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Para novos 
tempos, uma 
nova marca

edição Nº 5 - ANO 2017

Seminário de Investimentos é palco para  
lançamento de renovação da marca da Capef

EMPOSSADOS 
Conheça o novo quadro de 

conselheiros indicados.

2018 EM PAUTA 
Seminário sugere Política de 

Investimentos para o  
próximo ano.

DE OLHO NO FUTURO 
Mais de 190 funcionários do 

BNB aderem ao Plano CV I  
em 2017
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DESTAQUE

HENRIQUE 
TINOCO  
É O NOVO PRESIDENTE  DO 
CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo da Capef tem um novo presidente: 
Henrique Jorge Tinoco de Aguiar. Ele assumiu o cargo em 1º 
de novembro no lugar de Romildo Carneiro Rolim. O mandato 
de Rolim encerrou no fim de outubro, juntamente com o dos 
demais conselheiros indicados pelo Patrocinador.

Para o lugar dos outros membros indicados foram nomea-
dos José Andrade Costa, como vice-presi dente do Conse-
lho Deliberativo no lugar de Stélio Gama Lyra Júnior, e Lou-
rival Nery dos Santos, que foi reconduzido ao cargo; além 
de Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros e Helton Chagas 
Mendes como mem bros do Conselho Fiscal, representando 
o Patro cinador no lugar de Luís Eduardo Magalhães de Frei-
tas e Lúcia de Fátima Barbosa da Silva.

SOBRE O NOVO 
PRESIDENTE
No BNB desde 1979, Henrique Tinoco 
atualmente é chefe do Gabinete da 
Presidência do Banco do Nordeste. 
Graduado em Geografia pela UECE, 
possui MBA em Administração 
Empresarial e Especialização para 
Crédito de Desenvolvimento. Além 
disso, possui a certificação CPA-20 
(Anbima) e em Práticas de Governança 
e Compliance para Administradores.

Damos as boas vindas aos novos 
participantes e aproveitamos 
também para saudar os novos 
Conselheiros indicados pelo 
banco para os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, ao tempo 
em que expressamos nosso 
reconhecimento aos membros 
que encerraram seus mandatos 
naqueles colegiados.” 

Trecho da Palavra da Diretoria desta edição 

ESTRUTURA
Veja como ficou a estrutura dos Conselhos 
da Capef após a renovação do quadro de 
indicados. Em destaque, os membros que 
foram nomeados em novembro.

CONSELHO DELIBERATIVO
Indicados
Henrique Jorge Tinoco de Aguiar, Presidente 
José Andrade Costa, Vice-Presidente
Lourival Nery dos Santos (reconduzido)

Eleitos
Reginaldo da Silva Medeiros 
José Nilton Fernandes
Nivaldo Trindade Santos

CONSELHO FISCAL
Indicados 
Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros 
Helton Chagas Mendes

Eleitos
Antônio Nogueira Filho, Presidente
Adelson Belchior Chaves, Vice-Presidente

Relacionamento com Participantes: 0800 9705775 / 4020 1615 (de celular) 
Ouvidoria: (85) 4008-5819 / ouvidoria@capef.com.br
Av. Santos Dumont, 771 - Centro - CEP: 60150-160 - Fortaleza-Ceará

A PALAVRA 
DA DIRETORIA
Ao completar 50 anos, em 2017, a Capef apre-
senta uma atualização na sua identidade visual. 
Por todo esse longo período de existência, muita 
coisa mudou, a começar pelos nossos Partici-
pantes. Hoje, temos um quadro ampliado de Par-
ticipantes Ativos, que fazem parte do Plano CV 
I e que já somam mais de 5.500 funcionários. 
Temos participantes aposentados muito mais 
antenados com as novas tecnologias. Enfim, nós 
temos um público bem mais exigente, conectado 
e ávido por informação de qualidade. 

