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DE R$ 415 POR R$ 0
Capef firma parceria e oferece novos 
cursos EAD

8 DE MARÇO 
Os 54 anos de desafios e 
conquistas da Capef

REFLEXÃO 
Quando a Covid passar, como será 
o seu futuro?   

CONHEÇA A NOVA 
CAMPANHA DA CAPEF 
QUE VISA ESTIMULAR 
NOSSO PÚBLICO A 
TRILHAR O CAMINHO 
DA SUSTENTABILIDADE 
FINANCEIRA
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PARCERIA

PREMIADAPREMIADAPREMIADA
Acesse o informativo em 
nosso site para pontuar!

Desde a última semana de fevereiro, os do-
cumentos com as informações da Capef ne-
cessárias ao preenchimento da declaração 
do Imposto de Renda 2021, ano-calendário 
2020, estão disponíveis em nosso site.

APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Para ter acesso, os Assistidos deverão re-
alizar o login na área interna do site, clicar 
em Menu “Demonstrativos” e, em seguida, 
“Comprovante de Rendimentos”.

Os aposentados e pensionistas que optaram 
pelo recebimento do documento impresso 
também receberão o comprovante em suas 
residências.

PARTICIPANTES ATIVOS
Os Participantes Ativos devem realizar o lo-
gin na área interna do site, acessar o menu 
“Outros Serviços”, “Informações de IRPF”.

Ressalta-se que no documento direcionado 
a esse público constam informações sobre 
empréstimos e contribuições extrafolha, já 
que as contribuições ordinárias descontadas 
em folha de pagamento constam no Com-
provante de Rendimentos disponibilizado 
pelo Banco do Nordeste.

APOSENTOU-SE EM 2020?
Caso tenha se aposentado ao longo de 2020 
e tenha realizado aportes facultativos e/ou 
pagamento de Tempo de Serviço Passado 
no período do ano em que estava ativo, além 
de consultar o Comprovante de Rendimentos 
(com as informações da Capef referentes ao 
período em que estava aposentado), você 
deverá acessar o documento “Informações 
de IRPF”, onde constam suas contribuições 
extrafolha referentes ao período ativo.

Se você é um dos 4.695 Participantes já cadastra-
dos no “Parceria Premiada”, lembre-se de trocar 
seus pontos pelos prêmios disponíveis na plata-
forma! Conforme previsto no regulamento do pro-
grama, os pontos acumulados expiram após dois 
anos de cadastro do Participante. 

As trocas devem ser feitas exclusivamente pelo 
Sistema de Pontuação, que pode ser acessado na 
página do programa, disponível em nosso site.

AINDA NÃO É CADASTRADO  
NO PROGRAMA?
Para você que ainda não conhece, “Parceria Pre-
miada” é um programa criado pela Capef para esti-
mular o interesse dos Participantes pela educação 
financeira e previdenciária. Recebem pontos aque-
les que mais interagem com a Entidade, seja com 
acesso ao site, participação em eventos, leitura 
dos informativos, dentre outras ações, em troca de 
prêmios e brindes institucionais.

INFORMAÇÕES PARA 
IMPOSTO DE RENDA  
ESTÃO DISPONÍVEIS 
EM NOSSO SITE

TROQUE SEUS 
PONTOS POR 
PRÊMIOS NO 
“PARCERIA 
PREMIADA”

Aposentados e pensionistas 
que optaram pelo documento 
impresso receberão o 
comprovante em suas 
residências

Para começar a acumular pontos e ganhar brindes, 
cadastre-se por meio do link:  

www.capef.com.br/parceriapremiada

Uma das prioridades da Capef é estar ao lado do Parti-
cipante em todos os momentos, inclusive nos mais difí-
ceis, como quando perdemos um ente querido. Sabe-se 
que nessas situações, é bastante comum que as pesso-
as fiquem sem saber qual caminho seguir, precisando, 
portanto, de uma orientação mais simples e prática em 
relação aos benefícios da Capef. 

Pensando nisso, a Entidade lançou no início de março a 
“Sala do Pensionista”. Trata-se de uma 
página destinada a apresentar 
orientações aos beneficiários 
inscritos de pensão e pecúlio, 
sobre os benefícios que pode-
rão ter direito e os procedimen-
tos necessários para realizar 
a solicitação. Nesse espaço, 
também está publicado um 
vídeo, mostrando o passo a 
passo a seguir, de acordo com 
o benefício buscado.

