
INFORMATIVO DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB - CAPEF

SEMINÁRIO
Estratégias de Investimentos 
dos Planos BD e CV I são 
definidas em conjunto. 

PÁG 4

MEMBROS ELEITOS
Representantes dos 
Participantes nos Conselhos 
são empossados.

PÁG 6

EDUCAÇÃO FINANCEIRA  
Os desafios na formação 
de poupança de longo 
prazo.

PÁG 9

No 124. NOVEMBRO/DEZEMBRO | 2015

Colhendo os frutos 
do bom desempenho
Contextualizado em um cenário econômico desfavorável, 
2015 foi marcado pela alta da inflação. Ainda assim, os 
bons resultados obtidos pelo Plano BD nos últimos anos 
permitiram a aprovação do reajuste de 100% do  
INPC (11,28%) sobre os benefícios, mantendo o poder  
de compra dos Aposentados e Pensionistas para 2016.
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Em meio a um cenário econômico de alta volatilidade, marcado pela 
alta da inflação, 2015 foi um ano muito desafiador para todos os setores 
da economia. Na tentativa de amenizar os efeitos dessa crise e obter 
bons resultados, um dos conceitos intensamente trabalhado na Capef ao 
longo deste ano foi o compartilhamento da gestão e do conhecimento. 
Acreditando nesse princípio de parceria e colaboração entre os mem-
bros dos Conselhos, da Diretoria e da própria equipe, todo o esforço 
envidado durante o período foi parcialmente recompensado, já que o 
desempenho obtido supera os resultados apresentados pela média do 
segmento previdenciário.

Segundo projeções elaboradas pelo Núcleo Técnico da Abrapp para o ano 
que se encerrou, a carteira média do sistema fechado de Previdência Com-
plementar registrou em 2015 um retorno aproximado de 7,7%, bastante 
distante da meta atuarial projetada de 17,3%.

Na Capef, os Planos BD e CV I, embora não tenham superado suas metas 
atuariais, como mencionado acima, obtiveram desempenho expressivo. O 
Plano BD apresentou uma rentabilidade de 16,302%, frente à meta atuarial 
de 17,396%; e o Plano CV I obteve um retorno de 16,682%, bem próximo 
da meta de 16,761%. Diante dos resultados obtidos, foi possível conceder 
aos Assistidos do Plano BD, o reajuste dos benefícios pelo índice integral do 
INPC; e aos Assistidos do Plano CV I, um reajuste bem próximo da inflação, 
medida pelo IPCA.

Por acreditar que o compartilhamento do conhecimento é outro impor-
tante fator para o alcance dos resultados, em 2015, a Capef focou na dis-
seminação da cultura previdenciária e financeira dos gestores do Banco 
e dos Participantes, capacitando-os por meio de um Manual Técnico da 
Previdência Complementar e do lançamento de uma nova plataforma de 
ensino a distância, respectivamente. Outra ação de compartilhamento do 
conhecimento que merece destaque foi a transmissão do Seminário de In-
vestimentos pela primeira vez por meio da Internet, permitindo que todos 
os Associados residentes em qualquer lugar do País pudessem participar 
desse importante evento.

Colhendo os frutos desse trabalho, o Plano CV I, que completou cinco 
anos de existência, obteve 470 novas adesões em 2015, totalizando mais 
de 5 mil Participantes cobertos pela Previdência Complementar.

E a renovação aconteceu não somente no Plano CV I com o ingresso de 
novos Participantes, mas também na gestão da Entidade, por meio da 
chegada do Diretor de Previdência, Alan Teixeira, no início do ano; e dos 
novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, por meio de eleição, 
realizada em setembro.

Em 2016, sabemos que teremos um ano igualmente desafiador, mas acre-
ditamos na força do trabalho em equipe, na competência dos colegiados 
e no desejo de honrar os compromissos assumidos com cada Participante.

E para dar continuidade aos nossos encontros periódicos, convidamos 
todos os Associados (ativos, aposentados e pensionistas) residentes em 
Fortaleza, para iniciarmos o ano de 2016, comemorando o Dia do Parti-
cipante, no dia 30/01, às 09h, no BNB Clube. Desta vez, não somente os 
aposentados, mas todos os Participantes residentes na capital cearense 
estão convidados (vide programação na página 12). Até lá!



“Gostei da matéria que apresentou 
o resultado obtido pelos planos 
administrados pela Capef, pois, 
além de mostrar o seu bom 
desempenho, evidencia a qualidade 
de seus gestores”. 

“Mais uma vez o Seminário de 
Investimentos da Capef só merece 
elogios pela qualidade dos palestrantes 
e pela boa organização”. 

“Parabenizo à Capef pela 
possibilidade que tivemos de assistir 

ao Seminário pela internet. Foi de 
grande utilidade para nós, conhecer 
os cenários que foram apresentados 

pelos palestrantes.”

FALA,
PARTICIPANTE

AGENDA

19/01 
Pagamento dos benefícios de 
janeiro/2015 e 1ª parcela do  

13º benefício. 

30/01
Evento Dia do Participante

Vincenzo Primerano,    
Participante Ativo de Fortaleza/CE, 
sobre a última edição do Acontece.