Para buscar acompanhar essa evolução e estar 
preparada para os próximos 50 anos, a Capef 
promoveu uma atualização da sua marca. E essa 
atualização diz respeito não somente à identi-
dade visual, mas também a uma nova forma de 
se relacionar, mais próxima do público. O proces-
so iniciou na gestão da Diretoria anterior, com a 
contratação de uma empresa para fazer um tra-
balho inicial de diagnóstico, com a participação 
dos Conselheiros, dos diretores, de funcionários 
do Banco e dos próprios participantes. 

O lançamento oficial da atualização da marca 
transcorreu em momento bastante marcante, na 
abertura do Seminário de Investimentos e Bene-
fícios, evento que está presente no calendário da 
Capef há 24 anos. É onde compartilhamos infor-
mações sobre o mercado financeiro nacional e 
internacional e obtemos subsídios para elaborar 
estratégias de investimentos para os Planos Pre-
videnciários administrados pela Entidade. Essa 
metodologia de elaboração da Política de Inves-
timentos dos planos, a partir das discussões 
compartilhadas no Seminário, vem sendo sem-
pre muito bem sucedida. Podemos observar 

isto, de forma bem clara, no desempenho dos 
investimentos dos Planos BD e CV I, dos últimos 
anos. Assim é que, mesmo em meio a um cenário 
econômico e político bastante desafiador, os Pla-
nos administrados pela Capef estão conseguin-
do superar as suas metas atuariais e apresentar 
bons resultados.

É um reforço a mais nas argumentações em bus-
ca de novas adesões ao Plano CV I. 

A propósito, a campanha “Plano CV I - Sua Adesão 
Vale Mais”, realizada em parceria com nosso prin-
cipal patrocinador, está a todo vapor. A Diretoria, 
juntamente com equipe da Capef, tem percorrido 
as diversas unidades do banco alcançando até o 
momento 196 novas adesões no ano. Damos as 
boas vindas aos novos Participantes e aproveita-
mos também para saudar os novos Conselheiros 
indicados pelo banco para os Conselhos Delib-
erativo e Fiscal, ao tempo em que expressamos 
nosso reconhecimento aos membros que encer-
raram seus mandatos naqueles colegiados. 
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CAPA

A quantidade de Participantes interessados em 
acompanhar a gestão dos Planos de Previdência 
da Capef cresce a cada ano. Essa afirmativa ficou 
evidenciada no 24º Seminário de Investimentos e 
Benefícios, realizado nos dias 27 e 28 de novembro. 

Agendado para acontecer no miniauditório do 
Centro de Treinamento do Passaré, o evento teve 
que ser repassado para o Auditório Professor Cel-
so Furtado, com capacidade dobrada de público, 
devido ao alto número de inscritos. Durante os 
dois dias, foram 267 Participantes presentes, além 
dos 415 que acompanharam em tempo real pela 
internet ou intranet do Banco.

O principal objetivo do Seminário, que ocorre anual-
mente desde 1994, é reunir especialistas de institui-
ções financeiras com os Participantes e profissionais 
de investimentos da Entidade, a fim de discutir o cená-
rio econômico e sugerir a Política de Investimentos dos 
planos administrados pela Capef para 2018.

Por esse motivo em si, o aumento do interesse no 
acompanhamento da gestão dos recursos é sem-
pre importante. Mas torna-se ainda mais funda-

Em seu discurso, Marcos Holanda frisou a boa 
saúde financeira da Capef, creditando isso ao 
modelo adotado de gestão compartilhada, onde 
os Participantes têm papel ativo. “Um dos gran-
des ativos que o Banco tem hoje é exatamente 
ter uma caixa de previdência muito ajustada. 
Isso é algo que não aconteceu de graça. Foi um 
processo coletivo de construção”. Elogiou.

mental a participação dos associados quando o 
momento econômico é marcado por turbulências, 
como podemos observar atualmente. 

