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COSIT 354

As últimas deliberações do
Condel sobre o tema

CAC DIGITAL

Ficou mais rápido contratar o seu
primeiro empréstimo

INSS

Prova de Vida volta a ser
obrigatória em junho

RECADASTRAMENTO
100% DIGITAL
ATIVOS, APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DEVEM ATUALIZAR
DADOS CADASTRAIS ATÉ O FINAL
DE AGOSTO
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A PALAVRA
DA DIRETORIA
Em recente releitura do estudo, encomendado em 2012 pelo então Ministério da
Previdência Social, intitulado “Experiências e políticas utilizadas para a expansão
dos regimes de previdência complementar: estudo conclusivo em dez países”
(Gazzoni, A. F. et alli), onde se investigou
as formas como Austrália, Bélgica, Estados Unidos, Holanda, Itália, Japão, Nova
Zelândia, Reino Unido, Suécia e Suíça
enxergam a previdência complementar,
sobretudo no que tange ao fomento a
essa atividade, constata-se que de diferentes maneiras todas essas sociedades
concedem algum tipo de estímulo fiscal a
empresas e pessoas que optam pela adesão a um regime previdenciário de caráter
complementar.
No Brasil também não é diferente, pois
aqui tanto se permite a dedução de
contribuições de patrocinadores e participantes até o teto estabelecido pela
legislação tributária, como se isenta os
rendimentos das aplicações dos planos
de previdência, optando por tributar tão
somente os benefícios recebidos na
aposentadoria.
São várias as razões para os países
agirem assim, as mais importantes, a
necessidade de estimular a formação
de poupança interna de longo prazo e o
interesse em tornar a previdência social,
em geral pública, cada vez mais focada
no provimento de níveis de renda mais
básicos.
Portanto, causou estranheza quando
em 2017 a Receita Federal do Brasil
expediu a Solução de Consulta COSIT
354, onde taxativamente decidia que
as contribuições de participantes assistidos não seriam dedutíveis da base
de cálculo do imposto de renda pessoa
física. Muitas foram as reações a essa
medida, talvez a razão para apenas
agora aquele Órgão da administração
federal vir a aplicar a referida Solução
de Consulta.
Desde 2017, e agora ainda mais fortemente, a CAPEF vem se articulando
com os atores relevantes do Sistema de
Previdência Complementar, a exemplo
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Recadastramento 2021:
Ativos e Assistidos
deverão atualizar dados
cadastrais

Fran Bezerra Jurandir Mesquita Alex Araújo

Diretor de Previdência

da ABRAPP e da ANAPAR, com vistas
a obter a apresentação e aprovação de
legislação que garanta de forma definitiva o direito à dedução das contribuições
extraordinárias, para fins de imposto de
renda, a exemplo do Projeto de Lei nº
4016/20, de autoria do Deputado Federal Christino Áureo, ora em tramitação no
Congresso Nacional.
Por entendermos que qualquer lei sobre
o tema terá eficácia apenas a partir da
data de sua promulgação, também discutimos, sobretudo com a AABNB, atuações possíveis em sede judicial, pois
consideramos ser essa a única forma
de recuperar esse direito, em relação
aos anos anteriores.
Mais do que nos solidarizarmos com
todos os atingidos, nos colocamos à
disposição para realizarmos o que estiver dentro de nossas possibilidades em
busca de uma solução satisfatória para
o problema.
Outro assunto relevante tratado nesta
edição é o recadastramento de participantes ativos, aposentados e pensionistas dos Planos BD e CV I, ora em
realização. Além da obrigação legal de
realizarmos periodicamente a atualização cadastral de nossos clientes, há
ainda pelo menos duas outras razões a
justificar esse esforço e ambas interessam a todos os participantes.
A primeira, mais evidente, diz respeito à
necessidade de atualização frequente do
cadastro de quem já está recebendo benefícios, aposentados e pensionistas, inclusive com a comprovação da situação
de que a pessoa está viva, como forma
de evitarmos o pagamento indevido de
benefícios a pessoas já falecidas.
A segunda razão a justificar os processos de recadastramento encontra mais
relevância no Plano BD e na parte BD do
Plano CV I. Nesse tipo de plano de benefícios há necessidade de conhecermos
periodicamente a sua condição atuarial,
ou seja, se está em situação de superávit ou de déficit atuarial.
Para isso precisamos calcular, de um lado
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o valor presente de todos os ativos (bens
e direitos) pertencentes ao Plano, do outro
quantificar o somatório de suas obrigações futuras, tanto com os participantes
(ativos ou aposentados) como em relação aos seus beneficiários (pensionistas).
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COSIT 354 É TEMA
PRIORITÁRIO DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