SALA DO PENSIONISTA 
ORIENTA BENEFICIÁRIOS EM 
MOMENTOS DIFÍCEIS

Platão

APLIQUE-SE AGORA E NA 
PRÓXIMA VIDA. SEM ESFORÇO, 
VOCÊ NÃO PODE SER PRÓSPERO. 
APESAR DE A TERRA SER BOA, 

VOCÊ NÃO PODE TER UMA 
COLHEITA ABUNDANTE SEM 

CULTIVO”

A menção ao pensamento do filósofo grego Platão 
vem a propósito de a Capef estar lançando mais 
uma campanha de educação financeira e previ-
denciária voltada aos seus participantes, a “Seu 
Futuro na Trilha”, onde evidentemente mira a am-
pliação das adesões e dos aportes extraordinários 
ao Plano CV I, mas esse nem é o objetivo mais re-
levante, pois a preocupação principal desse novo 
esforço é recordar a necessidade de planejamento 
das finanças pessoais, buscando atingir metas 
bem estabelecidas, seja a realização de um sonho,  
a contribuição com uma educação de qualidade 
para um ente querido, uma aposentadoria tranqui-
la, ou todas e muitas outras opções juntas. 

Uma semente cultivada no passado e que vem 
apresentando excelentes frutos, a Capef, aos 54 
anos completados no dia 08 de março, carrega 
consigo a certeza de muitas realizações, a mais 
importante delas a de ter contribuído para o bem 
estar de tantos participantes e de suas famílias, a 
exemplo da Dona Anísia Daltro da Silva, aposenta-
da pelo Plano BD, falecida recentemente aos 101 
anos de idade, a quem prestamos uma homena-
gem especial nesta Edição, pelo seu exemplo de 
vida e trabalho, testemunhado por muitos que em 
algum momento acompanharam sua trajetória.

Neste ano, como vem acontecendo desde o fim do 
primeiro trimestre de 2020, as coisas estão aconte-
cendo de modo diferente, com menos proximidade 
entre as pessoas, menos físico e mais virtual. As-
sim foi o Dia do Participante da Capef, que acon-
teceu por videoconferência. Mas nem por isso foi 
menos participativo! Pessoas de todos os cantos 
da região Nordeste atenderam nosso convite e pu-
deram interagir conosco, atualizar-se sobre a situ-
ação de seus planos de benefícios, fazer perguntas, 
críticas, sugestões e até elogios. Muito gratificante 
para uma Empresa que busca estar presente cada 
mais na vida de seus clientes.

Falando deste ano, infelizmente o cenário não é 
tão diferente do que vivenciamos no anterior, mas 
a Capef saiu-se muito bem em 2020 e está pronta 
para enfrentar mais esse desafio, buscando entre-
gar muitas outras realizações de sonhos no futuro!
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SEU FUTURO 

TRILHA
NA

De acordo com pesquisa 
realizada pela fintech 
Onze, o dinheiro está 
na liderança das preo-

cupações de 71% dos trabalhado-
res brasileiros. Mesmo em meio à 
pandemia, esse item ficou à fren-
te até da saúde, que apareceu na 
segunda colocação entre os itens 
mais mencionados pelos entrevis-
tados, com 62% das respostas.

A preocupação excessiva com o 
dinheiro, segundo a fintech, é um 
dos principais fatores que levam 
ao estresse financeiro, um mal 
que, além de prejudicar a produ-
tividade dos colaboradores, gera 
conflitos e causa inúmeros pro-
blemas de saúde.

Mas, como fazer para evitar isso? 
Sem dúvidas, uma das ferramen-

tas mais poderosas contra esse 
mal se chama: educação financei-
ra e previdenciária.

Vale destacar, no entanto, que edu-
cação financeira e previdenciária é 
muito mais do que apenas saber 
economizar dinheiro. Ela consiste 
em práticas que têm o objetivo de 
trazer qualidade de vida, tanto no 
presente quanto no futuro. 

OS 3 PILARES DA 
SUSTENTABILIDADE 
FINANCEIRA
Seguindo essa linha de pensa-
mento, a Capef lança no mês de 
março sua nova campanha: Seu 
Futuro na Trilha. Ao longo de 
2021, será promovida uma sé-
rie de ações que visam estimular 
nosso público a trilhar o caminho 
da sustentabilidade financeira.