“2018 vai ser um ano difícil, com uma taxa de 
juros real extremamente reduzida, período elei-
toral e continuidade da crise política”, lembrou 
o diretor presidente da Capef, Jurandir Mesqui-
ta, durante a abertura do evento. Ele reforçou, 
então, a importância daquela ocasião: “Para a 
Capef, esse cenário não é uma novidade grande. 
Nós já passamos por momentos semelhantes. 
Estamos preparados e vamos estar mais ainda, 
para buscar alternativas de investimentos que 
nos permitam alcançar a meta atuarial, por meio 
dos cenários e oportunidades que aqui serão 
apresentadas”.

Juntamente com Jurandir, compuseram a mesa de 
abertura: Antônio Nogueira Filho, presidente do Con-
selho Fiscal da Capef; Henrique Jorge Tinoco Aguiar, 
presidente do Conselho Deliberativo e chefe de Gabi-
nete da Presidência do Banco do Nordeste; além do 
presidente do BNB, Marcos Holanda.

A programação do evento como um todo, a organização, o 
apoio do nosso principal patrocinador, o Banco do Nordes-
te, o patrocínio dos parceiros.

Nesta edição, foi marcante o lançamento da atualização 
da marca da Capef, no momento da abertura do evento.

Tivemos também a alteração da denominação para Semi-
nário de Investimentos e Benefícios, afinal a gestão dos in-
vestimentos está diretamente relacionada à nossa missão 
de pagar os benefícios de uma forma segura e sustentável. 

Outro ponto alto foi a palestra ‘Perspectivas da Previdên-
cia Complementar’ proferida pelo presidente da Abrapp, Sr. 
Luís Ricardo Martins, destacando os desafios do sistema 
diante da nova geração de trabalhadores, com novo perfil 
(geração Y), além de enfatizar que a previdência fechada 
precisa cada vez mais ser fortalecida, pois faz parte da so-
lução para o desenvolvimento do país, enquanto principal 
motor da poupança interna de longo prazo.

Em relação à tendência de juros reais em patamares mais 
baixos pelos próximos anos, o cenário é, sem dúvida, um 
pouco mais desafiador e a alocação de investimentos defi-
nida no seminário se mostra adequada para o atingimento 
dos objetivos de diversificação visando o pagamento dos 
beneficios no longo prazo, com menor risco possível.

na visão do Diretor de Investimentos 
da Capef, Marcos Miranda! 

No primeiro dia, além das Perspectivas da Previdência Com-
plementar, foram apresentados os cenários macroeconômi-
cos para 2018, o cenário de dívida pública e de juros no longo 
prazo, e a alocação dos investimentos em renda variável, in-
vestimentos no exterior e imóveis.

Já no segundo dia, foram realizadas palestras sobre a ma-
croalocação das Entidades Fechadas de Previdência Comple-
mentar, seguida da situação dos planos administrados pela 
Entidade.

Encerradas todas as apresentações, as perspectivas consoli-
dadas apresentaram as seguintes projeções para 2018:
• Ano com alta volatilidade em função de um ano de eleição;

• Manutenção da baixa taxa de juros, com Selic perto de 7%;

• Manutenção de índices de inflação reduzidos;

• Pequena desvalorização do Real em relação ao Dólar.

Ao final do evento, após debate entre Participantes e dirigentes, 
Marcelo D’Agostino apresentou a proposta da Política de Inves-
timentos para o próximo ano.

PLANO BD

SEGMENTOS RESOLUÇÃO 
Nº 3.792

POSIÇÃO 
OUT/2017 (% PART.)

PROPOSTA DE  
ALOCAÇÃO (% PART.)

RENDA FIXA 0 - 100 89,14 66 - 100 
RENDA VARIÁVEL 0 - 70 0,29 0 - 4 
IMOVÉIS 0  -  8 7,74 0 - 8 
EMPRÉSTIMO FINANCIAMENTOS 0 - 15 2,56 0 - 10 
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0 - 20 0,26 0 - 10 
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0 - 10 -   0 - 2

PLANO CV I

SEGMENTOS RESOLUÇÃO 
Nº 3.792

POSIÇÃO 
OUT/2017 (% PART.)

