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Recadastramento - Plano BD

Atualize seus dados cadastrais e concorra a prêmios

Com o objetivo de promover a
atualização dos dados cadastrais
dos participantes ativos, assistidos
e beneficiários, a Capef inicia no
mês de maio a Campanha de Recadastramento - 2011.

de contracheques, informações
sobre concessão e pagamento de
benefícios, empréstimos e diversas
notícias de interesse coletivo, que
são atualizadas e enviadas periodicamente aos nossos participantes.

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.

Vale ressaltar que o processo de
recadastramento tem como objetivo atualizar a base de dados da
Capef, não tendo qualquer atualização automática junto ao INSS.

Com o recadastramento, a Capef
mantém ainda uma comunicação
mais ágil e eficiente através do
envio de publicações impressas
e eletrônicas, tais como, informativos, e-mails, newsletters, envio

Fases do Recadastramento
O recadastramento será dividido
em três fases, sendo a primeira
destinada aos aposentados com
idade superior a 70 anos e todos
os beneficiários de pensão, na segunda os demais participantes assistidos e na terceira os participantes ativos, conforme o cronograma
a seguir.

Grupo

Grupo de
Participantes

Início do
Recadastramento

Data Final para
Recadastramento

1

Aposentados com idade superior a 70 anos (*)
e todos os Beneficiários de Pensão

1º de maio

30 de junho

2

Aposentados com idade até 70 anos (*)

1º de julho

31 de agosto

3

Participantes ativos

1º de setembro

31 de outubro

(*) Idade em 31/12/2010

Como se recadastrar?
Os participantes ativos, assistidos e os
beneficiários de pensão serão recadastrados exclusivamente pela internet, através de formulário disponível
no site www.capef.com.br.
Participantes e beneficiários assistidos terão a opção de solicitar um
formulário impresso à área de Relacionamento com Participantes
através do e-mail relacionamento@
capef.com.br ou pelo telefone 0800
9705775.
Concorra a prêmios
Os participantes e beneficiários que
realizarem o recadastramento dentro
do prazo definido pela Capef concorrerão a prêmios.
Para o grupo de participantes assistidos e beneficiários de suplementação
de pensão será sorteado um notebook e para o grupo de participantes
ativos será sorteado um iPad.
Os sorteios serão realizados após a
conclusão do processo de recadastramento de todos os grupos, em data a
ser definida e amplamente divulgada.

Recadastre-se pela internet e
duplique suas chances de
ganhar prêmios!
iPad

Os Participantes que efetuarem o
recadastramento pelo site
ganharão o dobro de cupons para
participar do sorteio.

Mensagem da Diretoria

Planos de benefícios da Capef alcançam índice de sucesso

Jurandir Mesquita
Diretor de Administração e Investimentos

De acordo com levantamento da Risk
Office, dentre os 162 planos de benefícios
que, conjuntamente, possuem um patrimônio superior a R$ 115 bilhões, o “índice
de sucesso” - parcela dos planos cujo desempenho no ano de 2010 conseguiu superar os parâmetros estabelecidos - INPC
+ 6%, foi de somente 31%, conforme matéria publicada na edição de abril de 2011
da Revista Investidor Institucional.

Ressalte-se que 73,67% do patrimônio de investimentos do
Plano BD está alocado em títulos públicos de longo prazo,
indexados à inflação, e que na média apresentarão uma rentabilidade de 7,38%, superior, portanto, a meta atuarial de 6%
ao ano. Se considerarmos as carteiras de imóveis e operações
com participantes, que apresentam baixíssima volatilidade e
rentabilidade histórica também superior à meta atuarial, este
percentual do patrimônio cresce para 85%.
Dessa forma, podemos assegurar que o plano BD apresenta ativos de excelente qualidade, baixíssimo risco e liquidez
condizente ao pagamento dos benefícios de nossos participantes.

Ficamos felizes de os planos administrados pela Capef encontrarem-se nesta parcela de sucesso. Em 2010, os resultados dos investimentos dos planos BD e CV superaram com
folga as suas respectivas metas atuariais. A rentabilidade dos
investimentos do Plano BD foi de 18,122% para uma meta
de 12,797% (INPC + 6% a.a.). Com relação ao Plano CV a rentabilidade foi de 7,316% para uma meta de 6,386% (IPCA +
5,5% a.a.).

Para o Plano CV, a estratégia de gestão acontece de forma
mais ativa, buscando sempre investimentos que superem
a meta atuarial necessária para a formação da reserva para
aposentadoria de seus participantes que é de IPCA + 5,5%
ao ano.
Maiores detalhes sobre os resultados de 2010 poderão ser
lidos no Relatório de Atividades de 2010, enviado a todos
os participantes. Finalizando, dois lembretes, atualize seus
dados cadastrais e fique atento para majoração do Governo na alíquota do IOF nas operações de empréstimos.