E como poderemos conhecer os potenciais beneficiários sem cadastros atualizados?
Pensando no conforto e principalmente na segurança das pessoas, este ano
novamente inovamos ao complementarmos o processo de digitalização iniciado
no último recadastramento realizado.
Naquela ocasião apenas permitimos
que a documentação e a própria ficha
de recadastramento fosse encaminhada à CAPEF sob o formato digital. Agora,
avançamos um pouco mais e digitalizamos também o processo de prova de
vida, tendência inexorável em esforços
desse tipo, como demonstra o fato de
o próprio INSS adotar a partir deste ano
processo semelhante, ainda em fase experimental, para o seu recadastramento.
Outra vantagem da inovação é a maior
segurança que o processo dá à CAPEF
quanto à veracidade da comprovação
de vida realizada. Porém, o mais importante é realmente a comodidade criada
aos nossos participantes, além da segurança sanitária, tão relevante em tempos de pandemia, ao permitir que o recadastramento e a prova de vida sejam
realizados sem ter que sair de sua casa.
Sabemos que mudanças são quase
sempre incômodas, principalmente
quando nos levam a conviver com procedimentos e/ou tecnologias que não
dominamos. Mas o processo de prova
de vida que implementamos permite diversas alternativas diferentes para sua
consecução e o participante pode ser
auxiliado por um parente próximo ou
um amigo, mais afeito às novas ferramentas tecnológicas.
E se precisar, não deixe de nos procurar,
via Central de Relacionamentos, pois estamos sempre à disposição para ajudá-lo nessa ou em qualquer outra demanda direcionada à CAPEF.

10 PARTICIPANTE 11 GESTÃO
TRANSPARENTE
QUE INSPIRA

PARCERIA

PREMIADA

Acesse o informativo em
nosso site para pontuar!

Em meados do mês de maio, a Capef
foi surpreendida ao receber mensagens de Participantes Assistidos do
Plano BD, que foram notificados pela
malha fina da Receita Federal (RF).
De imediato, nossa equipe articulou-se
e constatou que a RF retomou o posicionamento expresso na Solução de
Consulta COSIT nº 354, de 6 de julho de
2017, no qual informa que as “contribuições extraordinárias ao plano fechado
de previdência complementar, para
equacionamento de déficits são indedutíveis da base de cálculo do IRPF.”
Como essa interpretação da Receita
mostrou-se contrária ao que está disposto na legislação tributária, à época
houve uma forte mobilização do sistema, questionando a aplicação desta
solução, além do ingresso de ações
judiciais, coletivas ou individuais, em
várias partes do país, por pessoas que
se sentiram lesadas ou por entidades
de representação de participantes
de planos previdenciários fechados,
questionando a legalidade da decisão.
Após essa forte reação do sistema,
não houve mais desdobramentos formais da questão por parte RF, levando
as entidades a entenderem que haveria a possibilidade dessa decisão deixar de ser aplicada, conforme de fato
ocorreu em 2018, 2019 e 2020.
No entanto, em 2021, assim como todos os Participantes, a Capef foi pega
de surpresa com a mudança de postura da RF, que retomou o posicionamento expresso na COSIT 354, sem que
houvesse um aviso prévio aos envolvidos no sistema.

CONDEL TRATA TEMA
COMO PRIORITÁRIO

Ciente da relevância da questão, o
Conselho Deliberativo da Capef tratou
o assunto como pauta prioritária em
sua reunião do mês de junho, e discutiu medidas que possam ser adotadas
para auxiliar os Participantes impactados com essa decisão da RF.
Na ocasião, foi apresentado o histórico da maneira como as contribuições
vertidas pelos assistidos do Plano BD
foram tratadas ao longo dos últimos
anos. Nesse histórico, ficou evidenciado que a classificação da contribuição
do assistido como extraordinária foi
que possibilitou a sua redução de 29%
parra 19,2% por meio da utilização dos
superávits de cada exercício. Essa classificação é registrada nos demonstrativos contábeis e pareceres atuariais e
são anualmente aprovados pelo Conselho Deliberativo da Entidade, na forma
estabelecida pelas normas que regulam as EFPC’s. Por esse motivo, não há
como a Capef, em sede administrativa,
vir a informar uma natureza distinta
para as contribuições pagas por aposentados e pensionistas do Plano BD.
O Colegiado chegou ao consenso de
que a providência adequada para assegurar o restabelecimento do direito
dos participantes é por meio de demanda judicial, em caráter individual
ou coletivo, como a que deve vir a ser
patrocinada pela AABNB.
Além disso, foi apresentada a possibilidade de solução para os anos
vindouros, em função de ampla movimentação no Parlamento brasileiro visando aprovar legislação que explicite

