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EVENTO ON-LINE: 
QUER ORGANIZAR 
SEU ORÇAMENTO E 
IMPULSIONAR SUA 
VIDA FINANCEIRA?
Disseminar educação financeira continua sendo 
uma das nossas prioridades. Por isso, para cele-
brar o mês dos bancários, promoveremos no dia 
26 de agosto, às 16h, um bate-papo on-line com o 
tema: “Quer organizar seu orçamento e impulsio-
nar sua vida financeira? Saiba como se planejar e 
ter uma vida tranquila”. 

Como convidada, receberemos a diretora da ONG 
Meu Propósito, Katharinny Bione. Mestre em Eco-
nomia e Educadora Financeira, a especialista abor-
dará boas práticas do planejamento financeiro, as 
quais lhe ajudarão na construção de uma vida mui-
to mais próspera.

O evento acontecerá pelas 
plataformas Zoom e Youtube. Você 
pode se inscrever gratuitamente 
pelo nosso site, ou pelo link do  
QR Code abaixo.

Ah, os Participantes convidados ainda concorrerão 
a 1h de orientação financeira com a ONG Meu Pro-
pósito!

Caso não consiga assistir no dia, você poderá ter 
acesso ao evento em nosso canal do Youtube (Tv 
Capef).

Você sabe como funciona a Portabilida-
de na Previdência Complementar? Para 
esclarecer essa dúvida, criamos um ví-
deo explicativo em nosso canal do You-
tube (Tv Capef).

A publicação mostra as principais vanta-
gens que os Participantes do Plano CV I 
têm ao transferir os recursos acumula-
dos em outro plano de previdência para 
a Capef e ensina como é possível realizar 
uma simulação de Portabilidade, obten-
do projeções que ajudarão na decisão.

Nunca é demais lembrar que a Capef, por 
ser uma Entidade Fechada de Previdên-
cia Complementar, não possui fins lucra-
tivos. Portanto, possui taxas muito mais 
competitivas e direciona toda a rentabi-
lidade obtida para o Participante. Além 
disso, não é cobrada nenhuma taxa ad-
ministrativa sobre o saldo aportado.

Assista ao vídeo em nosso canal 
e descubra por que faz muito 
mais sentido você trazer os seus 
recursos para uma Entidade com 
mais de 50 anos de experiência 
no assunto.

Você ainda ganha pontos no 
programa Parceria Premiada, 
que podem ser trocados por 
prêmios!

Uma pergunta recorrente de nossos parti-
cipantes é: os investimentos do meu plano 
apresentaram bons resultados? Mas além 
dessa, cada vez mais somos questionados, 
e com razão: o que estou pagando à Capef 
para a gestão do meu plano é um preço jus-
to? Graças aos investimentos em tecnologia, 
treinamento e inovação, aliado à boa gestão 
histórica da Capef no controle de suas des-
pesas, ficamos muitos felizes em responder 
que sim, o preço é justo, e mais, somos bem 
competitivos. 

Podemos evidenciar isso por meio de estudo 
da Previc, onde o custo por participante da 
Capef é o segundo menor entre as Entidades 
do sistema fechado de Previdência Comple-
mentar. 

Os nossos participantes, não importa se ainda 
funcionários ou não do BNB, mantém com o 
Banco uma relação de  pertencimento e certa-
mente celebrarão o Dia do Bancário com mais 
alegria diante do ótimo resultado apresentado 
pelo Banco no primeiro semestre deste ano. 
E para contribuir com essa comemoração 
convidamos a todos a participarem de uma 
palestra sobre educação financeira na Capef.

Agradecemos aos mais de 40% dos partici-
pantes que já realizaram seu recadastramen-
to e convocamos aos demais para fazê-lo 
com o suporte da nossa Central de Relacio-
namentos. Esse é um processo seguro e rá-
pido, que beneficia a todos, permitindo à Ca-
pef pagar os benefícios corretamente.

Mantenha o vínculo com a gestão dos seus 
planos, confira os resultados do mês e o acu-
mulado no ano, e desde já agende para os 
dias 25 e 26 de novembro a sua participação 
no nosso Seminário de Investimentos e Be-
nefícios, maior evento anual realizado pela 
Capef, novamente em formato virtual.

