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APRESENTAÇÃO

PROGRAMA GESTOR PREVIDENTE4

Apresentamos aos gestores do Banco do Nordeste uma 
noção geral sobre o Sistema Previdenciário Brasileiro, em 
especial os principais aspectos e vantagens da Previdên-
cia Complementar e dos planos de benefícios (Planos BD e  
CV I), administrados pela Capef, patrocinados pelo BNB e 
ofertados aos seus empregados.

A finalidade deste material é tornar os gestores aptos a 
atuar na disseminação da cultura previdenciária entre os 
seus funcionários, demonstrando a importância da ade-
são a um plano de previdência complementar.

Caso deseje obter mais informações sobre as regras dos re-
feridos planos previdenciários, acesse a cartilha: “Meu Plano 
de Previdência”, disponível no site da Entidade: “www.ca-
pef.com.br - Publicações - Cartilha Planos BD e CV I”.

A Diretoria da Capef



MANUAL TÉCNICO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 5

MENSAGEM DA  
DIRETORIA DO BNB

Prezado Gestor,

Planejar o futuro investindo em uma poupança orientada para 
o longo prazo, mediante a reserva de parte da renda mensal,
deve ser prioridade na rotina de qualquer profissional.

Com essa proposta, a Previdência Complementar vem des-
pontando como uma solução eficaz na vida de milhares de 
trabalhadores, que desejam uma renda adicional ao bene-
fício do INSS, de forma a obter no futuro uma aposentado-
ria digna, capaz de proporcionar estabilidade financeira e 
consequente manutenção do padrão de vida na fase inativa.

Para muitos jovens é difícil pensar a vida no longo prazo 
e começar a planejar a aposentadoria desde cedo, porém, 
quanto antes começar esse planejamento, maior será a 
chance de ter sucesso nas escolhas e não passar por dificul-
dades na fase pós-laboral.

Formar poupança é uma tarefa difícil e fazer isso sozinho 
exige muito esforço. Porém, o Banco do Nordeste integra 
um grupo restrito de empresas brasileiras que oferece o 
benefício da Previdência Complementar aos seus funcioná-
rios, com a vantagem da contrapartida paritária do Patroci-
nador, o que duplica a poupança, tornando essa tarefa bem 
mais fácil, além de proporcionar melhor qualidade de vida 
quando a aposentadoria chegar.

Como gestor de uma instituição que oferece esse relevante 
benefício, faz-se imprescindível a sua contribuição na dissemi-
nação da cultura previdenciária junto à sua equipe, de forma 
a obtermos a massiva participação dos funcionários no Pla-
no CVI, instrumento essencial para a construção de um futuro 
mais tranquilo para todos que integram o Banco do Nordeste. 

Para o cumprimento desse objetivo, propomos a leitura des-
te manual e o entendimento dos conceitos aqui expostos.

Contamos com sua valiosa contribuição!

A Diretoria do BNB
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O SISTEMA 
PREVIDENCIÁRIO 
BRASILEIRO
Os mecanismos de previdência surgiram como meio de 
proteger o ser humano das adversidades, ou seja, aqueles 
infortúnios que prejudicavam a sua capacidade de prover a 
própria subsistência e a de sua família, como por exemplo, 
a velhice, as doenças, a invalidez ou até mesmo a morte.

A necessidade de se instituir mecanismos de previdên-
cia surge com o advento do emprego remunerado. No 
século XX, a Previdência Social se consolidou no Brasil 
e no mundo, adotando o modelo mais próximo do que é 
utilizado hoje por diversos países.

O ponto de partida da Previdência Social no Brasil foi a 
Lei Eloi Chaves, de 24 de janeiro de 1923, que determi-
nou a criação de uma Caixa de Aposentadoria e Pensão 
para os empregados de uma empresa ferroviária. Na dé-
cada de 30, os benefícios da previdência social foram se 
estendendo para trabalhadores de diversas companhias 
portuárias e marítimas, setores da indústria, mineração, 
bancos, comércio, transportes e cargas.

Porém, foi somente a partir de 1960, com a criação da Lei 
Orgânica de Previdência Social – LOPS, que a legislação 
dos Institutos de Aposentadorias e Pensões começou a 
ser unificada. Em 1966, foi criado o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS e o Instituto Nacional de 
Previdência Social – INPS, que reuniu os Institutos de 
Aposentadoria existentes na época.

Com a evolução das necessidades sociais, a legislação 
continuou a ser aperfeiçoada e, atualmente, o sistema 
previdenciário brasileiro é estruturado em três regimes:

• Regime Geral de Previdência Social (RGPS ou INSS);

• Regime de Previdência Complementar; e

• Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
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Regime Geral de Previdência Social

O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) tem suas 
políticas elaboradas pelo Ministério do Desenvolvimento Social 
e Agrário e executadas pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), autarquia federal a ele vinculada. Este Regime 
possui caráter contributivo e de filiação obrigatória. 

Dentre os contribuintes, encontram-se os empregadores, empre-
gados assalariados, domésticos, autônomos, contribuintes indivi-
duais e trabalhadores rurais.
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REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

(INSS)

TRABALHADORES 
DO SETOR PRIVADO
E FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS CELETISTAS.

OBRIGATÓRIO, 
NACIONAL E PÚBLICO.

ADMINISTRADO 
PELO INSS.

REPARTIÇÃO SIMPLES.

REGIME JURÍDICO 
TOTALMENTE PREVISTO
EM LEI E EM DECRETO.

OPCIONAL, PRIVADO, 
ADMINISTRADO POR 
ENTIDADES ABERTAS 
OU FECHADAS.

FISCALIZADO PELOS 
MINISTÉRIOS DA 
FAZENDA E DA 
PREVIDÊNCIA.

CAPITALIZAÇÃO.

REGIME JURÍDICO 
PREVISTO EM LEI 
(REGRAS GERAIS) E 
NOS NORMATIVOS DO 
PLANO DE BENEFÍCIOS 
(REGRAS ESPECÍFICAS).

BENEFÍCIO LIMITADO À 
CAPACIDADE 
PATRIMONIAL DO 
PLANO, OBEDECIDAS 
AS REGRAS DO 
REGULAMENTO.

REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR

REGIME PRÓPRIO
(SERVIDORES E MILITARES)

FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS 
ESTATUTÁRIOS.

OBRIGATÓRIO, 
PÚBLICO, NÍVEIS 
FEDERAL, 
ESTADUAL E 
MUNICIPAL.

ADMINISTRADO 
PELOS
RESPECTIVOS 
GOVERNOS.

REPARTIÇÃO 
SIMPLES / 
CAPITALIZAÇÃO 
EM ALGUNS 
ESTADOS E 
MUNICIPIOS.

MILITARES 
FEDERAIS.

OBRIGATÓRIO, 
PÚBLICO, NÍVEL 
FEDERAL.

ADMINISTRADO 
PELO GOVERNO 
FEDERAL.

REPARTIÇÃO 
SIMPLES / 
CAPITALIZAÇÃO 
EM ALGUNS 
ESTADOS E 
MUNICIPIOS.

PREVIDÊNCIA NO BRASIL

Embora todos esses regimes tenham como finalidade a pres-
tação de um benefício de aposentadoria ao final da vida labo-
rativa, cada uma possui características específicas, conforme o 
quadro a seguir.



PROGRAMA GESTOR PREVIDENTE8

Regime Próprio
Semelhante ao regime geral, o regime próprio tem caráter 
público e filiação obrigatória. Com a  publicação da Emenda 
Constitucional nº 20/1998 e com o posterior advento da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, a União, os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios passaram a ter faculdade de fixar 
para o valor das aposentadorias e pensões, o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal de 
1988, desde que instituam regime de previdência
complementar para os seus respectivos servidores de cargo 
efetivo.

