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Em uma manhã de quarta-feira, mais 
precisamente no dia 8 de março de 
1967, nascia a Caixa de Previdência dos 
Funcionários do Banco do Nordeste. 
Nordestina com orgulho, nossa prota-
gonista acaba de completar 55 anos 
de compromisso em proporcionar uma 
vida financeira melhor, hoje e no futuro, 
para milhares de famílias.

Cinco décadas e meia após sua criação, 
a Capef cresceu, rendeu frutos e osten-
ta com honra a posição de 2ª maior En-
tidade Fechada de Previdência Comple-
mentar do Norte e Nordeste e 30ª maior 
do país. São mais de 12.500 participan-
tes e um patrimônio de investimentos 
totalizando mais de R$ 5,76 bilhões. 

Como forma de ilustrar o tamanho e im-
portância da Capef, só no ano de 2021 
nossos planos BD e CV I pagaram mais 
de R$ 498 milhões em benefícios, tudo 
isso fruto de uma longa jornada de tra-
balho sério e de ações previdentes dos 
nossos assistidos, que investiram para 
o futuro, enquanto ainda colaboravam 
ativamente com o desenvolvimento da 
nossa região.

Fomentar a cultura previdenciária dos 
funcionários do BNB, inclusive, tem sido 
um dos focos da nossa gestão. E os re-

zemos questão de compartilhar todas 
as nossas ações, de diversas maneiras. 
No último ano, novamente como exem-
plo, obtivemos mais de 1.700 participa-
ções em nossos eventos online. Essa foi 
a forma que encontramos de estarmos 
juntos, mesmo neste momento em que 
o contato físico esteja sendo evitado.

E não para por aí: estamos cada vez 
mais próximos de novas conquistas. Es-
tamos na iminência de obter a aprova-
ção, por parte dos órgãos reguladores, 
da alteração do estatuto da Entidade, 
que permitirá a administração do plano 
família e de outros Planos Instituídos, 
além da alteração do regulamento do 
Plano CV I, que deixará o Plano mais fle-
xível e aderente às suas necessidades.

Realmente, chegar aos 55 anos não é 
uma tarefa fácil. Mas saber que somos 
reconhecidos pelos nossos participan-
tes, que nos enquadraram na Zona de 
Qualidade na última pesquisa NPS (pes-
quisa de satisfação), serve como com-
bustível para que toda a equipe continue 
trabalhando arduamente para garantir a 
segurança de todos que depositam con-
fiança na entidade. 

Vida longa à Capef! E a você,  
que nos entregou sua confiança,  
nosso muito obrigado!

sultados estão aparecendo. No último 
ano, arrecadamos quase R$ 4 milhões 
em contribuições extras e 147 empre-
gados aderiram ao Plano CV I, assegu-
rando um futuro muito mais tranquilo. 
São esses que, quando menos espera-
rem, estarão usufruindo dos benefícios 
que contabilizaremos nos aniversários 
vindouros da nossa caixa.

Para chegar ao 55º aniversário de for-
ma sólida e garantir que muitas outras 
outras celebrações sejam possíveis, ao 
longo de todos esses anos, a gestão 
tem demonstrado dedicação e respon-
sabilidade em sua missão de perpetui-
dade da instituição. 

Não é à toa que focamos tanto em con-
quistar novos aderentes e no bom uso 
dos recursos administrativos, elemen-
tos que nos levaram ao posto de 2º me-
nor custo por participante entre as enti-
dades do país, de acordo com o último 
ranking publicado pela PREVIC. Como 
consequência, conseguimos em 2021 
reduzir novamente a taxa incidente so-
bre as contribuições do BD, de 7% para 
5,80%, e do CV I, de 4,5% para 4,25%.

Mas de nada adiantaria tudo isso, sem 
um modelo de governança transparente 
e próximo do Participante, por isso, fa-

INFORMAÇÕES 
PARA IR   
DISPONÍVEIS  
EM NOSSO 
SITE
O prazo para entrega da 
declaração do Imposto de Renda 
Pessoa Física 2022 (ano base 
2021) teve início no dia 7 de 
março e se encerra em 29 de abril. 
O contribuinte que apresentar 
a declaração após esta data 
pagará multa de 1% a 20% sobre 
o imposto devido, tendo o valor 
mínimo de R$ 165,74.