PROPOSTA DE  
ALOCAÇÃO (% PART.)

RENDA FIXA   0 - 100  90,63 55 - 100 
RENDA VARIÁVEL   0 - 70  - 0 - 10 
IMOVÉIS 0 - 8 - 0 - 8
EMPRÉSTIMO FINANCIAMENTOS 0 - 15 5,78 0 - 12
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0 - 20 1,27 0 - 10
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0 - 10 2,33 0 - 5

De acordo com D’Agostino, a principal novidade para 2018 foi 
o incremento do percentual de alocação para Investimentos 
no Exterior de 0 a 2% para o Plano BD e da ampliação do limite 
máximo de 3% para 5% no Plano CVI.

“Acreditamos que seja interessante a aplicação em ativos no 
exterior, pois, além do cenário externo se apresentar favorável, 
esse tipo de investimento também oferece proteção em caso 
de valorização do dólar”, explicou o gerente.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2018
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DESTAQUES DO SEMINÁRIO 

AS DEFINIÇÕES DO SEMINÁRIOSEMINÁRIO SUGERE 
POLÍTICA DE 
INVESTIMENTOS 
PARA 2018



PREPARADOS PARA 
NOVOS TEMPOS

Jurandir Mesquita
Diretor-Presidente
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A árvore representa a
semente plantada (adesão),

o cultivo (contribuição mensal),
o fruto (benefício),

a sombra (aposentadoria
e a família).

A nova paleta de cores
estimula as percepções de
confiança, profissionalismo,
seriedade, compromisso,
elegância e prosperidade.

A assinatura 
posicionada

estratégicamente
abaixo da árvore 

simboliza a Capef 
como a sua raiz. 

O slogan
ratificando
o papel da Capef
na vida do
participante.

Tipografia
com curvas
acentuadas
dando mais
modernidade
e jovialidade.

O box representa a
ética, os limites da lei
e a proteção que a
Capef proporciona
ao participante e
à sua família.
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CAPA

Para inovar, muitas vezes, é preciso 
se reinventar. E essa é a nossa pro-
posta no ano em que completamos 
50 anos.

Após meio século despertando em 
nossos Participantes a importância 
do olhar cuidadoso com o futuro, 
chegou a hora também de olharmos 
para frente.  De nos modernizarmos, 
nos adequarmos cada vez mais ao 
presente e nos prepararmos para as 
mudanças que estão por vir.

Durante o 24º Seminário de Investi-
mentos e Benefícios, Jurandir Mes-
quita, diretor presidente da Capef, 
anunciou a atualização de nossa 
marca, ação que vai ao encontro de 
tal perspectiva. 

Esse processo de atualização en-
volve o redesenho do logotipo, a 
repaginação da identidade visual 
e a adoção de uma nova forma de 
comunicar e se relacionar, mais pró-
xima de você, Participante.

Conforme observou Jurandir, ao lon-
go de todo esse período de nossa 

existência, muita coisa mudou, a co-
meçar pelos Participantes. 

“Hoje, nós temos um quadro am-
pliado de Participantes Ativos, que 
fazem parte do Plano CV I e que já 
somam mais de 5.500 funcioná-
rios. Nós temos aposentados mui-
to mais antenados com as novas 
tecnologias e um público bem mais 
exigente, conectado e ávido por in-
formação de qualidade”, analisou o 
diretor, durante a abertura do even-
to, justificando a importância dessa 
mudança.

CONHEÇA A NOVA MARCA
Antes de apresentarmos a atualiza-
ção da marca, é importante desta-
car que, para se chegar ao resultado 
final, foi realizado um trabalho de 
pesquisa junto aos Participantes 
Ativos e Assistidos, além da Direto-
ria, Conselhos e quadro funcional da 
Capef e do Banco do Nordeste, seja 
por meio de entrevistas presenciais 
ou pesquisas por e-mail.  

