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28º Seminário de
Investimentos e
Benefícios
Maior evento da
agenda anual da
Capef acontecerá
de forma 100%
on-line, nos
dias 25 e 26
de novembro
RECADASTRAMENTO

Informações importantes para não
recadastrados

DADOS PROTEGIDOS

Capef conclui processo de
aderência à LGPD

APOSENTADO PREMIADO

Saiba quem ganhou o sorteio
de concessão 2021.1
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PARTICIPANTES QUE
NÃO SE RECADASTRARAM
TÊM BENEFÍCIO SUSPENSO
TEMPORARIAMENTE

A PALAVRA
DA DIRETORIA
Como construir uma Política de Investimentos para os recursos de um plano de Previdência Complementar? A Capef acredita há 28
anos que este processo deva ser totalmente
compartilhado com a parte mais interessada,
seus participantes. Sugerimos que você se
programe para nos dias 25 e 26 de novembro
participar do Seminário de Investimentos e
Benefícios, que é o evento mais importante
do ano na nossa Caixa, e que terá como resultado final uma proposta de alocação de investimentos, para o ano de 2022, dos Planos
BD e CV I.
Além da gestão dos investimentos, para uma
correta administração dos recursos, precisamos também dispor de informações atualizadas do Participante e de seus beneficiários e,
assim, pagarmos com fidedignidade os benefícios previstos no regulamento. Dessa forma,
agradecemos aqueles que concluíram seu
recadastramento e conclamamos aos que
ainda não o fizeram a realizar o mais breve
possível este importante procedimento.
Fique ainda mais tranquilo, os dados informados no seu recadastramento serão totalmente preservados pela Capef, pois realizamos

Participe do 28º Seminário
de Investimentos
e Benefícios

8 MAXIMIZE
SEU GANHO
FISCAL
11 GESTÃO
TRANSPARENTE

www.capef.com.br

Seja um representante, um verdadeiro embaixador, do seu plano na sua unidade e converse com aqueles que ainda não possuem
cobertura previdenciária sobre as inúmeras
vantagens de aderir ao Plano CV.

A partir de outubro, também está
suspenso o acesso dos ativos e
assistidos não recadastrados às
linhas de empréstimos dos Planos
da Capef, até que a situação seja
regularizada.

NOVEMBRO/2021
2º Lote de Pagamento

COMO REGULARIZAR
A SITUAÇÃO

3º Lote de Pagamento

Diretor-Presidente

Diretor de Adm. e Investimentos

Administre com sabedoria seu orçamento
agora e no futuro, acompanhe os resultados
do seu plano, analise bem a necessidade de
contrair um empréstimo agora e reoriente
sua rota para no futuro atingir sua renda previdenciária desejada.
Com a mudança no nosso principal patrocinador, Banco do Nordeste, desejamos sucesso na gestão do Presidente Interino Anderson Possa.
Boa leitura e mantenha-se previdente!

EXPEDIENTE

SUMÁRIO
4 DESTAQUE

os ajustes necessários para nos situarmos
totalmente aderentes à Lei Geral de Proteção
de Dados do Governo Federal, uma importante conquista para todos.

Conforme informado previamente
em todos os nossos canais, os aposentados e pensionistas que não
realizaram o recadastramento até o
dia 08/10/2021 tiveram o benefício
suspenso a partir da folha de pagamento do dia 20/10/2021.

Fran Bezerra Jurandir Mesquita Alex Araújo

Diretor de Previdência

7 NOTÍCIA

Novo recurso permite
identificar se seu colega
pode ser indicado ao
Plano CV I

10 PARTICIPANTE
QUE INSPIRA
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Coordenação: Raquel Ribeiro;
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Relacionamento com Participantes: 0800 970 5775 ou 4020-1615 (celular) (85) 9.9761-0077 – WhatsApp

PARCERIA

PREMIADA

Acesse o informativo em
nosso site para pontuar!

Para regularizar a situação, os
Participantes com pendência cadastral devem se recadastrar pela
área restrita do nosso site (menu
“Recadastramento”) ou aplicativo
(menu “Serviços”).