Regime de Previdência Complementar
Esse sistema que alberga as Entidades Abertas e 
Fechadas de Previdência Complementar, situação em que 
se enquadra a Capef, será detalhado no próximo capitulo.

Confira os requisitos cumulativos para receber os benefícios 
através do Regime Geral da Previdência (INSS).

(*) Pedágio: 40% do tempo que faltava, em 16/12/1998, para completar 30 anos de contribuição, se homem, 
e 25 anos, se mulher.  Caso o tempo correspondente ao pedágio ultrapassar 5 anos, será concedida a 
aposentadoria por tempo de contribuição integral, sem limite de idade.

Aposentadoria por:

180 contribuições
mensais, no mínimo

IDADE

30 anos de contribuição
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
PROPORCIONAL (*)

Aposentadoria por:

180 contribuições
mensais, no mínimo

IDADE

35 anos de contribuição
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL

o

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
PROPORCIONAL (*)

48 anos de  anos de idade

Idade mínima
65 anos de idade

Idade mínima
60 anos de idade

53 anos de idade
Idade mínima

30 anos de contribuição 25 anos de contribuição

Pedágio* Pedágio*

Idade mínima

+

+

+

+

+

+

Regra 85/95 Progressiva (Nova Regra)

Recentemente foi criada uma nova regra de Aposentadoria pelo INSS, denominada Regra 85/95, a qual 
estabelece que o trabalhador pode se aposentar sem idade mínima, com 180 contribuições no mínimo; e 
desde que a soma da idade + o tempo de contribuição totalizem 95 pontos, se homem; e 85 pontos, se 
mulher.
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PREVIDÊNCIA  
COMPLEMENTAR

Com a finalidade de prover uma renda adicional ao bene-
fício da previdência social, a Previdência Complementar 
deixa de ser vista apenas como uma poupança extra para 
tornar-se instrumento essencial à segurança financeira de 
qualquer profissional e de seus familiares.

Além de proporcionar uma renda de aposentadoria ao 
trabalhador, a Previdência Complementar tem uma fun-
ção econômica importante para a formação da poupança 
interna do país, pois os fundos de pensão constituem-se 
como os maiores investidores institucionais do País.

Diferentemente dos demais regimes, a Previdência Com-
plementar tem caráter privado e adesão facultativa. A for-
ma de custeio dos benefícios segue o regime financeiro 
de capitalização, o qual observa a seguinte sistemática: na 
fase laboral, o trabalhador, na condição de participante, 
aporta contribuições a um fundo, que é administrado pela 
entidade de previdência privada, responsável por investir 
esse recurso no mercado financeiro, a fim de capitalizá-lo e 
constituir as reservas necessárias ao financiamento do be-
nefício do trabalhador quando ele se aposentar, passando 
à condição de Participante Assistido.

Desta forma, a Previdência Complementar constitui um 
mecanismo de poupança, com finalidade eminentemente 
previdenciária que necessita de longo prazo para acumu-
lação. Com vistas a minimizar o esforço de poupança do 
trabalhador e compensar o sacrifício ao longo de anos de 
contribuição, a legislação oferece incentivos fiscais, apre-
sentados mais a frente, para estimular o ingresso e a per-
manência neste regime.

As fontes de financiamento do Plano de Benefícios têm 
origem nas contribuições efetuadas pelos Participantes 
e Patrocinadores. Por outro lado, os valores originais ver-
tidos aos planos devem ser aplicados para fazer face ao 
pagamento futuro dos benefícios contratados. Destaca-se 
que a figura do Patrocinador é mais um estímulo, pois am-
plia a capacidade de poupança do trabalhador.
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O Regime de Previdência Complementar é operacionalizado 
pelas entidades de previdência complementar, as quais po-
dem ser classificadas como:

• Abertas; e

• Fechadas.

Entidades Abertas de Previdência Complementar 
(EAPC)

Constituídas unicamente sob a forma de sociedades anô-
nimas, as EAPCs têm por objetivo instituir e operar planos 
de benefícios de caráter previdenciário, concedidos em 
forma de renda continuada ou de pagamento único, aces-
síveis a qualquer pessoa física.

A essas características, podemos acrescentar a finalidade lu-
crativa destas entidades e, em regra, a ausência dos partici-
pantes ou assistidos na administração do plano de benefícios.

Exemplos mais comuns de planos administrados por enti-
dades abertas são os conhecidos PGBLs e VGBLs.

Entidades Fechadas de Previdência Complemen-
tar (EFPC)

As Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 
também denominadas Fundos de Pensão, são aquelas 
acessíveis exclusivamente aos empregados de uma em-
presa ou grupo de empresas e aos servidores da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, entes 
denominados Patrocinadores; e aos associados ou mem-
bros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista 
ou setorial, denominadas Instituidores. 

As Entidades Fechadas só podem se organizar sob a for-
ma de fundação ou sociedade civil, e, ao contrário das 
entidades abertas, não possuem finalidade lucrativa.

Estudos evidenciam a larga vantagem da Previdência 
Complementar Fechada sobre a Aberta para o Participan-
te, oferecendo maior rentabilidade líquida e transparência 
na gestão. As principais vantagens da Previdência Com-
plementar Fechada diante da Aberta são:

• Menor custo;

• Maior transparência na gestão;

• Saldos mais altos ao fim do período de contribuição; e

• Critérios mais favoráveis à concessão do benefício aos
Participantes.



MANUAL TÉCNICO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 11

Histórico e Legislação

Consolidada como o marco regulatório da Previdência Com-
plementar no Brasil, a Lei nº. 6.435, de 1977, originou-se da 
necessidade de se efetivar uma concentração normativa para 
o disciplinamento das caixas de montepios, e ainda canalizar
a poupança previdenciária ao desenvolvimento do mercado
de capitais no País e reger mais eficazmente o funcionamento
de algumas entidades fechadas de previdência já existentes,
como fora o caso da Capef, criada pelo Banco do Nordeste no
ano de 1967.

Apesar de as entidades fechadas de previdência já estarem 
regulamentadas desde 1977, o ambiente mais propício ao 
crescimento e desenvolvimento dessas instituições somente 
foi verificado na década de 90, com o advento da Emenda 
Constitucional n.º 20, de 15/12/1998, que conferiu nova reda-
ção ao art. 202 da Constituição Federal, promulgada em 1988. 
O novo texto constitucional, além de conferir ao regime de 
previdência fechada um caráter complementar e facultativo, 
organizando-o de forma autônoma em relação ao regime ge-
ral de previdência social, firmou que esse regime seria oportu-
namente regulado por lei complementar.

Assim, duas novas Leis Complementares foram publicadas 
para disciplinar o Regime de Previdência Privada: a Lei Com-
plementar nº. 109, de 29/5/2001, que introduziu as normas 
gerais sobre o Regime de Previdência Complementar; e a Lei 
Complementar n.º 108, de 29/5/2001, que dispõe sobre as nor-
mas específicas para regular a relação entre a administração 
pública direta e indireta e suas respectivas Entidades Fecha-
das de Previdência Complementar, sobretudo no que se refere 
à governança e ao custeio.

Quadro-Resumo EAPC X EFPC

Fonte: Ministério da Previdência Social
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A partir daí, o regime fechado de Previdência Complemen-
tar vem evoluindo bastante nos últimos anos, passando por 
regulações e controles emanados do Conselho Nacional de 
Previdência Complementar (CNPC), que substituiu o antigo 
Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC), 
da Superintendência Nacional de Previdência Complemen-
tar (PREVIC) e do Conselho Monetário Nacional (CMN), que 
visam ampliar à segurança e equilíbrio do sistema.

