÇÃO 
INDIVIDUAL
Mais uma forma de acompanhar a 
evolução do seu patrimônio de apo-
sentadoria é por meio do Extrato In-
dividual de Contribuições, enviado 
mensalmente por e-mail, com in-
formações, como: saldo acumulado, 
movimentação do mês, destinação 
das contribuições, valor do Capital 
Complementar, rentabilidade do Pla-
no, dentre outras.

Junto com ele, também é publica-
da a coluna mensal Mercado em 
Foco, vídeo onde gestores da Enti-
dade fazem um balanço do cenário 
macroeconômico, apresentando os 
principais fatores que impactaram 
nos resultados dos investimentos, 
no período.

Para obter esse benefício na declaração de IR do ano 
seguinte, o processamento do pagamento a título de 
aporte facultativo ou antecipação do tempo passado 
deverá ser processado até o dia 30/12/2020

CONHEÇA OS SIMULADORES 
ACESSANDO A ÁREA RESTRITA  

DO NOSSO SITE, MENU 
“SIMULADORES”, OPÇÃO “TEMPO 

PASSADO” OU  
“APORTE FACULTATIVO”.
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Durante o mês de Setem-
bro, a Capef passou pelo 
processo de eleição para 
a Ouvidoria. Com 67,53% 

dos votos válidos, José Zelízio foi 
escolhido para o cargo de ouvidor, 
após o encerramento do segundo 
mandato de Maria Auxiliadora Be-
zerra. Zelízio é bacharel em Admi-
nistração, trabalhou no Banco do 
Nordeste entre 1968 e 2004, sendo 
23 anos dedicados às agências e 13 
anos como Auditor da Direção Geral. 

Visando apresentar nosso novo ou-
vidor aos participantes, convidamos 
José Zelízio para uma entrevista ex-
clusiva. Confira!

COMO FOI SUA TRAJETÓRIA NO 
BNB? 
Fui aprovado em concurso público 
realizado em março de 1968, em 
Petrolina, para o cargo de Prati-
cante de Escritório. Nomeado para 
a lotação da agência de Ouricuri, a 
ser inaugurada, assumi nesta uni-
dade em setembro de 1968, de-
pois de estágio na agência de Sal-
gueiro. Em Ouricuri permaneci até 
setembro de 1977, onde exerci as 
funções de Caixa-Executivo e de 
Chefe de Seção. Em novembro de 
1977 assumi a função de Ajudante 
de Seção de Cobrança na agência 
de Natal-Centro, permanecendo por 
somente 10 meses ao retornar para 
Ouricuri para assumir interinamen-
te a Chefia do Setor de Serviços por 
seis meses. Designado como titular 
do Setor de Serviços da agência de 
Salgueiro, permaneci nesta função 
de maio de 1979 a junho de 1983, 
quando fui designado para a chefia 
do Setor de Serviços Bancários de 
Vitória da Conquista, onde perma-
neci até janeiro de 1987. Assumi em 

fevereiro de 1987 como Chefe do 
Setor de Crédito Geral da agência 
de Petrolina. Contudo, poucos me-
ses depois, fui escolhido como um 
dos pioneiros na implantação do 
Programa de Captação de Recur-
sos-PLACAR, embrião de suces-
so da atual função de Gerente de 
Negócios no BNB, exercendo esta 
função até abril de 1991. Selecio-
nado para a Auditoria do BNB, fui 
nomeado Auditor em julho de 1991, 
exercendo este cargo até a mi-
nha aposentadoria em fevereiro de 
2004. No BNB participei com êxito 
de vários cursos de aperfeiçoamen-
to e de liderança.

COMO COMEÇOU SUA HISTÓRIA 
COM A CAPEF?
Quando assumi no BNB, em junho 
de 1968, associei-me de imediato à 
Caixa de Previdência, que já atuava 
desde maio de 1967. Entrementes, 
em 1974 o BNB possibilitou aos 
funcionários pagar à CAPEF tempo 
de contribuição anterior à posse no 
Banco, com regressão até aquela 
data, o que fiz prontamente, consti-
tuindo-se, assim, como fundador da 
CAPEF, a exemplo do que também 
fui fundador da CAMED. Portanto, a 
minha história com a CAPEF come-
çou desde maio de 1967.