APÓS REALIZAR O
RECADASTRAMENTO NO
SITE OU APP, A PROVA DE
VIDA PODERÁ SER POR
FOTO COM DOCUMENTO
DE IDENTIFICAÇÃO

Pensando em favorecer nosso público de assistidos que não possui
domínio em operações digitais, a
Prova de Vida poderá ser realizada por meio do envio de uma foto
do(a) Participante para o e-mail relacionamento@capef.com.br.
A foto deverá mostrar o Participante segurando em uma mão um documento de identificação com foto
e em outra uma folha em branco
com a data do dia do registro. Ambos os documentos devem estar
próximos da câmera e legíveis.
A foto deverá ser encaminhada
para o e-mail relacionamento@
capef.com.br ou pelo Whatsapp
da Capef: (85) 9.9761-0077.

CALENDÁRIO EXTRA

Confira o calendário extra de pagamentos para aqueles que tiverem o benefício suspenso:
OUTUBRO/2021
1º Lote de Pagamento

27/10/2021 (Pagamento realizado
para os assistidos que se recadastrarem do dia 9/10 até o dia 20/10)

3/11/2021 (Pagamento realizado
para os assistidos que se recadastrarem do dia 21/10 até o dia 27/10)
10/11/2021 (Pagamento realizado
para os assistidos que se recadastrarem do dia 28/10 até o dia 03/11)

Data da folha de Novembro

19/11/2021 (Pagamento realizado
para os assistidos que se recadastrarem do dia 04/11 até o dia 10/11)

4º Lote de Pagamento

29/11/2021 (Pagamento realizado
para os assistidos que se recadastrarem do dia 11/11 até o dia 21/11)

DEZEMBRO/2021
5º Lote de Pagamento

10/12/2021 (Pagamento realizado
para os assistidos que se recadastrarem do dia 22/11 até o dia 03/12)

Data da folha de Dezembro

17/12/2021 (Pagamento realizado
para os assistidos que se recadastrarem do dia 04/12 até o dia 10)

PROCEDIMENTO
OBRIGATÓRIO

Lembramos que o recadastramento é uma exigência legal da
Previc e tem por objetivo conferir
segurança à folha de pagamentos,
evitando que benefícios sejam pagos indevidamente. Além disso,
ajuda na comunicação entre a
Entidade e os Participantes, pois
teremos os seus dados mais atualizados para envio de informações
relevantes!
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ANDERSON
POSSA
ASSUME A
PRESIDÊNCIA
INTERINA DO
BNB
O Conselho de
Administração
do Banco do
Nordeste
deliberou no dia
30/09, a nomeação de Anderson Aorivan da Cunha Possa como
presidente interino e membro
do Conselho de Administração
da instituição. Funcionário de
carreira da Caixa Econômica
Federal, Anderson Possa estava à frente da Diretoria de Negócios do BNB desde agosto
de 2020.
Bacharel em Direito pela Universidade de Passo Fundo
(RS), Anderson Possa possui
pós-graduação em Processo
Civil, mestrado em Economia
pelo Instituto Brasiliense de
Direito Público-DF, é doutorando em Ciências Contábeis
pela FUCAPE Business School e recentemente foi aprovado no mestrado em Finanças
pela Universidade Sorbonne
(França). Possui cursos e certificações pela Fundação Dom
Cabral – FDC, Fundação Getúlio Vargas – FGV, Universidade
de São Paulo – USP e instituições internacionais. Na Caixa,
empresa na qual atuou por
19 anos, exerceu as funções
de superintendente Nacional,
superintendente Executivo, gerente Regional e gerente Geral.
A Diretoria Executiva do Banco do Nordeste passou a ter a
seguinte composição: Anderson Aorivan da Cunha Possa
(acumulando Presidência e Diretoria de Negócios), Bruno Ricardo Pena de Sousa, Cornélio
Farias Pimentel, Hailton José
Fortes, Haroldo Maia Júnior e
Thiago Alves Nogueira.
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PARTICIPE DO
28º SEMINÁRIO DE
INVESTIMENTOS
E BENEFÍCIOS
Evento
contará com a
participação
de importantes
nomes, como
Mansueto
Almeida Júnior,
Ex-Secretário
do Tesouro
Nacional, e
Luís Ricardo
Martins,
DiretorPresidente
da Abrapp

nior, Ex-Secretário do Tesouro Nacional,
atualmente na BTG Pactual, e Luís Ricardo Martins, Diretor-Presidente da Abrapp. Além disso, teremos a participação
do presidente do Banco do Nordeste,
Anderson Possa, na abertura do evento.
Também contaremos com outros especialistas de instituições como o BNB, Kinea Investimentos, Lacan Ativos Reais,
Captalys, MAG Investimentos, SulAmérica e Aditus Consultoria Financeira, que
apresentarão painéis como Cenários
Macroeconômicos para 2022, Como
Manter a Competitividade das EFPC na
Nova Economia Digital, dentre outros.

