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BoaS-VINDaS
Empossado novo Diretor de  

Administração e Investimentos

EMPRÉSTIMoS
Contratos com Suspensão Programada  

ganham 2 meses adicionais

EDUCaÇÃo
Como a internet pode te ajudar  
a lidar melhor com seu dinheiro

NoVoS 
PRêMIoS,  
MaIS 
foRMaS DE 
PoNTUaR: 

Que tal utilizar seu 
engajamento com a 
Capef para aumentar sua 
poupança previdenciária? 
Ou quem sabe para 
ajudar na compra daquele 
produto que você estava 
precisando?  
agoRa 
É PoSSíVEl!

ESTá aINDa  
MElhoR!

o ‘PaRCERIa  
PREMIaDa’ 



PARCERIA

PREMIADAPREMIADAPREMIADA
Acesse o informativo em 
nosso site para pontuar!

Em cerimônia virtual realizada no dia 19 de abril, foi empossado 
o novo diretor de Administração e Investimentos da Capef, Alex 
Araújo, que ocupava até então o cargo de Superintendente de 
Produtos e Serviços Bancários do Banco do Nordeste.

Alex Araújo foi o nome escolhido pelo Conselho Deliberativo 
para assumir a Diretoria da Entidade até fevereiro de 2023.

Com a mudança, a Diretoria Executiva da Capef fica composta 
da seguinte maneira:

•	 Jurandir	Mesquita,		Diretor Presidente

•	 Fran	Bezerra,		Diretor de Previdência

•	 alex	araúJo,	Diretor de Administração e Investimentos

EMPoSSaDo 
NoVo DIREToR DE 
aDMINISTRaÇÃo  
E INVESTIMENToS

Com o objetivo de informar sobre os 
atos de gestão praticados no último 
ano, a Capef disponibilizou em seu 
site, no mês de abril, a versão digital 
do Relatório de Atuação do Conse-
lho Deliberativo e o Relatório Anual 
de Informação (RAI), ambos referen-
tes ao exercício de 2020.

RElaTÓRIo DE aTUaÇÃo Do 
CoNSElho DElIBERaTIVo
Em 2020, durante todo o período da 
pandemia, o Conselho Deliberativo 
intensificou o acompanhamento 
da gestão da Capef, realizando vá-
rias reuniões extraordinárias com 
periodicidade quinzenal, no intuito 
de acompanhar o plano de contin-
gência da Entidade, adotar medi-
das emergenciais para amenizar os 
impactos da crise e beneficiar os 
participantes, além de monitorar os 
riscos dos investimentos.

Disponível em capef.com.br, menu 
Publicações, opção: Relatório de 
Atuação do Conselho. 

RElaTÓRIo aNUal DE  
INfoRMaÇÃo (RaI)

Embora tenhamos tido um ano atípi-
co e bastante desafiador, os Planos 
administrados pela Capef conse-
guiram superar suas metas atua-
riais. Além dos bons resultados dos 
investimentos, o Plano CV I obteve 
recorde de aportes facultativos em 
2020, efetuados pelos participantes, 
situação que demonstra interesse 
no planejamento financeiro, com o 
reforço da poupança previdenciária.

A Capef, como a maioria das empresas, passa 
por renovações, movimento salutar que permite o 
avanço a partir da incorporação de conhecimen-
tos, habilidades e experiências das pessoas que 
ocupam posições estratégicas. Com a saída do 
Diretor Marcos Miranda, o Conselho Deliberativo 
escolheu o colega do BNB Alex Araújo para subs-
tituí-lo. Ao Marcos, além do mais sincero agrade-
cimento pela dedicação e pelos resultados alcan-
çados durante sua gestão, o desejo de que a nova 
fase de sua vida seja igualmente coroada de êxito 
e realizações. Ao Alex, as boas-vindas, na certeza 
de que será de enorme valia para continuarmos a 
cumprir nossa missão de promover a melhor ges-
tão dos planos de benefícios que administramos, 
com os consequentes ganhos em termos de qua-
lidade de vida para nossos participantes. A Direto-
ria, agora, é composta por Jurandir Mesquita, Fran 
Bezerra  e Alex Araújo. 

Encerrado o ciclo de 2020, aproveite para rever as 
realizações da Capef por meio dos Relatórios de 
Gestão.

A Pandemia completa mais de um ano e os mer-
cados se movimentam, agora, ao sabor de uma 
excelente notícia - as campanhas de vacinação 
mundo afora têm se mostrado bastante eficiente 
no combate à pandemia, algo que em breve deverá 
ser sentido também no Brasil, refletindo em resul-
tados melhores nos investimentos dos planos no 
mês de Março. 

Sensível às dificuldades orçamentárias familiares 
deste momento, o Conselho Deliberativo aprovou 

a suspensão por mais dois meses das prestações 
dos empréstimos. Recorrer aos empréstimos da 
Capef é uma excelente alternativa em termos de 
facilidades e taxas, mas que tal fazer um curso de 
Educação Financeira e Previdenciária? Acesse os 
novos cursos EAD disponíveis. Nossos programas 
de parceria premiada e clube de benefícios também 
foram atualizados, confira e ganhe prêmios.