Cláudio César Magalhães Martins,    
Participante Assistido de Ipu/CE, sobre a 22ª 
edição do Seminário de Investimentos.

José Maria Eduardo Nobre,     
Participante Assistido de Aracoiaba/CE, também 

sobre a 22ª edição do Seminário de Investimentos.

Tem alguma sugestão/opinião sobre 
essa edição do Acontece? Envie 
para comunicacao@capef.com.br 
juntamente com uma foto de perfil. 
As opiniões/sugestões selecionadas 
serão publicadas na seção “Fala, 
Participante” da próxima edição
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NOTÍCIAS CAPEF

Confira o reajuste 
dos Benefícios 
para 2016

REAJUSTE DO PLANO CV I

O reajuste dos valores dos benefícios do Plano CV I é 
calculado de acordo com as regras a seguir:

Fase de Renda Certa a Prazo Certo
Os benefícios de renda certa a prazo certo, pagos nos 
primeiros 22 anos de aposentadoria programada, são 
reajustados em função da variação da cota no ano 
descontada da taxa de juros atuariais. No ano de 2015, a 
variação da cota foi de 16,498%, descontada da taxa de 
juros atuarial de 5,5% (1,16498/1,055 - 1), implica em um 
reajuste de 10,42%.

Ressalte-se, entretanto, que os benefícios concedidos em 
2015 tem o reajuste equivalente ao período em que se 
inicia o pagamento do benefício até o final do ano.

Fase de Renda Vitalícia
Para os benefícios vitalícios com concessões anteriores a 
janeiro de 2015, o índice de reajuste é calculado com base 
na rentabilidade do plano no ano corrente descontada da 
taxa de juros atuariais, não podendo ser superior ao IPCA 
acumulado, nem inferior a 30% deste. No ano de 2015, a 
rentabilidade nominal do plano foi de 16,68%, descontada 
da taxa de juros atuarial de 5,5%, implica num reajuste de 
10,60% (1,1668/1,055 - 1).

Para os benefícios vitalícios concedidos em 2015, o 
reajuste aplicado considera a regra acima, equivalente ao 
período em que se inicia o pagamento do benefício até o 
final do ano.

REAJUSTE DO PLANO BD 

Em conformidade com o Regulamento, o Conselho 
Deliberativo da Capef aprovou um reajuste nos benefícios 
do Plano BD de 11,28%, equivalente a 100% da variação do 
INPC de 2015.
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DESTAQUE

22º Seminário de Investimentos:  
um evento para todos

Durante os dias 7 e 8 de dezembro, a Capef promoveu 
a 22ª edição do Seminário de Investimentos, no 
miniauditório do BNB/Passaré, em Fortaleza/CE. 

Ao longo dos dois dias de evento, foram apresentados 
os cenários macroeconômicos do mercado brasileiro e 
internacional, as tendências, perspectivas e desafios 
da Previdência Complementar, além da situação dos 
planos administrados pela Entidade. 

Todas essas informações, prestadas por especialistas 
convidados e dirigentes da Capef, subsidiaram a 
definição em conjunto das premissas da Política de 
Investimentos dos Planos BD e CV I para o ano de 
2016, as quais podem ser conferidas mais adiante.

Além dos especialistas convidados para apresentar 
suas projeções, marcaram presença nesta edição: 
diretores, superintendentes e gestores do BNB; 
diretores, gestores, conselheiros e funcionários da 
Capef; Participantes Ativos e Assistidos dos Planos BD 
e CV I; representantes da AABNB e AFBNB; dirigentes 
de outros fundos de pensão locais; além de membros 
do Governo, que apresentaram e moderaram alguns 
dos painéis do evento. 

Vale ressaltar que, pela primeira vez em 22 anos, todos 
os Participantes Ativos, Assistidos e Beneficiários 
de Pensão da Caixa tiveram a oportunidade de 
acompanhar o Seminário na íntegra, em tempo real, 
por meio de transmissão pelo site da Entidade e pela 
Intranet do BNB. 

A diretora-presidente da Capef, Zilana Ribeiro, 
destacou em seu discurso de abertura a importância 
dos Participantes que não puderam comparecer 
ao local do evento, por residir distante da capital 

cearense, ou por outros motivos, terem acesso a todas 
as palestras: “É a primeira vez que a Capef proporciona 
esse conforto aos Associados. E essa iniciativa é muito 
importante, pois vem ao encontro do nosso modelo 
de governança, que tem como premissa estreitar o 
relacionamento com os Participantes”.

Para o diretor de Administração e Investimentos da 
Capef, Danilo Araújo, esse envolvimento e compar-
tilhamento de decisões que vem ocorrendo há vá-
rios anos entre a gestão da Entidade, Participantes 
e especialistas, é um dos principais fatores que vem 
contribuindo com os recorrentes bons resultados da 
Caixa. “O Seminário de Investimentos é uma das fer-
ramentas que a Entidade utiliza no sentido de dia-
logar com seus participantes e profissionais do seg-
mento, em busca de rentabilizar os investimentos 
dos Planos BD e CV I, de forma segura”, comentou 
o diretor.