A seguir, confira como chegamos ao 
novo logotipo da Capef:

COMPOSIÇÃO DO LOGOTIPO
Mais moderno e adaptável, com cada 
elemento pensado cuidadosamente, o 
novo logotipo prepara  a Capef para os 
próximos 50 anos. 

A ÁRVORE
A árvore simboliza a vida, crescimento, prosperidade, 
família, proteção, longevidade e cuidado. No contexto 
da previdência ela representa a semente plantada (ad-
esão do participante), o cultivo (contribuição mensal), o 
fruto (benefício), a sombra  (aposentadoria)  e as raízes  
(a família). 

C P

C P

+ + =

A árvore representa a
semente plantada (adesão),

o cultivo (contribuição mensal),
o fruto (benefício),

a sombra (aposentadoria
e a família).

A nova paleta de cores
estimula as percepções de
confiança, profissionalismo,
seriedade, compromisso,
elegância e prosperidade.

A assinatura 
posicionada

estratégicamente
abaixo da árvore 

simboliza a Capef 
como a sua raiz. 

O slogan
ratificando
o papel da Capef
na vida do
participante.

Tipografia
com curvas
acentuadas
dando mais
modernidade
e jovialidade.

O box representa a
ética, os limites da lei
e a proteção que a
Capef proporciona
ao participante e
à sua família.

Acesse o nosso site e assista ao vídeo que mostra a 
essência da renovação da marca da Capef!

Hoje, nós temos 
um quadro 

ampliado de 
Participantes 

Ativos, que fazem 
parte do Plano CV 
I e que já somam 

mais de 5.500 
funcionários. Nós 

temos aposentados 
muito mais 

antenados com as 
novas tecnologias 
e um público bem 

mais exigente, 
conectado e ávido 
por informação de 

qualidade”

CONSTRUÇÃO DO SIMBOLO
O símbolo da árvore surgiu a partir da 
combinação das letras “C” (Cultivar)  
e “P” (Prosperar). 

AGRADECIMENTOS
Registramos aqui o nosso agradecimento ao Sr. Francisco Amé-
rico Vasconcellos, Participante Assistido que criou o primeiro e 
até então único logotipo da Capef, por meio de concurso realiza-
do pela Entidade em 1978. 

Agradecemos também à agência GO! Branding e Design, que de-
senvolveu o projeto em conjunto com a área de Desenvolvimento 
Institucional da Capef.

E sem esquecer, é claro, do nosso Patrocinador, Banco do Nor-
deste, e de todos os Participantes e colaboradores que contri-
buíram para que o trabalho pudesse ser realizado com sucesso!
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A visita do pessoal da Capef foi muito 
importante no sentido de esclarecer 
não só para mim, mas também 
para outros colegas, dúvidas que 
ainda existiam sobre vários pontos 
relacionados ao plano, como valores 
a serem descontados, períodos, entre 
outros.

Resolvi aderir ao plano principalmente 
pelos esclarecimentos dados pelo 
gestor da Capef, o qual enfatizou a 
importância de ter o plano pensando 
no futuro, não só meu, mas de meus 
familiares. 

Saber de forma objetiva os valores a 
serem descontados, a facilidade na 
adesão, a forma solícita da funcionária 
da Capef ao explicar sobre o plano, 
tudo isso influenciou de forma decisiva 
para que eu realizasse a minha adesão. 
Outro ponto importante, 
particularmente falando no que se 
trata à motivação para a adesão, foi 
saber que o plano da Capef não visa 
lucros, e sim a administração dos 
nossos recursos.”

André Luiz de Sousa Alves
Acaraú - CE

8 Acontece
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Não é a toa que o ditado popular “Quem 
cultiva, prospera” ou “Quem planta, co
lhe” ainda é extremamente utilizado de 
geração em geração. Na maioria das 
vezes, os resultados obtidos são advin
dos das ações praticadas, portanto, é 
importante fazer o bem, cultivar hábitos 
saudáveis, construir relacionamentos 
duradouros, focar no aperfeiçoamento 
pessoal e profissional, para que possa
mos colher os frutos no futuro. 

No âmbito financeiro, esse ditado tam
bém é válido, principalmente quando 
não podemos mais depender da Previ
dência Social para prover uma aposen
tadoria digna.

Planejar bem o futuro financeiro requer 
cultivo e tempo de espera para a co
lheita. Por esse motivo o Banco do Nor
deste, seu empregador, patrocina uma 
previdência complementar para seus 
funcionários com a vantagem da contri
buição paritária.

SUA ADESÃO VALE MAIS
A Campanha “Sua Adesão Vale Mais”, 
também patrocinada pelo BNB, já per
correu quase todos os estados do Nor
deste e de MG para ampliar a cobertura 
previdenciária de seus funcionários ao 
Plano CV I. Em 2017, o Plano já obte
ve 196 novas inscrições. Veja o que os 
novos Participantes disseram sobre a 
campanha:

PREMIAÇÃO
Além do brinde institucional para todas 
as pessoas que aderissem ao Plano CV I 
durante a campanha, a superintendência 
que apresentar o maior número de inscri
ções no período também será premiada 
com 30 kits institucionais e uma viagem 
à Fortaleza para conhecer a estrutura da 
nossa Entidade.

Os funcio nários que ainda não possuem 
o Plano CV I também podem entrar em 
contato com a Capef por meio de nossos 
Canais de Co municação, inclusive Agen
dar um Aten dimento Personalizado para 
solicitar uma simulação de adesão, es
clarecer as principais dúvidas e efetivar 
a inscrição.

Com isso, você assegura um futuro mais 
tranquilo para você e sua família, além 
de concorrer aos prêmios da Campanha!

A visita da Capef foi muito 
providencial, pois tinha o desejo da 
adesão, porém me sentia inseguro 
para fechar o negócio. 

A efetivação do plano culminou 
com a necessidade de formar 
uma reserva para o futuro e com o 
atendimento personalizado feito 
pela Capef, onde foi possível tirar 
todas as dúvidas.”

Rogério Guimarães Pereira
Ag. Montes Claros - MG

QUEM CULTIVA, 
PROSPERA!

CANAIS DE ATENDIMENTO

HORA MARCADA

0800 970-5775
gratuito para chamadas 
de telefones fixos

4020 1615  
custo de ligação local  
para chamadas de 
telefones celulares

Acessando www.capef.com.br 
Contatos – Agendar Atendimento, você consegue agendar um 
atendimento no dia e horário em que lhe for mais conveniente
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Nilo Tinoco  
Participante Assistido

A Capef é a minha 
segunda casa. Aqui 

me sinto sempre bem 
acolhido.” 

Pegando carona no lançamento da atualização da marca, a Entidade lança o 
Programa “Capef de Portas Abertas”, que tem o objetivo de estimular a visita do 

Participante para conhecer como funciona a administração dos seus recursos e a 
estrutura física da Entidade.

COMO FUNCIONARÁ O  
PROGRAMA DE VISITAS?
Os Participantes podem agendar uma visita à sede 
da Capef, pelos nossos canais de atendimento. As 
visitas ocorrerão toda última sexta-feira do mês, às 
16h. 

Na data agendada, o grupo de Participantes:

• Será recepcionado por um dos membros da Di-
retoria; 

• Percorrerá todas as áreas da sede para conhe-
cer como funciona cada uma delas;

• Esclarecerá dúvidas; 

• Terá um momento de café com a diretoria; e 

• Receberá um kit institucional de boas-vindas.