O ano de 2021 será de recadastramento para to-
dos, aposentados, pensionistas e ativos. E a Capef, 
investindo em inovação para facilitar a vida de seus 
participantes,  apresenta uma grande novidade: 
além de todo o processo ser realizado de forma di-
gital, agora também a prova de vida para aposenta-
dos e pensionistas será realizada pelo celular. Será 
uma maneira mais fácil, rápida e segura de atuali-
zar sua situação cadastral.

Quem não deseja pagar menos impostos e ter um 
benefício previdenciário maior? Faça seu planeja-
mento tributário beneficiando-se do limite máximo 
de dedução de 12% de seu salário em contribuições 
previdenciárias. Os ativos contribuintes contam 
com simuladores em nosso site e aplicativo para 
ajudá-lo nesse planejamento.

Se você já fez os cursos de EAD, sabe de todas as 
vantagens do Plano CV, que tal se tornar um “Em-
baixador da Previdência” indicando colegas que 
ainda não tem o privilégio de ter um benefício pre-
videnciário? O seu exemplo será reconhecido na 
forma de premiações. 

Com	desejos	de	saúde	e	que	dias	melhores	virão,	
desejamos-lhe	uma	boa	leitura!

SOBRE O  
NOVO DIRETOR

O novo Diretor de Administração e Investi-
mentos é economista, formado pela Univer-
sidade Federal do Ceará, e possui MBA em 
Banking (Universidade Federal do Rio de 
Janeiro-UFRJ/Coppead) e pós-graduações 
em Gestão Empresarial (Fundação Getúlio 
Vargas) e Gestão de Projetos (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro-UFRJ/Coppe).

Ingressou no Banco do Nordeste em 1985, 
com carreira profissional concentrada nas 
áreas financeira e de gestão de recursos 
de terceiros, tendo sido superintendente 
de Microfinanças (2017 a 2020) e Superin-
tendente de Produtos e Serviços Bancários 
(2020/2021).

Cedido ao Governo do Estado do Ceará em 
três oportunidades, foi presidente do Insti-
tuto de Planejamento do Ceará (1999/2002), 
secretário estadual de Desenvolvimento Lo-
cal e Regional (2003/2006) e secretário de 
Finanças do Poder Judiciário do Estado do 
Ceará (2015/2016).
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CoM NoVoS 
PRêMIoS 
E MaIS foRMaS 
DE PoNTUaR, 
PaRCERIa  
PREMIaDa fICa aINDa 
MElhoR!

Q Que tal utilizar seu 
engajamento com a 
Capef para aumen-
tar sua poupança 

previdenciária? Ou quem sabe 
para ajudar na compra daquele 
produto que você estava preci-
sando? Ou até para descansar 
em um hotel com vista para o 
mar? 

Com as novidades do programa 
Parceria Premiada, agora você 
pode! A partir do mês de maio, 
os inscritos no programa terão 
novas opções de prêmios e ain-
da mais formas de pontuar.

Com relação às novas premia-
ções, tornou-se possível trocar 
seus pontos por aportes facul-
tativos no Plano CV I, vouchers 
em compras nas lojas parcei-
ras da www.capef.prev4u.com.
br (com cashback para o seu 
Plano), dentre outras novidades 
que podem ser conferidas na 
tabela ao lado.

NOVOS PRÊMIOS DISPONÍVEIS NO 
PROGRAMA PARCERIA PREMIADA

Voucher de R$ 50,00 em compras nas lojas 
parceiras do capef.prev4u

Consultoria Financeira Externa

Voucher de R$ 100,00 em compras nas  
lojas parceiras do capef.prev4u

Aporte de R$ 50,00 no Plano CV I

3 meses grátis na escola de futebol licenciada do 
São Paulo F.C 
Localidade: Fortaleza-CE

Aporte de R$ 100,00 no Plano CV I

Voucher de R$ 120,00 compra de qualquer 
curso em DVD ou curso on-line para qualificação 
profissional, na  
Aprova Cursos.

1 sessão de drenagem linfática ou 1 sessão  
de ventosaterapia na LS Estética e Massoterapia. 
Localidade: Fortaleza-CE

Hospedagem no Vila Galé de Fortaleza  
Praia do Futuro com acompanhante* 
Localidade: Fortaleza-CE

NOVAS FORMAS  
DE PONTUAR NO 
PROGRAMA 
PARCERIA 
PREMIADA

Indicação de adesão  
ao Plano CV I

Participação na Pesquisa 
de Satisfação (NPS) pelo 
site/app

Amortização de 
Empréstimos

Liquidação de 
Empréstimos

No que se refere a novas opções 
de pontuação, agora você acu-
mula pontos ao indicar um colega 
para aderir ao Plano CV I (caso ele 
confirme a inscrição), participan-
do das pesquisas de satisfação 
dos serviços do nosso site e apli-
cativo, e também amortizando ou 
liquidando seus contratos de em-
préstimos.

Para você que ainda não conhe-
ce, “Parceria Premiada” é um 
programa criado pela Capef para 
estimular o interesse dos Partici-
pantes pela educação financeira e 
previdenciária. 

Recebem pontos aqueles que 
mais interagem com a Entidade, 
seja com acesso ao site, partici-
pação em eventos e pesquisas, 
leitura dos informativos, efetiva-
ção de adesão, aportes facultati-
vos, liquidação e amortização de 
empréstimos, dentre outras ações 
previdentes, em troca de prêmios 
e brindes institucionais.

CADASTRE-SE EM 
WWW.CAPEF.COM.BR/
PARCERIAPREMIADA

aINDa NÃo É 
CaDaSTRaDo No 
PRogRaMa? 