Para que você possa efetuar o 
procedimento o quanto antes, a 
Capef disponibilizou, no dia 25 
de fevereiro, as informações da 
Entidade necessárias ao preen-
chimento da declaração.

Confira abaixo como acessar o 
documento, de acordo com seu 
perfil.

PARTICIPANTES  
ATIVOS
Para acessá-las, você deve rea-
lizar o login na área restrita do 
site, acessar o menu “Outros Ser-
viços”, “Informações de IRPF”. 

Lembre-se que neste documento 
constam informações sobre em-
préstimos e contribuições não 
consignadas em folha de paga-
mento do Patrocinador, já que as 
contribuições ordinárias descon-
tadas em folha constam no Com-
provante de Rendimentos dispo-
nibilizado pelo seu empregador.

APOSENTADOS E  
PENSIONISTAS

Para acessá-las, você deve reali-
zar o login na área restrita do site, 
no Menu “Demonstrativos” e, em 
seguida, “Comprovante de Rendi-
mentos”. 

Após ser observada uma estabilização na curva de casos de Co-
vid-19 em Fortaleza, a Capef retomou, no dia 7 de março, o atendi-
mento presencial aos Participantes.

Com funcionamento de segunda à sexta, das 09h às 16h, o atendi-
mento presencial ocorre exclusivamente por meio de agendamen-
to, pelos canais a seguir.

Sua saúde é o bem mais 
precioso. Previna-se!

0800 970 5775 / 4020-1615  

85 9.9761 0077 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA 
Necessário o uso de máscara;

Levar somente 1 acompanhante e se necessário;

Chegar 10 minutos antes do horário agendado  
para assegurar a pontualidade do atendimento.

ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 
É RETOMADO A 
PARTIR DE 
7 DE MARÇO  

AGENDE SEU ATENDIMENTO

LINK DO  
QR CODE  
AO LADO
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N ão é segredo para nin-
guém que 2021 foi um 
tanto indigesto para os 
investidores de todo 

o país. E é bem provável que você 
tenha iniciado o ano de 2022 com 
a impressão de que as coisas pa-
recem longe de melhorar, afinal, 
além da pandemia e eleições, que 
já eram fatores previstos de movi-
mentação do mercado, o mundo 
passou a ser acometido por uma 
guerra em pleno século XXI.

A pergunta que muitos devem es-
tar se fazendo é: que estratégias os 
gestores do meu plano de previdên-
cia estão adotando para superar os 
desafios de um ano que começa 
tão intenso? 

Para responder a essa e 
outras perguntas, batemos 
um papo com nosso Dire-
tor de Administração e In-
vestimentos, Sérgio Clark. 
Na entrevista, ele explicou 
mais a fundo os resulta-
dos do último ano e que 
medidas já foram e es-
tão sendo adotadas 
para melhorar a perfor-
mance das aplicações 
dos Planos BD e CV I. 
Além disso, ele deu 
sua opinião sobre 
os impactos ma-
croeconômicos 
do conflito en-
tre a Rússia e a 
Ucrânia. Confira!  

COMO NOS 
PREPARAMOS 
PARA UM  
2022 TÃO  
INTENSO?

O que ocasionou esses 
resultados nos últimos meses, 
principalmente em 2021?
Em resumo, a recuperação da ativida-
de econômica tão esperada para 2021 
não aconteceu. Pelo contrário, as incer-
tezas ocasionadas pela pandemia, den-
tre outros fatores, fizeram com que a 
economia sofresse em todo o mundo. 
No Brasil, o ano foi marcado por baixo 
crescimento econômico, manutenção 
de elevado índice de desemprego, alta 
da inflação - que voltou a alcançar dois 
dígitos -, e queda da Bolsa de Valores. 