EMENDA CONSTITUCIONAL
NO 20/1998

LEI
NO 11.053 

de 29/12/04
Tratamento 

tributário

DECRETO
NO 4942

de 20/12/03
Fiscalização 
Penalidades

RESOLUÇÃO CMN
NO 3.792

Diretrizes das Aplicações das EFPCs

LEI COMPLEMENTAR NO 108 (PÚBLICA)
29/05/2001

LEI COMPLEMENTAR NO 109 (PRIVADA)
29/05/2001

MINITÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E AGRÁRIO

Previdência 
Social

Regime 
Próprio

RPPS

Regime 
Geral 

RGPS

Principais Regulamentações a partir de 1998

Para fiscalizar e regular as atividades dessas entida-
des, existem órgãos específicos; no caso das Entidades  
Fechadas de Previdência Complementar, temos a Su-
perintendência Nacional de Previdência Complementar 
(PREVIC) e o Conselho Nacional de Previdência Comple-
mentar (CNPC). Em relação às Entidades Abertas de Pre-
vidência Complementar, o principal órgão é a Superinten-
dência de Seguros Privados (SUSEP).

www.capef.com.br Publicações Governança Coletânea de Normas

Para conhecer mais sobre a legislação da Previdência Complentar, acesse:

MINITÉRIO DA FAZENDA

Previdência 
Complementar

Previdência 
Fechada

EFPC

Previdência 
Aberta
EAPC
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Funcionamento da Previdência Complementar
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MODALIDADES
DE PLANOS DE
BENEFÍCIOS
De acordo com a legislação que regulamenta o funciona-
mento das Entidades de Previdência Complementar, os 
planos de benefícios previdenciários podem ser estrutu-
rados nas modalidades de Benefício Definido (BD), Con-
tribuição Definida (CD) ou Contribuição Variável (CV).

Plano de Benefício Definido (BD)

Modalidade de plano em que os benefícios programados 
têm seu valor ou nível previamente estabelecidos, sendo o 
custeio determinado atuarialmente, de forma a assegurar 
sua concessão e manutenção.

Vantagem: oferece benefícios vitalícios reajustáveis de 
acordo com as regras definidas em regulamento.

Desvantagem: alto risco de déficit atuarial quando as pre-
missas utilizadas nas projeções (rentabilidade, probabilida-
des de entrada em invalidez e morte, etc.) não se confir-
mam ao longo do tempo.

Plano de Contribuição Definida (CD)

Modalidade de plano previdenciário em que os benefícios 
programados têm seu valor permanentemente ajustado ao 
saldo da conta do Participante, inclusive na fase de recebi-
mento de benefícios, considerando o resultado líquido de 
sua aplicação, os valores aportados e os benefícios pagos.

Vantagem: não desenvolve desequilíbrios atuariais.

Desvantagem: oferece somente benefícios temporários ou 
benefícios vitalícios de valores decrescentes recalculados 
periodicamente com base no saldo da conta individual do 
Participante e da sua expectativa de sobrevida futura.

A Capef já administra um Plano nesta modalidade, o qual se 
encontra fechado para novas inscricões.
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Plano de Contribuição Variável (CV)

Modalidade de plano previdenciário que combina ca-
racterísticas de Plano CD e de Plano BD nas fases a 
seguir especificadas:

I. Fase de contribuições: tem sempre características
de Plano CD, pois as contribuições realizadas em
nome do Participante, juntamente com as do Patro-
cinador, são registradas em conta individual destina-
da a financiar os seus próprios benefícios; e

II. Fase de benefícios: nesta fase, o plano apresenta
duas opções: com características apenas de Plano
BD; e com características de CD e BD:

II.1. Com características apenas de Plano BD:
quando paga somente benefícios vitalícios.

Vantagem: oferece benefícios vitalícios reajustáveis de 
acordo com as regras definidas em regulamento.

Desvantagem: médio risco de déficit atuarial quando 
as premissas utilizadas nas projeções não se confir-
mam ao longo do tempo.

II.2. Com características de Plano CD e de Plano
BD: quando o pagamento de benefício mescla
uma fase de renda certa a prazo certo e uma fase
vitalícia, ou seja, um período pré-determinado
para recebimento de benefício em função do saldo
acumulado e da rentabilidade do plano (expresso
em quotas), passando, após esse período, a pagar
renda vitalícia, expresso em moeda corrente, cujo
valor é previamente determinado.

Vantagens: ao final desse período pré-determinado, é 
garantido o pagamento de uma renda vitalícia de valo-
res aproximadamente constantes, com baixa exposição 
ao risco de déficits atuariais, diferente dos Planos BDs.

O Plano CV I, atualmente ofertado pela Capef, se enquadra 
nessa modalidade.
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A CAPEF 
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 
DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 
Com o objetivo de administrar planos previdenciais su-
plementares aos benefícios da Previdência Social, a Capef 
é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar 
multipatrocinada, sem fins lucrativos, que tem como pa-
trocinador fundador o Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Possui vasta experiência no segmento de previdência 
complementar, onde atua há 50 anos. Em termos 
patrimoniais, ocupa atualmente a 2ª posição nas regiões 
Norte/Nordeste e a 30ª entre as quase quatrocentas 
entidades congêneres em funcionamento no País. 

Administrar um negócio complexo e que envolve o futuro 
de tantos Participantes requer competência, ética e, aci-
ma de tudo, muita responsabilidade com os direitos de 
cada indivíduo, sem esquecer os princípios da coletivida-
de. Com essa preocupação, todos que integram a Capef 
assumem o compromisso diário com sua missão: contri-
buir para o bem-estar de seus Participantes e Beneficiá-
rios, por meio da administração de planos de previdência 
privada com qualidade, ética e transparência, em parceria 
com seus Patrocinadores.

Regulamentação dos Órgãos de Administração e 
Fiscalização Interna

Em conformidade com a legislação vigente, a Capef tem 
seu próprio estatuto e cada plano por ela administra-
do tem regulamento específico, a mbos a provados p ela  
PREVIC. Os referidos normativos são os principais docu-
mentos que os Participantes devem conhecer.
• Estatuto – Dispõe sobre os princípios e normas que nor-

teiam a EFPC e define as diretrizes para os atos de seus
órgãos de administração, deliberação e fiscalização.

• Regulamento – Dispõe sobre as regras de custeio,
contribuição e benefícios do Plano Previdenciário.

Sua estrutura de governança conta com um Conselho De-
liberativo, um Conselho Fiscal e uma Diretoria-Executiva. 

Conselho Deliberativo: Órgão de decisão e orientação 
superior, responsável pela definição da política de 
administração da Entidade e de seus planos de benefícios. 
Os Conselheiros possuem mandato de quatro anos, com 
garantia de estabilidade, permitida uma recondução.
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O Conselho Deliberativo da Capef é composto por seis 
membros efetivos, com seus respectivos suplentes, sen-
do três designados pelos Patrocinadores e três escolhi-
dos pelos Participantes e Beneficiários Assistidos, me-
diante eleição direta.

Conselho Fiscal: Órgão de controle interno, responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização das atividades do 
fundo de pensão. O mandato é de quatro anos, sendo 
vedada a recondução.

O Conselho Fiscal da Capef é composto por quatro 
membros efetivos, com seus respectivos suplentes, sen-
do dois designados pelos Patrocinadores e dois escolhi-
dos pelos Participantes e Beneficiários Assistidos, me-
diante eleição direta.