DIA 25.NOV
8h30
Abertura
9h15 - 10h15
Os Desafios e Oportunidades da Previdência
Complementar na Nova Economia
Palestrante: Luís Ricardo Martins
Diretor-Presidente da Abrapp
10h15 - 10h30 Intervalo
10h30 - 12h00
Cenários Macroeconômicos para 2022
Palestrantes: Mansueto Almeida Júnior, BTG
Pactual e Luiz Esteves, BNB
12h - 15h - Intervalo
15h - 17h
Oportunidades de Investimentos ESG
15h - 16h20 Fundo de Investimentos em
Participações - FIP
Palestrante: Kinea e Lacan Investimentos
16h20 - 17h - Cenários para Renda Fixa e
Crédito Privado
Palestrante: Captalys

R

eserve sua agenda:
o 28º Seminário de
Investimentos e Benefícios, momento
mais importante da agenda
anual da Capef, está confirmado para os próximos dias 25 e
26 de novembro. Pensando no
seu bem-estar, este ano o evento novamente ocorrerá com
programação 100% on-line.
Na oportunidade, vamos reunir,
de forma virtual, nossos Participantes com os profissionais
de investimentos da Entidade
e especialistas de instituições
financeiras, para discutir o cenário econômico e traçar a Política de Investimentos para o
próximo ano.
A sua participação é fundamental, pois é neste momento que
os ativos, aposentados e pensionistas dos Planos BD e CV I
têm a oportunidade de ser parte ativa na determinação das

www.capef.com.br

PROGRAMAÇÃO

estratégias de aplicações dos
recursos, tendo como base os
cenários
macroeconômicos
apresentados pelos profissionais convidados, o que torna o
evento um instrumento indispensável para a eficiente gestão dos recursos dos planos
administrados pela Entidade.
Reunindo especialistas do
mercado financeiro e previdenciário nacional, o Seminário
deste ano contará
com nomes relevantes, como
Mansueto
Almeida Jú-

O evento acontecerá de maneira 100%
on-line, com transmissão ao vivo pelo
Youtube.
Para participar, você
deve realizar sua inscrição
pela página do evento:
www.capef.com.br/site
/28seminario

DIA 26.NOV
9h - 10h
Como Manter a Competitividade das
EFPC na Nova Economia Digital
Palestrante: Devanir Silva
Superintendente Geral daAbrapp
10h - 10h40
Investimentos no Exterior
Palestrante: MAG Investimentos
10h40 - 11h Intervalo
11h - 11h40
Investimentos em Renda Variável
Palestrante: Sul América

Faça parte
deste momento
decisivo e
ainda concorra
ao sorteio de
prêmios ao longo
do evento.

11h40 - 12h
Estratégias de Alocação de Ativos e
Rentabilidade dos Investimentos
Palestrante: Aditus Consultoria Financeira
12h - 15h - PAUSA
PROGRAMAÇÃO RESTRITA
15h - 17h
Planos Previdenciários, Alocação dos
Investimentos, Consolidação dos Cenários
e Proposta da Macrocarteira para 2022
Palestrante: CAPEF
17h - Encerramento

5

6

ed . S e t - Out / 2021

A c o nt e c e

CAPEF CONCLUI
PROCESSO DE
ADERÊNCIA
À LGPD
A Capef iniciou o segundo semestre de 2021 com uma grande conquista, tendo concluído
em agosto o processo de aderência à Lei Geral de Proteção
de Dados, que estabelece diretrizes importantes e obrigatórias para a coleta, processamento e armazenamento de
dados pessoais.
Destaca-se que a Entidade foi
uma das primeiras instituições
do Sistema de Previdência
Complementar a se adequar às
novas regras, prezando pela segurança dos nossos participantes, empregados, fornecedores
e patrocinadores.
De acordo com o Diretor Presidente, Jurandir Mesquita, o caminho para se adaptar à LGPD
foi desafiador e exigiu um planejamento apurado, que começou
com um estudo interno.
- Tendo em vista ser uma legislação nova, a Capef passou
inicialmente por uma análise de
todas as áreas e processos por
onde transitam dados pessoais
e sensíveis de seus participantes e empregados, buscando
identificar seu uso, forma de
tratamento e guarda, seguido
de um diagnóstico dos níveis de
segurança aplicados no tratamento dos dados, com base na
ISO 27701 e na LGPD – ressaltou o diretor.
Passada esta primeira etapa
do projeto, Jurandir explica que
posteriormente foi realizado um
plano de adequação, com o objetivo de tornar a entidade comwww.capef.com.br