Diante desse cenário, dois pon-
tos foram fundamentais para 
que nossos planos não alcan-

çassem a meta. Um deles foi 
o desempenho dos ativos 
em renda variável. O índice  
Bovespa (principal indica-
dor médio de desempe-
nho do mercado de ações 
no Brasil) fechou o ano 
em queda de 11,93%. 
Embora ocupe uma 

parcela relativamente 
pequena na carteira 
dos dois planos, os 
índices negativos da 
renda variável con-
tribuíram para os 
números finais.

No entanto, a ren-
da fixa também 
não alcançou 
bons resultados, 
sendo esse o se-
gundo e principal 
motivo para o não 

atingimento da 
meta atuarial no úl-

timo ano. 

Mas como a renda 
fixa obteve resultados 

negativos?
Uma parte expressiva dos títu-
los públicos que compunham 
a carteira de renda fixa dos 
planos BD e CV I estavam 
“marcados a mercado”, ter-
mo técnico utilizado para di-
zer que os preços dos títulos 
estavam sendo contabiliza-
dos diariamente pelo preço 

de venda do ativo no mercado 

secundário. Como muitos dos papéis 
foram adquiridos  em momentos de 
pré-turbulência, com as altas na taxa de 
juros verificadas no último ano, em um 
cenário de pandemia e posteriormente 
problemas fiscais do governo, nossos 
ativos se desvalorizaram contabilmen-
te uma vez que os títulos de renda fixa 
passaram a ser oferecidos com prê-
mios maiores. Mas como eu disse, as 
perdas na renda fixa foram apenas con-
tábeis, uma vez que o retorno acordado 
no ato da compra continua preservado, 
está mantido o mesmo.

E quais as estratégias 
adotadas pela Capef para 
enfrentar esse cenário 
econômico que parece se 
manter em 2022? 
Já era de se esperar que 2022 conti-
nuaria sendo um ano de volatilidade. 
Além do Brasil já vir num crescimento 
econômico tímido, abaixo do esperado, 
com alta inflação, esse ano teremos 
eleições presidenciais, algo que por si 
só já mexe com os mercados. Por isso, 
a nossa estratégia está sendo adotar 
uma postura mais defensiva. Nós re-
adequamos a carteira para diminuir a 
volatilidade.

Como foi essa readequação?
Há cerca de dois anos, quando a infla-
ção deu uma arrefecida e a taxa básica 
de juros estava reduzida a níveis recor-
des no Brasil, a Capef se viu obrigada 
a procurar alternativas para buscar al-
cançar a meta atuarial estipulada para 
os Planos, tais como ampliar a partici-
pação em renda variável, como bolsa 
de valores, investimentos no exterior, 
fundos multimercados, pois os títulos 
de renda fixa não pagavam prêmios su-
ficientes para o nosso objetivo. 

Esse cenário foi mudando com a pan-
demia, particularmente a partir do ano 
passado, quando o Banco Central co-
meçou a elevar a Selic e os títulos públi-
cos passaram a ser oferecidos a uma 
taxa maior para os investidores. 

No segundo semestre de 2021, a partir 
de outubro, visando aproveitar essa su-
bida crescente da taxa de juros, a Capef 
passou a adequar sua posição, trocan-
do títulos mais longos por papéis mais 
curtos com taxas bastante atrativas e 

“marcados na curva”, ou seja, que não 
sofrem contabilmente com a oscilação 
de juros do mercado, a tal volatilidade a 
que me referi anteriormente.

Já em 2022, projetando um ano não 
menos volátil, demos sequência à es-
tratégia de proteção das carteiras. 
Reduzimos a exposição em ativos de 
risco, como ações, fundos imobiliários, 
e migramos recursos e novas entradas 
para esses títulos de renda fixa, apro-
veitando que estão com retorno acima 
das nossas metas de rentabilidade.

Também rebalanceamos a carteira de 
investimentos no exterior, nos desfa-
zendo de ações de empresas com foco 
em crescimento, como as de tecnolo-
gia, por exemplo, e realocamos para 
empresas mais consolidadas no mer-
cado, como as de commodities.