Diretoria-Executiva: Órgão de administração, responsá-
vel pela execução das diretrizes e normas gerais fixadas 
pelo Conselho Deliberativo e demais disposições conti-
das na legislação pertinente, no Estatuto, nos Regula-
mentos dos Planos e nos convênios de adesão dos Pa-
trocinadores. O mandato dos diretores é de quatro anos, 
sendo permitida uma recondução.

A Diretoria da Capef é composta por três membros, de-
vendo, pelo menos, um desses membros ser Participante 
ou Beneficiário Assistido. A nomeação da Diretoria com-
pete ao Conselho Deliberativo, sendo que esta ocorrerá 
mediante escolha entre, no mínimo, duas opções de no-
mes para cada cargo, indicados pelo Patrocinador.

Planos Previdenciários

A Capef administra dois planos previdenciários: o de Bene-
fícios Definidos (BD), existente desde a fundação da Entida-
de, e o de Contribuição Variável (CV I), criado em maio/10.

O Plano BD abriga os funcionários admitidos no Ban-
co até 1997 e o Plano CV I, os funcionários admitidos a 
partir de 2000, bem como os que encerraram as suas 
contribuições para o Plano BD.  Portanto, o BD é hoje um 
Plano fechado e os novos funcionários admitidos pelo 
Banco podem aderir ao Plano CV I. 

A
 C

A
P

E
F

Para conferir os valores exatos do patrimônio e resultados
dos Planos, acesse o site da Capef, conforme orientação a seguir:

www.capef.com.br Resultados Plano BD e/ou Plano CV I. 
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PLANO CV I  
Características e Vantagens

O Plano CV I foi criado com o intuito de proporcionar 
cobertura previdenciária aos funcionários do Banco, ad-
mitidos após 2000, e àqueles que participam do Plano 
BD e desejam ampliar seus benefícios, que estão limita-
dos aos níveis de 1997.

Principais Vantagens

Além de combinar atrativas características dos Planos de 
mercado, com reduzido custo administrativo, pois não possui 
objetivo de lucro, o Plano CV I oferece vantagens exclusivas 
aos funcionários, como:

Contrapartida do Patrocinador

• Ganho imediato de 100% sobre a sua contribuição, atra-
vés da correspondente contribuição do Patrocinador.

Proteção no Presente e no Futuro

• Garantia de renda vitalícia, reversível em pensão;

• Proteção individual e familiar em situações adversas,
como a invalidez ou morte;

• Garantia de pagamento do saldo da conta individual
aos herdeiros legais no caso de inexistência de bene-
ficiários de pensão;

• Pagamento de pensão em valor integral;

• Pagamento de Pecúlio, equivalente a 3 vezes o valor
do benefício;

• Inexistência de contribuição na fase de recebimento
do benefício.

Participante

Conta Individual do Participante

Banco
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Imposto de Renda

• Possibilidade de dedução das contribuições da base de
cálculo do seu imposto de renda, até o limite de 12%.

• Não incidência de IR sobre os rendimentos auferi-
dos pelas aplicações financeiras do Plano, o que faz
com que a rentabilidade líquida da conta individual
seja significativamente potencializada, resultando em
maiores valores de benefícios.

Outras Vantagens

• Opção de suspensão da contribuição após 3 anos de pla-
no, com recebimento de benefício a partir do 5o ano, des-
de que implementado os requisitos para a aposentadoria;

• Disponibilidade de Empréstimo a Participantes a uma
taxa reduzida, se comparada às opções de emprésti-
mos do mercado;

• Reduzida taxa de administração se comparada aos
planos de mercado, que cobram percentuais sobre o
patrimônio e sobre contribuições;

Vantagens do Plano CVI em relação
aos Planos de Mercado

Além das vantagens citadas, o Plano CV I possui outras 
características que se destacam em relação aos planos 
de mercado, como é o caso da atratividade das taxas 
administrativas praticadas; enquanto a Capef, Entida-
de Fechada de Previdência Complementar (EFPC) não 
possui fins lucrativos, as Entidades Abertas (EAPC’s) 
existem com propósitos comerciais e, portanto, cobram 
mais de seus Participantes, conforme segue:
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Nota: A parcela da contribuição destinada aos benefícios não programados (de risco) foi 
excluída para fins de comparação.

Como apresentado na tabela anterior, os planos de 
mercado cobram sobre cada contribuição do Partici-
pante Ativo uma taxa de administração (incide sobre 
a contribuição) que varia entre 0,5% e 7%, enquanto 
o Plano CV I cobra 5%.

Embora essa taxa possa, em alguns casos, superar as 
praticadas pelos planos de mercado, a taxa mais impac-
tante para os poupadores é a de administração finan-
ceira, cobrada pelas Entidades Abertas e incidente anu-
almente sobre o patrimônio total individual acumulado.

Nos planos de mercado, essa taxa varia entre 1% e 3%. No 
Plano CV I, não há cobrança de taxa anual sobre o patri-
mônio, sendo cobrada uma única vez, no momento da 
concessão de benefício, a taxa de 2,7%, destinada a custe-
ar as despesas administrativas durante a fase de benefício.

Para melhor compreender as diferenças comentadas, 
foram disponibilizados na simulação abaixo, os valores 
acumulados na aposentadoria do Plano CV I e em dife-
rentes planos de mercado oferecidos por EAPCs, que 
mostram o impacto das taxas no saldo acumulado e na 
renda mensal a ser recebida pelo Participante:

RESERVA ACUMULADA NAS ENTIDADES ABERTAS E NO PLANO CV I

VARIÁVEIS PLANO DE 
MERCADO 1

PLANO DE 
MERCADO 2 PLANO CV I

Contribuição mensal (*) R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00

Idade na adesão ao Plano 25 25 25

Idade projetada para 
aposentadoria

60 60 60

Saldo Acumulado R$ 387.894,34 R$ 354.213,06 R$ 461.653,64

Renda vitalícia R$ 1.587,72 R$ 1.449,85 R$ 2.427,48

Considerando as contribuições efetuadas pelo Patrocinador 
(existente apenas no Plano CV I)

Saldo acumulado R$ 387.894,34 R$ 354.213,06 R$ 923.307,28

Renda vitalícia projetada R$ 1.587,72 R$ 1.449,85 R$ 4.854,96
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Conforme vemos acima, apesar da taxa de 
carregamento sobre a contribuição mensal do Plano CV 
I ser superior a dos dois planos citados, ao final, o valor 
do benefício projetado do CV I é 53% superior ao Plano 
de Mercado 1, e 67% maior do que o Plano de Mercado 
2, sem considerar as contribuições efetuadas pelo 
Patrocinador, existente apenas no Plano CV I.

Se considerarmos as contribuições do Patrocinador, a 
diferença fica ainda mais elevada: o benefício projetado 
do Plano CV I ficará 206% superior ao Plano de Mercado 
1 e 235% maior do que o Plano de Mercado 2.

Essa simulação evidencia a importância de se avaliar o 
conjunto de taxas, pois uma taxa de carregamento 
baixa pode ocultar uma taxa de administração alta, o 
que impactará diretamente na reserva acumulada com 
o passar do tempo e, consequentemente, no valor da 
renda de aposentadoria. 

Realize uma simulação

www.capef.com.br Plano CV I Simuladores Comparativo CV I x Planos Mercado
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Benefícios 

Os benefícios ofertados pelo Plano CV I são:

• Aposentadoria: Programada e por Invalidez

• Pensão: de Aposentado Programado, de Aposentado
por Invalidez e de Ativo

• Pecúlio: de Aposentado Programado, de Aposentado
por Invalidez e de Ativo

Aposentadoria

Benefício de renda continuada prestado ao Participante 
Assistido.