Com essa iniciativa a Capef deseja estimular que 
os Participantes fiquem mais próximos da Enti-
dade e acompanhem de perto a administração de 
seus recursos, esclarecendo dúvidas e ficando por 
dentro do que acontece no seu Plano de Previdên-
cia. 

“A CAPEF É A MINHA SEGUNDA CASA”
Muitos Participantes, principalmente os aposenta-
dos e pensionistas, já possuem o hábito de visitar 
a Entidade, de conversar com os profissionais do 
relacionamento, de tomar aquele cafezinho e de ler 
um jornal em nossa recepção, como é o caso do 
Participante Nilo Tinoco, que ressalta sempre que: 
“A Capef é a minha segunda casa. Aqui me sinto 
sempre bem acolhido.” 

Queremos, portanto, reforçar esse hábito nos de-
mais Participantes, para que possam, assim como 
o Sr. Nilo, visitar seu Plano de Previdência com fre-
quência e conhecer melhor o seu funcionamento.

A Capef está de cara nova e de  
Portas Abertas para receber você 

Agende já a sua visita pelos canais abaixo:  

www.capef.com.br ou comuniacao@capef.com.br

PANORAMA DOS PLANOS BD E CV I
SETEMBRO E OUTUBRO/2017

GESTÃO TRANSPARENTE

1.244
Beneficiários de 
Pensão              

34
Beneficiários de 
Pensão              

Total: 6.577

Total: 5.534

3.780
Participantes  

Assistidos  
(Aposentados)         

182
Participantes  
Assistidos  
(Aposentados)         

Meta atuarial 
(IPCA +5,5%) 

Meta atuarial 
(INPC +5,5%) 

1.553
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

0,26% 
Estruturados  

1,27% 
Investimentos 
Estruturados  

0,29%  
Renda Variável

89,14% 
Renda 

Fixa         

90,63% 
Renda 

Fixa         

7,74% 
Imóveis

2,56% 
Operações com 
Participantes

2,33% 
Investimentos no 
Exterior

5,78% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO SET/17 OUT/17 ACUM/17
Renda Fixa 0,62 0,85 8,12
Renda Variável 1,70 29,28 58,93
Investimentos Estruturados 3,30 0,13 16,65
Imóveis 0,43 1,90 6,45
Operações com Participantes 0,54 0,50 8,55
Total dos Investimentos 0,61 0,98 8,12
Meta Atuarial 0,41 0,82 6,23

DISCRIMINAÇÃO SET/17 OUT/17 ACUM/17
Renda Fixa 0,61 0,83 7,83
Renda Variável   
Investimentos Estruturados 6,16 0,17 24,63
Investimentos no Exterior 0,08 1,80 1,71
Operações com Participantes 0,76 0,73 8,15
Total dos Investimentos 0,69 0,84 8,07
Variação da Cota Previdenciária 0,66 0,86 8,00
Meta Atuarial 0,59 0,87 6,85

DEMONSTRAÇÃO SET/17 OUT/17
Patrimônio Líquido garantidor das
Provisões Matemáticas (A) 3.338.690 3.350.301

Provisões Matemáticas (B) 3.272.912 3.275.428
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 65.778 74.873

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

DEMONSTRAÇÃO SET/17 OUT/17
Patrimônio Líquido garantidor das
Provisões Matemáticas (A) 662.270 674.719

Provisões Matemáticas (B) 661.959 674.538
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 311 181

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

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

COMPARATIVO DO DESEMPENHO DOS 
INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2017)

COMPARATIVO DO DESEMPENHO DOS 
INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2017)

6,23

6,85

8,12

8,07

1,62

2,21

8,72

8,72

23,37

23,37

23,38

23,38

19,44

19,44

PLANO BD

5.318
Ativos

PLANO CV I

Rentabilidade CV I

Rentabilidade BD

IPCA

INPC 

CDI

CDI

IBRX50

IBRX50

IBOVESPA

IBOVESPA

IFIX11

IFIX11

www.capef.com.br
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