Nesta edição trazemos ainda novidades so-
bre repactuação dos empréstimos, COSIT 
354, Programa Parceria Premiada e sobre o 
instituto da Portabilidade.

 Tenha uma boa leitura e um futuro tranquilo!

PARTICIPANTE 
QUE INSPIRA

10UM OLHAR 
SOBRE AS 
OLIMPÍADAS
Sua Vida Financeira

8

GESTÃO
TRANSPARENTE

11

A PORTABILIDADE 
NA PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR

Escaneie o QR Code ao lado ou acesse:  
https://www.youtube.com/
watch?v=68W4yK3kUr0
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ESTUDO 
COMPROVA
A Capef faz  
cada vez mais... 
com menos!

Ano a ano, a Capef 
vem apresentando 
resultados expres-
sivos em diversas 

frentes. Significativa quanti-
dade de novos aderentes, con-
sequentes exercícios encerra-
dos com rentabilidade acima 
da meta, recordes em aportes 
facultativos, índices de satis-
fação positivos.

Agora, além dos pontos men-
cionados acima, mais um indi-
cador recente veio para mostrar 
que estamos no caminho certo. 
De acordo com o Relatório das 
Despesas Administativas 2020, 
publicado em julho pela Previc 
(órgão fiscalizador do setor de 
previdência complementar fe-
chada), o custo por participan-
te da Capef é um dos menores 
entre as entidades fechadas do 
país com ativos totais acima de 
R$ 2 bilhões.

Conforme benchmarking efe-
tuado com 19 Entidades, a 
Capef finalizou o exercício de 
2020 com um custo por partici-

pante de R$ 1.297,48, ocu-
pando a segunda coloca-
ção no ranking, conforme 
demonstrado no quadro 
abaixo. 

TAXA DE ADMINISTRA-
ÇÃO MENOR DO QUE  
A MÉDIA
Ainda de acordo com o Estudo, 
o indicador da Taxa de Adminis-
tração da Capef (custeio total so-
bre recursos garantidores) caiu 
de 0,31% em 2019 para 0,29% em 
2020, sendo menor do que a mé-
dia da Taxa de Administração do 
grupo em que se enquadra (em 
2020 foi de 0,36% e 2019 0,42%) 
conforme o gráfico abaixo.

SOBRE O ESTUDO
Publicado anualmente pela Pre-
vic com o objetivo de fortalecer a 
transparência do setor, o relatório 
sobre as despesas administrati-
vas das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (EFP-
Cs) chegou à sua décima edição 
em 2020.

O estudo oferece subsídios para 
o aprimoramento da gestão e 
busca do melhor equilíbrio ope-
racional das fundações. Segundo 
a publicação, o Sistema Fechado 
de Previdência Complementar 
Brasileiro encerrou o ano de 2020 
com ativos totais em torno de R$ 
1,05 trilhão de reais, garantindo a 
proteção de mais de 7,6 milhões 
de pessoas.

Este resultado é conse-
quência de um trabalho 
histórico de controle de 
despesas, investimentos 
em pessoas, treinamen-
to, inovação e tecno-
logia, evidenciando a 
eficiência na gestão dos 
seus planos previdenciá-
rios. Para a Capef, é im-
portante pelo reconhe-
cimento em termos de 
competitividade e com-
petência.  Para os par-
ticipantes, são recursos 
que deixam de ser gas-
tos na administração dos 
planos e são destinados 
a sua reserva previden-
ciária, incrementando 
o benefício dos partici-
pantes do Plano CV I, ou 
ainda contribuindo para 
a redução de sua con-
tribuição, no caso dos 
participantes assistidos 
do Plano BD.

Continuaremos com a 
prática da racionaliza-
ção administrativa, mas 
as perspectivas futuras 
nesse quesito se tornam 
ainda mais alvissareiras 
com a possibilidade de 
passarmos a realizar a 
gestão de outros planos, 
agregando um maior nú-
mero de participantes, 
reduzindo ainda mais o 
custo por participante, 
e, portanto, tendo maio-
res ganhos de escala, 
em benefício de todos.

Custo por Participante da  
Capef é o 2º menor em 
ranking da Previc

Fonte: 10º Série de Estudo - PREVIC

Jurandir Mesquita
Diretor-Presidente
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Os bons resultados da Capef são 
considerados, por muitos, um re-
flexo do modelo de governança 
do nosso Patrocinador Fundador, 
Banco do Nordeste. Afinal, toda a 
diretoria da Entidade, bem como 
o quadro de conselheiros, é com-
posta por funcionários do Banco.