Saiba mais sobre o assunto acessando o tira-dúvidas preparado
pela Capef, disponível em nosso site: www.capef.com.br

o direito à dedução das contribuições
extraordinárias da base de cálculo do
imposto de renda a exemplo do Projeto
de Lei nº 4016, de 03/08/2020, de autoria do Deputado Christino Aureo (PP/
RJ), que atualmente está tramitando na
Comissão de Finanças e Tributação da
Câmara dos Deputados.
Por fim, plenamente solidários e ciosos
das dificuldades enfrentadas pelos participantes atingidos por essa medida
da RF, restou deliberado que a CAPEF:

1 Fará uma análise jurídica sobre o

tratamento dado pela Solução de
Consulta COSIT nº 354/2017 às
contribuições aportadas à CAPEF,
a fim de evidenciar a dedutibilidade delas da base de cálculo do imposto de renda – pelo menos até
o limite de 12% – e, assim, prover
subsídios ao participante que resolver contestar essa discussão
perante a Receita Federal ou ao
Poder Judiciário;

2 Discutirá a natureza dessas con-

tribuições junto a outros órgãos
que compõem o Sistema de Previdência Complementar, com o objetivo de viabilizar a dedução delas da base de cálculo do imposto
de renda, observados os limites
legais.
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RECADASTRAMENTO 2021:

elevar a sua eficiência operacional
e melhorar a experiência de nossos Participantes. Nesse contexto, priorizamos a adoção do reconhecimento facial como prova de
vida digital no recadastramento e
como autorização do contrato de
abertura de crédito, por entender
que esta solução agrega segurança e flexibilidade para processos
críticos, além de oferecer comodidade para os Participantes, atributo muito importante em tempos de
isolamento social - afirma Raquel
Ribeiro, gestora de Desenvolvimento Institucional da Capef.

ATIVOS E
ASSISTIDOS
DEVERÃO
ATUALIZAR
DADOS
CADASTRAIS

Antes da liberação da nova função
no site/aplicativo, a Capef convidou aproximadamente 100 participantes para testarem a solução
e darem sugestões para o aperfeiçoamento do serviço. Além de disponibilizar um tutorial explicativo,
foi realizado um bate papo online
com os Participantes para levantamento das suas experiências e
sugestões.

Prova de Vida para aposentados e pensionistas
será 100% digital, pelo smartphone

S

empre buscando por
inovações que facilitem
a vida de nossos participantes, a Capef lançou,
no último dia 14 de junho, o
processo de Recadastramento
2021, de forma 100% digital.
Até o final de agosto, todos os
Participantes da Entidade, incluindo ativos, aposentados e
pensionistas, deverão atualizar
seus dados cadastrais pela
área restrita do nosso site ou
APP, menu Recadastramento.

PROVA DE VIDA POR
RECONHECIMENTO
FACIAL

A grande novidade deste ano
é que a Prova de Vida, procedimento obrigatório para todos
os aposentados e pensionistas, também será realizado de
forma digital, por meio de reconhecimento facial pelo próprio
celular!

www.capef.com.br

Somente após a implementação
das melhorias sugeridas e confirmação de que a experiência foi positiva para o nosso público é que
disponibilizamos o serviço.

COMO
FUNCIONARÁ?
1

2

3

Após concluir o processo
de recadastramento, o
Participante Assistido
deverá confirmar o
número do telefone
celular;
Em seguida, deverá
informar se prefere
receber o link para
efetuar a Prova de Vida
por SMS ou Whatsapp;
O Participante receberá
o link no celular pelo
canal escolhido e, assim,
deverá clicar para dar
prosseguimento ao
processo.

IMPORTANTE

Para facilitar, caso escolha
receber o link pelo Whatsapp,
adicione em sua agenda de
contatos o Whatsapp da Capef:

(85) 9.9761-0077.

Confira agora as primeiras impressões de quem já testou o serviço:

NOSSA
PREOCUPAÇÃO:
VOCÊ!
A iniciativa visa resguardar a
segurança dos nossos participantes, principalmente durante o período da pandemia. Assim, não será preciso que haja
deslocamento do participante
até a sede da Entidade ou envio de documentos impressos
para realização do processo.
Com a prova de vida digital, os
participantes têm a comodidade de realizar todas as etapas
do recadastramento no conforto da sua casa, de maneira
segura e ágil.
- A Capef tem buscado intensificar o uso de tecnologias aplicadas ao negócio como forma de