Participando pela primeira vez do Seminário na 
posição de diretor de Previdência da Entidade, Alan 
Teixeira avaliou positivamente esta edição: “Estar 
por dentro das informações do mercado é sempre 
importante. E quando o momento é de turbulência 
na economia, como acontece atualmente, torna-se 
ainda mais fundamental o engajamento de todos”, 
ressaltou o diretor, que complementou: “Sem dúvidas, 
o conteúdo das apresentações foi de grande utilidade 
para nos ajudar a direcionar os recursos dos Planos”. 

RESUMO DO CENÁRIO PARA 2016
Durante o primeiro dia, além das tendências e desafios 
da Previdência Complementar e do cenário macroeco-
nômico, foram apontadas as projeções de cenário para 
2016 nos segmentos de Renda Variável, Renda Fixa e 
Imóveis. Já no segundo dia, ocorreu uma palestra sobre 

Confira as fotos e apresentações do 22º Seminário de Investimentos, 
acessando: www.capef.com.br, menu “Notícias”.
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PROMOÇÃO
“Sou de Fora, mas 
estou por dentro”
Visando incentivar a participação dos Associa-
dos residentes fora de Fortaleza/CE no Semi-
nário de Investimentos, por meio do acompa-
nhamento do evento pela internet, a Capef 
realizou a promoção “Sou de fora, mas estou 
por dentro”. Desta forma, aqueles que envia-
ram perguntas relacionadas aos temas apre-
sentados nas palestras concorreram ao sorteio 
de um smartphone.

Em sorteio realizado durante o evento, 
o vencedor foi Giovani Francisco de 
Sá Paz, Gerente Estadual do Agroa-
migo do Rio Grande do Norte, que 
enviou uma pergunta sobre a pales-
tra “Cenários para o Mercado Imobi-
liário”. Parabéns ao ganhador! 

LANÇADO
Novo curso de Gestão 
de Investimentos
Durante a abertura do 22º Seminário de Inves-
timentos, a diretora-presidente da Capef, Zi-
lana Ribeiro, divulgou o lançamento de uma 
ferramenta gratuita de Ensino a Distância, cujo 
objetivo é capacitar os funcionários dos Patro-
cinadores, bem como aposentados e pensio-
nistas dos Planos, distribuídos nas mais diver-
sas regiões do País, permitindo fácil acesso a 
conteúdos relacionados a finanças, a qualquer 
momento e sem custo.

“Gestão dos Investimentos” é o primeiro curso 
lançado nessa nova ferramenta, e já se encontra 
disponível no site da Capef. Focado em noções 
básicas de investimentos, ele é destinado a to-
dos aqueles que desejam conhecer melhor:

• O Sistema Financeiro Nacional;

• As Principais Alternativas de Investimentos 
do Mercado; e

• O Funcionamento da Política de Investi-
mentos nos Planos de Previdência.

Confira na página 10 uma entrevista que mostra a 
opinião do primeiro participante a concluir o curso!

Acesse www.capef.com.br.

Digite seu CPF no campo “Usuário”

Digite a senha C@pef2015 no campo “senha”.  
Após logado, você deverá alterar a sua senha de acesso.

PARTICIPANTES ATIVOS

COMO PARTICIPAR?

Gestão de Riscos e Resultados e, em seguida, foi apresenta-
da a situação dos planos administrados pela Entidade. 

Encerradas todas as apresentações, as perspectivas consoli-
dadas apresentaram as seguintes projeções para 2016:

• Inflação mais baixa do que a observada em 2015, mas 
ainda acima da meta do governo;

• Redução de um ponto percentual da Taxa Selic com 
relação a 2015, que fechou o ano em 14,25%;

• Incertezas e pessimismo com relação à Renda Variável;

• Dólar ainda mais alto do que o observado em 2015, em 
função da perda de credibilidade que o Brasil enfrenta 
pela crise política e econômica; e

• PIB apresentando novamente uma variável negativa; as 
projeções apontam para uma melhora apenas em 2017.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2016
Ao final do evento, após debate entre Participantes 
e dirigentes, o gerente de Investimentos da Capef, 
Marcelo D’Agostino, apresentou a proposta da Política de 
Investimentos para o próximo ano.  

PLANO BD

SEGMENTO DE  
APLICAÇÃO

RES. 
3.792 
TETO 
(%)

POSIÇÃO 
CAPEF  

EM 31/12/15          
(%)

INTERVALO  
LIMITES CAPEF

INFERIOR % SUPERIOR %

Renda Fixa 100 87,86% 66 100
Renda Variável 70 0,38% 0 6
Investimentos  
Estruturados 20 0,21% 0 10

Investimentos 
no Exterior 10 0,00% 0 0

Imóveis 8 8,79% 0 8
Operações com  
Participantes 15 2,75% 0 10

PLANO CV I

SEGMENTO DE  
APLICAÇÃO

RES. 
3.792 
TETO 
(%)

POSIÇÃO 
CAPEF  

EM 31/12/15          
(%)

INTERVALO  
LIMITES CAPEF

INFERIOR % SUPERIOR %

Renda Fixa 100 93,85% 57 100
Renda Variável 70 0,00% 0 10
Investimentos  
Estruturados 20 1,60% 0 10

Investimentos 
no Exterior 10 0,00% 0 3

Imóveis 8 0,00% 0 8
Operações com  
Participantes 15 4,55% 0 12

 
Em linhas gerais, pode-se observar que a gestão dos 
investimentos, alinhada com o cenário exposto de incertezas 
no segmento de Renda Variável, apontou para uma postura 
conservadora, semelhante à de 2015, cuja aplicação dos 
recursos concentrou-se, em sua maioria, no segmento de 
Renda Fixa, em ambos os planos. 