Além do ‘Parceria Premiada’, outro progra-
ma que traz vantagens exclusivas para os 
nossos Participantes, também está com 
novidades.

Lançado em 2019, o Clube de Benefícios da 
Capef tem o objetivo de proporcionar aos 
Participantes acesso a condições espe-
ciais, como preços mais competitivos nas 
compras em diversos estabelecimentos.

Com o objetivo de tornar o programa mais 
atrativo, nos últimos meses ampliamos nos-
so leque de parcerias. Agora, nossos Parti-
cipantes também têm condições exclusivas 
em empresas como a CNA, Colégio Santo 
Inácio, RDC Viagens, Aprova Cursos, ONG 
Meu Propósito, dentre outros.

Para ver todas as empresas parcerias e 
conhecer mais sobre o programa, acesse: 	
capef.com.br/site/clube-de-beneficios

CoMo TER aCESSo aoS  
BENEfíCIoS?
Para ter acesso às condições exclusivas, 
nossos Participantes devem apresentar a 
carteirinha de identificação como Partici-
pante da Capef, disponível em nosso APP, 
que pode ser baixado na PlayStore (Android) 
ou Apple Store (iOS).

No ClUBE DE BENEfíCIoS 
VoCê TaMBÉM PoDE  
CoMPRaR CoM CaShBaCK!
Mais um serviço disponível no Clube de Be-
nefícios da Capef é o “Cashback”.Traduzida 
do inglês, a expressão quer dizer dinheiro de 
volta e funciona da seguinte maneira: ao re-
alizar compras nas lojas on-line parceiras da 
Prev4U (www.capef.prev4u.com.br), o usuá-
rio recebe de volta parte do que pagou em 
seu Plano de Previdência. 

Esse valor fica acumulado na própria plata-
forma e, ao completar R$ 50,00, é possível 
recebê-lo como aporte facultativo na conta 
individual, disponível para Participantes Ati-
vos do CV I ou como abatimento das par-
celas de empréstimos, para os Participantes 
do Plano BD e Assistidos do CV, com em-
préstimos ativos junto à Entidade.

CoMo UTIlIzaR
1	– Realize seu cadastro (www.capef.com.

br/site/clube-de-beneficios)
2	– Efetue compras online em uma das lojas 

parceiras
3	– Confirme a compra e consulte seu extrato
4	–	Reembolse parte do valor em seu Plano 

de Benefícios*, de acordo com os perfis 
mencionados acima (aporte ou amorti-
zação de empréstimos).

No final de março, a Capef abriu ins-
crições para novos cursos online de 
educação financeira e previdenciária, 
oferecidos em parceria com a DSOP 
Educação Financeira, como parte da 
campanha “Seu Futuro na Trilha”.

Conforme explicado no lançamento da 
ação, os novos cursos possuem uma li-
mitação mensal de 25 vagas. A procura 
para o mês de estreia (abril), no entan-
to, foi muito superior à quantidade de 
vagas disponíveis. Em menos de cinco 
dias, obtivemos 115 inscrições. Assim, 
foi criada uma fila de espera para os 
meses subsequentes, o que comprova 
o sucesso da nova parceria.

Em 1º de abril, os 25 primeiros inscritos 
já receberam dados de login e senha 
para começar a desfrutar do conteúdo. 
Dentre esse grupo, está o Participante 
Ativo de Fortaleza Claudio Luis Pires, 
que também foi um dos primeiros a 
concluir o curso escolhido: “Como ser 
independente financeiramente”. 

- Considero que a parceria da Capef 
com a Dsop veio reforçar a importân-
cia da educação financeira na vida dos 
seus Participantes, proporcionando di-
versos cursos que agregam um leque 
de conhecimentos para quem pensa e 
planeja uma aposentadoria mais tran-
quila – destacou o Participante.

Claudio Luis avaliou positivamente a 
experiência com a plataforma e adian-
tou algumas das metodologias abor-
dadas: “O curso que realizei propor-
ciona ferramentas para planejamento 
na prática, disponibilizando planilha 
em Excel, na qual pode se traçar me-
tas financeiras a serem atingidas ao 
longo do tempo”.

Com relação àqueles que se inscreve-
ram, mas não conseguiram vaga para 
o primeiro mês, serão direcionados 
para a fila de espera dos próximos 
meses, de acordo com a ordem de 
preenchimento do formulário. 

SoBRE oS NoVoS CURSoS
Como parte do programa de educa-
ção e previdenciária da Entidade, já há 
alguns anos a Capef disponibiliza gra-
tuitamente aos seus Participantes e 
Funcionários do Patrocinador cursos 
à distância.

Agora, além dos cursos gratuitos com 
conteúdo próprio e vagas ilimitadas 
(Gestão de Investimentos e Sistema 
de Previdência Complementar), a pla-
taforma Capef EAD passou a oferecer 
novos temas que ajudarão nosso pú-
blico a cuidar melhor do seu dinheiro, 
como por exemplo: “Como quitar suas 
dívidas”, “Como garantir uma aposen-
tadoria tranquila”, dentre outros

ClUBE DE 
BENEfíCIoS 
TaMBÉM  
TEM  NoVaS 
PaRCERIaS

EaD

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

Procura para novos 
cursos supera 
expectativas e gera 
fila de espera
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RECaDaSTRaMENTo 2021  
PRoVa DE VIDa DIgITal

INVESTIMENToS já aPRESENTaM  
MElhoRa EM MaRÇo  

No final de maio, está previsto para 
ter início o processo de Recadas-
tramento 2021, que contemplará os 
Participantes Ativos e Assistidos.

Para o segundo grupo, formado por 
aposentados e pensionistas, a Ca-
pef preparou uma novidade: a Pro-
va de Vida será realizada de forma 
totalmente digital, pelo smartphone. 

O objetivo é possibilitar muito mais 
agilidade, segurança e conforto 
para o nosso público, que não pre-
cisará sair de casa para realizar o 
procedimento.

Antes de lançar a novidade ao nosso 
público em geral, alguns Participan-
tes foram convidados para testar 
essa nova funcionalidade e nos con-
tar como foi a experiência. Com os 
testes realizados, foi possível iden-
tificar e implementar os pontos de 
melhoria para que o processo ocor-
ra de maneira tranquila para todos.

SoBRE o RECaDaSTRaMENTo
A atualização cadastral é uma exi-
gência legal da Superintendência Na-
cional de Previdência Complementar 
(Previc) e tem por objetivo conferir 
segurança à folha de pagamentos, 
evitando que benefícios sejam pagos 
indevidamente, causando prejuízos à 
Caixa de Previdência e, consequente-
mente, a todos os seus participantes. 

Com o recadastramento, a Capef 
mantém ainda uma comunicação 
mais ágil, por meio do envio de pu-
blicações impressas e eletrônicas, 
tais como, informativos, e-mails, ne-
wsletters, envio de contracheques, 
informações sobre concessão e 
pagamento de benefícios, emprésti-
mos e diversas notícias de interesse 
coletivo, que são atualizadas e en-
viadas periodicamente aos nossos 
Participantes.

Os dois primeiros meses de 2021 
foram marcados por eventos que 
ocasionaram volatilidade aos mer-
cados, tanto local quanto interna-
cional. Dentre os fatores que mais 
contribuíram com essa flutuação, 
pode-se destacar a força da segun-
da onda da pandemia, que atingiu 
países do mundo todo, e no âmbito 
nacional, as preocupações com as 
questões fiscais, além da alta na in-
flação e aumento na taxa de juros.

Com impacto negativo nos segmen-
tos de renda fixa e variável, esses 
elementos contribuíram para que os 
resultados dos investimentos dos 
Planos BD e CV I fossem fortemen-
te impactados no primeiro bimestre. 
Contudo, com o avanço da vacina-
ção no país, ainda que a um ritmo 
lento, no mês de março já foi possível 
observar um cenário de recuperação. 

O Plano CV I, por exemplo, alcançou 
uma rentabilidade de 1,47%, supe-
rior à meta de 1,38%. Já o Plano BD 
rentabilizou 0,67%, frente à da meta 
de 1,33%.. 

- Em março, algumas notícias po-
sitivas acabaram impactando po-
sitivamente os mercados. Por mais 

que a vacinação não esteja na ve-
locidade esperada, é possível ver 
uma evolução, algo que o mercado 
enxerga. Além disso, ao ser com-
parado com outras economias, o 
mercado brasileiro ficou barato 
com a desvalorização da bolsa, 
atraindo capital estrangeiro e tra-
zendo novamente o Ibovespa para 
patamares positivos – explicou o 
gerente de Investimentos, Marcelo 
D’Agostino. 

Otimista para o restante do ano, o 
gestor explica que a gestão de Investi-
mentos aproveitou oportunidades que 
estão surgindo em Renda Variável e 
Investimentos no Exterior, as quais po-
derão render bons frutos mais adiante.

Vale destacar que, no último ano, a 
Capef também aproveitou os mo-
mentos de volatilidade para incre-
mentar a carteira com ativos pon-
tuais, e os resultados acabaram 
sendo positivos no final do exercício, 
com ambos os planos superando a 
meta de rentabilidade pelo quinto 
ano seguido e cumprindo com seus 
objetivos de longo prazo, como deve 
ser analisado um plano de Previdên-
cia Complementar.

CoNTRaToS DE EaP 
CoM “SUSPENSÃo 
PRogRaMaDa” 
gaNhaM DoIS  
MESES aDICIoNaIS  
DE SUSPENSÃo

sensível aos efeitos pro-
vocados pela segun-
da onda da pandemia 
da Covid-19, o Conselho 

Deliberativo aprovou uma me-
dida emergencial na Política de 
Empréstimos, a fim de benefi-
ciar novamente os Participantes 
 da Capef.

A mudança consiste na adição 
de dois meses de suspensão, em 
2021, aos contratos de Emprésti-
mos na modalidade ‘Suspensão  
Programada’.

Para que você entenda me-
lhor, na Política de EAP 
da Capef, existe um 
mecanismo que prevê 
a Suspensão Progra-
mada do pagamento 
das prestações de 
empréstimo por três 
meses no ano.

triMestre	de	
susPensão	
Contratado

Meses	de		
susPensão	adi-

Cional
Jan/Fev/Mar aBr/Mai
Fev/Mar/aBr Mai/Jun
Mar/aBr/Mai Jun/Jul
aBr/Mai	/Jun Jul/aGo
Mai/Jun/Jul aBr/aGo
Jun/Jul/aGo aBr/Mai
Jul/aGo/set aBr/Mai
aGo/set/out aBr/Mai
set/out/nov aBr/Mai
out/nov/dez aBr/Mai
nov/dez/Jan aBr/Mai
dez/Jan/Fev aBr/Mai

 
Já para os contratos firmados 
até 31/março/2021 que não tive-
rem aderido à suspensão e que 
optarem por realizá-la até 31/ju-
lho/2021, os meses adicionais se-
rão os subsequentes à trimestra-
lidade escolhida, desde que seja 
dentro do ano de 2021.

Os contratos beneficiados com a 
suspensão adicional de dois me-
ses também terão seus prazos 
contratados acrescidos em mais 
dois meses.

IMPoRTaNTE:
Conforme	informado	por	
e-mail	e	no	site,	os	Partici-
pantes	que	não	quisessem	
esses	meses	adicionais	de	
suspensão	deveriam	informar	
à	Capef	até	o	dia	6	de	abril.

CoMo aDERIR À SUS-
PENSÃo PRogRaMaDa?
A adesão à modalidade de sus-
pensão programada deve ser 
realizada entre os dias 22 e 31 de 
cada mês pela área restrita do 
nosso site, Menu “Empréstimo”, 
Opção “Proposta”, “Suspensão 
Programada”, selecionando o 
contrato que deseja alterar.

Os Participantes que possuem 
empréstimo contratado até mar-
ço desse ano e que ainda não 
aderiram à Suspensão Progra-
mada podem ativar essa opção 
até o final de julho, que também 
terão dois meses adicionais de 
suspensão em 2021, desde que 
o trimestre selecionado esteja 
dentro do ano corrente.

Com a medida, todos os emprés-
timos contratados até o final de 
março, já com adesão à suspen-
são programada ou que venham 
migrar para essa opção até o fi-
nal de julho, terão, além dos três 
meses já previstos, dois meses a 
mais de suspensão excepcional-
mente em 2021.

Para os contratos firmados até 
31/março/2021 que já aderirem à 
suspensão programada, de modo 
geral, esses meses adicionais se-
rão abril e maio. Contudo, quem 
já estava com as parcelas de abril 

e/ou maio programadas 
para suspensão terão 

dois meses de pausa 
adicionados no final 
do trimestre esco-

lhido, confor-
me tabela a 
seguir:

Para todos os demais empréstimos 
contratados após o final de março, já 
com suspensão programada ou que 
venha a migrar para essa opção, per-
manece a regra geral de apenas três 
meses de suspensão.

Fique	 atento: Caso o Participante 
opte pela suspensão programada, as 
parcelas mensais serão recalculadas, 
tendo em vista a redução da quantida-
de de parcelas para quitação do contra-
to.

A suspensão refere-se apenas à 
prestação de empréstimo, sendo co-
brado normalmente o valor referente 
à constituição do Fundo Garantidor 
de Empréstimo (taxa cobrada para 
garantir as liquidações dos emprés-
timos, quando da ocorrência de fale-
cimento do Participante).

As demais regras da política de EAP 
permanecem inalteradas.

CoNfIRa MaIS NoVIDaDES 
NoS EMPRÉSTIMoS 
Abaixo, listamos mais duas novidades 
que estarão disponíveis em breve, a fim 
de aumentar a comodidade dos nossos 
Participantes.

fICoU MaIS fáCIl REPaCTUaR 
o PRazo Do SEU EMPRÉSTIMo 
Os Participantes que desejarem repac-
tuar o prazo do seu contrato de emprés-
timo poderão realizar o procedimento di-
retamente pelo nosso site ou aplicativo, 
sem a necessidade de entrar em contato 
com a Entidade.

Para isso, bastará acessar o menu “Em-
préstimo”, opção “Repactuação”, tão 
logo o serviço esteja disponível, com 
previsão para o mês de maio.

fICoU MaIS RáPIDo  
CoNTRaTaR o SEU  
PRIMEIRo EMPRÉSTIMo
Para quem precisar contratar empréstimo 
com os Planos da Capef pela primeira vez, 
será possível a assinatura do Contrato de 
Abertura de Crédito (CAC) por meio do 
serviço de Reconhecimento Facial, mes-
ma tecnologia utilizada no processo da 
Prova de Vida, do Recadastramento 2021.

Com isso, o Participante terá três opções 
para validar o CAC: assinatura física, as-
sinatura eletrônica e por esse novo mo-
delo de reconhecimento facial digital, 
que diferentemente dos demais, liberará 
a contratação na hora, caso o processo 
seja concluído com sucesso.

Assim como a primeira novidade, essa 
também estará disponível em breve. Fi-
que atento aos nossos canais!

Confira mais detalhes do 
reCadastramento em nossos 
Canais ao longo do mês de maio.
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“PlaNEjaMENTo TRIBUTáRIo 
NÃo SE faz Na DEClaRaÇÃo, 
MaS DURaNTE o aNo ToDo”

V ocê deve ter visto que o 
prazo final para entrega da 
Declaração de Imposto de 
Renda 2021 foi adiado de 30 

de abril para o dia 31 de maio. 

É claro que todos devemos nos preocu-
par em fazer o procedimento da forma 
correta e dentro do prazo, afinal, nin-
guém quer pagar multa e/ou ser pego 
na malha fina, não é verdade?

No entanto, é importante destacar que 
declarar Imposto de Renda não é a 
mesma coisa que realizar planejamento 
tributário, conforme explica a educado-
ra financeira Lavínia Martins.

“Planejamento tributário não 
se faz na hora da declaração 
do Imposto de Renda, mas 
durante o ano todo, pensando 
em otimizar a declaração do 
IR no ano seguinte”, destacou 
a especialista em sua página no Insta-
gram (@lavinia.martins.cfp).

- Nessa época do ano sempre pipo-
cam cursos sobre “como fazer a sua 
declaração de Imposto de Renda”. Sim, 
às vezes acontecem algumas novida-
des no sistema, mas normalmente ele 
muda muito pouco de um ano para o 
outro, e mesmo assim as pessoas não 
sabem fazer a sua declaração de IR. 
Mas não saber preencher a declaração 
de IR é menos importante do que não 
fazer planejamento tributário – garantiu 
Lavínia, lembrando que é possível pagar 
para um especialista preencher a decla-
ração por você.

MaS afINal, o qUE É 
ESSE Tal PlaNEja-
MENTo TRIBUTáRIo?
Para Lavínia, “é a arte de pensar sobre 
o uso do dinheiro  de modo a reduzir o 
pagamento de impostos”. 

Nesse sentido, você que é Participante 
de um plano de Previdência Comple-
mentar, tem grande vantagem.

Isso porque, no ato do preenchimento 
da declaração completa de Imposto de 
Renda (IR), você pode deduzir as con-
tribuições pagas ao plano até o limite 
de 12% da renda tributável.

Então, caso o total das suas contri-
buições ao plano, até dezembro, não 
alcancem esse limite de 12%, você 
pode realizar aportes facultativos ou 
antecipar o pagamento do seu Tempo 
de Serviço Passado (quando houver), 
aumentando o valor do seu benefício, e 
com a vantagem adicional de reduzir o 
imposto a pagar ou aumentar o impos-
to a ser restituído.

E você, já está se preparando para 2022?

Economizar com o 
pagamento de impostos 
é perfeitamente legal, o 
que é crime é não pagar 

impostos!”

lavínia 
martins

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 ganho fiscal ou efetuarem porta-
bilidade para o Plano CV I em 2021 
concorrerão ao sorteio de r$	300,00 
em vale-compras

Pensando em ajudar a manter o 
seu bem-estar futuro na trilha 
certa, criamos a promoção ‘re-
calcule sua rota’ (que faz parte 
da campanha ‘seu futuro na tri-
lha’), com algumas ações para te 
incentivar a incrementar seu be-
nefício com aportes facultativos e 
também a economizar com o ir.

R
EC

ALCULE

S U A R OTA

DICa!
acesse o simulador de 
Maximização do Ganho Fiscal 
disponível em nosso site e 
aplicativo, e descubra quanto você 
precisa aportar ao plano ao longo 
do ano para reduzir ao máximo a 
mordida do leão!

qUITE ToDaS aS 
SUaS DíVIDaS
Listar, separar e categorizar as suas 
dívidas, elencando das mais simples até 
as mais complexas é a atividade primor-
dial de qualquer um que vai se iniciar no 
mundo dos investimentos.  

Para acompanhar e encerrar dívidas 
antigas, o app Serasa Consumidor é es-
sencial para acompanhar seu score, ne-
gociar débitos pendentes, consultar seu 
nome e até monitorar seu CPF através 
de relatórios periódicos. É interessante 
verificar de perto todas as suas contas, 
por isso mantenha os apps de bancos e 
cartões de crédito sempre ativos.

aMPlIE SEUS  
CoNhECIMENToS
Na internet também há várias opções para 
te ajudar a ampliar seus conhecimentos 
sobre finanças.
Os Participantes e demais funcionários do 
Banco do Nordeste têm acesso a cursos 
EAD gratuitos com variados temas de 
educação financeira e previdenciária que 
podem ser conferidos em capef.com.br/
site/ead
Além disso, o Youtube é uma ferramenta 
riquíssima! A Nathalia Arcuri, no Me Pou-
pe!, dá dicas de finanças aplicadas à sua 
rotina de uma forma leve e descomplicada. 
O Thiago Nigro, d’O Primo Rico, fala sobre 
diversos investimentos e suas rentabili-
dades. O Gustavo Cerbasi, um dos mais 
conhecidos, explica como realizar melhores 
escolhas financeiras.

ESColhENDo oS 
MElhoRES INVESTI-
MENToS PaRa VoCê 
Por fim, depois de estar com as finanças 
em dia, pesquisar e conhecer melhor 
sobre o tema, é hora de escolher os 
investimentos mais adequados para o 
seu perfil.

Para isso, é necessária muita pesquisa, 
reflexão e boas escolhas.

Na web, é possível ter acesso a diversos 
blogs e canais no Youtube que podem lhe 
ajudar, como os citados no item doi, além 
de outros, como o Dinheirama e Clube dos 
Poupadores.

Vale destacar que independente do seu 
perfil, se você é funcionário do Banco do 
Nordeste, sem dúvidas, o Plano CV I da 
Capef é a primeira e mais vantajosa (uma 
excelente) opção de aplicação para  
o longo prazo.

ENTENDa  
o SEU PERfIl DE  
INVESTIDoR 
Conservador, com baixa tolerância ao 
risco; moderado, corre riscos mode-
rados; ou agressivo, que até admite 
algumas perdas? É importante entender 
o seu perfil antes de partir para o mer-
cado financeiro. Para isso, é necessário 
fazer alguns testes e leituras, facilmente 
disponibilizados na internet.
São vários modelos, mas os mais intuiti-
vos são os dos sites Eu Quero Investir e 
do Info Money

oRgaNIzE  
SUaS fINaNÇaS 
Para ter uma vida financeira equilibrada, é 
necessário saber para onde cada real está 
indo. Por isso, o GuiaBolso, app brasileiro, 
é indicado para organização e controle de 
gastos. Sua eficiência é tanta, que ele con-
segue listar as entradas e saídas – quase 
um extrato bancário. O Organizze é similar, 
mas com uma interface diferenciada. 

SIMUlaDoR TE ajUDa 
No PlaNEjaMENTo 
TRIBUTáRIo
Desde o ano passado, a Capef disponi-
bilizou um recurso para ajudar os Parti-
cipantes do Plano CV I no planejamento 
tributário.

Trata-se de um simulador de maximiza-
ção do ganho fiscal, disponível na área 
restrita do nosso site e aplicativo, no 
menu “Simuladores”.

Com esse recurso, o Participante con-
segue planejar aportes  facultativos ao 
longo do ano para obter o máximo de 
ganho fiscal possível com seu plano 
de Previdência, reduzindo a mordida 
do leão e, de quebra, aumentando a 
sua reserva financeira para a aposen-
tadoria.

CoMo a INTERNET PoDE TE 
ajUDaR a lIDaR MElhoR 
CoM SEU DINhEIRo

Seja o dono 
da sua vida 
financeira 
agora mesmo!

É engraçado olhar para o 
passado e verificar como, 
no presente, as histórias se 
repetem. Basta olhar para 

a turma que foi criança nos anos 90 e 
recordar a reclamação mais frequente 
vinda dos pais: “oh, menino, saia já des-
sa televisão!”. Nos anos 2000, a tecno-
logia mudou, mas a bronca continuou: 
“menina, saia agora desse computa-
dor”. Mais anos se passaram, o smar-
tphone chegou e o discurso é: “só sabe 
viver com a cara enfiada nesse telefo-
ne”.

Papais e mamães de primeira viagem, 
especialmente, os que estão prestes 
a ter o primeiro filho, sempre contam 
uma grande mentira a si mesmos: “vou 
educar a minha criança sem acesso a 
esse tipo de tecnologia. Limites serão 

impostos e respeitados”. Basta o baby 
abrir o berreiro para, mais rápido que o 
Cascão fugindo do banho, um celular 
aparecer com o Mundo Bita ou a Gali-
nha Pintadinha para fazer o pequeno se 
calar. Alívio pra todas as partes.

Essa geração de jovens que, ao invés 
do cordão umbilical, já nascem com 
um cabo usb plugado nas mamães, 
totalmente nativos digitais, podem se-
guir por dois caminhos bem definidos 
quando se trata da sua jornada no meio 
on-line. A primeira opção é ser apenas 
mais um na multidão e utilizar para di-
versão e ócio. A segunda é pensar fora 
da caixa e ganhar dinheiro com isso – 
afirmativa corroborada facilmente pela 
legião de Youtubers e Influencers fatu-
rando alto com o poder da internet.

Independentemente de ter pouca ou 

muita idade, hoje é possível faturar 
bem no mundo digital. Há quem con-
siga viver exclusivamente dos seus ga-
nhos virtuais – que viram lucros reais. 
Engana-se quem acha que a internet 
só abre as portas para quem consegue 
se expor. É possível fazer o seu dinheiro 
trabalhar pra você. Mesmo que o cami-
nho das pedras pareça difícil, a respos-
ta está, literalmente, nas suas mãos.

Utilizar a melhor parte da conectividade 
para estudar e entender o mundo dos 
investimentos passo a passo é um óti-
mo começo para quem quer investir. 
Para te ajudar, separamos como a net 
pode te ajudar em cada uma das 5 eta-
pas iniciais na sua caminhada monetá-
ria positiva – assim esperamos. Serão 
dicas, sites, práticas e apps que vão 
mudar, para sempre, sua forma de lidar 
com seu dinheiro. Acompanhe:

www.capef.com.br
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Com QUe idade voCê 
ComeÇoU a faZer 
investimentos, e QUais 
foram as aPliCaÇÕes?. 

rodrigo:	Comecei a inves-
tir com 18 anos, em pou-
pança (ainda com pouco 

conhecimento sobre inves-
timento). Com o tempo, migrei 

para utilização de outras aplicações 
(LCI, LCA, Fundo de Investimento), 
mas ainda em renda Fixa, e agora 
com uma reserva de emergência for-
mada, até tenho algumas aventuras 
em operações com ações.

douglas:	 Comecei a fa-
zer investimentos com 
20 anos de idade e con-
sidero que foi um tanto 

quanto tarde. O primeiro 
investimento foi na famosa pou-
pança, considerada na época um 
investimento com ganhos peque-
nos e sem risco de perder o capital. 
Não tinha entendimento aprofun-
dado no assunto e a poupança foi 
o início de um conhecimento bem 
maior. No ano de 2014 tomei posse 
na agência de Quixeramobim/CE e 
esse foi o início do aprofundamento 
dos diversos tipos de investimentos 
como CDB, Fundo de Investimentos 
com renda fixa, ações e o famoso 
Plano CV I da CAPEF.

e o QUe te motivoU a 
aderir ao Plano Cv i da 
CaPef?

rodrigo: Preocupado com 
o futuro após a tão so-

joVENS 
PREVIDENTES 
qUE INSPIRaM

ESPaÇo Do PaRTICIPaNTE

DE FATO, 
NÃO EXISTE 
APLICAÇÃO 
MELHOR 
PARA QUEM 
PENSA NO 
LONGO 
PRAZO COM 
RENDA 
GARANTIDA”

douglas da silva  
Participante da Capef 
sobre o Plano CV I

Os jovens de gerações 
passadas já foram 
conhecidos por “vi-
ver o hoje como se 

não houvesse amanhã”. Hoje, essa 
frase certamente não é mais uma 
verdade. Além de tornarem sua ju-
ventude inesquecível, eles também 
se lembram do futuro, e já estão 
se preparando cada vez mais cedo 
para este momento.

Foi o que revelou o estudo divul-
gado pela B3 sobre o perfil do 
investidor brasileiro. Dos novos 
ingressantes da bolsa em 2020, 
68% estão na faixa etária entre 18 
e 34 anos. E tem mais: o novo in-
vestidor brasileiro busca por mais 
aprendizado, diversifica seus in-
vestimentos e tem visão de longo 
prazo, não se abalando pela volati-
lidade da Bolsa.

No dia 13 de abril, comemoramos 
o Dia do Jovem. Nesse contexto, 
resolvemos conversar com dois 
jovens participantes aderentes ao 
Plano CV I.

Os participantes Raimundo Rodrigo 
Santos Ribeiro e Douglas da Silva 
entraram no Banco do Nordeste e 
passaram a investir no Plano quan-
do tinham apenas 24 anos. Hoje, 
depois de mais de seis anos como 
investidores da Previdência Com-
plementar, eles nos contam quais 
estratégias de investimentos ado-
taram e o que os motivou a aderir 
ao Plano CV I da Capef!.

nhada aposentadoria, para assim 
complementar a renda do INSS e 
tentar mitigar o risco da perda de 
receitas correntes após o encerra-
mento das atividades laborais. Ou-
tro fato importante foi a evolução 
do investimento feito, tendo em 
vista a participação do patrocinador 
com o mesmo valor aportado.

douglas: A contrapartida 
em igual valor do patro-
cinador, tendo em vista 

o valor aportado pelo par-
ticipante configurando um ganho 
imediato de 100%, a relativa baixa 
taxa de administração levando em 
consideração o ganho imediato e 
os benefícios usuais como aposen-
tadoria programada, pagamento 
de pensão em valor integral e pa-
gamento de pecúlio. De fato, não 
existe aplicação melhor para quem 
pensa no longo prazo com renda 
garantida.
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PaNoRaMa DoS PlaNoS BD E CV I
gESTÃo TRaNSPaRENTE

Distribuição e desempenho dos investimentos

3,69%

2,05%

0,14%
6,37%

100%
do patrimônio85,69% 2,05%

0,84

Rentabilidade no ano

Metal atuarial no ano

%

3,25

acum.
%

Renda Fixa

Renda Variável 

Imobiliário

Estruturado

Investimentos no Exterior

Operações com Participantes

mar/21
%

0,50

6,83

-0,47

-4,34

0,48

1,13

fev/21
%

-0,33

-4,90

-0,01

2,87

-   

0,88

1,05

-4,54

0,24

-1,68

0,48

3,96

Março/2021
Resultados CAPEF

Plano BD

3.768.062Patrimônio Líquido (A)

3.787.163Provisões Matemáticas (B)

-19.101Situação atuarial

Resultado atuarial  valores em R$ mil

Quantidade de Participantes

18%

22%

6.426
participantes

Participantes 
Assistidos
(Aposentados)

Beneficiários de Pensão

Ativos

3.879

1.400

1.147
60%

0,67

Rentabilidade do mês

Metal atuarial do mês

%

1,33

Março/2021
Resultados CAPEF

Plano CV I

1.445.042Patrimônio Líquido (A)

1.440.326Provisões Matemáticas (B)

4.716Situação atuarial

Resultado atuarial  valores em R$ mil

Quantidade de Participantes

5%
1%6.084

participantes

Participantes 
Assistidos
(Aposentados)

Beneficiários de Pensão

Ativos

338

52

5.694
94%

Distribuição e desempenho dos investimentos

acum.
%

Renda Fixa

Renda Variável 

Imobiliário

Investimentos no Exterior

Estruturado

Operações com Participantes

mar/21
%

1,28

6,03

-5,33

-0,79

1,89

1,48

fev/21
%

0,44

-4,25

-0,73

1,23

0,62

0,84

2,76

-2,92

-4,93

3,21

2,68

4,31

13,86%

4,88%

4,65%

4,59% 

6,17% 100%
do patrimônio65,84%

1,56

Rentabilidade do ano

Metal atuarial do ano
3,28

%

1,47

Rentabilidade do mês

Metal atuarial do mês
1,38
 

%
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B A I X A D O R E SDA

PREVIDÊNCIA

PROMOÇÃO

Você tem colegas do BNB sem 
Plano de Previdência Complementar? 

Mostre que se preocupe com eles e 
indique-os a aderir ao Plano CV I!

Você pode ganhar brindes e até R$ 1.000 em vale-compras!

Saiba mais
www.capef.com.br

PROMOÇÃO INTEGRA
N

TE
 