Quero parabenizar
a direção da
CAPEF por esta
grande iniciativa
pioneira, que
no meu caso,
foi rápida e
sem nenhum
problema”
ZUDGARD BARROS,
ASSISTIDO BD
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+ TECNOLOGIA

Achei bem
explicado e
ficou fácil para
compreensão”
MARIA BARANDAS,
ASSISTIDA BD

SOBRE O
RECADASTRAMENTO
A atualização cadastral é uma exigência legal da Superintendência
Nacional 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, consequentemente, a
todos os seus participantes.
Com o recadastramento, a Capef
mantém ainda uma comunicação
mais ágil, por meio do envio de publicações impressas e eletrônicas,
tais como envio de contracheques,
informações sobre empréstimos
e diversas notícias de interesse
coletivo, que são atualizadas e enviadas periodicamente aos nossos
Participantes.

CONCORRA A UM
SMARTPHONE E GANHE
PONTOS NO PARCERIA
PREMIADA
Todos os Participantes que fizerem o Recadastramento dentro
do prazo (até o dia 31/08/2021)
participarão de um sorteio de dois
smartphones, sendo um para o público de ativos e outro para os aposentados e pensionistas.
Além disso, ganharão pontos no Programa PARCERIA PREMIADA, que
podem ser trocados por prêmios.
Não deixe para a última hora. Recadastre-se agora mesmo!

ASSISTA AO TUTORIAL DA PROVA DE VIDA EM NOSSO
CANAL NO YOUTUBE: youtube.com/tvcapef

FICOU MAIS
RÁPIDO
CONTRATAR O
SEU PRIMEIRO
EMPRÉSTIMO
Os Participantes dos Planos administrados pela Capef, dentre
diversos benefícios, têm ao seu
dispor linhas de crédito bastante vantajosas se comparadas ao
mercado.
Além de possuir taxas bem atrativas, as linhas de EAP dos Planos
BD e CV I se sobressaem por outro fator: a simplicidade no processo de contratação.
Para contratar um empréstimo
pela primeira vez, é necessário
firmar previamente o Contrato de
Abertura de Crédito (CAC), documento onde são estabelecidas
as condições gerais da Política
de Empréstimos a Participantes
(EAP) da Capef.
A fim de proporcionar mais agilidade, segurança e conforto, desde o final de maio, tornou possível
firmar o CAC por meio de um serviço de Reconhecimento Facial,
mesma tecnologia utilizada no
processo da Prova de Vida do Recadastramento 2021.
Com isso, o Participante terá três
opções para validar o CAC: assinatura física, assinatura eletrônica e reconhecimento facial, que
diferentemente dos demais, liberará a contratação na hora, caso
o processo seja concluído com
sucesso.
Confira o que disse a nossa Participante Emanuela Castelo, uma
das primeiras a utilizar a nova tecnologia após o lançamento.
O novo serviço de abertura
de Crédito por reconhecimento facial é excelente,
minha experiência com
essa nova funcionalidade
foi muito boa. Super recomendo essa nova forma de
abertura do CAC, processo
célere, sem burocracia e
simples – elogiou.
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POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM
DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO
DO TERRORISMO
Já está disponível em nosso site a Política de Prevenção
à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da Capef.
A proposta da criação do documento atende ao art. 2º
da Instrução Normativa PREVIC nº 34, de 28/10/2020,
que visa estabelecer as diretrizes para prevenir a utilização de práticas de crime de lavagem ou de ocultação de
bens, direito e valores, bem como descrever os papéis e
responsabilidades, procedimentos e o comprometimento da alta administração com a efetividade e melhoria
contínua da política

UMA NOVA FORMA
DE SE COMUNICAR
NAS REDES SOCIAIS
O surgimento da internet e, por sua
vez, das redes sociais, fez com
que a maneira como a sociedade
se comunica se alterasse, tornando-a mais prática, rápida e eficiente. A verdade é que os jovens já
nasceram on-line, e não imaginam
a sua vida sem os meios de comunicação virtuais.

ACESSE O DOCUMENTO EM CAPEF.COM.BR, MENU “A CAPEF”,
OPÇÃO “GOVERNANÇA”.

Preocupada em se manter sempre atualizada e com sua comunicação assertiva, a Capef já há
alguns anos possui engajamento
nas redes sociais, com perfil ativo
no Youtube, Instagram, Linkedin e
Facebook. Mais recentemente, no
entanto, a Entidade vem buscando
adequar ainda mais sua linguagem na web à realidade, no intuito
de se aproximar ao máximo do seu
público.
Aqueles que acompanham nosso
Instagram, por exemplo, já vêm
notando uma mudança nas nossas publicações. Em uma das
postagens, a usuária @marthatins
comentou:

1º ENCONTRO ONLINE DE 2021
A Capef promoveu, no dia 26/05, o primeiro Encontro
Online com Participantes de 2021. A reunião ocorreu por
meio do aplicativo Zoom, com Participantes de vários
Estados e foi transmitida ao vivo pelo Youtube, cuja publicação ultrapassou a marca de 670 visualizações.