Por falar em investimentos 
no exterior, como o conflito 
entre a Rússia e Ucrânia pode 
impactar nossos planos?
Primeiramente, há de se ressaltar que 
a Capef não possui aplicações em ne-
nhum dos dois países. Com relação ao 
impacto macroeconômico, no meu en-
tendimento, a não ser que a guerra se 
espalhe pela Europa, ou até mesmo se 
estenda por um período longo, a conse-
quência já vem sendo vivenciada, que é 
o agravamento da pressão inflacioná-
ria e instabilidade econômica, não só 
no Brasil, mas no mundo todo. Então, 
por enquanto não vejo como um fator 
de grande impacto para os nossos pla-
nos, uma vez que as nossas estratégias 
mencionadas já buscam se defender 
dessas situações de instabilidade. O 
conflito mantido como está até aqui, 
localizado apenas na Ucrânia, não trará 
maiores impactos em nossa estrategia. 

Quais as perspectivas para 2022?
É lógico que o mercado financeiro não 
nos permite cravar nada, porque o fu-
turo está cada vez mais incerto, mas 
acredito que com as nossas medidas 
de proteção contra volatilidade na car-
teira, a tendência é começarmos a re-
verter os resultados negativos, com 
nossos planos alcançando a meta de 
rentabilidade do ano.

Pandemia, eleições, guerra...
descubra as estratégias da Capef 
para suavizar os impactos nos 
investimentos
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RECADASTRAMENTO:  

NÃO DEIXE   
PARA A  
ÚLTIMA  
HORA!

NOVIDADE NO 
CASHBACK
DA CAPEF

CAPEF CELEBRA DIA 
DO PARTICIPANTE COM 
RETROSPECTIVA DE 
2021 E PALESTRA SOBRE 
LONGEVIDADE

Toda terça-feira do mês de março, a partir do dia 8, a Capef 
irá liberar ao meio-dia uma pergunta secreta para nossos 
participantes sobre a Entidade. Você poderá encontrar a 
pergunta na página inicial do site, no app Capef e nas 
nossas redes sociais (Instagram, Linkedin e Facebook).

O primeiro participante a responder corretamente à 
pergunta sobre a Capef em cada um dos canais garante 1 
cupom para o sorteio de um vale-compras de R$ 200,00! 
Quanto mais semanas você se garantir nos acertos, mais 
cupons pro sorteio você terá!
 

CAS
HBAC

K$200

Mostre que conhece 
bem a Capef, caçando e 
respondendo às perguntas 
secretas e concorra ao 
sorteio de um vale-compras 
de R$ 200,00 no cashback 
da Capef.

PARABÉNS A TODOS QUE 
AJUDARAM A CONSTRUIR 
ESSA HISTÓRIA!
E em especial às mulheres, 
que resumem em si: força e 
delicadeza!

!

Pr
om

oç
ão

FUNCIONAMENTO

• Siga as redes sociais da Capef 
para não perder nenhuma 
publicação!

• Baixe o app da Capef e não perca 
tempo na hora de encontrar a 
pergunta da semana!

!

DICAS:

55 ANOS CAPEF

Duplamente especial:  assim 
podemos definir o dia 8 de 
março! Além de celebrar-
mos a existência das mu-
lheres, a Capef completa 55 
anos de compromisso com 
o bem-estar dos nossos 
Participantes, no presente e 
no futuro.

Ao longo desse mais de meio 
século de história, graças à sua 
confiança, construímos posi-
ção de destaque no segmento 
de Previdência Complementar. 
Atualmente, somos a 30ª maior 
Entidade do Brasil e a 2ª maior 
do Norte/Nordeste. Nossos 
planos previdenciários reúnem 

mais de 12,5 mil Participantes e 
já somam mais de R$ 5 bilhões 
em patrimônio. 

Como forma de lhe agra-
decer por fazer parte des-
ta história, preparamos 
uma ação exclusiva para 
você! Confira: 

Ficou mais fácil se beneficiar com o cashback da 
Capef! A partir de 2022, o valor mínimo para que 
os Participantes possam receber, em seu plano de 
previdência, os valores referentes à plataforma de 
cashback, caiu de R$ 50 para R$ 30.