No último dia 19 de julho, o BNB 
completou 69 anos, alcançando 
recordes históricos em suas apli-
cações na Região. Segundo nota 
lançada no site da instituição, 
somente nos últimos três anos 
(2018-2020), o Banco investiu R$ 
125,8 bilhões na economia regio-
nal, contribuindo para melhorar a 
vida das pessoas e dar sustenta-
bilidade aos empreendimentos.

Estima-se que, em 2020, esses 
investimentos impactaram nos 
seguintes pontos: geração ou 
manutenção de aproximada-
mente 1,4 milhão de empregos, 
aumento de R$ 8,7 bilhões na 
massa salarial, assim como o 
incremento de R$ 4,8 bilhões 
na arrecadação tributária, de R$ 
53,3 bilhões no valor bruto da 
produção e de R$ 30,3 bilhões 
no valor adicionado à economia.

Todo o trabalho desenvolvido 
pelo BNB pode ser visto por meio 
do último ranking feito pela con-
sultoria britânica Brand Finance. 
De acordo com a pesquisa, o 
Banco do Nordeste foi a marca 
que mais se fortaleceu no país 
no último ano, em meio a mar-
cas de diversos setores e portes 
de economia. A análise envolveu 
o cruzamento de respostas de 
50 mil consumidores e dados 
financeiros coletados pela plata-
forma Bloomberg em 29 países, 
e considerou seis pilares: reputa-
ção, inovação, custo-benefício, 
relacionamento emocional, re-
comendação e qualidade.

Pelos 69 anos e por suas inúme-
ras conquistas, a Capef parabe-
niza o Banco do Nordeste, por 
meio de seus funcionários e apo-
sentados, e deseja vida longa ao 
banco que tanto contribui com o 
crescimento da nossa região!

BNB COMPLETA 
69 ANOS COM 
EXCELENTES 
RESULTADOS 
E MARCA 
FORTALECIDA

EFPC 

CUSTO POR 
PARTICIPANTE 

2020 (em R$) 
POSIÇÃO 
2020 

FUNDACAO COPEL  1.295,00 1º
CAPEF  1.297,00 2º
BANRISUL/FBSS  1.313,00 3º
ECONOMUS  1.328,00 4º
FUNCEF  1.347,00 5º
FORLUZ  1.351,00 6º
CERES  1.445,00 7º
TELOS  1.471,00 8º
PREVI/BB  1.624,00 9º
FUNDAÇÃO FAMÍLIA  
PREVIDÊNCIA   1.729,00 10º

SERPROS  1.872,00 11º
PETROS  2.042,00 12º
REFER  2.223,00 13º
FACHESF  2.582,00 14º
PREVINORTE  3.495,00 15º
BANDPREV  3.523,00 16º
REAL GRANDEZA  3.747,00 17º
ELETROS  5.718,00 18º
CENTRUS  19.977,00 19º
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Sempre buscando por inova-
ções que facilitem a vida do 
nosso público, a Capef lançou 
mais uma novidade no mês de 
julho!

A partir de agora, os Partici-
pantes que desejarem repactu-
ar o prazo do seu contrato de 
empréstimo podem realizar o 
procedimento diretamente pelo 
nosso site ou aplicativo, sem a 
necessidade de entrar em con-
tato com a Entidade.

COMO?
Acesse a área restrita do nosso 
site ou do Aplicativo e clique no 
menu “Empréstimo”, opção “Re-
pactuação”. Na tela seguinte, 
serão mostrados os seus con-
tratos de empréstimos vigen-
tes. Selecione qual você deseja 
repactuar, escolha o novo prazo 
e clique em “Solicitar”.

Teste a nova funcionali-
dade e conte pra gente o 
que achou!

Visando manter nossos Participan-
tes atualizados sobre a questão 
envolvendo a Solução de Consulta 
COSIT nº 354/2017, informamos 
que a Capef está subsidiando a 
AABNB, por meio do escritório de 
advocacia contratado, com escla-
recimentos e informações neces-
sárias ao ingresso de ação judicial 
e nas ações já em curso contra a 
decisão da Receita Federal (RF). 
Referida consulta informa que as 
“contribuições extraordinárias ao 
plano fechado de previdência com-
plementar, para equacionamento 
de déficits são indedutíveis da base 
de cálculo do IRPF.”