“A aposta será em Renda Fixa, até em função das taxas 
de juros, que estão elevadas. Além disso, o cenário 
traçado para a Renda Variável não é vantajoso. Em 2015, 
o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, encerrou 
negativo em 13,31%”, justificou o gerente de Investimentos 
Mobiliários, adiantando que no final do último ano, a Capef 
praticamente zerou sua posição em Renda Variável.
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Novos representantes dos Participantes 
nos Conselhos  são empossados

Foram empossados, no último dia 20 de novembro, 
os novos membros dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal, eleitos pelos Participantes no mês de setembro 
do último ano. A cerimônia de posse aconteceu na 
sede da Capef, e contou com a presença de diretores 
do Banco do Nordeste, representantes da AABNB, 
AFBNB e Camed, funcionários e Dirigentes da Caixa de 
Previdência, Participantes, além de conselheiros que se 
despediram do cargo.

A diretora-presidente da Capef, Zilana Ribeiro, realizou 
a abertura da solenidade, dando boas-vindas aos novos 
conselheiros, agradecendo a todos que estiverem 
envolvidos de alguma forma no processo eleitoral, 
pela imparcialidade e presteza demonstrada durante 
todo o período da eleição, e agradecendo também aos 
membros que tiveram seu mandato encerrado.

Como representante desse último grupo, Izabel Colares, 
ex-presidente do Conselho Fiscal, recebeu uma placa de 
reconhecimento pela dedicação e serviços prestados.

Em seguida à homenagem, a ex-presidente, que 
ocupou o cargo por oito anos, realizou seu discurso 
de despedida. Ela elogiou a equipe da Capef, garantiu 
ter se esforçado ao máximo para contribuir com o 
fortalecimento da Caixa e destacou a importância dos 
novos membros darem continuidade à visão coletiva 
que a gestão vem tendo nas tomadas de decisões. 
“A compreensão de que somos parte de um todo 
certamente faz uma Capef mais forte. Vamos somar 

esforços, tirar o melhor de cada um, que com certeza 
teremos um produto de qualidade. A sustentabilidade 
da nossa caixa é fundamental”.

Antonio Nogueira Filho, que assume a presidência do 
Conselho Fiscal, discursou como representante dos 
novos conselheiros eleitos. Alinhado com o pensamento 
de Izabel Colares, ele garantiu que as decisões serão 
tomadas em conjunto: “Aqui não serão os conselheiros 
eleitos de um lado e os indicados do outro. Nós todos 
estamos com a mesma responsabilidade. E eu só sei 
trabalhar em equipe”. 

“Para que possamos contornar as adversidades e 
alcançar os nossos objetivos, temos que trabalhar 
com tranquilidade, conhecimento e defendendo os 
interesses da nossa Capef”,  destacou Nogueira, que se 
comprometeu a dar o melhor de si.

Ao final do evento, também deram as boas vindas 
aos conselheiros eleitos: o presidente do Conselho 
Deliberativo e diretor Financeiro e de Crédito do Banco 
do Nordeste, Romildo Rolim, e o diretor de Controle 
e Risco do BNB, Manoel Lucena dos Santos, que 
representou o presidente do BNB, Marcos Holanda, na 
solenidade.

O mandato dos novos membros, que teve início no dia 
1º de novembro de 2015, encerra-se no final de outubro 
de 2019.

Da esquerda para a direita: Reginaldo da Silva Medeiros (titular, Cons. Deliberativo), Ana Gisele Fernandes Barreto (Suplente, 
Cons. Fiscal), Adelson Belchior Chaves (Titular, Cons. Fiscal), Francisco Marcelo Teixeira Luz (Suplente, Cons. Fiscal), Antônio 

Nogueira Filho (Titular, Cons. Fiscal), José Nilton Fernandes (titular, Cons. Deliberativo), Nivaldo Trindade Santos (titular, 
Cons. Deliberativo), Isaac Nogueira de Almeida (suplente, Cons. Deliberativo), José Carlos Aragão Cabral (suplente, Cons. 

Deliberativo). Não pôde comparecer ao evento José Carlos de Oliveira Júnior, suplente do Conselho Deliberativo.
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GESTÃO TRANSPARENTE
Panorama dos Planos BD e CV I

OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO /2015
PLANO BD

Acompanhe o informativo ‘Resultados Capef’ no site  
da Entidade e descubra quais fatores macroeconômicos 
impactaram o desempenho dos investimentos durante 
o período, por meio da coluna Mercado em Foco.