CAPEF COMPLETA 55 
ANOS E PREPARA AÇÃO 
ESPECIAL PARA VOCÊ

Ainda não conhece o programa?  
Entenda abaixo!
Traduzida do inglês, a expressão cashback quer dizer di-
nheiro de volta e funciona da seguinte maneira: ao realizar 
compras nas lojas on-line da plataforma parceira da Capef 
Prev4U, o usuário recebe de volta parte do que pagou em 
seu Plano de Previdência. 

Esse valor fica acumulado na própria plataforma e, ao 
completar R$ 30,00, é possível recebê-lo como aporte fa-
cultativo na conta individual, disponível para Participantes 
Ativos do CV I ou como abatimento das parcelas de em-
préstimos, para os Participantes do Plano BD e Assistidos 
do CV, com empréstimos ativos junto à Entidade.

QUEM PODE SE BENEFICIAR

Os Participantes Ativos e Assistidos que estejam em um 
dos perfis abaixo, obedecendo a ordem de prioridade:

1. Participantes Ativos do Plano CV I 
saldo do cashback será utilizado como aporte facul-
tativo na conta individual do Plano (podendo até ser 
deduzido do Imposto de Renda); ou

2. Participantes do Plano BD e Participantes Assistidos 
do Plano CV I com contratos de empréstimos ativos   
saldo do cashback será utilizado na amortização  
das parcelas de empréstimos.

COMO UTILIZAR

1 Realize seu cadastro neste  
link: capef.prev4u.com.br  
ou pelo QR Code ao lado 

2 Efetue compras on-line em uma das centenas  
de 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 amortização de empréstimos).

PRECISOU FAZER UMA COMPRA?  
Aproveite a oportunidade para reverter parte 
desse gasto ao seu plano de previdência!

Em comemoração ao Dia do 
Aposentado, a Capef promo-
veu no dia 25 de janeiro seu 
tradicional evento de Dia do 
Participante. Prezando pela 
saúde de todos, mais uma vez, 
o evento foi realizado de forma 
inteiramente online e contou 
com 155 participantes, que 
assistiram a transmissão pelo 
Zoom.

A apresentação do evento 
contou com a presença do 
Diretor de Administração do 
Banco do Nordeste, Haroldo 
Maia Júnior, o Presidente da 
AABNB, José Edson Braga, a 
Diretora Presidente da AFBNB, 
Rita Josina, e Carmen Araújo, 
representando o Sindicato 
dos Bancários.

RETROSPECTIVA 2021
O Diretor-Presidente da Enti-
dade, Jurandir Mesquita, co-
meçou a sua apresentação 
mostrando as conquistas ob-
tidas ao longo de 2021, ape-
sar de ter sido um ano muito 
desafiador. 

O dirigente destacou algumas 
conquistas como a aprovação 
da alteração do estatuto pelo 
Banco do Nordeste, o que per-
mitirá a administração do Pla-
no Família, e a aprovação das 
alterações regulamentares 
do Plano CV I, que permitirá 

uma relação mais flexível com 
nossos participantes (ambas 
com aprovação pendente dos 
órgãos reguladores); a redu-
ção das taxas administrativas 
do Plano BD de 7% para 5,80% 
e do Plano CV de 4,5% para 
4,25%; a redução da taxa de 
juros do Plano BD de 5,25% 
a.a. para 5% a.a; o sucesso 
das campanhas de adesão 
e aportes; e por fim, o resul-
tado da Pesquisa NPS, que 
enquadrou a Capef na Zona 
de Qualidade entre seus par-
ticipantes.

Após a abordagem das con-
quistas obtidas, o foco do 
evento seguiu para o tema 
mais esperado pelos partici-
pantes, que foi o reajuste dos 
benefícios. Jurandir explicou 
as regras de reajuste, rentabi-
lidade e situação atuarial dos 
Planos, adiantou respostas de 
algumas perguntas dos parti-
cipantes e abriu para o escla-
recimento de dúvidas.

Se você não 
teve a oportu-
nidade de as-
sistir ao evento, 
clique no QR 
CODE a seguir

Após a fala, o presidente res-
pondeu às perguntas dos par-
ticipantes, acompanhado do 
diretor Fran Bezerra.