De acordo com notas publicadas 
pela AABNB, o escritório contrata-
do “comprovou haver ingressado 
na justiça com diversas ações tra-
tando de problemas semelhantes 
aos dos Aposentados da Capef, 
sendo que de outras Caixas de Pre-

vidência, tendo obtido sucesso em 
todos esses processos”.

Ainda segundo a Associação, o Es-
critório decidiu formar dois grupos 
para as ações judiciais:

1º GRUPO: CIDADES FORA 
DO ESTADO DO CEARÁ

-Será impetrada na Justiça 
Federal uma Ação Coletiva.

2º GRUPO: CIDADES NO 
ESTADO DO CEARÁ

-Serão impetradas na Justiça 
Federal Ações Individuais.

Para obter mais informações sobre 
o assunto e saber como proceder 
para ingressar com ação contra a 
RF por meio da AABNB, acesse o 
site www.aabnb.com.br.

FICOU MAIS FÁCIL REPACTUAR 
O PRAZO DO SEU EMPRÉSTIMO

ATUALIZAÇÕES SOBRE  
A COSIT Nº 354

Ainda não atualizou suas informações 
com a Capef? Não deixe pra depois, faça 
agora mesmo o seu recadastramento! 
Vale lembrar que o processo de Reca-
dastramento 2021 é um procedimento 
direcionado para todos os Participantes 
da Entidade, incluindo ativos, aposenta-
dos e pensionistas.

O prazo para atualizar seus dados, e 
evitar a suspensão da contratação de 
empréstimos, se encerra no dia 30 de 
setembro. 

FÁCIL E RÁPIDO 
O processo é realizado de forma 100% 
digital, disponível na área restrita do nos-
so site ou aplicativo, menu “Recadastra-
mento”.

PROCEDIMENTO 
OBRIGATÓRIO
O recadastramento é uma exigência le-
gal da Previc e tem por objetivo conferir 
segurança à folha de pagamentos, evi-
tando que benefícios sejam pagos inde-
vidamente, causando prejuízos à Capef e, 
consequentemente, a você. Além disso, 
ajuda na comunicação entre a Entidade 
e os Participantes, pois teremos os seus 
dados mais atualizados para envio de in-
formações relevantes!

PONTOS NO PARCERIA 
PREMIADA E SORTEIO DE 
UM SMARTPHONE
Todos os Participantes que fizerem o Re-
cadastramento dentro do prazo (até o dia 
30/09/2021) participarão de um sorteio de 
dois smartphones, sendo um para o públi-
co de ativos e outro para os aposentados 
e pensionistas.

PROVA DE VIDA POR 
RECONHECIMENTO 
FACIAL
Lembramos também que a Prova de 
Vida, procedimento obrigatório para 
todos os aposentados e pensionistas, 
também está sendo realizado de forma 
digital, por meio de reconhecimento fa-
cial pelo próprio celular!

RECADASTRAMENTO:  

NÃO DEIXE   
PARA A  
ÚLTIMA  
HORA!

PARCERIA PREMIADA

Entendeu 
agora por que 
não dá pra 
ficar de fora? 
NÃO PERCA 
MAIS TEMPO E 
INSCREVA-SE JÁ!

Entenda o programa que já  
conta com mais de 5 mil inscritos!
Lançado em março de 2019, o programa Parceria Premiada 
da Capef superou, em julho de 2021, a marca de cinco mil 
inscritos. Embora esse número seja bastante expressivo, 
notamos que ainda há Participantes com dúvidas sobre o 
propósito e funcionalidade do programa, e por isso ainda não 
se inscreveram. Desta forma, preparamos um infográfico que 
mostra por que todos deveriam se engajar nessa iniciativa.

PARA QUE  
FOI CRIADO?
A Capef existe com o propó-
sito de “proporcionar uma 
vida financeira melhor para 
as pessoas hoje e no futuro”. 
Para cumprir essa missão, no 
entanto, é fundamental que o 
nosso público se conscienti-
ze de que cada pessoa é res-
ponsável pelo próprio futuro. 