PLANO CV I

1.108 
Beneficiários 
de Pensão              

Total: 6.597

3.728
Participantes 

Assistidos  
(Aposentados)         

1.761
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

0,21% 
Estruturados  

0,38%  
Renda Variável

87,86% 
Renda Fixa         

8,79% 
Imóveis

2,75% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO OUT/15 NOV/15 DEZ/15 ACUM./2015
Renda Fixa 1,310 1,365 1,606 17,522
Renda Variável -2,751 0,799 0,995 7,000
Investimentos Estruturados -0,637 1,944 -1,490 7,574
Imóveis 0,458 0,569 0,888 6,901
Operações com Participantes 1,051 1,273 1,603 17,243
Total dos Investimentos 1,141 1,287 1,566 16,302
Meta Atuarial 1,221 1,541 1,416 17,396

DEMONSTRAÇÃO OUT/15 NOV/15 DEZ/15
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 3.110.353 3.131.093 3.178.664

Provisões Matemáticas (B) 3.094.403 3.121.109 3.174.303
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 15.950 9.985 4.361

(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial). 

COMPARATIVO DO DESEMPENHO 
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2015)

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO OUT/15 NOV/15 DEZ/15 ACUM./2015
Renda Fixa 1,202 1,291 1,627 17,508

Renda Variável -0,930 1,233 0,696 -2,794

Investimentos Estruturados 1,577 1,508 -2,866 3,065
Operações com Participantes 1,097 1,309 1,669 18,160
Total dos Investimentos 1,178 1,293 1,545 16,682
Variação da Cota Previdenciária 1,164 1,267 1,520 16,498
Meta Atuarial 1,271 1,440 1,476 16,761

DEMONSTRAÇÃO OUT/15 NOV/15 DEZ/15
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 360.021 378.985 393.486

Provisões Matemáticas (B) 359.987 378.951 393.450

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 34 34 36
(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial). 

COMPARATIVO DO DESEMPENHO  
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2015)

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

Beneficiários
de Pensão
9              

73 
Participantes  
Assistidos  
(Aposentados)              

Total:  5.363

5.281
Ativos

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

1,60% 
Estruturados  

0,00%  
Renda Variável

4,55% 
Operações com 
Participantes

93,85% 
Renda Fixa         

IFIX11

11,276
13,239

-13,089

5,464
16 20124-8-16-20 0-12 8-4

17,396

16,302

-13,314

10,673
13,239 

-13,089
-13,314 

5,464IFIX11

16 20124-8-16 0-12 8-4-20

16,761

16,682
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PREVIDÊNCIA EM FOCO

CNPC altera regras sobre déficit 
e superávit das EFPC’s
O Conselho Nacional de Previdência Complementar 
(CNPC) aprovou, no dia 25 de novembro, alterações nas 
Resoluções CGPC 18/2006 e 26/2008, que tratam do 
equacionamento de déficit e destinação do superávit nos 
planos de Previdência Complementar. As novas regras, 
que não impactam por ora a Capef em virtude de seus 
planos estarem equilibrados atuarialmente, passam a ser 
obrigatórias a partir de 2016.

EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT
Anteriormente às mudanças, um plano que apresentasse 
déficit superior a 10% das provisões matemáticas em 
um determinado ano, ou de qualquer percentual 
abaixo de 10% por três exercícios consecutivos, 
era obrigado a elaborar plano de equacionamento 
integral do déficit a partir do exercício subsequente. 
Normalmente esse plano de equacionamento se dá 
por meio da cobrança de contribuições extraordinárias 
dos participantes e patrocinadores.

Pelas novas regras, que passam a ser obrigatórias a partir 
de 2016, o limite de déficit que um plano pode atingir 
sem estar obrigado a elaborar plano de equacionamento 
passa a ser definido por um cálculo (mostrado a seguir), 
cujo elemento central é a duração do passivo (duration) - 
termo utilizado para indicar o prazo médio de pagamento 
dos benefícios aos Participantes. 

Além disso, o valor do déficit a ser equacionado passa a 
ser a parcela que ultrapassar o limite estabelecido, não 
podendo ser inferior a 1% das provisões matemáticas. A 
nova regra também alterou o prazo para parcelamento 
desse déficit, que passou a ser uma vez e meia a duration 
do passivo do plano.

Cálculo: (duration - 4) x 1% x Provisão Matemática)

Referidas alterações foram realizadas com o objetivo de 
alinhar as obrigações das Entidades aos princípios de visão 
de longo prazo e de respeito às características dos planos, 
oferecendo aos planos com maturidades diferentes 
tratamento diferenciado acerca do prazo de cobertura do 
déficit por participantes e patrocinadores.

Um plano jovem, com prazo mais longo de pagamento 
de benefícios, tem maiores condições de cobrir 
eventuais déficits mediante o bom desempenho dos 
investimentos com o tempo, situação diferente para 
planos maduros, com durations mais curtas, onde não 
há tempo para aguardar pelo retorno das aplicações 
como forma de solucionar o equacionamento de 
balanços deficitários.

DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT
Antes das alterações, os planos de benefícios superavitários 
eram obrigados a constituir Reserva de Contingência até 
o limite de 25% das provisões matemáticas e, somente 
a partir desse limite, constituir uma reserva especial 
destinada à distribuição do superávit. Quando a reserva 
especial apresentasse valor por três anos consecutivos, 
o plano era obrigado a distribuir, entre os Participantes 
e Patrocinadores, o valor da reserva especial (superávit – 
25% das provisões matemáticas).

Com as mudanças, esse limite de Reserva de Contingência 
de 25% é reduzido gradativamente, de acordo com o 
cálculo abaixo que também tem como base a duration 
do passivo do plano. Já a distribuição ao participante e 
patrocinador passa a ser realizada de imediato. 

Cálculo: “Provisão Matemática x (10% + duration x 1%)

De acordo com a fórmula apresentada, planos de benefícios 
com duration igual ou maior que 15 anos se manterão com 
o mesmo limite de 25% das provisões matemáticas da 
regra anterior para a reserva de contingência, não sendo 
necessário, entretanto, aguardar três anos consecutivos 
de formação de reserva especial para a distribuição do 
superávit entre Participantes e Patrocinadores.

Por outro lado, todos os planos de benefícios com 
duration inferior a 15 anos experimentarão, pela primeira 
vez, limites de Reserva de Contingência inferiores aos 25% 
das Reservas Matemáticas.

A nova regra visa contemplar com maior justiça os 
planos maduros e, por conseguinte, os participantes 
e patrocinadores desses planos. Isso sem, contudo, 
descuidar da segurança do sistema, já que é fixado um 
requisito mínimo para a Reserva de Contingência (10%), 
bem como se mantém a referida reserva de 25% nos 
patamares atuais para aqueles planos mais jovens, com 
duration igual ou superior a 15 anos.

Para entender melhor o assunto, acesse www.capef.com.br, menu “Notícias”,  
e confira exemplos que esclarecem detalhadamente as mudanças.

Reunião do CNPC no dia 25/11, em Brasília.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Os desafios na formação de poupança 
de longo prazo
“Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem 
destino”. Foi com essas palavras que o secretário adjunto 
da Secretaria de Políticas de Previdência Complementar 
(SPPC) do Ministério da Previdência Social, José Edson 
da Cunha Júnior, encerrou sua palestra “Tendências do 
Mercado de Previdência Complementar”, ministrada na 
22ª edição do Seminário de Investimentos.

O “aviso final” foi dado após, no decorrer de sua 
apresentação, ele expor o cenário atual da Previdência 
no Brasil, bem como indicar os principais desafios 
enfrentados atualmente pela população brasileira para 
a formação de poupança de longo prazo.

De acordo com o palestrante, os dados de dezembro 
de 2014 do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), 
últimos divulgados até então, apontam para um déficit 
anual de R$ 56 bi, com projeções para que esse número 
supere R$ 124 bi na posição de dezembro/2016.

Na tentativa de amenizar essa crise que parece sem 
fim, José Edson lembra que o Governo vem adotando 
medidas no sentido de tornar o sistema “menos 
frouxo”. Como exemplo, citou a mudança nas regras 
de pensão e a implantação da fórmula de cálculo 85/95 
para benefícios de aposentadoria.

Mesmo que as expectativas sejam de melhora após as 

alterações, o secretário adjunto é enfático ao afirmar: 
aqueles que desejam ter uma aposentadoria mais 
tranquila não devem contar única e exclusivamente 
com a Previdência Social, pois com a mudança da 
demografia brasileira e dos comportamentos da 
população, o modelo do RGPS, de repartição simples, 
cujos benefícios dos aposentados são oriundos da 
contribuição dos  trabalhadores, será cada vez menos 
eficiente, já que cresce a cada ano a proporção de 
idosos, em relação à quantidade de jovens, no País.

Para ele, é nesse contexto que a Previdência Comple-
mentar surge como pilar fundamental, tanto para os tra-
balhadores quanto para o próprio governo, já que para 
o primeiro grupo, o investimento serve como renda adi-
cional ao INSS, e para o segundo, os recursos dos fundos 
de pensão representam uma parte bastante significativa 
para a formação da poupança interna do Estado. 

PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A POPULAÇÃO
Após contextualizar o atual cenário da Previdência 
no Brasil, visando alertar a população sobre como se 
preparar para uma aposentadoria mais tranquila, José 
Edson Cunha listou os principais desafios na formação 
de poupança de longo prazo, que devem ser encarados 
com atenção no momento do planejamento financeiro 
para a aposentadoria. Confira!

Em 2000, a média da expectativa de vida ao nascer no Brasil 
era de 69,83 anos. Em 2014, esse número subiu para 75,14. 
Com relação à expectativa de sobrevida aos 60 anos, em 1980, 
quem atingisse 60 anos no País poderia esperar viver mais 16 
anos. Em 2013, esse número subiu para 21 anos e oito meses. 
Outro número que indica o envelhecimento da população 
brasileira: em 1950, havia 2,6 milhões de idosos. Hoje,  são 
23,5 milhões. Para 2050, estima-se o número de 65 milhões. 
“A base que sustenta uma repartição simples não existe mais.  
Essa granada vai explodir. E todo mundo está avisado há 
anos”, advertiu o secretário. Isso significa que, embora seja 
excelente a notícia de que estamos vivendo mais, também 
devemos estar mais preparados financeiramente para isso.