Vale destacar que também marcaram presença online
no evento: o Vice-Presidente do Conselho Deliberativo,
Sério Clark; o diretor da AFBNB, Dorisval de Lima; a representante do Sindicato dos Bancários, Carmem Araújo.

Além dos assuntos discutidos tradicionalmente nos encontros, como a atual situação dos planos da Capef, boa
parte do tempo dessa reunião serviu para que os Participantes obtivessem esclarecimentos acerca da Solução
de Consulta COSIT nº 354, cujos detalhes podem ser
conferidos na página três deste informativo.

SORTEIO DE BRINDES
As Participantes Maria José Augusto Chaves e Mirela de
Oliveira Silva foram contemplados com brindes institucionais, por meio do sorteio realizado entre aqueles que
responderam o formulário de avaliação do evento!

Os diretores Jurandir Mesquita, Alex Araújo e Fran Bezerra apresentaram as informações da Capef referente ao
tema e responderam às dúvidas dos Participantes.

ASSISTA AO EVENTO NA ÍNTEGRA
EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE:

www.capef.com.br

Já o usuário @lucasfn86 também
elogiou a nova postura:

Dentre os conteúdos que mais
vêm fazendo sucesso, destacamos os chamados “Reels”
do Instagram. Para quem não
conhece, são vídeos curtos
(até 30 segundos), onde passamos mensagens relevantes de maneira bem humorada,

youtube.com/tvcapef
SIGA OS PERFIS DA CAPEF:
@capef.oficial

/capefnaweb

/capef

/tvcapef

como forma de despertar o interesse dos mais jovens para finanças e previdência.
Além disso, também trazemos
promoções, com o objetivo de informar e interagir com nosso público. Como exemplo, a promoção
“Pipoca com Finanças”, a qual
trouxemos semanalmente nos
meses de maio e junho dicas de
filmes e séries com lições importantes sobre finanças. Na publicação, os usuários foram convidados a responder um quiz sobre
as dicas, podendo ganhar até R$
100,00 para ser usada em qualquer plataforma de streaming.
Se você ainda não está nos acompanhando nas redes sociais, siga
agora mesmo nossos perfis e passe a desfrutar dos conteúdos da
Entidade. Seja mais jovem, ou de
mais idade, há grandes chances
de você curtir nossa nova maneira de nos comunicar. E você ainda
fica por dentro de tudo que acontece com seu plano de previdência!
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INSS:

PROVA DE
VIDA VOLTA
A SER
OBRIGATÓRIA
Suspensa desde o ano passado
devido à pandemia, a prova de
vida voltou a ser obrigatória para
aposentados e pensionistas do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desde o último dia 1º
de junho.
O procedimento tem o objetivo
de evitar fraudes e pagamentos
indevidos, garantindo a manutenção do benefício.

COMO EFETUAR
A PROVA DE VIDA
DO INSS?
Para aqueles que recebem o benefício pelo Banco do Nordeste,
o beneficiário deve procurar o
atendimento da agência mantenedora do seu benefício, portanto o Documento de Identificação
Oficial e o Número de Benefício.
Excepcionalmente, com a finalidade de atender aos beneficiários do INSS com dificuldades de
locomoção e aos idosos acima
de 80 anos que, desta forma, estejam impedidos de comparecer
às agências mantenedoras de
seus benefícios para a realização de Prova de Vida, poderá o
titular do benefício se apresentar
na unidade do Banco mais próxima, munido de documento de
identificação com foto, emitido
nos últimos 10 anos, e atestado/
laudo médico, com data recente
(últimos três meses), comprovando sua situação física, para
os casos de beneficiários com
dificuldades de locomoção.