SAÚDE E LONGEVIDADE FINANCEIRA
Continuando a programação, a 
representante do Instituto de Lon-
gevidade MAG, Gabriela Reis, apre-
sentou uma palestra sobre saúde 
e longevidade financeira.

Gabriela abordou a realidade do 
crescimento da expectativa de 
vida do brasileiro ao longo dos 
anos, o que pede por um maior 
planejamento financeiro e um 
maior cuidado com a saúde, para 
viver bem durante longos anos. 

Em seguida, ela explicou o concei-
to de longevidade financeira, de-
senvolvido pelo Instituto MAG, que 
consiste no estímulo de ações para 
que os assistidos possam ganhar 
mais, gastar bem, poupar certo, 
investir melhor e proteger o capital.

SORTEIOS DE PRÊMIOS

Aposentou-se e se deu bem! 
Sabendo que a aposentadoria é 
um momento único e especial 

para todos, nos últimos anos a 
Capef vem realizando sorteio de 
prêmios entre os Participantes 
com aposentadoria concedida ao 
longo do ano. 

Desta forma, aproveitou-se a oca-
sião, para realizar o sorteio de um 
vale hospedagem na rede de ho-
téis credenciadas da RDC entre 
os participantes que tiveram suas 
aposentadorias concedidas no se-
gundo semestre de 2021.

O ganhador do voucher foi Sebastião 
Alves de Aquino, participante assisti-
do dos Plano BD e CV I, de Recife/PE! 

Prêmios do evento
Além do sorteio de Concessão, a 
Capef sorteou um Robô Aspirador 
e uma Airfryer entre os participan-
tes que responderam o formulário 
de avaliação do evento. A partici-
pante Maria Angela da Costa foi 
ganhadora de um Robô Aspirador 
e o participante Isaías Matos Dan-
tas garantiu uma Airfryer.
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INCERTEZAS 
CAUSADAS 
PELA 
PANDEMIA: 

É incrível como o ser huma-
no se acostuma com o 
que é bom. Você conse-

gue se lembrar do ano de 2019? 
Sim, foi o último sem preocupa-
ções com o tal do coronavírus, 
máscaras, álcool e restrições 
sociais. Tudo mudou em 2020 
e a sensação é que ainda não 
saímos do ano em questão. 
2022 chegou e o “novo nor-
mal” está aí. Logicamente, as 
vacinas funcionaram, inclusive 
terceiras e quartas doses, mas, 
ainda assim, o medo e as incer-
tezas pairam no ar. Estamos 
realmente seguros?

Segurança tem a ver com pro-
teção financeira e dinheiro 
sobrando na conta. A quebra 
de paradigma aconteceu de 
forma forçada, pois, quem não 
tinha preocupações com suas 
receitas, com certeza, passou 
a ter. Planejamento financeiro, 
economia, investimentos e as-
suntos relacionados ao capital 
nunca estiveram tão em voga. 

Apesar de todos os apesares, 
a população percebeu 
a necessidade de se 
preocupar com o fu-
turo, uma vez que o 
presente estava ca-
lamitoso.

Durante o isolamen-
to social, parte das 
pessoas realmente 
entrou em lockdown 
e evitou gastos so-
ciais, como barzinhos e 
restaurantes, por um bom 
tempo. A economia acon-
teceu de maneira compul-
sória. Já outras pessoas, tão 
logo as medidas sanitárias se 
afrouxaram, voltaram com todo 
o gás às ruas, suprindo a de-
manda reprimida e, em alguns 
casos, gastando até o que não 
havia na conta.

A questão é: independente de 
como foi a sua reação ao isola-
mento, as contas não param de 
chegar e o futuro vem a galope. 

Não dá para descartar a pos-
sibilidade de uma nova pande-
mia, mesmo que demore anos. 
Aprendemos com os erros (e 
os acertos) do passado e que-
remos estar prontos para qual-
quer possibilidade, ainda que 
remota, de situações de pânico 

na saúde, na economia 
ou em qualquer se-

tor que seja.