Além de aderir a um pla-
no de previdência, para 
ter uma vida financeira 
sustentável, é necessá-
rio ter um bom nível de 
educação financeira e 
previdenciária. 

E isso envolve acompa-
nhar seus investimentos, 
ficar por dentro das notí-
cias do segmento e da Enti-
dade, realizar cursos, dentre 
`ao Participante entender os 
momentos certos pra tomar 
determinadas atitudes previ-
dentes.

O QUE É O 

‘PARCERIA 

PREMIADA’? COMO GANHAR PONTOS?
É um programa que premia, por 

meio de troca de pontos, os Partici-

pantes engajados com a Entidade 

e que realizam ações previdentes 

junto à Capef, como: adesão ao CV 

I, aporte facultativo, portabilidade, 

recadastramento, leitura das pu-

blicações (informativos, vídeos..), 

utilização do autoatendimento no 

site ou App, dentre outros.

Para pontuar, primeiramente você precisa 
se inscrever no programa (saiba como no 
último item). Feito isso, há diversas for-
mas de pontuar. Algumas delas, como ler 
notícias e assistir aos vídeos, por exem-
plo, a pontuação é gerada ao clicar no 
selo do programa e seguir as orientações 

apresentadas. Outras ações geram uma 
pontuação, de forma automática, para os 
Participantes do programa, como é o caso 
da realização de aportes facultativos e por-
tabilidade, participação em eventos, liqui-
dação e/ou amortização de empréstimos, 
indicação de adesão ao Plano CV I, etc.

O QUE POSSO 
GANHAR?

São diversos prêmios, 
desde camisas e bonés, 
até aportes no  
Plano CV I a  
hospedagem  
em hotel de  
Fortaleza. 
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3) OLHAR OS  
RESULTADOS DE PERTO
Um segundo a menos, um chute 
mais forte, uma pirueta seguida por 
uma aterrissagem precisa, cada mí-
nimo detalhe faz a diferença. O atle-
ta se compara consigo mesmo. Sua 
superação é avaliada de acordo com 
seu desempenho anterior. O treino 
seguinte será uma nova chance de 
fazer mais e melhor, com tudo na 
ponta do lápis. Avaliação e mensu-
ração são importantes nessa etapa.

Na rotina financeira do Atleta do 
Investimento, essa também é uma 
realidade. É necessário avaliar o 
crescimento da carteira, verificar 
as mudanças e tomar novos rumos 
sempre que necessário. Nem to-
dos os meses serão incríveis, mas 
o que importa é a persistência. No 
futuro, os frutos serão doces.

4) TREINAR POUCO 
É MELHOR QUE NÃO 
TREINAR NADA
Se você acha que o atleta, durante 
seus treinos, sempre terá resulta-
dos perfeitos, está enganado(a). 
A mente, lógico, está configurada 
para atuar em sintonia com o corpo 
e dar sempre o melhor. No entanto, 
o ser humano é falho e existirão 
dias ruins, no qual a vontade de 
treinar será mínima. A diferença do 
futuro campeão para o aspirante é 
só uma: o primeiro vai, mesmo nos 
piores dias. O segundo dá descul-
pas, sempre pode ficar para depois.

Para ser um Atleta do Investimento, 
especialmente no início, é impor-
tante saber que investir qualquer 
valor é melhor do que não investir 
nada. Criar o hábito de aportar di-
nheiro, mesmo que pouco, é um 
dos sólidos passos para construir a 
sua segurança financeira. Grandes 
passos acontecem com mais pre-
paro, entretanto, para iniciar, o foco 
deve ser na constância.

Em suma, a dica geral tanto para 
o aspirante a atleta quanto para 
o futuro Atleta do Investimento 
é: COMECE! Dê o primeiro passo, 
ainda que pequeno. Saia da pou-
pança, descubra mais sobre Pre-
vidência Privada, estude sobre as 
possibilidades e comece a cons-
truir a sua independência finan-
ceira agora. Seu futuro agradece!

UM OLHAR SOBRE  
AS OLIMPÍADAS  
QUE PODERÁ 
MUDAR A 
SUA VIDA 
FINANCEIRA
Existem poucas coisas na vida 

que conseguem unir todas as 
pessoas em prol de um único 

objetivo. As Olimpíadas são um cla-
ro exemplo disso. Independente de 
raça, credo, posição social, gostos, 
acompanhar o maior evento global 
de esportes dá sempre aquele frio 
na barriga e aquela dose de emo-
ção extra toda vez que o Brasil con-
quista (ou chega pertinho de con-
quistar) uma medalha.