DICA!
Caso receba o benefício
outro banco, entre em
contato com a instituição
para obter mais detalhes
sobre o procedimento.

ed. M a i - Jun / 2021

A c o nt e c e

Pertinho da vida adulta, lá pelos 17, 18
anos, os relacionamentos amorosos
ficam um pouco mais complexos. Surgiam questões diferentes, visto que a puberdade atinge o jovem com a força de
um trem em alta velocidade. Os hormônios sobem e descem e tudo parece ligeiramente mais difícil. A questão financeira
continua latente: agora os envolvidos já
são quase adultos e querem fazer passeios mais interessantes. As notinhas
de R$ 50, conquistadas com muito suor,
serão suficientes para o encontro?
A verdade é que, por mais que a gente
cresça, namoros e moedas sempre serão dois assuntos permanentemente em
pauta na vida das pessoas. Nunca é tarde demais para engatar um novo romance, assim como também sempre é hora
de começar a investir e guardar uma graninha para o futuro.
O SPC Brasil realizou, recentemente,
uma pesquisa em conjunto com a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CDNL) e o resultado é reflexo da
falta de diálogo quando se trata da vida
financeira na vida a dois. 48% dos casais
têm embates cuja causa é dinheiro. E

3) SELECIONEM
BEM A OPORTUNIDADE

Se vocês estão na fase do namoro, sugerimos que:

Em momentos de celebração, como o Dia
dos Namorados, a gente fica em polvorosa para reservar o melhor lugar, dar o melhor presente e criar memórias inesquecíveis. Por isso, escolha bem as datas para
realizar tais investimentos. Se no meio da
semana deu vontade de tomar um chopp
com petisco, segure a vontade e se divirta
em casa. Guarde essa grana para investir
em uma comemoração realmente especial, que ficará marcada. É uma chance até
de ir para um local que vocês já queriam
há algum tempo. Faça escolhas sábias.

1) CONVERSEM
SOBRE DINHEIRO

4) DIVIDAM PARA
MULTIPLICAR

Para ajudar quem está em qualquer uma
das fases, namoro ou casamento, selecionamos algumas dicas que vão fazer
a diferença e manter o seu barquinho do
romance navegando em águas tranquilas por muito tempo.

Claro que, ao conhecer uma pessoa,
você não mostrará o seu contracheque
como se fosse um cartão de visitas. Todavia, no avançar do relacionamento,
este assunto deve ser pontuado, especialmente no que
diz respeito a assumir
verdadeiramente a sua
condição financeira. Trabalhar com
honestidade
é
sempre a melhor
solução. Por isso,
naqueles momentos de “vamos ao
restaurante X?” que
você tem certeza
que não conseguirá
pagar, o ideal é abrir
o jogo: “infelizmente,
não tenho condições.
Mas, que tal o Y?”.

2) CONTROLEM
SEUS GASTOS NA
PONTA DO LÁPIS

Relacionar-se com alguém
também é um investimento.
É tempo, dinheiro, disposição,
afeto e muita coisa envolvida. Ao invés de deixar o fogo
da paixão tomar conta da
sua consciência e torrar o

Cada casal tem suas regras. Tem rapaz
que paga tudo. Tem moça que paga tudo.
Tem 50% dividido para absolutamente
qualquer coisa. Tem gente que ganha
mais, então paga mais. Tem gente que
está sem ganhar, então se apoia no amor.
E assim a vida segue. O ideal é entender
como funciona a dinâmica financeira do
casal e estabelecer regras para isso de
forma que nenhuma das partes seja prejudicada. Dá pra dividir? Ótimo. É dividir
agora para multiplicar depois. Lembre-se:
relacionamento também é investimento.
O favor que você presta agora volta para
você em forma de confiança e retribuição. Alinhamento é tudo.
Decidiram ir para o segundo passo do
relacionamento? Seja morar juntos ou
oficializar o casamento, também existem
pontos a serem observados:
I) Criem um orçamento familiar
Independente do modelo de casamento, seja divisão ou comunhão de bens,
é necessário entender que agora, você
e seu amor são uma instituição, praticamente uma empresa. Por isso, é
necessário entender de onde vem o
dinheiro e para onde ele vai. Anotar
todas as entradas e saídas e atribuir
atividades, além de alimentarem juntos essa planilha, vai facilitar o entendimento entre os dois, reduzir atritos,