Pensão 

Benefício de renda continuada prestado aos Beneficiários 
de Pensão, em decorrência do falecimento do Participante.
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E na inexistência de Beneficiários de Pensão?

No caso de óbito do Participante nos primeiros 22 anos 
de aposentadoria e inexistindo Beneficiários de Pensão, 
o saldo remanescente da conta individual destinado ao
pagamento desta renda será pago, de uma única vez, aos
herdeiros legais.

Pecúlio 

Benefício de pagamento único, devido, por ocorrência do 
óbito do Participante, às pessoas por ele designadas.

Pagamento dos Benefícios

O pagamento dos benefícios poderá ser  em forma de pa-
gamento único, no caso do pecúlio e de renda continuada, 
nos demais benefícios.

Os benefícios de renda continuada podem ser pagos em 
fase única, de renda vitalícia ou em duas fases:

I – Fase de renda certa a prazo certo durante o período de 22 
anos: renda mensal expressa em quotas, cujo valor será re-
ajustado anualmente de acordo com a variação do valor da 
quota, influenciada pela rentabilidade dos investimentos.
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II - Fase de renda vitalícia: renda mensal expressa em 
moeda corrente, cujo valor inicial será igual ao último 
valor do benefício de renda certa a prazo certo, atua-
lizado anualmente, de acordo com a rentabilidade dos 
investimentos, não podendo o índice de reajuste ser 
superior a 100% nem inferior a 30% do Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Os seguintes benefícios serão pagos em fase 
única vitalícia:

• Aposentadoria por invalidez

• Pensão de Ativo

• Pensão de Aposentado por invalidez

O benefício de aposentadoria programada dar-se-á em 
duas fases. 

O benefício de Pensão de aposentado programado po-
derá se dar em duas fases, no caso de aposentado pro-
gramado falecer durante a fase de renda certa a prazo 
certo e em uma única fase vitalícia se o aposentado pro-
gramado falecer na fase de renda vitalícia.

Valor dos Benefícios

No caso dos benefícios de Aposentadoria por Invalidez, 
Pensão de Aposentado por Invalidez, Pensão de Ativo, Pe-
cúlio de Aposentado por Invalidez e Pecúlio de Ativo, de-
nominados de Benefícios de Risco, o plano prevê um Ca-
pital Complementar, que gera recursos adicionais à conta 
individual do Participante, com a finalidade de custear o 
pagamento de benefícios de valores compatíveis com a 
renda previdenciária projetada, considerando um mínimo 
de 210 contribuições individuais. Esse capital complemen-
tar é oriundo do pagamento da taxa de custeio dos bene-
fícios de risco, cobrada na contribuição mensal.

Para o acréscimo do capital complementar, no caso de in-
validez ou falecimento de Participante Ativo, por motivo de 
doença, é requerido o mínimo de 12 contribuições ao Plano 
CV I, sendo dispensada essa carência no caso de acidente.

Observação:

Caso esses eventos tenham ocorrido antes do cumpri-
mento da carência exigida:

• A aposentadoria por invalidez será concedida com
base no saldo da conta individual;

• Não há elegibilidade a pensão de ativo, sendo o saldo
da conta individual existente na data do óbito pago
em favor dos Designados para Pecúlio.
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O pecúlio corresponde a três vezes o valor mensal do 
benefício de aposentadoria.

Valor do Benefício de Aposentadoria Programada

Será calculado financeiramente com base no saldo da 
conta individual do Participante na data da aposentado-
ria, sendo esse saldo deduzido do custeio das despesas 
administrativas de responsabilidade do Participante.

Na fase de renda certa a prazo certo, o benefício será 
expresso em quantidade de quotas. Na fase de renda 
vitalícia, o benefício será expresso em moeda corrente. 

Valor do Benefício de Pensão de Aposentado 
Programado

No caso de falecimento do Aposentado Programado du-
rante a fase de renda certa a prazo certo, serão pagas até 
o fim desta fase as prestações vincendas, em quotas. Após
essa fase, será pago o benefício de renda vitalícia com
valor inicial em moeda corrente, equivalente ao benefício
mensal da primeira fase.

No caso de falecimento do Aposentado Programado na 
fase de renda vitalícia, o benefício será pago em moeda 
corrente, no mesmo valor do benefício do aposentado. 

No momento da concessão do benefício de pensão pres-
tado na fase de renda vitalícia, as discrepâncias entre a 
família padrão e o grupo familiar sobrevivente implicarão 
o recálculo do valor inicial do benefício, por equivalência
atuarial.

Observações

No caso dos benefícios de riscos, o pagamento se dá 
imediatamente na fase de renda vitalícia.

O que é Família Padrão? 
Para fins de planejamento da contribuição individual, consi-
dera-se uma família padrão composta de cônjuge de mesma 
idade do Participante e de dois filhos válidos nascidos nas 
idades do Participante correspondentes a 25 e 26 anos. 

www.capef.com.br Simuladores Plano CV I Aposentadoria
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Custeio

O Plano de Custeio tem por objetivo estabelecer a taxa 
de contribuição necessária ao financiamento dos bene-
fícios do plano.  Fundamentado por cálculos matemáti-
cos, financeiros e estatísticos, envolvendo dentre outras 
informações, estimativas de custos e provisões atuariais, 
esse plano é elaborado anualmente, podendo ser revisa-
do quando da ocorrência de eventos que afetam as con-
tribuições praticadas, como alteração do regulamento, 
criação de novos dispositivos legais, etc.

Taxa de Contribuição

A taxa de contribuição do Participante Ativo é calculada 
atuarialmente em função da meta previdencial, quando do 
seu ingresso no Plano CV I e por ocasião da revisão anual 
do plano de custeio.

Essa revisão, realizada anualmente no mês de dezembro, tem 
a finalidade de adequar a taxa de contribuição à meta previ-
dencial, considerando os eventos ocorridos no ano - reajuste 
salarial, alteração de função comissionada e atualização do 
teto de contribuição do INSS – e o saldo da conta individual.

Características da taxa de contribuição

• Paritária em relação à do Patrocinador;

• Aplicada sobre o salário de contribuição1, respeitados
os limites de 7,5% e 4,5% para a contribuição normal e
extraordinária2, respectivamente;

• Passível de redução em até 25%.

O que é?

1Salário de Contribuição:

Verba sobre a qual incidem os percentuais de contribuição 
ao Plano CV I, composta pela soma das parcelas da remu-
neração funcional, exceto aquelas referentes à prorroga-
ção de expediente, abonos, auxílios de qualquer natureza 
e outras verbas de natureza não habitual, as indenizatórias 
e as que não tenham natureza salarial.

O que é Meta Previdencial?
É uma meta de benefício correspondente a 80% da estimativa 
do último salário da ativa, deduzido o benefício da Previdência 
Social. Vale ressaltar que é uma meta INTENCIONADA, mas 
NÃO GARANTIDA!
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2Contribuições extraordinárias:

As contribuições extraordinárias, cujo prazo de contratação 
encerrou-se em 25/03/2011, referem-se ao tempo de serviço 
passado prestado pelo Participante no Patrocinador entre 
01/01/2000 até a data de sua inscrição no Plano CV I, desde 
que não tenha auferido contribuição do Patrocinador para 
o Plano BD no período. O pagamento dessas contribuições,
denominadas de Tempo Passado, pode ser antecipado, par-
cial ou totalmente, através da área restrita do site da Capef,
no menu: “Simuladores – Tempo Passado”.