Olhando as redes sociais durante 
essa época, é incrível a quantidade 
de posts, stories e tweets dizendo: 
“ao ver as Olimpíadas, tenho von-
tade de ser ciclista/atleta/jogador/
surfista, mas morro de preguiça”. 
A empolgação até acende a cha-
ma nos telespectadores, mas sem 
organização, planejamento, gar-
ra e respeito à própria trajetória, é 
praticamente impossível. Afinal, 
ninguém ganha na loteria se não 
apostar.

Podemos traçar um paralelo su-
per pertinente com o mundo dos 
investimentos. Da mesma forma 

– Não invisto e nem penso no 
assunto. Quero viver o aqui e o 
agora.

– Quero investir, mas tenho 
medo… espero o melhor mo-
mento (mas nunca chega).

– Invisto, quero resultados rápi-
dos, mas, às vezes, tomo deci-
sões precipitadas baseadas no 
que vejo na tv e no que ouço fa-
lar nas redes sociais.

– Determinação é o meu nome. 
Sei onde quero che-
gar, tenho paciência 
e entendo que o me-

lhor é o resultado final.

Se você escolheu uma 
das três primeiras alterna-

tivas, há muito o se que 
aprender. Se você 
escolheu a última, 
está no caminho 

certo, agora é aperfeiçoar 
os conhecimentos. Para isso, 
separamos, para os quatro tipos, 
a l g u m a s dicas valiosas para 

ser um 
A t l e t a 
do Inves-

t i m e n t o 
e manter 

sempre aceso 
esse espírito olím-

pico que tanto nos con-
tagia. 

1) MAIS MODALIDADES, 
MAIS RETORNO
Quando um país vai participar das 
Olimpíadas, o resultado final é con-
tabilizado pela conquista das me-
dalhas. Por esta razão, é importan-
te que o país participe do máximo 
possível de modalidades e garanta 
mais vitórias. Estamos tão acostu-
mados a ver os mesmos esportes 
na tv (como futebol, por exemplo), 
que ficamos impressionados com 
a gama de atividades mostradas no 
evento. De salto com vara a skate, o 
negócio é fazer bonito e conquistar 
o lugar mais alto no pódio.

Na vida do Atleta do Investimento, 
a situação é parecida. Investir só 
na velha e empoeirada poupança 
não garante vitórias no fim do jogo. 
Diversificar seus investimentos de 
acordo com o seu perfil é uma ex-
celente (se não a melhor) escolha. 
Montar uma carta balanceada é um 
passo seguro e importante na sua 
trajetória para ser um Atleta do In-
vestimento.

2) MAIS FOCO NA 
PREPARAÇÃO QUE NO 
RESULTADO FINAL
Qualquer atleta vai te relatar que o 
treino é mais importante que a com-
petição final. É em cada treino que 
eles se superam, vão um pouquinho 
mais além. A atenção é sempre em 
superar o treino anterior, dominar 
a técnica, fazer em menos tempo, 

realizar o movimento perfei-
to, editar qualquer falha e 

aprender, sempre. Treino 
é aprendizado.

O Atleta do Investimento 
tem uma missão parecida. 

De nada adianta olhar para 
uma rica aposentadoria no fu-

turo se agora, no atual momento, 
não há um planejamento mensal 
e um concreto direcionamento de 
renda para os seus investimentos. 
É no dia a dia que se constrói a 
tranquilidade financeira do futuro. 
Consistência, disciplina, estudo e 
determinação são quatro atitudes 
que devem ser rotina.

que praticar atividades físicas nos 
garante um corpo e um futuro mais 
saudável, fazer o seu dinheiro render 
no atual momento também é uma 
das garantias de anos melhores, 
seja daqui a 10 anos, seja na sua 
aposentadoria. Para ser um Atleta 
do Investimento, é preciso começar 
agora. Para garantir tranquilidade lá 
na frente, também.