diminuir brigas e ainda possibilitar
aquela tão sonhada viagem ou até
uma reforma na casa. Transparência
sempre vale a pena.
II) Controlem as despesas
Agora que estão morando juntos, provavelmente as saídas vão reduzir um
pouco e o seu antro de amor será o
local que vocês passarão mais tempo. A tendência é realizar gastos sem
sair de casa, como os famosos ‘deliveries’. Fiscalizem-se. Além de manter
o orçamento planilhado e atualizado,
também é preciso definir regras para
não gastar todo o dinheiro do mês
com futilidades. Que tal definir um ou
dois dias para sair, apenas? É uma boa
ideia começar a levar marmita de casa
para evitar gastos com o almoço? Que
tal combinar de fazer uma rota única
com o carro do casal e gastar menos
gasolina. São acertos simples que, no
final, fazem a diferença.
III) Olhem juntos para o futuro
Unir duas pessoas em um lar é colidir
dois mundos completamente diferentes, com prioridades distintas, para
conviverem em uma grande panela de
pressão. Afinal, partilhar tempo com
o ser humano não é fácil. No entanto,
se há parceria e complementaridade,
tudo pode ser mais gostoso. Uma relação que tem como base planos em
comum, seja para o presente ou para
o futuro, é mais fácil. Ter uma meta a
ser alcançada (seja trocar o carro ou
até ter filhos) facilita o cotidiano, pois
agora os dois trabalharão em equipe
para vencer essa luta.
IV)Criem uma reserva de emergência
Se a vida individual é difícil, a vida a dois
é ainda mais cheia de surpresas inesperadas. O pneu fura e o seu amor não
consegue chegar na hora ao trabalho;
o pet fica dodói; o sanitário entope;
a energia cai; a geladeira pifa. Sendo
sozinho, é mais fácil resolver. A gente
dá um jeito. Mas, na vida do casal, é
impossível não se preocupar com o
bem-estar do parceiro. Ter uma reserva
guardada ajuda a se recuperar mais rapidamente das pancadas que a vida dá.
Dizem que dinheiro não traz felicidade,
mas, com certeza, traz muita tranquilidade na hora de solucionar problemas.
E aí? Você que namora, bateu a
ansiedade para juntar os panos? E
você, que já casou, acha mais fácil
agora ou antes?
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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!
E

V

ocê se lembra dos seus primeiros
namoricos de adolescência? A
troca inocente de olhares, o frio
na barriga, o segurar das mãos, o primeiro beijo. Em um tempo que parece
muito distante, quando olhamos de hoje,
provavelmente não tínhamos nenhuma
preocupação financeira. A maior delas,
na verdade, era saber se o dinheiro da
mesada (ou dos bicos ajudando os pais
ou vizinhos) daria para pagar o cinema e
o sorvete depois. Era simples e gostoso.

Aproveitando o mês dos namorados,
queremos conversar diretamente com
os apaixonados de plantão. Iniciar uma
relação saudável (e mantê-la assim)
também precisa de cuidado no âmbito
financeiro. Paixão não paga conta, os
boletos continuam vindo e o seu futuro
o aguarda. Se tudo der certo, é provável
que o casal vá morar junto ou até casar
no papel, o que gera uma série de novos
desafios envolvendo sua carteira.

cartão de crédito com mimos, passeios e
lanches, o ideal é entender quanto você dispõe mensalmente para o namoro. Entenda:
sair e se divertir faz parte da rotina do casal
e é importante, afinal, somos humanos e
precisamos despressurizar dos desafios
diários. Por esta razão, o ideal é entender
bem sobre os seus gastos e o que pode ser
direcionado para a diversão a dois.

NT

AJUSTEM A VIDA
FINANCEIRA PARA
MOMENTOS MAIS
FELIZES

mais: 51% das pessoas ainda colocam a
culpa no cônjuge no momento de achar
um responsável pelo fracasso. Você faz
parte dessa estatística?

Saiba mais

capef.com.br/site/embaixadoresdaprevidencia
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CASADOS OU NAMORADOS?
NÃO IMPORTA!

9

PR

TE

G

8

OM

N
O ÇÃO I

10

11

ed. M a i - Jun / 2021

A c o nt e c e

GESTÃO TRANSPARENTE

PANORAMA DOS PLANOS BD E CV I

“O OLHO DO
DONO ENGORDA
O REBANHO”

Resultados CAPEF

Plano BD

Maio/2021

Quantidade de Participantes
18%

60%

6.374
participantes

22%

Resultados CAPEF

Plano CV I

Maio/2021

Quantidade de Participantes
Participantes
Assistidos
(Aposentados)

3.812

Beneﬁciários de Pensão

1.419

Ativos

1.143

94%

6.097
participantes

5%
1%

Participantes
Assistidos
(Aposentados)

339
57

Beneﬁciários de Pensão

5.701

Ativos

Hildeberto Barroso
Rentabilidade do mês

%

Rentabilidade do mês

%

1,30

1,01
Metal atuarial do mês

Metal atuarial do mês

1,24

1,39

Com dois anos de lançamento, o
Programa Parceria Premiada encerrou seu primeiro ciclo em abril
deste ano. Em comemoração ao
sucesso do programa, a Capef realizou o sorteio do Brinde Surpresa, o prêmio de maior pontuação.
Apenas seis participantes alcançaram a pontuação de 2800 e estavam concorrendo ao sorteio de um
Smartphone. Hildeberto Barroso foi
o grande vencedor do prêmio.
Usuário do programa desde o lançamento, Hildeberto conversou
conosco, em entrevista, sobre a
importância do acompanhamento
e engajamento nas ações do seu
Plano de Previdência.
COMO É O SEU ENGAJAMENTO
COM OS CONTEÚDOS
DA CAPEF?
Fico sempre ligado. Afinal, o velho
ditado popular diz que o olho do
dono engorda o rebanho. Assim,
procuro responder com agilidade
as campanhas, as orientações e
as solicitações da gestão da Capef com o intuito de vê-la crescer
saudavelmente e assim propiciar
o melhor retorno e satisfação dos
anseios e desejos dos seus participantes.