Destinação das Contribuições

1 - A Taxa de Solvência Atuarial é creditada em um fun-
do coletivo destinado a garantir a solvência atuarial do 
plano, referente aos benefícios vitalícios concedidos 
em regime mutualista.

2 - O percentual das contribuições destinado aos Benefícios 
de Risco garante um capital complementar, que somado à 
conta individual do Participante, produz um montante sufi-
ciente ao pagamento dos benefícios decorrentes de invali-
dez ou morte de Participante Ativo, em valores compatíveis 
a renda previdenciária projetada. 

3 - A Taxa de Administração destina-se ao custeio das 
despesas administrativas durante a fase ativa do Par-
ticipante no plano.

4 - Para o Participante Assistido não existe contribui-
ção mensal ao Plano, sendo cobrada, por ocasião da 
concessão do benefício, uma taxa única de 2,7% sobre 
o saldo da conta individual, destinada ao custeio das
despesas administrativas durante toda a fase de rece-
bimento de benefício.

(Média)
Benefícios Programados -
Conta Individual
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Como incrementar o benefício?

Para incrementar o benefício, o Participante pode:

• Efetuar contribuições facultativas, não existindo con-
trapartida do Patrocinador; e

• Transferir recursos financeiros de outras entidades,
através do Instituto da Portabilidade.

Obs: Sobre recursos financeiros transferidos através da 
Portabilidade não incidirá a taxa de administração da 
fase ativa, exceto se utilizado para pagamento do tempo 
de serviço passado (TSP).

Tributação

A legislação do Governo Federal estabelece a tributação de 
Imposto de Renda sobre o benefício previdenciário auferido, 
conforme regime tributário escolhido pelo Participante no 
momento da adesão ao Plano. As opções de regime tributá-
rio são: Progressivo ou Regressivo.

No Plano CV I, os Participantes têm a opção de conferir 
o Regime de Tributação mais adequado ao seu perfil na
área restrita do site da Capef, no menu: “Custeio Atuarial
– Dados da Adesão”.

Atenção: A opção pelo regime de tributação é realizada 
até o último dia útil do mês seguinte ao da adesão, sen-
do presumida a opção pelo Regime Progressivo no caso 
da não manifestação do participante no prazo estabe-
lecido. Essa escolha tem caráter definitivo e irretratável, 
não podendo ser alterada posteriormente.

Tabela Progressiva
A Tabela Progressiva, com ajuste na declaração anual, inci-
de diretamente sobre os benefícios mensais recebidos, 
de acordo com as seguintes alíquotas para o exercício de 
2017.

No caso de desligamento do plano com opção pelo res-
gate de contribuições, o Imposto de Renda incide sobre o 
valor total recebido, aplicando-se a alíquota única de 15%.

PROGRAMA GESTOR PREVIDENTE

Tabela Progressiva, vigente no exercício de 2017.

Até R$ 1.903.98

De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65

De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05

De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68

Acima de R$ 4.664,68

- 

7,5%

15,0% 

22,5%

27,5% 

Alíquota 

- 

R$ 142,80

R$ 354,80

R$ 636,13  

R$ 869,36  

Parcela a deduzirBase de Cálculo 
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Tabela Regressiva

Na Tabela Regressiva, sem ajuste na declaração anual, 
as alíquotas incidentes sobre os benefícios mensais, ou 
resgate de contribuições, são reduzidas gradativamente 
em função do prazo ponderado de acumulação dos re-
cursos no plano, de acordo com a tabela abaixo.

No caso de aposentadoria por invalidez, é prevista uma alí-
quota decrescente iniciando em 25%, de acordo com o prazo 
de acumulação.

Esse regime não permite deduções de qualquer natureza, 
sendo o imposto pago exclusivamente na fonte.

Vantagens Fiscais

A participação no plano de previdência possibilita duas gran-
des vantagens em relação ao Imposto de Renda. A primeira é 
a possibilidade de deduzir da base de cálculo do IR anual, as 
contribuições efetuadas ao plano previdenciário.

Essa dedução é realizada na apuração do imposto de ren-
da retido na fonte e no preenchimento da Declaração Anual 
Completa de Imposto de Renda, respeitado o limite de 12% 
dos rendimentos tributáveis anuais.

A segunda vantagem é que não há incidência de IR sobre os 
rendimentos auferidos pelas aplicações financeiras do Plano, 
o que faz com que a rentabilidade líquida da conta individual
seja significativamente potencializada, resultando em maio-
res valores dos benefícios.

Até 2 anos 

Acima de 2 anos e até 4 anos 

Acima de 4 anos e até 6 anos 

Acima de 6 anos e até 8 anos 

Acima de 8 anos e até 10 anos 

Acima de 10 anos 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

Alíquota Prazo de Acumulação 
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PLANO BD
CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

Benefícios

Os Participantes do Plano BD fazem jus aos seguintes 
benefícios:

• Aposentadoria: por Idade, por Tempo de Contribuição
e por Invalidez

• Pensão; e

• Pecúlio

Aposentadoria 

Benefício de renda continuada prestado ao Participante 
Assistido, caracterizado por pagamento mensal e vitalício.

Pensão

Benefício de renda continuada prestado aos Beneficiários 
de Pensão, em decorrência do falecimento do Participante.
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www.capef.com.br Simuladores Plano BD Aposentadoria

Pecúlio

Benefício de pagamento único, devido, por ocorrência do óbi-
to do Participante, às pessoas por ele designadas, em valor 
correspondente a três benefícios mensais de aposentadoria.

Regra de Atualização do Benefício

O valor do benefício é atualizado anualmente, de acordo com a 
rentabilidade dos investimentos, não podendo o índice de rea-
juste ser superior a 100% nem inferior a 30% do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC).

Contudo, é possível recompor reajustes concedidos abaixo 
da inflação a partir de 2009, com rentabilidades excedentes à 
meta atuarial do plano, verificadas a partir de 2012, sem caráter 
de retroatividade.

Simulação

Saiba o valor da sua aposentadoria através do site, utilizando 
login e senha de acesso.

Obs: Ressalte-se que a existência das pessoas mencionadas em qualquer dos 
incisos anteriores exclui a dos incisos seguintes.

Custeio

O Participante Ativo pagará contribuição mensal até o número 
máximo de 360, calculada com base na tabela a seguir, sendo 
seu valor igual ao produto entre o salário de contribuição (po-
sição de julho/97, reajustado pelos índices do plano) e a taxa de 



contribuição correspondente, subtraindo-se, em seguida, a 
respectiva parcela a deduzir:

Destinação das Contribuições:

1 - Os Benefícios de Risco e a Taxa de Administração atendem a mesma finalidade 
explanada no Plano CV I: a cobertura dos benefícios decorrentes de invalidez ou 
morte de Participante Ativo e o pagamento das despesas administrativas durante a 
fase ativa do Participante no plano, respectivamente.

 

Tributação

Para os Participantes do Plano BD, a única opção de tri-
butação existente é a Tabela Progressiva, apresentada 
anteriormente.

Dentre as vantagens fiscais da participação no plano, 
destaca-se a possibilidade de dedução das contribuições 
efetuadas ao plano da base de cálculo do IR até o limite 
de 12% dos rendimentos tributáveis anuais.

A outra vantagem é que não há incidência de IR sobre 
os rendimentos auferidos pelas aplicações financeiras do 
Plano.
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Observações
A taxa de contribuição de Assistido, negociada no Acordo firmado em 
2003 para reestabelecer alguns benefícios anteriormente suprimidos e 
preservar o equilíbrio atuarial do plano, previa uma faixa de variação 
desde 25% a partir de 2004, com acréscimo anual de um ponto percen-
tual até o patamar de 30% em 2009.