É o momen-
to de olhar 
para o futu-
ro, tomar 
a t i t u d e s 
e traçar 
m e t a s 
para ga-
rantir a 

s e g u -

rança financeira a longo prazo. 
Por isso, seja no “novo normal” 
ou em um futuro distópico, se-
paramos dicas especiais para 
te guiar rumo a um amanhã 
mais tranquilo. Vamos lá:

Reavalie o seu 
orçamento
Com a pandemia e o isolamen-
to, provavelmente os seus cus-
tos mensais se modificaram. É 
o momento de olhar novamente 
para a sua realidade financeira 
e entender a fundo para onde 
cada centavo está indo, reava-
liar gastos desnecessários e re-
definir prioridades. O que antes 
poderia ser essencial, talvez 
hoje seja completamente dis-
pensável.

Negocie com 
fornecedores de 
serviços
A crise financeira com a re-
cessão devido à COVID-19 as-
solou todo mundo. Por esta 
razão, as empresas estão 
mais sensíveis a alguns tipos 
de negociação para evitar 
perder clientes. Um exemplo 
fácil de testar: ligue para o seu 

serviço de internet e tente uma 
negociação para aumentar o 
pacote sem aumentar o preço 
ou reduzir o preço mantendo 
o pacote. Se, ainda assim, não 
der certo, procure outra que se 
adeque à sua realidade.

Mude hábitos
Comer fora era uma rotina? Ex-
perimente cozinhar em casa e 
levar comida para a semana. 
Visitar bares todos os fins de 
semana? Experimente reduzir 
para um fim de semana por 
mês. Viagens de carro? Veja se 
é possível mudar por ônibus. 
Consegue deixar o transporte 
em casa e ir de bicicleta? Se 
fizer sentido, tente. Dá para 

desligar o ar condicionado sem 
morrer de calor? Se sim, subs-
titua pelo ventilador. Adote no-
vas posturas para se adequar 
ao novo momento.

Guarde 
primeiro, gaste 
depois
Acostume-se a entender a sua 
reserva financeira como uma 
obrigação. Obviamente, após 
se livrar das dívidas e começar 
a investir, compreenda seus in-
vestimentos como obrigatórios 
no decorrer do mês. Ao invés 
de pagar tudo e guardar depois, 
guarde primeiro e pague as de-
mais contas depois. O que so-
brar, no final de tudo, é o que 
fica para gastos supérfluos no 
mês. Faça o dinheiro trabalhar 
por você.

Redefina seus 
objetivos a 
longo prazo
Há inúmeros relatos de pes-
soas que mudaram totalmen-
te suas prioridades de vida, 
aprendizados da pandemia. 
Seus sonhos permanecem os 
mesmos? É hora de fazer uma 
autoanálise e entender o seu 
novo momento. É o mesmo de 
2 anos atrás? Provavelmente, 
não. Isso afeta totalmente sua 
vida financeira e muda seus 
planos. Avalie, repense e tome 
novos rumos.

Dicas simples para 
aprender a viver 

neste novo cenário, 
que requer atitudes 

renovadas e pensadas 
para buscar um 

futuro tranquilo e 
mais feliz!

O SEU BOLSO 
ESTÁ SEGURO?
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Tomados pelo sentimento de 
nostalgia e boas lembranças 
ocasionadas pela celebração 

dos 55 anos da Capef, completados 
no último dia 8 de março, convida-
mos para esta edição uma pessoa 
que divide a sua história com a 
Entidade desde o início: o Sr. José 
Edson Braga, nosso Participante, 
que também é atual presidente da 
Associação dos Funcionários Apo-
sentados do Banco do Nordeste do 
Brasil - AABNB. Batemos um papo 
com essa ilustre figura, que sempre 
esteve ao lado da instituição e acei-
tou compartilhar suas memórias 
conosco.