Nos últimos oito anos a rentabilidade real, descontada a inflação, medida pelo INPC, do plano BD foi de 117,15% para
uma meta atuarial real de 59,38%. Ou seja, a rentabilidade
dos investimentos, neste período, foi quase o dobro da meta
atuarial real do plano BD.

Resultados
Plano BD
Quantidade de Participantes

Ativos
Aposentados
Pensionistas
Total 6.705

897
2.350
3.458

Distribuição dos investimentos

Renda Fixa
6,14 % 4,07 %
0,01 %
Renda Variável 6,36 %
Imóveis
Operações
com Participantes
Estruturado

83,42 %

Março 2011

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A)

2.355.774

Provisões Matemáticas (B)

2.337.737
18.036

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit
(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial).

Plano CV I

Março
2011

Acumulado
2011

Obtida

1,24%

3,269%

Meta
Atuarial
(*)

1,15%

3,630%

Percentual de Reajuste
Previsto para Jan/2012 (**)

93,40%

-

Discriminação

* INPC + 6% ao ano. Cálculo feito com base no número de dias úteis.
(**) Percentual sobre a previsão de variação anual do
INPC, não podendo ser inferior a 30% desse índice.

Patrimônio: 27,39 milhões, 81,40% alocados em renda fixa
e 18,60% em renda variável.

Quantidade de Participantes: 3.155
Resultado Atuarial valores em R$ mil
Demonstração

Rentabilidade dos Investimentos

Rentabilidade
dos
investimentos

Resultado Atuarial valores em R$ mil
Demonstração

Patrimônio: R$ 2,38 bilhões

Rentabilidade dos Investimentos
Março 2011

Discriminação

Março
2011

Acumulado
2011

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A)

26.028

Provisões Matemáticas (B)

26.028

Rentabilidade dos Investimentos

1,444%

3,721%

0

Variação da cota previdenciária

1,401%

3,465%

Meta Atuarial

1,241%

3,798%

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit
(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial).
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Nova alíquota de IOF nas operações de Empréstimo a
Participante (EAP)
Por meio do decreto 7.458, de 07 de abril de 2011, a Receita Federal dobrou a alíquota do Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF) incidente sobre operações para pessoa
física, que passou de 1,5% ao ano para 3% ao ano - ou de
0,0041% ao dia para 0,0082% ao dia, acrescida da cobrança
de 0,38% sobre o valor da operação.
Em decorrência desta medida, as contratações de Empréstimo ao Participante liberadas desde o dia 11 de abril de
2011 terão incidência da nova alíquota diária do imposto,
conforme tabela ao lado.

Empréstimo

Prazo
(meses)

IOF
(antes do
decreto)

IOF
(após o
decreto)

10.000,00

108

180,10

322,19

10.000,00

60

174,05

310,10

10.000,00

48

170,65

303,30

10.000,00

36

164,99

291,97

10.000,00

24

153,65

269,31

10.000,00

12

119,66

201,32

10.000,00

6

82,14

126,29

Relatório Anual de Atividades 2010
Com base nos critérios da boa governança e transparência na gestão dos
recursos, a Capef envia neste mês aos
seus participantes o Relatório Anual de Atividades – 2010, no qual são
apresentadas as principais ações promovidas pela Entidade no ano anterior, os resultados dos investimentos
e as publicações obrigatórias: pareceres, sumário da política de investimentos e demonstrações contábeis,
aprovadas por instituições independentes.
Além da distribuição impressa aos
participantes, disponibilizamos a versão digital do documento no endereço www.capef.com.br aba Capef/
Relatórios da Diretoria/2011.

Saiba mais
Neste ano, excepcionalmente, o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) prorrogou o prazo
de envio do relatório anual de informações aos participantes e assistidos
para o dia 31 de maio de 2011.
A medida teve como objetivo adequar os prazos de cumprimento das
obrigações exigidas pelas Resoluções
CGPC n° 23 e 28, alteradas em março
deste ano e resultam da ampliação do
limite para o envio dos demonstrativos contábeis à fiscalização da Superintendência Nacional de Previdência
Complementar - Previc, definida pela
autarquia.

Capef lança novo informativo digital
Sintonizada com as novas tecnologias e empenhada em
manter uma comunicação de excelência com os seus
participantes, a Capef idealizou um novo formato de comunicação digital – Giro Capef.

Com o lançamento deste novo veículo de comunicação, a
Capef demonstra o interesse em investir em iniciativas sustentáveis, além de promover a redução
dos custos da Entidade com impressão
e envio mensal do jornal Acontece,
que passará a ser publicado
bimestralmente.