Em 1998, a média da Taxa Selic no ano foi de 27,7%. Em 
2014, a média caiu para 9,8%. Conforme cai a taxa de juros, 
consequentemente, os investimentos de Renda Fixa tam-
bém passam a pagar menos juros reais nas aplicações, e no 
longo prazo esse fator é de extrema importância. “Antes, 
guardava-se 10% do que ganha para ter uma aposentado-
ria tranquila. Hoje em dia, é preciso rever as contribuições, 
pois a rentabilidade dos investimentos tende a cair, impac-
tando na renda mais para frente”, alertou o especialista.

Além da longevidade crescente, outro fenômeno deve ser 
analisado com atenção: o aumento dos custos com saúde. Ao 
se comparar os principais índices de inflação do país com os 
índices de inflação específicos da saúde, nota-se que o segun-
do grupo apresenta aumentos sempre mais altos com relação 
ao primeiro. Enquanto o IPCA, (principal índice de inflação do 
Brasil) obteve uma variação acumulada de 49,7% entre 2008 e 
2014, o IPC -Grupo saúde RMSP (índice do segmento) acumu-
lou 56,6%. Com relação aos planos de saúde, o Estatuto do 
Idoso não permite às seguradoras realizarem reajustes para 
clientes a partir dos 60 anos. Contudo, atente-se que o reajus-
te médio para aqueles que completam 59 anos é de 42,98%. 
Nesse sentido, é importante estar preparado, pois a tendência 
é que as pessoas vivam mais, com custos de saúde maiores.

Uma mudança de comportamento observada entre os 
brasileiros nos últimos anos também merece a nossa reflexão. 
Entre 2002 e 2012, cresceu de 20,5 para 24,3 anos a média de 
idade em que os filhos saem da casa dos pais. Com isso, a ideia 
de que “quando eu me aposentar, terei menos custos, pois 
não terei mais despesas com os filhos” tende a ser mudada 
aos poucos, pois, além de demorar mais a sair de casa, os 
jovens da chamada “Geração Canguru” tendem ainda a trazer 
agregados, gerando despesas mesmo após adultos.

LONGEVIDADE CRESCENTE

NOVA ESTRUTURA SOCIAL

CUSTOS COM SAÚDE

QUEDA DA TAXA DE JUROS REAL
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ESPAÇO DO PARTICIPANTE

Capef – EAD apresenta o primeiro 
Participante a concluir o curso de 
Gestão de Investimentos
Com apenas 24 anos de idade, o funcionário  
Vincenzo Primerano foi admitido no Banco do Nor-
deste em março de 2015 e desde o primeiro dia de 
trabalho já garantiu sua proteção previden-
ciária, por meio da adesão ao Plano CV I. 
Atualmente é analista bancário do ambiente 
de Administração de Crédito. 

Repleto de sonhos, Vincenzo acumula ener-
gia para trabalhar, praticar esporte e ainda 
realizar cursos extras para ampliar seus co-
nhecimentos. Tão logo teve conhecimento 
da plataforma de ensino a distância da Ca-
pef, lançada no Seminário de Investimentos 
em dez/2015, tratou logo de se inscrever no 
curso Gestão de Investimentos. Confira a 
entrevista!

De maneira geral, como você avalia o 
curso de Gestão de Investimentos dispo-
nibilizado pela Capef?

A realização de um curso é sempre uma 
oportunidade para novos aprendizados, 
independentemente do grau de conheci-
mento sobre o assunto. O curso de Gestão 
de Investimentos, ofertado pela Capef, foi 
muito bom! Ele proporciona uma aborda-
gem interessante, apresentando desde os 
temais mais básicos, como a estrutura do 
Sistema Financeiro, até aqueles mais espe-
cíficos como, por exemplo, as formas que 
o Fundo deve alocar os recursos dos con-
tribuintes.

Após a sua conclusão, acredita que o conteúdo 
aprendido contribuirá para o seu crescimento pes-
soal e profissional? 

Sim, pois há informações importantes sobre investi-

mentos, desde a renda fixa até a renda variável, e os 
riscos associados a cada um deles. Ao concluir o curso 
é possível ter um olhar mais crítico sobre quais as me-

lhores formas de aplicar o nosso dinheiro.

Dentre os assuntos vistos, o que achou 
mais interessante?

Todos os assuntos são interessantes! Cla-
ro que tem umas partes que podem ser 
um pouco técnicas (principalmente as que 
abordam a legislação), mas são necessá-
rias para que o aprendizado possa ter uma 
melhor qualificação e embasamento. 

É fácil a utilização da plataforma de en-
sino à distância?

Sim, a plataforma é muito fácil de ser uti-
lizada e, em poucos minutos, é possível 
aprender a “navegar” pelas diversas fun-
cionalidades que o site oferece.

Qual a sua opinião sobre a iniciativa da 
Capef em disponibilizar um curso gratui-
to para os funcionários do BNB?

Excelente! É sempre bom ter cursos de 
educação financeira e a oportunidade de 
realizá-lo sem custos adicionais é uma for-
ma de incentivo para que mais pessoas 
possam se familiarizar com o tema. 

O que você diria para os outros colegas 
que ainda não se inscreveram no curso?

Que o façam o quanto antes! Atualmente, conhecer 
sobre finanças pessoais deveria ser mais que um pas-
satempo, deveria ser uma obrigação!

www.capef.com.br           /capefnaweb          @capef            /tvcapef

Gabarito: GRATUITA, DISTÂNCIA, ACESSO, INVESTIMENTOS, C@PEF2015

GESTÃO
DO TEMPO

FÁCIL
ACESSO

CURSO
GRATUITO$

CAPEF - EAD 

Quer adquirir conhecimento extra sobre 
a Gestão de Investimentos também? 
Inscreva-se gratuitamente na plataforma Capef – EAD!

• Acesse www.capef.com.br/ead/login
• Digite seu CPF no campo “Usuário”
• Digite a senha C@pef2015 no campo “senha”.

“É sempre 
bom ter cursos 
de educação 
financeira e a 
oportunidade 
de realizá-lo 
sem custos 
adicionais é 
uma forma 

de incentivo 
para que 

mais pessoas 
possam se 

familiarizar com 
o tema.”



Coloque seus conhecimentos de educação financeira 
e previdenciária à prova e divirta-se com o Jogo da 
Previdência e Quiz Premiado, abaixo. 

Além de reforçar seus conhecimentos, você pode 
concorrer ao prêmio desta edição. Confira!

PALAVRAS CRUZADAS QUIZ PREMIADO 

Gabarito: GRATUITA, DISTÂNCIA, ACESSO, INVESTIMENTOS, C@PEF2015

O vencedor da edição de Setembro/Outubro do 
Informativo Acontece foi Vincenzo Primerano, 

Participante Ativo do Plano CV I, de Fortaleza-CE. 

1   Assinale corretamente a alternativa que 
apresenta os percentuais de reajuste dos 
benefícios dos Planos para o ano de 2016: 
BD; CV I na Fase de Renda Certa a Prazo 
Certo; e CV I na fase de Renda Vitalícia, 
respectivamente.

a) 10,42%; 11,28%; e 12%.

b) 11,28%; 10,42%; 10,60%.

c) 10%; 5,5%; 16,68%.

2    O objetivo principal da alteração nas regras de 
Déficits e Superávit das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar, pelo CNPC é:
a) Alinhar as obrigações das Entidades aos 

princípios de visão de longo prazo e de 
respeito às características dos planos;

b) Permitir que as Entidades procedam 
alterações nos Normativos dos Planos sem 
aprovação dos órgãos competentes;

c) Limitar o percentual de reajuste dos Planos.

3 Qual matéria você mais gostou desta edição 
do Acontece?

4 O que você achou desta edição do 
informativo?
a) Ótima    
b) Boa   
c) Regular     
d) Ruim   

5 Quais temas você gostaria de indicar para  
a próxima edição?

6 Faça um comentário sobre esta edição ou  
de uma das matérias publicadas.

Descubra as palavras ocultas e encontre-as no 
jogo de Palavras Cruzadas abaixo.

No Seminário de Investimentos, a 
Capef lançou uma ferramenta (1) 
_____________________ de Ensino a 
(2)________________, cujo objetivo é 
capacitar os Participantes, permitindo 
fácil (3)____________ a conteúdos.

Gestão dos (4) ________________ é 
o primeiro curso lançado nessa nova 
ferramenta, e já se encontra disponível 
no site da Capef.

Para participar, basta acessar  
www.capef.com.br/ead/login, digitando 
seu CPF no campo “usuário” e a senha 
(5) ___________________.

Envie suas respostas para o e-mail: 
comunicacao@capef.com.br até o 
dia 15 de fevereiro/2016 e concorra 
ao sorteio do livro “Eu mereço ter 
dinheiro”, de Reinaldo Domingos, 
cujo vencedor será conhecido na 
próxima edição deste Informativo.   

1

2
3

4

5



Você é nosso convidado

PARTICIPANTE
DIA DO

PROGRAMAÇÃO

Abertura

Warm up (aulão de laboral)

Quiz Interativo com os Participantes

Premiação do Quiz

Feijoada com Samba de Mesa

SERVIÇOS DE APOIO:

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

· Serviços médicos da Camed

· Emissão de carteiras gratuitas para transporte público de idosos pelo Sindiônibus 

· Emissão de credencial de vagas de estacionamento para idosos/de�cientes físicos pela AMC

· RG – cópia e original

· CPF – cópia e original

· Comprovante de Endereço – cópia e original

· Cópia de laudo médico (somente para de�cientes físicos)

9h30

10h

10h15 

11h45

12h 

 

30/01/16 
às 9h30

BNB Clube - Sede Aldeota
Av. Santos Dumont, 3646

Fortaleza - CE