Saiba quem ganhou
o sorteio de concessão
2021.1

pletamente aderente aos requerimentos da LGPD, o qual foi
executado de forma ágil e com
primor, graças ao empenho de
todos os envolvidos.

Pensando em proporcionar um momento inesquecível ao nosso público, desde
o último ano, a Capef vem realizando
sorteio de prêmios entre os Participantes com aposentadoria concedida no
período.

- Estes desafios foram superados com a criação de um grupo
de trabalho multidisciplinar, aliado ao engajamento de todas as
equipes da Capef, e com o apoio
de consultoria especializada na
disciplina de segurança da informação e proteção de dados
pessoais – destacou.

Em setembro, membros da área de Comunicação, com o acompanhamento
de representantes da Auditoria Interna
da Capef, realizaram o sorteio entre os
33 participantes que se aposentaram no
primeiro semestre de 2021.

Uma das principais ações que
fez parte do projeto foi a elaboração da Política de Privacidade
e Proteção de Dados Pessoais.
Este documento, lançado em
dezembro de 2020, passou a
orientar a Entidade no tratamento dos dados dos usuários dos
seus diversos canais de comunicação.
Na publicação, é possível ter
acesso aos princípios fundamentais da gestão e proteção
de dados pessoais adotados
pela Entidade, que seguem as
boas práticas e rígidos padrões
de segurança.
Para o nosso público, Jurandir
explica qual o maior benefício
proporcionado pela legislação e
pelas adaptações implementadas pela Capef:
- Será a confiança por parte dos
participantes de que a Capef
permanentemente protege seus
dados pessoais e utiliza-os somente em seu benefício e para
cumprimento da missão da Caixa – finalizou.

RENOVADO
QUADRO DE
CONSELHEIROS
INDICADOS

APOSENTOU-SE
E SE DEU BEM!

Aposentar-se é um momento único e especial para todos. O fim de um ciclo de
anos dedicados à carreira profissional
merece ser tratado com muito carinho,
não é verdade?

O sorteado foi o Participante Assistido do Plano BD
residente de Fortaleza, Sr.
Élcio Pereira da Silva. Ele
ganhou uma hospedagem
em um fim de semana, com
acompanhante!
Aposentado desde janeiro deste ano,
Élcio garante que não esperava ser
contemplado, pois “é muito difícil ser
sorteado em alguma concorrência”. No
entanto, dessa vez ele se deu bem e vai
poder levar sua esposa para aproveitar
o prêmio.
Daqui alguns meses, Élcio completa
um ano de aposentadoria. Com isso, já
consegue fazer um balanço sobre a relevância do Plano BD nessa nova fase da
vida: “Tem muita importância enquanto
previdência, pois completa a quantia irrisória que recebo do INSS, mesmo após
quase 45 anos de trabalho. Graças à Capef e algumas economias que fiz, consigo manter um bom padrão de vida junto
com meus familiares”.
Com relação aos planos para a etapa pós-laboral, o novo aposentado garante que o
prêmio tem tudo a ver: “Tenho planos de
viajar e conhecer novos lugares. Primeiro
no Brasil, depois no exterior. A pandemia
que está assolando o mundo impediu que
eu começasse a por em prática, mas espero começar no próximo ano”.
Desejamos parabéns ao Sr. Élcio e uma
excelente aposentadoria para ele e todos
os aposentados Participantes da Capef!
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Encerrou-se em 31 de outubro, o mandato dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Capef indicados pela administração do Banco do Nordeste.