Em qualquer caso na vida, o autoco-
nhecimento é uma das chaves para 
ir mais longe e alcançar os objetivos 
com mais facilidade. Seja como es-
portista ou investidor, é essencial se 
conhecer, saber seus pontos fortes, 
trabalhar os seus pontos fracos e 
ter em mente que o destino final é 
importante, mas a diferença maior 
está no percurso. Dar o melhor de 
si em cada etapa aumenta as chan-
ces de sucesso no final.

Nesta temática do se conhecer e 
saber como seu dinheiro funciona, 
em que etapa você está na corrida 
para ser um Atleta do Investimento? 
Se perguntássemos “você investe 
seu dinheiro?”, qual das respostas a 
seguir seria a sua?
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UMA CARREIRA 
DE MUITAS 
HISTÓRIAS

Neste bimestre comemo-
ramos duas datas muito 
importantes para a família 

BNB: o aniversário de 69 anos do 
Banco do Nordeste e o Dia do Ban-
cário. Em celebração a essas datas, 
a Capef conversou com o ouvidor 
Cláudio Freire para relembrar mo-
mentos ímpares da sua carreira que 
também revelam a evolução da pro-
fissão com o passar das décadas.

Cláudio Luiz Freire Lima iniciou sua 
carreira no Banco do Nordeste com 
apenas 18 anos, como caixa-exe-
cutivo na agência de Canindé. Ele 
lembra com muito carinho do dia 
a dia na função. “Éramos a única 
agência bancária da cidade, portan-
to responsáveis por todas as tran-
sações bancárias que aconteciam 
na cidade. Conhecíamos todos os 
moradores. Desde aquela senhori-
nha que mensalmente recebia sua 
aposentadoria, até o agricultor que 
recebia seu cheque de pagamento 
do programa do Governo de com-
bate à seca”.

Um episódio que o ouvidor desta-
ca era a realização das romarias 
na cidade. “Quando acabavam as 
romarias, o vigário chegava com 
sacos de dinheiro dos romeiros, 
todos muito amassados. Então 
eu e outros colegas do caixa tí-
nhamos uma tábua e um ferro de 
passar para “engomar” as cédulas 
e desamassar o dinheiro antes de 
enviar para depósito em Fortale-
za”, lembra.

Com o desenvolvimento de sua 

carreira dentro do Banco, Cláudio 
recorda dos tempos como Investi-
gador de Cadastro, função já extin-
ta. “Éramos investigadores da vida 
alheia. Quando um cliente solicitava 
empréstimo e declarava sua renda 
e patrimônio, era nosso trabalho 
ir até a cidade questionar aos vizi-
nhos, comerciantes e conhecidos 
do cliente se aquela declaração pro-
cedia, e aí era nosso papel autorizar 
ou não a concessão do limite de 
crédito a ele”.

Ao longo de seus 42 anos como 
funcionário do Banco do Nordeste 
Cláudio coleciona muitas histórias: 
da recepção da comunidade de 
agricultores quando iam entregar 
os empréstimos na Serra de Itatira, 
até ao barulho “assustador” à noite 
do telex, as experiências dele tam-
bém evidenciam a evolução do Ban-
co do Nordeste.

Entre os momentos mais marcan-
tes da sua carreira ele destaca a 
oportunidade que teve de participar, 
nos anos 90, da reestruturação do 
Banco do Nordeste, além da sua 
contribuição na criação das CENA-
G´s, que ajudaram as agências na 
redução das atividades burocrá-
ticas. Em 2017, como Diretor do 
Banco, Cláudio também foi o res-
ponsável pela criação de projetos 
internos, como o “Domingo Saudá-
vel” que reunia familiares dos fun-
cionários para um dia de lazer na 
sede do banco.

Hoje, como Ouvidor do Banco do 
Nordeste, ele revela que a maior 
mudança que sua carreira trouxe 

para sua vida não foi o ganho finan-
ceiro, mas a realização do seu tra-
balho. “Quando eu atendia aqueles 
agricultores eu entendia que o meu 
trabalho tinha um propósito maior. 
Nosso maior desafio continua sen-
do contribuir para o desenvolvimen-
to do Nordeste”.

 

QUANDO EU 
ATENDIA 
AQUELES 
AGRICULTORES 
EU ENTENDIA 
QUE O MEU 
TRABALHO 
TINHA UM 
PROPÓSITO 
MAIOR.

Claudio Freire  
Ouvidor do BNB
Participante dos Planos 
BD e CV I
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