O QUE O LEVOU A SE 
CANDIDATAR A OUVIDOR DA 
CAPEF?
Primeiramente, por considerar con-
vite feito por amigos ligados ao 
Banco e à própria CAPEF; depois, 
pela possibilidade, se eleito fosse, 
de colaborar com a gestão da CA-
PEF, a exemplo do que fiz no BNB, 
CAMED-Saúde, INEC (Microfinança 
urbana e rural do BNB) e BNBs-
Clubes. A motivação primeira foi, e 
é, a de ajudar a fortalecer cada vez 

mais a CAPEF, contribuindo, de al-
guma forma, para a tranquilidade 
financeira e o bem-estar de todos 
os associados.

QUAIS SUAS PROPOSTAS?
Serei fiel às propostas que expus a 
todos os associados. Minhas pro-
postas têm como pilares de sóli-
da sustentação a transparência, 
o equilíbrio, a empatia, o diálogo 
construtivo e a probidade, valores 
estes seguidos por uma interlocu-
ção com todos os atores de forma 
responsável, efetiva, ágil e de ade-
quadas soluções, tudo ao manto 
das leis, normas e regulamentos.

O QUE OS PARTICIPANTES PODEM 
ESPERAR DA SUA GESTÃO?
O cumprimento integral de minhas 
propostas, bem como a interação 
com os demais organismos ges-
tores da Capef no desenvolvimento 
conjunto de ações que possam tra-
zer melhorias e racionalização es-
senciais aos processos e procedi-
mentos da Caixa, tudo em favor de 
uma gestão profícua que encontre 
soluções benéficas para todos.  

SEREI FIEL ÀS PROPOSTAS 
QUE EXPUS A TODOS OS 
ASSOCIADOS

Conheça o novo ouvidor eleito pelos Participantes da 
Capef para os próximos quatro anos 

Zelízio   
assume o cargo de Ouvidor 
da Capef em 1º de novembro 
de 2020. Seu mandato durará 
quatro anos
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IPCA

PANORAMA DOS PLANOS BD E CV I
AGO-SET/2020

GESTÃO TRANSPARENTE

1.358
Beneficiários de 
Pensão              

45
Beneficiários de 
Pensão              

Total: 6.417

Total: 6.046

3.795
Participantes  

Assistidos  
(Aposentados)         

278
Participantes  
Assistidos  
(Aposentados)         

1.264
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

5,98% 
Imobiliário

2,66%  
Investimentos no Exterior

12,72%  
Renda Variável

69,05% 
Renda Fixa         4,36%  

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 AGO/20 SET/20 ACUM/20
Renda Fixa 0,81 0,69 5,84
Renda Variável -0,74 -6,52 -19,10
Imobiliário 0,86 0,07 -1,07
Estruturado 1,99 -6,88 -
Operações com Participantes 0,91 0,97 7,56
Total dos Investimentos 0,76 0,38 4,19
Meta Atuarial 0,81 1,32 6,23

DISCRIMINAÇÃO AGO/20 SET/20 ACUM/20
Renda Fixa 0,35 0,62 5,95
Renda Variável -2,16 -4,46 -20,36
Imobiliário 6,08 -0,49 -12,78
Investimentos no Exterior 10,70 -0,17 7,28
Estruturado 0,65 -0,09 6,86
Operações com Participantes 1,04 0,75 7,31
Total dos Investimentos 0,62 -0,17 0,77
Meta Atuarial 0,65 1,05 5,12

DEMONSTRAÇÃO AGO/20 SET/20
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 3.509.984 3.501.209

Provisões Matemáticas (B) 3.495.583 3.483.761
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 14.401 17.448

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

DEMONSTRAÇÃO AGO/20 SET/20
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 1.240.194 1.246.749

Provisões Matemáticas (B) 1.239.727 1.246.371
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 467 378

(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

5.723 
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.)

6,23

5,12

4,19

0,77

2,04

1,34

2,28

2,28

-18,06

-18,06

-18,20

-18,20

Rentabilidade BD

Rentabilidade CV I

INPC 

CDI

CDI

3,43%  
Renda Variável

87,54% 
Renda Fixa         

6,64%   
Imobiliário

0,14%  
Estruturado

2,25% 
Operações com 
Participantes



PREMIAÇÃO

Promoção válida até 31 de novembro de 2020

QUEM INDICA QUEM ADERE

1º SORTEADO: 1º SORTEADO:

COMO PARTICIPAR: 
Acesse capef.com.br/indicacaopremiada e siga as instruções da página!

2º AO 19º SORTEADOS: 2º AO 19º SORTEADOS:

1 mini caixa de som 
bluetooth Capef

1 mini caixa de som 
bluetooth Capef

1 Vale-Compras de 
R$ 1.000,00 
em uma loja de eletrônicos!

1 Vale-Compras de 
R$ 1.000,00 
em uma loja de eletrônicos!