NOVO RECURSO
PERMITE IDENTIFICAR
SE SEU COLEGA PODE
SER INDICADO AO
PLANO CV I
Ter seu plano de previdência garantido é muito bom! Ao
mesmo tempo, acreditamos que a cultura previdenciária
também merece ser disseminada entre o nosso ciclo, de
forma a contribuir com a segurança financeira de outras
pessoas importantes na nossa vida.
Por isso, este ano estamos promovendo a campanha
“Embaixadores da Previdência”, que visa incentivar os
Participantes dos nossos planos a indicar colegas do
Banco que ainda estão sem cobertura previdenciária
para aderir ao Plano CV I.
Caso ele se inscreva impulsionado pela sua indicação,
ambos ganham um brinde institucional e você ainda
pode ganhar um vale-compras no valor de R$ 1.000.

“MAS COMO EU SEI QUEM PODE OU NÃO
ADERIR AO PLANO?”
Para resolver esse dilema, criamos uma página que informa, por meio do nome completo ou e-mail, se determinado funcionário está elegível para adesão ao plano
ou não.
Assim, quando fizer sua consulta, caso a elegibilidade
seja positiva, essa será sua chance de realizar uma indicação assertiva, podendo ganhar prêmios, e o melhor:
ser lembrado para sempre como a pessoa que fez a diferença na vida de alguém que você se importa.

CONSULTE A
ELEGIBILIDADE
DE COLEGAS
ao plano em nosso
site ou pelo QR
Code abaixo:

PARA INDICAR
UM AMIGO

acesse capef.com.br/
site/embaixadoresdaprevidencia,
ou pelo QR Code
a seguir:

Nesta data, deixaram o cargo os seguintes
membros titulares:
- José Andrade Costa,
Presidente do Conselho Deliberativo;
- Sérgio Brito Clark,
Vice-Presidente do Conselho Deliberativo;
- Gustavo Dórea,
membro do Conselho Deliberativo
- Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros;
Membro do Conselho Fiscal;
- Helton Chagas Mendes;
Membro do Conselho Fiscal.
Com isso, a partir de 1º de novembro, os Conselhos da
Entidade passaram a ter a seguinte formação (novos
membros em destaque):

CONSELHO DELIBERATIVO
INDICADOS
TITULARES

SUPLENTES

Luiz Abel Amorim de Andrade Emiliano Estevão da Paz Portela
Presidente
Thiago Alves Nogueira
Lívio Tonyatt Barreto da Silva
Vice-Presidente
Hailton José Fortes

Luiz Eduardo Magalhães de Freitas

ELEITOS
TITULARES

SUPLENTES

João Francisco Freitas Peixoto

Miguel Nóbrega Neto

Lourival Nery dos Santos

Gabriel Fernando Rocha

Gildete Mesquita Ribeiro

André Lima Torres

CONSELHO FISCAL
INDICADOS
TITULARES

SUPLENTES

Wamberg Glaucon Chaves de Oliveira João Robério Pereira de
Messias
Alison Ramon Santos e Silva
Irenaldo Rubens Nunes
Soares

ELEITOS

TITULARES

Genival Vila Nova
Presidente
Leonardo da Hora Barreto
Vice-Presidente

SUPLENTES
Luiz Alberto da Silva Júnior
Luiza Maria Gouveia do Rego

Pelo empenho ao longo do mandato, agradecemos
aos conselheiros que se despedem e desejamos as
boas-vindas aos novos membros que chegam para
contribuir com o fortalecimento da nossa Caixa de
Previdência.
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MAXIMIZE SEU GANHO
FISCAL, INCREMENTE SEU
BENEFÍCIO E CONCORRA
A PRÊMIOS!
O final do ano está se aproximando
e, com ele, a possibilidade de obter
o máximo de ganho fiscal também! Para que os Participantes
do Plano CV I possam se planejar
financeiramente hoje e no futuro,
otimizando os seus investimentos,
disponibilizamos o simulador de
maximização do ganho fiscal.

MAXIMIZE SEU GANHO
FISCAL
Investir em Previdência Complementar traz uma série de vantagens. Dentre elas, a possibilidade
de, no ato do preenchimento da
declaração completa de Imposto
de Renda (IR), deduzir as contribuições pagas ao plano até o limite de
12% da renda tributável.

Então, caso o total das suas contribuições ao plano, até dezembro, não alcancem esse limite de
12%, você pode realizar um aporte
facultativo 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 imposto a ser restituído.
Quer saber quanto você ainda
pode investir para obter o máximo de ganho fiscal e também
quanto você vai economizar de IR,
caso faça essa alocação? Acesse
o simulador de maximização do
ganho fiscal pela área restrita do
nosso site/APP, ou clicando no QR
Code abaixo.