www.capef.com.br

QUAIS SÃO OS CONTEÚDOS QUE
VOCÊ MAIS ACESSA E POR QUÊ?
Acompanho os resultados da Capef e dos planos BD e CV I, mensalmente, por meio dos relatórios,
vídeos, informativo Acontece e
de outras publicações. Com isso,
vejo e analiso com está o desempenho desses planos frente às
metas atuariais e aos principais
indicadores de mercado.
PRA VOCÊ QUAL A IMPORTÂNCIA DE ESTAR POR DENTRO
DO QUE ACONTECE COM O SEU
PLANO DE PREVIDÊNCIA?
Perceber como está evoluindo a
minha poupança para uma futura
aposentadoria e como estão sendo
administrados os planos previdenciários pela Capef. Sobretudo, examino se o saldo futuro pretendido
no futuro é o suficiente para manter
o equilíbrio do orçamento familiar e
se precisarei incrementar o Plano
CV I com aportes extras.

Premiada, logo tive a curiosidade
de conhecê-las na íntegra. Os novos brindes do programa são muito
atrativos e úteis. Imagine você trocar os seus pontos da parceria premiada por aportes extras na própria
Capef, por voucher para compra
em lojas parceiras, por cursos e até
mesmo por hospedagem no Vila
Galé de Fortaleza?
O QUE VOCÊ DIRIA PARA QUEM
AINDA NÃO ESTÁ PARTICIPANDO DO PROGRAMA?
O planejamento de uma previdência
privada é uma realidade cada vez
mais necessária e acertada frente a
um futuro cada vez mais volátil e incerto. Participo do Plano CV I desde
o seu lançamento e vejo ao longo
do tempo que esses recursos são
bem administrados tecnicamente,
com responsabilidade e competência por parte da equipe de gestores
e funcionários da Capef.

Quando tomei conhecimento das
novidades do programa Parceria

Distribuição e desempenho dos investimentos

15,10%
3,59%

85,62%

4,57%

6,26%

100%

0,15%
2,36%
2,02%

do patrimônio

%
%
abr/21 mai/21

65,61%

Desde maio, os inscritos no programa têm
novas opções de prêmios e ainda mais formas
de pontuar. São diversos serviços em nossos
parceiros do Clube de Benefícios e ainda
vouchers para incrementar sua poupança
previdenciária!
Conheça o programa e
as novidades do Parceria
Premiada acessando o QR
Code a seguir.

100%

6,71%
4,57%

do patrimônio

%
acum.

4,44%

%
abr/21

%
mai/21

%
acum.

1,08

4,80

Renda Fixa

0,98

1,07

3,14

Renda Fixa

0,90

Renda Variável

2,92

3,62

1,79

Renda Variável

3,72

5,26

5,98

Imobiliário

0,30

0,06

0,61

Imobiliário

1,76

-1,48

-4,68

Estruturado

4,22

-2,38

0,04

Investimentos no Exterior

1,34

-2,23

2,26

Investimentos no Exterior

1,42

-1,91

-0,05

Estruturado

0,43

0,46

3,60

Operações com Participantes

1,40

0,69

6,15

Operações com Participantes

1,61

0,90

6,94

Rentabilidade no ano

%

Rentabilidade do ano

%

2,91
Metal atuarial no ano

4,28
Metal atuarial do ano

5,52

Resultado atuarial

CONHEÇA O NOVO CICLO:

VOCÊ FICOU SABENDO DAS
NOVIDADES DO PROGRAMA?
QUAL A SUA OPINIÃO SOBRE OS
NOVOS BRINDES?

Distribuição e desempenho dos investimentos

valores em R$ mil

Resultado atuarial
abr/21

mai/21

Patrimônio Líquido (A)

3.780.185

3.775.713

Provisões Matemáticas (B)

3.782.273

3.792.022

-2.088

-16.309

Situação atuarial

5,30

valores em R$ mil

abr/21

mai/21

Patrimônio Líquido (A)

1.473.715

1.501.826

Provisões Matemáticas (B)

1.468.934

1.497.051

4.781

4.775

Situação atuarial