No informativo, os participantes com endereços eletrônicos cadastrados em nossa base de dados receberão
notícias atualizadas sobre os principais acontecimentos
da Entidade, informações sobre previdência e finanças e
matérias exclusivas do Programa de Educação Financeira
e Previdenciária.
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PLANO CV I

Um plano de benefícios é bom, dois é melhor ainda!
Quem ainda pode aderir ao Plano CV I?

Os funcionários do Banco do Nordeste contribuintes do Plano BD têm uma oportunidade exclusiva de
acumular benefícios de dois planos previdenciários.

Nessa fase, os seguintes grupos de funcionários poderão
aderir ao Plano CV I:

Isso porque, ao concluir o pagamento das 360 contribuições do Plano de Benefícios Definidos (BD), os
funcionários podem ingressar imediatamente no
Plano de Contribuição Variável (CV I) e continuar
sendo beneficiados com a contribuição do patrocinador.

» Funcionários sem cobertura previdenciária (descapefados e novos funcionários);
» Funcionários contribuintes do Plano BD que queiram antecipar o encerramento das contribuições a este
plano para ingressar no Plano CV I;
» Funcionários contribuintes do Plano BD que tenham
encerrado as contribuições ao referido plano em prazo
inferior a 120 dias.

Através do Instituto do Benefício Proporcional Diferido, esses funcionários têm ainda a opção de antecipar o encerramento das contribuições ao Plano BD
para a imediata adesão ao Plano CV I. Ao optar pelo
encerramento, os recursos acumulados até o momento do encerramento das contribuições ao Plano
BD serão utilizados para o pagamento do benefício
proporcional quando o par ticipante atender aos critérios de elegibilidade para aposentadoria.

Compra do tempo de serviço passado
Esclarecemos que o prazo para a contratação do tempo de serviço passado foi encerrado no dia 25 de março de 2011. A data para adesão com direito ao tempo passado já havia sido prorrogada anteriormente
a fim de beneficiar os funcionários que, por motivo
de dificuldades orçamentárias, ausência temporária
ou férias, não puderam aderir ao Plano CV I dentro do
prazo.

Até o momento, 441 contribuintes do Plano BD já
ingressaram no Plano CV I, garantindo 2 rendas previdenciárias adicionais ao INSS.

OS FUNDOS
FUNDOSDE
DEPENSÃO
PENSÃONA
NAVISÃO
VISÃO
DOS
DOS
PARTICIPANTES
PARTICIPANTES

Capef participa de pesquisa em parceria com a ABRAPP
A Capef está participando de uma pesquisa com entidades de previdência
complementar no
Brasil, realizada pela
Abrapp em parceria
com a consultoria
Towers Watson.

como ela percebe a avaliação dos participantes sobre
o fundo de pensão e plano de benefício.
Para participar da pesquisa, acesse o site www.capef.com.br
e dê a sua opinião sobre a sua Caixa de Previdência.
Os participantes que não tiverem acesso à internet poderão solicitar o envio do formulário impresso à área de Relacionamento com Participantes através do e-mail relacionamento@capef.com.br ou pelo telefone 0800 9705775.

O objetivo principal da pesquisa é o de avaliar o relacionamento e práticas de comunicação dos fundos de pensão
junto aos seus participantes, por meio de duplo processo:

A fim de obter a opinião de uma amostra representativa
dos participantes, a Capef também efetuará contato telefônico com aposentados e pensionistas selecionados de
forma aleatória.

a) De um lado, conhecer a percepção que os participantes ativos, assistidos e pensionistas têm sobre a atuação
de seu fundo de pensão, conhecimento sobre seu plano de benefícios e seu nível de satisfação, e;

Esperamos contar com a sua participação, cujo resultado
contribuirá para a gestão da Entidade, uma vez que deve
reforçar os aspectos positivos de nossas práticas de relacionamento e comunicação.

b) Do outro, obter a opinião da entidade, a respeito de

(Fonte: Abrapp)
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA

Por que planejar as finanças?
» Segmentar em períodos de 1, 5 e 20 anos.

O ponto de partida de uma vida financeira saudável é
o planejamento. É importante especificar os seus rendimentos e despesas a fim de avaliar o nível de endividamento e estabelecer metas para a criação de um
plano financeiro.

» Definir metas possíveis, porém desafiadoras.
» Ter poucas metas.
O autor afirma que definir os objetivos é um dos pontos mais importantes para o sucesso financeiro afinal o
sucesso é a conquista de algo que se deseja.

Por plano financeiro entende-se a definição das prioridades, objetivos e prazos para a realização dos seus sonhos. Cada etapa da vida remonta a uma preocupação
financeira específica – ingressar na faculdade, primeiro
emprego, compra do carro, casa própria, casamento,
primeiro filho, independência financeira, aposentadoria– essas são apenas algumas das situações que devem ser consideradas na preparação do seu planejamento financeiro.

Com essas dicas em mãos, que tal começar hoje o seu
planejamento?

Mais na web
Para que você aproveite o mundo de informações gratuitas disponíveis na internet apresentamos abaixo indicações de sites de referência em finanças e planejamento
familiar.

O especialista em finanças pessoais, Raphael Cordeiro,
destaca em seu livro “O sovina e o perdulário” dicas para
definir as metas do seu plano financeiro.

Concurso
Cultural
» Expomoney:
www.expomoney.com.br

» Traçar objetivos mensuráveis que respondam às
perguntas: Qual? Quanto? E Quando?

» Financenter: www.financenter.com.br

Fóruns

» Finanças Práticas: www.financaspraticas.com.br

» Descrever dia, mês e ano em que deseja alcançar as
metas e objetivos.

QUIZ PREMIADO

» Sinergia:
www.sinergianet.com.br
Comunidade
Virtual

de Aprendizado

......>>

De acordo com a matéria acima, quais são os
Quiz
passos necessários para a elaboração de um
plano financeiro?

a) Começar a estabelecer as suas metas quando a conConcurso Cultural
ta bancária sair do vermelho.

Neste mês, a Capef inicia o QUIZ PREMIADO, um
jogo de perguntas e respostas que tem como objetivo promover um maior conhecimento sobre
finanças e previdência.

b) Definir
as prioridades, objetivos e prazos específicos
Fóruns
para a concretização dos seus sonhos.
c) TraçarComunidade
objetivos ideais tais
como ficar rico, conhecer
Virtual
o mundo
deetc.
Aprendizado

Em cada edição do jornal Acontece serão publicadas duas perguntas com múltiplas escolhas sobre
matérias veiculadas nesse informativo. Os interessados em aprimorar seus conhecimentos e participar do jogo deverão encaminhar suas respostas
para o e-mail comunicacao@capef.com.br.

Por que devo participar do processo de reQuiz
cadastramento da Capef?

a) Porque o recadastramento é um processo que evita
que benefícios sejam pagos indevidamente, favorecendo também a comunicação da Entidade com seus
participantes.
b) Porque o recadastramento da Capef assegura a atualização automática dos meus dados cadastrais junto
ao INSS.

Dentre os leitores que responderem corretamente as perguntas ao lado será sorteado o livro “O
Sovina e o Perdulário”, cujo vencedor será divulgado na próxima edição do jornal.

c) Não preciso participar do recadastramento porque
ainda não estou aposentado (a).
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Espaço do Participante

UM SONETO DE GILBERTO VALE
Saudosos anos de rapaz
Ah! Se eu pudesse me esquecer de tudo,
Esqueceria tudo do passado:
Dos idílios, com que já não me iludo,
Dos belos anos de sentir-se amado.
Não lembraria, nem, sequer, contudo,
Nem dos bons sonhos, que tive, acordado,
De um grande amor, que foi meu grande escudo,
Que, no meu peito, eu tive, acalentado.
Eu, só, queria, apenas, esquecer
Dessa ventura, que eu pude viver
Nos meus saudosos anos de rapaz;
Belos anos – eu tudo esqueceria,
Porque dói e deixa minha alma fria,
Só de pensar que eles não voltam mais.

Faça parte do Jornal Acontece

Envie histórias, relatos de viagens, textos literários, artigos, momentos marcantes da sua vida pessoal e profissional.
Comunicação e Marketing
Endereço: Avenida Santos Dumont, 771.
Fortaleza – CE - CEP: 60150 – 160 ou por
e-mail: comunicacao@capef.com.br

Expediente
Diretor-Presidente Francisco José Araújo Bezerra - Diretor de Administração e Investimentos José Jurandir
Bastos Mesquita - Diretor de Previdência Rômulo Pereira Amaro - Ouvidoria Zilana Melo Ribeiro - Coordenação
Raquel Ribeiro - Jornalista responsável Gerlene Cruz, Mtb CE 2206 JP - Redação Juliana Cavalcante e Gerlene Cruz
- Projeto Gráfico Michel Calvet - Diagramação/Ilustrações Suzanny Câmara
Relacionamento com Participantes: 0800 - 9705775 - Tiragem: 4.700 exemplares
Endereço para devolução
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - Capef
Av. Santos Dumont, 771 Centro - CEP: 60150-160 - Fortaleza-Ceará - www.capef.com.br
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