Pensando em ajudar a
manter o seu bem-estar futuro na trilha certa, criamos
algumas ações para te incentivar a incrementar seu
benefício:
- O Participante que mais
efetuar aportes ao longo de 2021 ganhará R$
500,00 em sua conta no
Plano CV I;

- Os Participantes que maximizarem o ganho fiscal
ou efetuarem portabilidade para o Plano CV I
em 2021 concorrerão ao
sorteio de R$ 300,00 em
vale-compras.

INVISTA NA SUA
APOSENTADORIA
E COLOQUE
SEU FUTURO NA
TRILHA CERTA!

www.capef.com.br
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EMPRÉSTIMO: QUANDO
VALE A PENA FAZER?

V

erdade seja dita: pelo menos uma vez na vida você já
cogitou fazer um empréstimo. As finanças fogem do
controle, o cartão de crédito estoura, há
uma emergência familiar de saúde, a
viagem dos sonhos está se aproximando… as possibilidades são inúmeras –
e as empresas que ofertam, também!
Existe um manual ensinando os SIMs e
os NÃOs desta modalidade de crédito?
Infelizmente, não criaram ainda. Mas,
por meio de dicas simples, a gente te
ajuda a identificar quando vale a pena e
quando é só furada.
Por mais organizada que seja a sua
vida financeira, a possibilidade de aportar uma graninha a mais existe e, em
muitos casos, é válida. Por exemplo,
se você é um microempresário e quer
injetar dinheiro na operação para fazer
uma reforma, aumentar o mix de produtos ou até reposicionar sua marca
e não tem de onde tirar no momento, com certeza abrir o aplicativo do seu banco ou entrar
no site de alguma financeira
p a r a saber mais já fizeram
parte da sua lista de
atividades do dia.
Pra começar, é bom
diferenciar os tipos
de empréstimo:
CONSIGNADO: o que
mais vemos divulgado
por
aí, seja em panfletos no
meio da rua, seja na televisão, nos
programas mais populares. Acontece de forma que cada uma das
parcelas é descontada na folha de
pagamento ou até mesmo na aposentadoria do contratante;
PESSOAL: é mais simples, pois é
realizado diretamente entre as duas
partes - o solicitante e a instituição
financeira. Em alguns casos, há o oferecimento de um bem como garantia;
CHEQUE ESPECIAL: de especial
mesmo, só o nome. Uma das maiores armadilhas na qual o brasileiro
gosta de cair. Sabe aquele limite pré-aprovado que o banco disponibiliza?
Quando o cliente assina essa modalidade, este crédito é utilizado de forma automática assim que o dinheiro
da conta acaba;
FINANCIAMENTO: não parece, mas
também se trata de um empréstimo.
Neste caso, o uso do aporte financeiro é para um fim específico, como um

carro ou uma casa e o próprio bem
acaba funcionando como garantia.

A pergunta é: independente
do caso, quando vale a pena
fazer um empréstimo?
Antes de responder, é importante lembrar
que quem já é Participante da Capef tem
uma enorme facilidade na hora de contratar
um empréstimo pelos planos da Entidade,
pois os juros são menores, a burocracia é
menor ainda e a simplicidade na hora do
pagamento é incomparável. Entretanto, é
sempre bom lembrar: este é um benefício
para quem está com os dados em dia junto
à instituição. Se você não participou do processo de Recadastramento 2021, sua linha
de empréstimo está suspensa. Atente-se!
Agora voltando à resposta, separamos seis
diferentes situações para que você avalie
com atenção, sempre levando sua vida financeira em consideração. Analise com
clareza os exemplos citados e veja o que se
adequa à sua realidade.
Ah, atenção a dois indicadores importantes:
a taxa de juros e o Custo Efetivo Total – CET.
A primeira é óbvia e autoexplicativa. Impacta diretamente no valor final que você deverá pagar. Já o CET é um valor que contém
inúmeros itens dentro dele, como o seguro,
os tributos e outras despesas. Avalie os dois
antes de contratar seu empréstimo, sempre!
1) Se for pra gastar menos, vale a pena!
Imagina que você estourou dois cartões e
está pagando parcelas altíssimas. Faça o
cálculo: se obter um empréstimo para quitar
os dois cartões gerar uma parcela MENOR
da que você está pagando no momento, talvez seja bom considerar. Afinal, os juros dos
cartões pelo não pagamento são gigantescos, a dívida sobe diariamente e a tendência
é que vire uma grande bola de neve.
Ao escolher fazer um empréstimo pessoal,
você passará a pagar um valor fixo somente
a uma instituição e com juros pré-definidos.
É um investimento para ter, novamente, o
controle da sua vida financeira.
2) Se for para ganhar um desconto antecipado, vale a pena!
Em alguns casos, o pagamento antecipado de parcelas (de um financiamento imobiliário, por exemplo) pode gerar um bom
abatimento no final do valor. Até mesmo
algumas instituições financeiras, na hora de
negociar dívidas, podem abrir exceções e
ceder descontos consideráveis para encerrar sua dívida.
Se esse for o seu caso e se a parcela do
empréstimo for razoavelmente menor que o
pagamento mensal do bem em questão, é
um bom investimento. Lembrando sempre
de ter tudo na ponta do lápis para não se
perder na troca de uma parcela por outra.