Em função de bons resultados na gestão dos investimentos do Plano e 
alteração regulamentar, a taxa de contribuição foi gradativamente redu-
zida para 21,25%, praticados atualmente (*).

(*) Posição: 2014

Até 0,5 UBC

Acima de 0,5 UBC e até 1 UBC

Acima de 1 UBC e até 1,2 UBC

Acima de 1,2 UBC

2,6%

4,2%

5,8%

12,6%

-

0,008 UBC

0,024 UBC

1,1056 UBC

Taxa de 
Contribuição

Parcela a 
deduzir

Salário 
de Contribuição

Obs: 1 Unidade Básica de Contribuição – UBC corresponde ao valor de R$ 2.167,71 em 2014.



OPÇÕES  
PREVIDENCIÁRIAS

Caso o Participante se desligue do Patrocinador e ainda não 
tenha implementado os requisitos para aposentadoria, ele(a) 
tem quatro opções para assegurar os seus recursos.

Portabilidade

Permite transferir todo o saldo acumulado - inclusive as con-
tribuições do Patrocinador -, sem incidência de impostos, para 
um plano de benefício previdenciário operado por outra enti-
dade fechada ou aberta, encerrando assim o vínculo do Parti-
cipante com a Capef.

Benefício Proporcional Diferido (BPD)

Permite a suspensão do pagamento das contribuições ao Pla-
no, de forma a receber o benefício tão logo sejam alcançados 
os requisitos para aposentadoria. Este será calculado em fun-
ção do saldo acumulado, incluindo as suas contribuições e as 
do Patrocinador.

Autopatrocínio

Permite a manutenção do pagamento das contribuições do 
Participante e do Patrocinador para assegurar o recebimento 
dos benefícios, quando da implementação das condições para 
aposentadoria.

Resgate

Assegura o direito de resgate das suas contribuições indivi-
duais pagas ao Plano, deduzido do imposto de renda, cuja alí-
quota varia de acordo com a tabela escolhida no momento da 
adesão (progressiva ou regressiva). Essa opção é definitiva, 

As opções pela Portabilidade e BPD exigem uma 
carência mínima de 36 meses de vinculação ao Plano.
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Destaca-se que a  legislação  vigente  proíbe o resgate imediato de  valores 
portados mediante o instituto da Portabilidade, sendo facultado ao Participan-
te o percebimento de uma renda mensal pelo tempo mínimo de 15 anos.
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implicando na desvinculação total do Plano. O Resgate é o Ins-
tituto menos previdente dentre todos, porque o Participante 
encerra a sua vinculação ao plano, além de perder as contri-
buições efetuadas pelo Patrocinador.

Resumo das características dos Institutos:

Simulação

As opções pelos Institutos Previdenciários no Plano CVI po-
dem ser simuladas através do site, utilizando login e senha 
de acesso:

(*) Por opção do Participante, pode ser pago até 12 parcelas mensais.

Realize simulação:

www.capef.com.br Simuladores Plano CV I Opções Previdenciárias

OPÇÕES DO 
PARTICIPANTE

CARÊNCIA CONTRIBUIÇÃO  
PARTICIPANTE BENEFÍCIOS

Autopatrocínio ___ Todos previstos no Regulamento

Benefício  
Proporcional 
Diferido (BPD)

36 meses

No BD: Despesas ad

Parcela do Participante
e do Patrocinador

-
ministrativas e, opcio-
nalmente benefícios de 
risco

Benefícios programados e, 
opcionalmente, benefícios de risco 

No CV: Despesas admi-
nistrativas

Benefícios programados e
benefícios de risco, esse último sem
 incremento do capital complementar

Resgate ___ ___
Contribuições atualizadas, descontadas 
as despesas administrativas e a parcela 
inerente aos riscos já decorridos (*)

Portabilidade 36 meses ___

Plano BD:

Plano CV I:

Plano BD: Maior valor entre a provisão 
matemática e o resgate de contribuições 

Plano CV I: Saldo da Conta Individual 
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INVESTIMENTOS NOS
FUNDOS DE PENSÃO

Por se tratar de um tipo de poupança, o patrimônio dos planos 
de previdência complementar é constituído mediante capita-
lização de depósitos frequentes, realizados ao longo da vida 
laboral do trabalhador, que pode chegar até 35 anos, e a renta-
bilidade dessas aplicações representa aproximadamente dois 
terços da poupança fundada, destinada ao pagamento dos be-
nefícios previdenciários.

Com o objetivo principal de zelar pelo direito futuro do par-
ticipante, a aplicação dos recursos previdenciários investidos 
pelos fundos de pensão deve se submeter a regras gerais, es-
tabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN. A rigor, 
temos definidos seis principais segmentos de aplicação:

Segmentos

Renda Fixa: É o tipo de investimento que possui uma remu-
neração ou um retorno de capital investido dimensionado no 
momento da aplicação.

Renda Variável: São os ativos, cuja remuneração, ou retorno de 
capital, não pode ser dimensionada no momento da aplicação.

Investimentos Estruturados: São participações relevantes no 
capital das empresas, ou em título da dívida de pequenas e 
médias empresas com bom potencial de crescimento e que, 
em geral, ainda têm capital fechado. Ou seja, não têm ações 
negociadas em bolsa de valores.

Investimentos no Exterior: São fundos de investimento classi-
ficados como dívida externa, as cotas de fundos de índice do 
exterior admitidas à negociação em bolsa de valores no Brasil, 
os certificados de depósito de valores mobiliários com lastro 
em ações de emissão de companhia aberta ou assemelhada 
com sede no exterior e as ações de companhias estrangeiras 
sediadas em países do Mercosul.

Imóveis: São os empreendimentos imobiliários, os imóveis 
para aluguel e renda e outros imóveis.

Empréstimos e Financiamentos Imobiliários (Operações com 
Participantes): São os empréstimos e financiamentos imobili-
ários realizados para os Participantes do plano de benefícios.
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A Resolução CMN Nº 3.792 dispõe sobre as diretrizes de aplicação 
dos recursos garantidores dos planos administrados pelas Entida-
des Fechadas de Previdência Complementar, estabelecendo os 
limites gerais de aplicações dos recursos por Plano de Benefícios.

Modelos de Gestão adotados pela Capef

Na Capef existem três modelos de gestão de investimentos, 
são eles: gestão própria, compartilhada e terceirizada. 

Gestão Própria: Pautada na expertise adquirida ao longo dos 
anos, disciplinada na tomada de decisão e rígido controle de 
risco, a Capef, habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), gere os investimentos com vistas a garantir resultados 
consistentes ao longo do tempo, respeitado os limites esta-
belecidos na Política de Investimentos anual e na Resolução 
3.792 do Conselho Monetário Nacional (CMN). Esse modelo 
está balizado na Deliberação nº 475 da CVM, que autoriza as 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar à prática 
de gestão de carteiras de Fundos de Investimentos Exclusivos, 
que, em conjunto, tenham patrimônio líquido mínimo de R$ 50 
milhões, e dos quais a Entidade seja a única cotista.

Renda Fixa

Renda Variável

Investimentos Estruturados

Investimentos no Exterior

Imóveis

Operações com Participantes

100%

70%

20%

10%

8%

15%

Limites estabelecidos 
pela Res. 3.792SegmentoSegmento

Renda Fixa

Renda Variável

Investimentos Estruturados

Investimentos no Exterior

Imóveis

Operações com Participantes

Limites estabelecidos
pela Res. 3.792

100%

70%

20%

10%

8%

15%

Renda Fixa

Renda Variável

Investimentos Estruturados

Investimentos no Exterior

Imóveis

Operações com Participantes

100%

70%

20%

10%

8%

15%

Limites estabelecidos 
pela Res. 3.792Segmento
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Gestão Compartilhada: Aproveitando a experiência do Patro-
cinador, a Capef vem adotando um modelo de gestão compar-
tilhada, com a realização de reuniões semanais, da qual parti-
cipam técnicos de seu quadro e do BNB, com a finalidade de 
analisar, discutir e sugerir decisões que envolvem as movimen-
tações dos segmentos de Renda Fixa e, principalmente, Renda 
Variável. A gestão da Carteira de Renda Fixa do Plano BD da 
Capef é muito simplificada, estando centralizada no BNB e su-
bordinada à referida gestão compartilhada, sendo composta 
preferencialmente por títulos públicos federais.

Gestão Terceirizada: A referida gestão, atualmente se dá ape-
nas em uma parcela da carteira de Renda Variável, onde a po-
lítica de terceirização se mostra saudável do ponto de vista do 
custo/benefício, quando considerada a troca de informações e 
pesquisas de mercado e setoriais necessárias.

Governança na Gestão dos Recursos 

Os recursos dos Planos administrados pela Capef são geridos 
por equipe de profissionais especializados, regulada por legis-
lação rígida, além de fiscalização direta do Patrocinador, Con-
selhos e pela Gestão de Riscos e Controles Internos. 

Principais mecanismos de controle adotados:

• Gestão compartilhada através da participação do associado e do 
Patrocinador nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Entidade;

• Dirigentes certificados quanto à competência técnica pelo 
Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade 
Social – ICSS;

• Administrador e equipe de investimentos com certificação 
profissional CPA 20 pela Associação Brasileira das Entida-
des dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA);

• Comitê de Investimento, Gestão de Riscos e Controles Inter-
nos integrados em área independente; e

• Realização de Seminário de Investimentos anual para que 
os Participantes possam participar efetivamente das estra-
tégias de alocação dos recursos dos Planos.

Acompanhe a Rentabilidade dos Investimentos
Mensalmente, é disponibilizado no site www.capef.com.br o re-
sultado dos investimentos dos planos. Essas informações são 
enviadas também através dos informativos Resultados Capef e 
Acontece.
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SERVIÇOS  
DIFERENCIADOS  
Visando tornar a gestão da Entidade mais próxima do Partici-
pante, além de disponibilizar ferramentas e informações para 
ampliar o conhecimento sobre a administração dos planos, a 
Capef possui diversos serviços diferenciados. 

Área de Relacionamento com Participantes
Equipe competente e dedicada, disponível exclusiva-
mente para atender o Participante, seja por telefone 
gratuito, por e-mail ou pessoalmente.

Ouvidoria
Poucos Fundos de Pensão contam com um canal ex-
clusivo de Ouvidoria para os Participantes. A Capef, 
entretanto, desde 2008, implantou referido canal 
para atender as demandas mais urgentes e comple-
xas dos Participantes.

Convênio INSS/BNB/CAPEF
A Capef mantém convênio com o INSS para representar 
todos os Participantes nos processos de concessão 
de benefícios, oferecendo-lhes mais comodidade e 
agilidade. 

Empréstimos aos Participantes (EAP)
A Entidade concede empréstimos a uma taxa de ju-
ros muito próxima à meta atuarial. A vantagem é que 
essa taxa costuma ser bem mais atrativa aos Partici-
pantes do que as oferecidas no mercado financeiro. 
Desta forma, os associados do plano têm acesso a 
linhas de crédito mais favoráveis, exclusivas para esse 
determinado público.

Site
O site da Entidade apresenta publicações; simulado-
res; área de consulta com informações restritas ao 
Participante; rentabilidade dos investimentos; orien-
tações sobre os Planos e benefícios; modelos de re-
querimentos; áreas de interatividade com o associado, 
sob a forma de pesquisas, fóruns e enquetes; álbum de 
fotos e vídeos; além de notícias atualizadas frequente-
mente para deixar o Participante bem informado. 



Programa de Educação Previdenciária 
“Fazendo Hoje o seu Amanhã”
Aprovado pela PREVIC, o Programa de Educação 
Previdenciária da Capef atua de diversas formas para 
estimular o interesse dos Participantes pelo tema do 
planejamento financeiro e previdenciário.  

• Cursos presenciais e à distância sobre previdên-
cia e finanças;

• Treinamentos para funcionários, conselheiros e
dirigentes na ocasião do ingresso na Entidade;

• Encontros presenciais com Participantes para apre-
sentar a situação dos Planos e promover debates;

• Publicações impressas, eletrônicas e audiovi-
suais, etc.

Extrato de contribuições
Enviado mensalmente e disponível na internet aos 
Participantes do Plano CV I, o extrato contém a mo-
vimentação do saldo da conta individual do Partici-
pante e a evolução da sua poupança previdenciária, 
bem como a rentabilidade dos investimentos do pla-
no no período, incluindo quadro comparativo com 
outros índices de desempenho. 

Coluna Mercado em Foco
Mensalmente, é disponibilizado no site www.capef.
com.br e enviado também por e-mail através do in-
formativo Resultados Capef, a coluna Mercado em 
Foco (impressa e em vídeo), na qual os gestores da 
Caixa apresentam os principais fatores macroeco-
nômicos que impactaram os resultados dos investi-
mentos durante o período avaliado.
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Aplicativo do Plano CV I
Antenada às expectativas dos Participantes, a Capef 
lançou o Aplicativo do Plano CV I. Por meio do App é 
possível acompanhar os resultados do Plano, acessar 
o extrato individual, efetuar a revisão do Custeio, 
simular o benefício de Aposentadoria e muito mais!



Informativos impressos e eletrônico
Mensalmente são divulgadas informações sobre a 
gestão da Capef, incluindo ações previstas e rea-
lizadas, notícias sobre os planos de benefícios e in-
vestimentos. Inclui também matérias relacionadas à 
qualidade de vida, mudanças na legislação e sistema 
previdenciário brasileiro.

Seminário de Investimentos / 
Resumo da Política de Investimentos
Anualmente, a Capef realiza um Seminário de Inves-
timentos, cujo objetivo é trazer instituições renoma-
das do mercado financeiro nacional para apresentar 
os cenários macroeconômicos projetados para o ano 
subsequente e, a partir, desses cenários analisados, 
propor uma alocação dos recursos dos Planos admi-
nistrados pela Entidade, em conjunto com os Patroci-
nadores e Participantes, que resultará em sua política 
de investimentos.

Relatório Anual da Diretoria
Anualmente são apresentados os resultados da Capef 
relativos ao último exercício, acompanhado da docu-
mentação contábil, atuarial e pareceres dos planos.

Publicações Extras
A Entidade ainda dispõe de materiais explicativos 
dos Planos de Benefícios, como Normativos (estatu-
to e regulamento), cartilhas e manuais de governança 
corporativa, como regimentos, código de ética e co-
letânea de normas.

MANUAL TÉCNICO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR40



MANUAL TÉCNICO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 41

C
A

N
A

IS
 D

E
 A

T
E

N
D

IM
E

N
TO

CANAIS DE 
ATENDIMENTO

www.capef.com.br

relacionamento@capef.com.br

ouvidoria@capef.com.br

0800 9705775 – Gratuito para telefones fixos
4020-1615 – Custo de ligação local para
telefones celulares

Atendimento aos participantes:
de segunda à sexta, das 9h às 17h.
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