As ações terão três objetivos es-
tratégicos: ajudar na busca pelo 
equilíbrio financeiro, com uma 
vida sem dívidas; incentivar a ade-
são ao Plano CV I, como forma de 
garantia de bem-estar futuro; e es-
timular a permanência no plano, 
com a realização de aportes fa-
cultativos, a fim de conquistar um 
benefício de aposentadoria que 
atenda às necessidades previden-
ciárias.

A campanha consistirá na disponi-
bilização de cursos, além da rea-
lização de promoções, palestras 
online, matérias, vídeos e posts 
a serem divulgados nos nossos 
mais variados canais.

Nesta edição, trazemos alguns 
destaques da campanha.

AconteceAcontece4

Nova campanha da Capef traz ações que visam 
estimular nosso público a trilhar o caminho da 
sustentabilidade financeira

Mensalmente a partir de abril, serão ofertados diversos cursos on-line, 
em formato de vídeo, sobre temáticas de educação financeira e previ-
denciária, com quantidades de vagas limitadas.

Essa ação é fruto de uma parceria firmada entre a Capef e a DSOP Edu-
cação Financeira, organização criada pelo PhD. em Educação Financeira, 
educador e terapeuta financeiro, Reinaldo Domingos.

Exemplos de cursos ofertados:
- Como quitar suas dívidas

- Como Implementar a Educação Financeira na sua Família

- Como garantir uma aposentadoria tranquila 

- Educação Financeira para Jovens

- Como empreender com equilíbrio financeiro

Destaca-se que os cursos da plataforma chegam a custar até R$ 415, 
mas nossos participantes terão acesso gratuitamente graças à parceria.

CAPEF EAD  
NOVOS CURSOS

PREMIAÇÃO 
- Ao indicar e o colega aderir, os dois já ga-

nham um brinde institucional

- O Participante que mais captar ade-
sões por meio de indicações ganhará  
R$ 1.000,00 em vale-compras*

COMO INDICAR?
Acesse  
capef.com.br/embaixadoresdaprevidencia 

Obs: A página estará disponível até o fim de 
março.

PREMIAÇÃO 
- O Participante que mais efetuar aportes 

facultativos ao longo de 2021 ganhará  
R$ 500,00 em sua conta no Plano CV I!

- Os Participantes que maximizarem o ga-
nho fiscal ou efetuarem portabilidade para 
o Plano CV I em 2021 concorrerão ao sor-
teio de R$ 300,00 em vale-compras

DICA
Acesse o simulador de Maximização do Ga-
nho Fiscal disponível em nosso site e aplicati-
vo, e descubra quanto você precisa aportar ao 
plano ao longo do ano para reduzir ao máximo 
a mordida do leão! 

Você tem colegas do BNB sem Plano de 
Previdência Complementar?

Mostre que se preocupe com eles e indi-
que-os a aderir ao Plano CV I. 

O caminho até a aposentadoria é longo e, 
como toda trilha duradoura, pode apre-
sentar uma série de imprevistos e percal-
ços, não é verdade?

Pensando em ajudar a manter o seu bem-
-estar futuro na trilha certa, criamos algu-
mas ações para te incentivar a incrementar 
seu benefício com aportes facultativos.

*Para ser utilizado na plataforma de 
cashback da Capef. O sorteio será realizado 
em janeiro de 2022. 

*Para ser utilizado na plataforma de cashback da 
Capef. Ganhará quem captar mais adesões por 
meio de indicação até 31/12/2021

E M
B A I X A D O R E SDA

PREVIDÊNCIA

Aqueles que participarem dos cursos, além de am-
pliar os conhecimentos, concorrerão a cinco ses-
sões de assessoramento financeiro por semestre.  
Imperdível, né?

PARTICIPE  
E CONCORRA A  

ASSESORAMENTO 
FINANCEIRO!
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AnosCapef
EQUILÍBRIO, SUSTENTABILIDADE E EXCELÊNCIA

Duas vezes especial. Em 
8 de março, além de ce-
lebrarmos o merecido 
Dia da Mulher, também 

comemoramos mais um ano de 
existência da Capef.

Em 2021, a Entidade completa 54 
anos de busca incessante pela ma-
nutenção do equilíbrio de seus Pla-
nos, sustentabilidade da instituição 
e excelência na gestão dos recursos.

Com mais de meio século de his-
tória, a Caixa consolidou-se como 
opção segura de investimento para 
a aposentadoria de milhares de 
pessoas, em sua imensa maioria, 
funcionários do Patrocinador Fun-
dador, Banco do Nordeste.

SOLIDEZ CONSTATADA 
EM NÚMEROS
A solidez da Capef pode ser facil-
mente constatada por meio dos 
números conquistados. Atualmen-
te, na posição de fevereiro de 2021, 
possui 12.439 Participantes, dentre 
Ativos, Aposentados e Pensionis-
tas dos dois Planos previdenciários 
que administra, BD e CV I. Além dis-
so, são 14.103 familiares inscritos 
como dependentes de pensão.

São muitas pessoas que confiam 
parte significativa dos seus recur-
sos à gestão da Capef, o que tornou 
a Entidade referência no segmento. 
Com mais de R$ 5 bilhões de patri-
mônio em sua carteira, ocupa a po-

sição de 32º maior Entidade Fecha-
da de Previdência Complementar 
dentre as 253 entidades do Brasil 
associadas da ABRAPP, classifican-
do-se como a segunda maior do 
Norte e Nordeste.

No que se refere aos investimentos, 
a Capef também tem se destacado, 
mesmo em cenários cada vez mais 
desafiadores, seja por instabilida-
des políticas, redução na taxa de 
juros ou questões globais sanitá-
rias, como a pandemia da Covid-19. 
Enfrentamos tudo isso de cabeça 
erguida e, como resultado, supera-
mos a meta de investimentos dos 
dois planos nos últimos cinco anos. 

Um dos frutos colhidos pela exce-
lência da gestão foi a obtenção do 
Selo de Autorregulação em Gover-
nança de Investimentos. A chancela 
é o reconhecimento maior concedi-
do pelo programa de Autorregula-
ção conduzido por Abrapp, Sindapp 
e ICSS, com a certificação dos pro-
cessos de governança de investi-
mentos da entidade.

TRAJETÓRIA DE  
CONQUISTAS
Quando pensamos em nossa história 
e conquistas, impossível não se lem-
brar do Acordo realizado em 2003, 
para equacionamento do déficit do 
Plano BD, o que garantiu a sustenta-
bilidade do Plano, fazendo com que 
todos os (atuais e futuros) aposen-
tados e pensionistas continuassem 

com a renda do plano garantida. 

Vale lembrar que, ainda graças à boa 
gestão dos investimentos, a taxa de 
contribuição extraordinária de as-
sistidos do BD, que chegou a 29% 
em 2008, encontra-se atualmente 
em níveis históricos, 19,20%, menor 
índice desde 1986, com o plano to-
talmente equilibrado. Não é o ideal, 
mas deve ser celebrado, pois traz 
segurança e tranquilidade a todos 
que dependem do benefício do Pla-
no BD para o bem-estar financeiro.

E nada mais gratificante do que o 
reconhecimento dos nossos Parti-
cipantes que, constantemente em 
pesquisas de satisfação, avaliam 
a Capef positivamente. No último 
ano, por exemplo, os resultados da 
Pesquisa NPS enquadraram Capef 
na “Zona de Excelência” entre os 
Assistidos.

- Diante de toda a trajetória e 
qualidades que a Capef acu-
mulou nesses anos, nós que-
remos reforçar nosso compro-
misso com os atuais e futuros 
participantes. Vida longa à 
Capef, com muito equilíbrio, 
sustentabilidade e excelência 
na prestação da entrega e ser-
viços aos nossos Participan-
tes. Parabéns, Capef – destacou 
o Diretor Presidente da Capef, Ju-
randir Mesquita, em vídeo.

DIA DO PARTICIPANTE: 
RETROSPECTIVA DE 2020 
E BATE-PAPO SOBRE 
VIAGENS 
Anualmente, a Capef promove em 
janeiro o evento em homenagem 
ao Dia do Participante. Excepcio-
nalmente em 2021, a fim de pre-
servar a saúde de todos, a Entida-
de decidiu realizar a celebração de 
forma on-line, com programação 
própria e em conjunto com a Abra-
pp.

A programação teve início no dia 
26 de janeiro e contou com o enga-
jamento de 139 Participantes, que 
assistiram ao evento pelo Zoom ou 
canal da Capef no  Youtube.

RETROSPECTIVA 2020
Para abrir a agenda, o Diretor Pre-
sidente da Capef, Jurandir Mes-
quita, fez uma apresentação mos-
trando a retrospectiva de 2020 
da Entidade, citando algumas 
das ações e conquistas obtidas 
ao longo do ano. Dentre os des-
taques, o dirigente mencionou a 
superação das metas atuariais no 
ano e reajustes para 2021.

– Além desses excelentes re-
sultados, uma informação im-
portantíssima é que os planos 
permanecem equilibrados atua-
rialmente. Isso quer dizer que os 
recursos acumulados nos pla-
nos, mais as contribuições futu-
ras trazidas a valor presente, na 
posição de 31/12, garantem o 
pagamento de todos os benefí-
cios futuros previstos no regula-
mento – ressaltou Jurandir.

Após a apresentação, os Partici-
pantes realizaram perguntas, que 
foram respondidas pelo presidente 
Jurandir e também pelos diretores 
Fran Bezerra e Marcos Miranda.

BATE-PAPO SOBRE  
VIAGENS
Dando sequência ao evento, a 
coordenadora da agência RDC Via-
gens, Amanda Lima, foi convidada 
para apresentar dicas de viagens 
pelo Nordeste e Minas Gerais.

Mesmo sabendo que este não é o 
momento indicado para turismo, o 
tema foi escolhido com base no re-
sultado de pesquisas realizadas en-
tre os Participantes, que demons-
traram bastante interesse nesse 
assunto. Assim, tão logo a situação 
se normalize, será possível aprovei-
tar as sugestões da especialista.

Em seguida, Adriano Teixeira, 
coordenador regional da RDC Via-
gens, deu continuidade ao bate-
-papo, apresentando o plano ofe-
recido pela empresa, “Nordeste 
Férias”, com condições exclusivas 
para os Participantes da Capef 
(isenção da taxa de adesão).

Para conhecer o plano, aces-
se www.rdcviagens.com.br, aba 
“Sobre o Clube”, “Conheça nos-
sos parceiros comerciais”, opção 
“Nordeste Férias”.

SORTEIO DE CORTESIA 
DE VIAGENS
Para encerrar a programação, foi 
realizado um sorteio de duas cor-
tesias (com acompanhante) para 
um fim de semana em um hotel 
credenciado da RDC Viagens em 
todo o Brasil, entre os Participan-
tes presentes no evento.

As ganhadoras foram Edinice Ro-
drigues Hermes Ribeiro e Maria 
Elizabeth Andrade Versiani!

PROGRAMAÇÃO  
ABRAPP
A continuidade da Semana do 
Participante foi realizada pela 
Abrapp, que até o dia 29/01 apre-
sentou diversas palestras online, 
com foco em saúde, qualidade de 
vida e empreendedorismo para 
pessoas acima de 50 anos.

em busca 
do futuro

sustentável

Para celebrar o aniversário 
da Capef, preparamos uma 

ação especial para você!

PROMOÇÃO 54 ANOS CAPEF

Até onde você iria para alcançar 
um futuro sustentável?

Neste jogo você fará uma caça às 
palavras escondidas nos posts da 
Capef.

COMO VAI FUNCIONAR?
Todas as segundas, entre 08/03 
e 05/04, a Capef irá divulgar em 
seu perfil do Instagram (@capef.
oficial) um post sobre educação 
financeira.

Seu papel como detetive nessa 
aventura é encontrar as palavras 
escondidas nas imagens. O pri-
meiro participante a encontrar a 
palavra escondida de cada post 
vai ganhar, de cara, um porta-vi-
nho da Capef.

Já o primeiro participante a en-
contrar todas as palavras da ação 
irá ganhar um vale-compras no 
valor de R$ 200!

COMO PARTICIPAR
Na segunda-feira, após postagem 
no Instagram, a Capef abrirá uma 
caixa de perguntas nos Stories 
para receber os palpites.

O resultado dos ganhadores de 
cada semana será divulgado às 
quartas, também nos Stories. Já 
o ganhador do voucher de R$ 200 
reais será divulgado em 08/04, 
junto com o resultado total da 
ação de aniversário.

Siga nosso Instagram – (@capef.
oficial) -, fique atento às nossas 
postagens e garanta o seu prêmio!
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QUANDO A COVID-19 
PASSAR, COMO SERÁ 
O SEU FUTURO?
No ambiente profissio-

nal, provavelmente, 
você já ouviu a expres-
são “apagar incêndio”. 

Acontece com frequência em se-
tores com cargas enormes de tra-
balho, no qual, em certos períodos, 
o ato de pensar estrategicamen-
te não ocorre por falta de tempo. 
Logo, o que resta aos colaborado-
res é agir rápido para evitar reper-
cussões maiores, sempre cuidan-
do da ação que mais vai impactar 
a empresa negativamente.

O senso comum sempre deixou 
bem claro que o perfil do brasilei-
ro é esse, de viver “correndo atrás 
de recuperar o prejuízo”. Será que 
isso está relacionado ao formato 
de colonização posto em prática 
no Brasil pelos portugueses? Tal-
vez. Ou será que a nossa popu-
lação, no geral, prefere a emoção 
de viver um dia após o outro, sem 
muito planejamento? É possível. 
No fim das contas, é um mix de 
todas as situações.

Em 2020, esse jeitinho de encarar 
a vida foi testado de uma forma 
inesperada, dolorosa e com des-
fechos ainda incertos. Ninguém 
poderia prever que uma pandemia 
iniciada na China pudesse tomar 
proporções mundiais em tão pou-
co tempo, modificando a forma de 
viver, de manter relações sociais 
e até de se comunicar. A Covid-19 
veio para desafiar o ser humano a 
se adaptar e fazê-lo entender que 
a sua soberania no planeta Terra 
pode ser devastada por um sim-
ples vírus.

A sociedade se viu enclausura-
da por um período, com possibi-
lidades remotas de vacina e de 

controle da doença. Quarentena, 
máscaras, álcool em gel, incer-
tezas. Empresas fechando, de-
semprego, diversas pessoas sem 
trabalho. Foi difícil pensar em um 
futuro quando havia tantas dores 
no presente. Para uma boa par-
te da população, a preocupação 
estava na base da pirâmide de 
Maslow: como comprar comida 
e pagar o aluguel sem trabalhar? 
Desesperador.

Meses se passaram e, de -
pois de tristes óbitos, irre -
paráveis danos e, apesar 
disso, muito aprendiza-
do, começam as refle -
xões inevitáveis. Será 
que teremos outra 
pandemia? Estare -
mos preparados? 
O que devemos fa -
zer? A estratégia 
de viver hoje como 
se não houvesse 
amanhã começou 
a ser questionada. 
De onde tirar di -
nheiro se não havia 
trabalho? A respos -
ta é só uma: inves -
tir agora pensando 
no amanhã. Quem já 
sabia disso, passou 
pelo período com me-
nos danos. 

O futuro é incerto, mas é pos-
sível se preparar pra ele. Conver-
samos com uma especialista que 
contou um pouco mais sobre as 
possibilidades que temos. 

Yollanda Vidal é Assessora de In-
vestimentos na Sir Investimentos, 
credenciada à XP Investimentos. 
Confira.

COMO O CENÁRIO DE 
INVESTIMENTOS MUDOU 
COM A PANDEMIA DE 
COVID-19?
Diante de todas as movimenta-
ções do mercado nesses últimos 
nove meses de pandemia, foram 
observados diferentes movimen-
tos por parte dos investidores. 
Nos primeiros meses houve o 
medo. Alguns fizeram resgates 
antecipados dos seus investi-
mentos, assumindo perdas, por 
não saberem a extensão da cri-
se. Outros se assustaram ao ver 
seus investimentos indo para o 
negativo. Por outro lado, alguns 
enxergaram a queda do Ibovespa 
como uma oportunidade de ga-
nhos futuros.

Dentre as escolhas assumidas, 
existe um fato bastante impor-
tante, que é o conhecimento 

dos mercados, produtos e 
dos ciclos econômicos. No 

passado, já foram obser-
vadas outras crises. 

Em 2008, quan-
do o mer-
cado caiu, 
empresas 

fecharam e 
instituições fi-

nanceiras falha-
ram. No entanto, 

o mercado se re-
cuperou. Às vezes, 

acontece no curto prazo e 
outras no longo prazo.

Sobre as mudanças do 
cenário com relação aos 
investimentos por con-
sequência da pandemia 
de COVID-19, no curto 
prazo houve uma queda 
no valor dos ativos em 
todo o mundo, desde a 
renda fixa à renda variá-
vel. No entanto, o hori-

zonte de longo prazo con-
tinua promissor. Nesse período 
de juros baixos e poupança com 
juros reais negativos, o interes-
se das pessoas em buscar me-
lhores rentabilidades nos seus 
investimentos foi despertado, o 
que levou ao aumento do número 
de investidores na bolsa.

COMO VOCÊ ACHA 
QUE A PANDEMIA 
PODE INFLUENCIAR 
APOSENTADORIAS 
FUTURAS?
A aposentadoria nada mais é do 
que a visão de longo prazo em 
construir patrimônio durante o 
período de trabalho, visando a 
manutenção do estilo de vida 
quando não se puder mais tra-
balhar. A pandemia encerrou 
vários postos de trabalho ao 
redor de todo o mundo e abriu 
os olhos das pessoas para uma 
maior necessidade de organiza-
ção financeira e planejamento 
de uma aposentadoria.

A PREVIDÊNCIA PRIVADA 
CONTINUA SENDO UM 
BOM INVESTIMENTO PÓS-
COVID?
A previdência privada é um veícu-
lo que está disponível para qual-
quer investidor, capaz de atender 
desde o perfil conservador ao 
mais arrojado, possui vantagens 
tributárias, podendo também ser-
vir como estratégia de sucessão 
patrimonial. É necessário enten-
der o objetivo e a perspectiva do 
investidor a fim de planejar para 
que a estratégia faça sentido na 
sua construção patrimonial.
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

DÊ O 1º PASSO!

Assim como explicou Yollanda, 
tudo o que aconteceu no período 
ainda está nas mesas de análi-
se dos especialistas. São muitas 
previsões e conclusões, mas uma 
coisa é certa: fica mais protegido 
contra qualquer tipo de imprevisto 
no futuro quem começa a se pre-
parar de hoje.

Dê o primeiro passo, use seu 
dinheiro com consciência, faça 
seu capital render, invista e ga-
ranta um futuro livre de preocu-
pações. Sua saúde financeira 
agradece!

APOSENTADOS  
DE 2020 
CONCORREM  
AO SORTEIO 
DE UMA VIAGEM;  
CONHEÇA O 
GANHADOR!
Pensando em promover momen-
tos inesquecíveis aos seus par-
ticipantes, a Capef preparou uma 
ação muito especial em 2020: o 
sorteio de uma viagem completa 
com acompanhante entre os par-
ticipantes que tiveram sua apo-
sentadoria concedida em 2020.

Sabemos que a pandemia não 
torna o momento ideal para via-
gens, por isso defendemos o pla-
nejamento de viagens para um 
momento mais seguro.

O sorteio foi realizado no dia 1º de 
fevereiro entre os 118 partici-
pantes que se aposenta-
ram no último ano.

O ganhador da via-
gem foi o Partici-
pante Assistido do 
Plano BD de Reci-
fe/PE, Sr. Divandal-
my Ferreira! 

Depois de 36 anos de 
contribuição ao Banco 
do Nordeste, Divandalmy 
se aposentou em agosto de 
2020. Agora aposentado, ele es-
pera desfrutar de uma vida mais 
confortável ao lado da esposa e 
morar pertinho da praia. “É uma 
satisfação estar colhendo os fru-
tos do que plantamos ao longo de 
décadas de trabalho. Valeu muito 
a pena olhar a caminhada que fi-
zemos e ver onde chegamos”, re-
velou.

Ele contou que ficou bastante 
surpreso e agradecido ao desco-
brir que tinha sido o ganhador do 
sorteio. Além disso, afirmou que 
já sabe o que vai fazer com o prê-
mio: comemorar seu aniversário 
de casamento em Fernando de 
Noronha. “Um presente maravilho-
so para nós”, finalizou.

www.capef.com.br
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Uma homenagem à nossa Participante Anísia que, 
descansou aos 101 anos, deixando um grande legado

Quando entrou para o quadro de 
funcionários do Banco do Nor-
deste em 1954, Anísia Daltro da 
Silva não fazia ideia da célebre 

carreira que iria construir ao longo de 32 anos 
dedicados ao banco. Fora do BNB, também foi 
professora universitária em Salvador, colecio-
nando grandes admiradores. Anísia descansou 
em fevereiro deste ano, mas seus 101 anos vi-
vidos são lembrados com muito carinho pelas 
pessoas que tiveram a honra de aprender um 
pouco com ela.