Capef - Conte-nos um 
pouco como foi a sua 
relação com a Capef  
no início de tudo.
José Edson Braga - “No começo 
de tudo, nossa adesão imediata 
à sua criação e participação foi 
muito boa, tanto que sou um dos 
seus fundadores sob o nº 1991, 
quando trabalhei na agência Cen-
tro de Fortaleza em 1967. A ideia 
de sua criação creio ter partido 
dos colegas que fizeram parte da 
Comissão nomeada pelo então 
Presidente Dr. Raul Barbosa, de 
saudosa memória, possivelmen-
te além de outros, como os Srs. 
Germano Carvalho Rocha, David 
S.de Sá Benevides, José Patrício 
Bezerra, Mirto Lopes da Silva e 
Francisco Nazareno Cabral Bar-
bosa. O motivo deve ter sido a 
fundação, um pouco antes, de ou-
tras Caixas similares como a do 
BB, cujos estatutos iniciais da CA-
PEF com sabedoria a imitaram.” 

Capef - Sr. Edson, você se 
lembra como foi o processo? 
Tem alguma curiosidade da 
época para contar?
JEB - “O processo de sua criação 
partiu da decisão da Diretoria do 
BNB, baixando as instruções para 
referida criação, através da au-
torização aprovada pela sua 12ª 
Assembleia Geral e Portaria 914 

de 30.12.1966, que nomeou a Co-
missão de Implantação, conforme 
Resolução 1.326 da mesma data. 
Meu papel foi de apoiador de sua 
criação como funcionário da insti-
tuição, além de incentivar os cole-
gas da Agência Centro, sobretudo 
os que faziam parte do Setor de 
Crédito Geral - Descontos e Cadas-
tro, a fazerem o mesmo.”

Capef - Hoje, 55 anos 
depois, qual é o seu 
sentimento com relação ao 
que a Capef se tornou?
JEB - “Hoje, após seus 55 anos 
de criação, e já aposentado há 29 
anos, meu sentimento é de gra-
tidão aos seus idealizadores, ao 
próprio BNB e seus Diretores de 
então, pelo acerto de sua decisão, 
Patrão que ela é, com muito orgu-
lho, de todos nós, seus aposenta-
dos e pensionistas associados. 
Vários têm sido os momentos 
marcantes que a CAPEF tem nos 
proporcionado, tais como suas 
iniciativas para o conhecimento 
da área de previdência através 
de encontros, seminários, con-
gressos na ABRAPP, além de sua 
atuação como emprestadora de 
recursos financeiros, por vezes, 
necessários para nós, aposenta-
dos e ativos. “

Capef - Qual a importância 
da entidade para os 
funcionários do Banco do 
Nordeste?
JEB - “A existência da CAPEF é de 
suma importância para todos os 
seus participantes, seja pela tran-
quilidade que deu e dá aos ativos 
na concretização e perspectiva 
de uma aposentadoria mais tran-
quila financeiramente, como a 
segurança que nos dá pela firme 
administração dos seus recursos. 
Se não existisse para nós, bene-
beanos, a CAPEF, certamente se-
ria muito difícil manter o padrão 
de vida da nossa família.”
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Capef - Que mensagem 
você quer passar para os 
funcionários que ainda não 
fizeram a sua adesão?
JEB - “Para os funcionários que 
ainda não aderiram à CAPEF, su-
giro que o façam o mais rápido 
possível, pois, do contrário, a tão 
sonhada aposentadoria não será 
boa. É um investimento que deve 
ser feito no tempo laborativo para 
garantir o futuro que ainda temos 
e que as futuras famílias terão. 
Muito obrigado pela atenção e 
que abençoe a todos nós, ativos, 
aposentados, dirigentes do BNB e 
da nossa Capef, a quem agrade-
cemos muito.”

Tais palavras são o combustível para 
que toda a equipe continue traba-
lhando arduamente para garantir a 
segurança de todos que depositam 
confiança na entidade. Assim como 
o Sr. José Edson a Capef continua 
apoiando os que a buscam, apoian-
do nos momentos mais difíceis, 
construindo um futuro financeira-
mente mais sólido. 

Vamos juntos continuar 
escrevendo esta história!

A EXISTÊNCIA DA 
CAPEF É DE SUMA 
IMPORTÂNCIA 
PARA TODOS 
OS SEUS 
PARTICIPANTES!

José Edson Braga  
presidente da AABNB
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