3) Se for para itens não essenciais, não vale
a pena!
Roupas, perfumes, viagens, acessórios, tecnologia… fazem brilhar os olhos de todos,
mas, no fim das contas, só devem ser consumidos quando o dinheiro não vai fazer falta.
Se a sua vontade de ter coisas for grande,
fazer um empréstimo só para matar essa
vontade não é uma boa opção. Controle a
vontade de gastar e se programe melhor
para comprar itens que realmente façam a
diferença – e só quando tiver uma graninha
sobrando!
4) Se for para investir em uma carteira sem
planejamento, não vale a pena!
O primeiro mandamento de quem quer começar a construir uma carteira de investimentos é: elimine todas as suas dívidas. Se
você está com a vida financeira descontrolada, pegar um empréstimo só para começar
a criar a sua carteira de investimentos, ainda
que sejam de alta liquidez, não é uma boa
opção. Organize, primeiro, as suas finanças
e, posterior a isso, inicie a sua vida de investidor(a).
5) Se for para investir em um negócio com
boas perspectivas de retorno, PODE valer a
pena!
Se a situação for com foco em investir ou até
ampliar o seu negócio, pode valer a pena. É
de suma importância que o empréstimo tenha uma finalidade bem definida e não seja
desviado no meio do percurso. Não é válido
utilizá-lo para cobrir despesas quando o objetivo principal era outro. Mantenha a meta
até o final e balize as suas decisões com o
planejamento financeiro debaixo do braço.
Afinal, o empréstimo deve ser uma ajuda,
não a sua ruína.
6) Se for para investir em conhecimento,
PODE valer a pena!
Existem cursos muito específicos que realmente podem dar um upgrade salarial na
sua carreira. Se o empréstimo em questão
for para investimento intelectual e que o retorno venha em um prazo bem determinado,
pode valer a pena.
A dica, para este caso, é verificar se alguma outra conta ficará descoberta, pois, no
decorrer do curso, o ideal é que o compromisso com a instituição seja honrado e o
dinheiro permaneça com foco em finalizar a
empreitada educacional. No fim das contas,
avalie: será que um curso mais barato, um
curso gratuito ou até uma consultoria com
um profissional farão o mesmo efeito? Pontos a se pensar.
O que vale a pena mesmo é ser livre de dívidas, construir um futuro
tranquilo e deixar o
dinheiro trabalhar pra você.
Se você escolhe esse
caminho, lembre-se
que a Capef
está ao seu
lado!
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PANORAMA DOS PLANOS BD E CV I

A CAPEF É
A MINHA MÃE
ADMINISTRATIVA

Resultados CAPEF

Plano BD

Setembro/2021

Quantidade de Participantes
18%

60%

6.362
participantes

22%

Resultados CAPEF

Plano CV I

Setembro/2021

Quantidade de Participantes
Participantes
Assistidos
(Aposentados)

3.786

Beneﬁciários de Pensão

1.441

Ativos

1.135

Rentabilidade do mês

%

93%

6.144
participantes

6%
1%

Participantes
Assistidos
(Aposentados)