No Banco do Nordeste, ingressou na equipe do 
Escritório Técnico de Estudos Econômicos do 
Nordeste (ETENE) e também foi chefe da CA-
RIN (Carteira Industrial) por muitos anos, na 
qual se aposentou em julho de 1986. O nosso 
Participante e ex-   Diretor Presidente da Ca-
pef Isaías Matos nos contou, em depoimento, 
como era trabalhar com a amiga. 

“Ela era conhecida e admirada por sua compe-
tência, cuja referência ampliou a percepção da 
grandeza e importância do BNB. Trabalhar sob 
sua coordenação era uma oportunidade de 
aproveitar a experiência de uma das fundado-
ras do Banco, de que se orgulhava, com muita 

propriedade”, lembrou.

Além de sua carreira como bancária, Anísia 
também dedicou muitos anos a sua vida aca-
dêmica. Com dois mestrados na Universidade 
de Michigan, ela foi professora dos cursos da 
UFBA e da UNIFACS. Sua trajetória de contri-
buição acadêmica e profissional à UNIFACS 
lhe rendeu o título de Doutora “Honoris Cau-
sa” em Desenvolvimento Regional, recebido 
no ano de 2019 em homenagem aos seus 100 
anos de vida. Seu trabalho também foi reco-
nhecido e homenageado pelo Conselho Regio-
nal de Contabilidade da Bahia em virtude dos 
68 anos dedicados à vida contábil.

Todos que conheceram Anísia recordam rapi-
damente de sua postura e dedicação com toda 
sua equipe. “A retidão em sua conduta ética e a 
defesa de fundamentos técnicos foram carac-
terísticas marcantes de sua trajetória no BNB 
e ficam como grande legado para todos nós”, 
conta Isaías. 

A vida de Anísia é uma inspiração de 
maestria para todos que contribuem 
com o desenvolvimento do Banco 
do Nordeste.

101 ANOS DE MUITA ÉTICA 
E COMPETÊNCIA

ESPAÇO DO PARTICIPANTE

Anísia Daltro 
da Silva 
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PANORAMA DOS PLANOS BD E CV I
GESTÃO TRANSPARENTE

Janeiro/2021
Resultados CAPEF

Plano BD

Distribuição e desempenho dos investimentos

jan/21
%

acum.
%

Renda Fixa

Renda Variável 

Imobiliário

Estruturado

Operações com Participantes

0,88

-6,04

0,72

-0,08

1,91

0,88

-6,04

0,72

-0,08

1,91

3,59%

2,05%

0,14%
6,32%100%

do patrimônio87,90%

3.815.043Patrimônio Líquido (A)

3.825.752Provisões Matemáticas (B)

-10.709Situação atuarial

Resultado atuarial  valores em R$ mil

Quantidade de Participantes

18%

22%

6.407
participantes

Participantes 
Assistidos
(Aposentados)

Beneficiários de Pensão

Ativos

3.865

1.390

1.152
60%

0,62

Rentabilidade do mês

Metal atuarial do mês

%

0,70

0,62

Rentabilidade no ano

Metal atuarial no ano

%

0,70

Janeiro/2021
Resultados CAPEF

Plano CV I

Distribuição e desempenho dos investimentos

jan/21
%

acum.
%

Renda Fixa

Renda Variável 

Imobiliário

Investimentos no Exterior

Estruturado

Operações com Participantes

1,01

-4,38

1,16

2,58

0,15

1,94

1,01

-4,38

1,16

2,58

0,15

1,94

1.411.764Patrimônio Líquido (A)

1.406.819Provisões Matemáticas (B)

4.945Situação atuarial

Resultado atuarial  valores em R$ mil

Quantidade de Participantes

5%
1%6.082

participantes

Participantes 
Assistidos
(Aposentados)

Beneficiários de Pensão

Ativos

332

49

5.701
94%

13,93%

5,36%

4,69%

4,39% 
2,48% 100%

do patrimônio69,15%

0,33

Rentabilidade do mês

Metal atuarial do mês
0,66
 

%

0,33

Rentabilidade do ano

Metal atuarial do ano
0,66

%