342
73

Beneﬁciários de Pensão

5.729

Ativos

Rentabilidade do mês

%

0,04

0,24

N

o dia 1º de outubro, celebramos a vida daqueles que
possuem muitos conselhos
para dar e muitas histórias para
contar: nossos idosos. Em comemoração a essa data, a Capef conversou com o participante José Ferreira Silva, Participante Assistido do
Plano BD da Capef.
José foi convocado ao Banco do
Nordeste com apenas 18 anos.
Admitido na cidade de Novas Russas, nosso Participante mal esperava pelos frutos que a sua carreira
profissional lhe proporcionaria. Ele
se lembra da sua trajetória nas
cidades de Sobral, São Benedito,
Oeiras, João Pessoa, Garanhuns e
Fortaleza.
Nesses anos, o Sr. Ferreira teve
a oportunidade de estar entre os
primeiros Participantes da Capef,
o que lembra com muito orgulho.
“Naquela época a gente não era
rico, não tinha essas condições que
tem hoje. Então, tudo o que aparecia para melhorar a sua vida, você
tinha que se inscrever. Me inscrevi
sem saber o que seria, mas sabia
que ela ajudaria as pessoas”, conta
o Participante.
Após 30 anos dedicados ao Banco
do Nordeste, ele decidiu que era
hora de se focar em outras coisas.

www.capef.com.br

“Antes da minha aposentadoria eu
não dava tanta assistência à minha
família. Então, quando eu me aposentei eu procurei dar mais atenção
aos meus familiares, não arrumei
outro emprego, nem nada”, revela
José.
Como fruto do seu trabalho e de
suas ações previdentes, José pôde
dedicar-se àqueles que mais ama..
Hoje, ele conta com muito orgulho
da oportunidade de ter formado
os seus quatro filhos na Universidade de Fortaleza. “A minha vida
foi o Banco do Nordeste, a quem
agradeço por tudo, e minha família
também agradece. A vida pra mim
foi muito boa porque eu entrei novo
no banco e considero a Capef como
minha mãe administrativa”.
Atualmente, com mais de 30 anos
usufruindo de seus investimentos,
Sr. Ferreira reconhece que o planejamento para a sua aposentadoria
fez total diferença no futuro de sua
família. “Se não fosse a Capef, hoje,
muita gente estaria passando altas
necessidades. Essa Entidade foi
uma dos melhores ideias que os
dirigentes do banco tiveram. Hoje
estou vivendo pedindo a Deus que
não deixe a Capef se acabar, que
coloque pessoas que entendam o
que é a vida, porque a situação está
muito difícil”.

A MINHA VIDA
FOI O BANCO
DO NORDESTE E
HOJE AGRADEÇO
A TUDO, E MINHA
FAMÍLIA TAMBÉM
AGRADECE. A
VIDA PRA MIM
FOI MUITO BOA
PORQUE EU ENTREI
NOVO NO BANCO
E CONSIDERO
A CAPEF COMO
MINHA MÃE
ADMINISTRATIVA”

Metal atuarial do mês

Metal atuarial do mês

1,57

1,63

Distribuição e desempenho dos investimentos

Distribuição e desempenho dos investimentos

13,29%
3,44%

85,66%

100%

do patrimônio

4,10%

6,26%

0,15%
2,46%
2,03%

66,60%

%
set/21

%
acum.

Renda Fixa

0,44

5,29

Renda Variável

-4,46

Imobiliário

0,07

Estruturado
Investimentos no Exterior
Operações com Participantes

1,46 12,12

100%

do patrimônio

6,68%
4,88%
4,45%
%
set/21

%
acum.

Renda Fixa

1,26

9,40

-6,60

Renda Variável

-5,37

-4,44

1,00

Imobiliário

-1,34

-8,98

-2,59

3,67

Investimentos no Exterior

-0,45

5,66

-0,03

3,24

Estruturado

-0,10

5,98

Operações com Participantes

1,46 12,81

Rentabilidade no ano

%

Rentabilidade do ano

%

4,66
Metal atuarial no ano

6,08
Metal atuarial do ano

11,40

Resultado atuarial
valores em R$ mil

José Ferreira Silva
Participante do Plano BD
da Capef.

10,88

Resultado atuarial
set/21

valores em R$ mil

set/21

Patrimônio Líquido (A)

3.726.677

Patrimônio Líquido (A)

1.562.924

Provisões Matemáticas (B)

3.781.233

Provisões Matemáticas (B)

1.558.413

Situação atuarial

-54.556

Situação atuarial

4.511

PARTICIPE DA PESQUISA EM NOSSO SITE

OU PELO QR CODE A SEGUIR:

