
Notícias sobre a sua Caixa de Previdência
Ano 02  - Edição nº 15 - Julho/2012

Giro Capef

Especial Plano CV I  na Estrada 

Plano CV I: para todas as situações, 
um bom investimento

Se você é funcionário do BNB e ainda não aderiu ao plano 
de Contribuição Variável (CV I) da Capef, possivelmente você 
encontra-se em uma das seguintes situações: ou é contri-
buinte do plano de Benefícios Definidos (BD); ou já encerrou 
todas as contribuições para o plano BD e, no momento, não 
aporta mais recursos para qualquer plano de previdência; ou 
nunca possuiu um plano de previdência complementar.

Através da campanha “CV I na Estrada”, diversos funcionários 

do Banco que se encaixavam nos perfis citados acima tiveram 
a oportunidade de aderir ao CV I. Buscando compreender o 
que os motivou a tomar essa decisão, o Giro Capef desse mês 
conversou com três novos aderentes e com o gerente de 
Previdência da Entidade, André Torres, que falou um pouco 
sobre as vantagens do plano para cada um desses grupos. 

Confira abaixo o que foi determinante na tomada de deci-
são desses novos aderentes.

A assistente bancária da agência de Garanhuns 
(PE) Fábia Monteiro trabalha no BNB desde 
agosto de 1983. Logo ao ingressar no novo em-
prego, aderiu ao Plano BD, no qual completaria 
29 anos de contribuição em agosto desse ano. 
Contudo, em uma das visitas realizadas por 
profissionais da Capef às agências do BNB, ela 
tomou conhecimento das vantagens do novo 
plano e ficou convencida de que antecipar o 

encerramento das contribuições para o BD, e aderir ao CV I, era a 
melhor decisão a ser tomada no momento.

“Quando fui conversar com a profissional da Capef, estava real-
mente decidida a não aderir ao plano”, revelou Fábia. Porém, os 
argumentos apresentados pela funcionária da Caixa a convence-
ram de que ela deveria mudar de ideia. “Percebi que no plano no 
qual eu estava inserida não havia mais nenhuma perspectiva de 
evolução. Estava estagnado”, relatou.

No dia 19 de abril deste ano, Galdino Olivei-
ra, técnico de campo na agência Salvador 
Comércio, realizou a sua última contribuição 
ao plano BD. Ele completava, ali, o seu 360º 
aporte ao plano, atingindo, assim, a quanti-
dade máxima de contribuições. 

Após dois meses do encerramento dessas con-
tribuições, Galdino decidiu aderir ao Plano CV I. 

“Depois de 30 anos de contribuição, consegui apenas uma renda 
próxima de 35% do que ganho hoje na ativa. Assim, por necessida-
des óbvias, busquei mais uma alternativa para melhoria de renda e 
uma aposentadoria mais tranquila”, argumentou o técnico de cam-

Três dias após a adesão de Galdino – 21 de ju-
nho -, foi a vez da gerente da Central de Reta-
guarda Operacional de Alagoas, Mariana Cou-
tinho, tornar-se Participante do plano CV I. Ela 
realizou pesquisas nos meios de comunicação 
da Capef e, após ser visitada por uma profis-
sional da Entidade, resolveu que precisava pla-
nejar seus rendimentos futuros, já que estava 
há 10 anos no Banco e ainda não contava com 
cobertura previdenciária complementar.

“A vantagem que mais me chamou a atenção foi a contribuição 

O gerente de previdência da Capef, André Torres, explicou 
que para aqueles que estão na mesma situação em que Fá-
bia encontrava-se, a vantagem principal de se aderir ao CV I 
é que, além do beneficiário ter um incremento na renda de 
aposentadoria, esse plano oferece mais e melhores benefí-
cios em relação ao BD. 

Como exemplo, ele cita os benefícios de aposentadoria progra-
mada, onde o Participante tem garantida uma renda certa pelo 
prazo de 22 anos, e vitalícia após esse período, reversíveis em 
pensão no caso de óbito. “O grande diferencial do CV I é que 
quando o Participante não tem Beneficiários de Pensão, os her-
deiros legais recebem o saldo da conta individual destinado ao 
pagamento de fase de renda certa a prazo certo, caso o mesmo 
venha a falecer”, salientou André, lembrando que, no BD, caso o 
Participante não tenha dependentes, os recursos permanecem 
na conta mutualista do plano.

po, revelando que conseguiu um incremento de 10% na sua renda 
futura ao aderir ao CV I no último dia 18 de junho.

Para Galdino, o maior atrativo do CV I foi a contribuição paritária do Ban-
co: “Não precisa ser especialista em aplicações para entender que ne-
nhum investimento me daria, logo de cara, um rendimento de 100%”. 

André Torres concordou e acrescentou que essa é uma excelente 
oportunidade para o funcionário garantir duas rendas adicionais à 
Previdência Social (INSS), contando ainda com a equivalente con-
trapartida do Patrocinador na formação dessa poupança, além 
do ganho fiscal através da dedução das contribuições da base de 
cálculo do imposto de renda, até o limite de 12%.

do Patrocinador”, avaliou Mariana, mostrando que a duplicidade 
de investimentos é um dos principais fatores motivacionais para 
aqueles que buscam no CV I uma vida pós-laboral mais segura.

Apesar de Mariana estar no banco há uma década sem um plano 
de benefícios, André disse que ela tomou a decisão correta. “Mesmo 
que o Participante não tenha contribuído esses 10 anos para trás, ain-
da há 20 para frente, tempo suficiente para formar uma poupança 
que, sozinho, sem a contribuição do patrocinador, ele não conse-
guiria fazer”, justificou, recomendando, entretanto, que quanto mais 
cedo a pessoa inicie, melhor, já que ela conseguirá, com menor esfor-
ço, acumular mais recursos para usufruir na aposentadoria.

Fábia Monteiro, 
assistente bancária

Galdino Oliveira, 
técnico de campo

Mariana Coutinho, 
gerente executiva

Completou as 360 
contribuições e aderiu ao CV I

Interrompeu o BD para aderir ao CV I

Nova aderente



Cenário de queda de juros: 
momento para gastar ou poupar?

EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA 
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Quando o assunto é 
consumo, podemos afir-
mar que estamos viven-
do um período um tan-
to quanto contraditório.

Com a constante redu-
ção das taxas de juros 
na economia nacional 
- Taxa Selic, por exem-
plo -, diversos bancos 
reduziram as suas taxas, 
tornando a tomada de 
crédito mais barata. So-
mado a isso, os prazos 
de financiamento torna-
ram a subir, como para o 
segmento de veículos, 
que voltou a ser ofereci-
do em até 80 meses. 

Ações como essas são 
realizadas pelo Gover-
no com o propósito de 
incentivar o brasileiro a 
consumir, diminuindo, 
assim, os efeitos da crise 
e da instabilidade econômica no País. Essa mesma crise, porém, 
faz com que alguns especialistas em educação financeira garan-
tam à população que o momento é de segurar os impulsos e 
poupar o máximo de dinheiro que puder, para garantir um futu-
ro mais tranquilo.

Mas, afinal de contas, o mo-
mento é de ir às compras ou de 
poupar ainda mais?
O Economista Chefe da Bradesco Asset 
Management (BRAM), Fernando Ho-
norato, levantou essa questão em uma 
palestra sobre macroeconomia reali-
zada no auditório da Capef, no dia 12 
de julho. “A minha intuição é que bra-
sileiro é que nem americano: produto 
barato, com juros baixo, aumenta seu 
consumo”, opinou. 

Apesar de acreditar nessa lógica, Honorato considera que o 
fato do brasileiro ir às compras nesse momento é bom para a 
economia como um todo, pois movimenta a indústria nacional, 
mas não é a melhor decisão para o próprio consumidor. “Taxa 
de juros mais baixa significa que você precisa acumular mais re-
cursos, pois a renda gerada vai ser menor. Então, quem quiser se 
aposentar com a mesma renda (que vinha planejando), terá que 
poupar mais”, justificou o economista. 

O professor de Finanças da Escola de Administração da FGV 
(Fundação Getulio Vargas), Fabio Gallo, é ainda mais radical. Em 
entrevista concedida ao portal Infomoney, ele afirmou que pou-
par dinheiro deve ser sempre a primeira opção do consumidor, 

independentemente do cenário. “Nenhum cálculo desmente o 
fato de que é melhor poupar do que gastar, mesmo com taxas 
de juros caindo”, ressaltou. 

Para ele, antes de decidir usar o crédito, o consumidor precisa 
perguntar a si mesmo se precisa realmente do produto. “Se é 
uma necessidade da casa ou da família, ele vai gastar e acabou. 
Mas se simplesmente quer aquilo, então tem que estar prepara-
do, com planejamento financeiro”, disse. Gallo também lembra 
que, mesmo com a queda, as taxas de juros brasileiras ainda são 
altas em relação a outros países. 

Há, todavia, um tipo de crédito que o professor considera positi-
vo utilizar nesse momento: o crédito imobiliário. “Considerando 
a renda familiar brasileira, é difícil poupar antes de comprar uma 
residência. Então, nesse momento em que as taxas estão melho-
res, vale a pena”, explicou. 

Cuidados para tomar crédito
Com juros caindo ou subindo, o consumidor que vai utilizar o 
crédito sempre deve ter alguns cuidados, a fim de evitar perder o 
controle financeiro e conseguir pagar todas as contas. Primeiro, 
deve-se avaliar se as parcelas do empréstimo cabem mesmo no 
seu orçamento. Para isso, some suas despesas mensais, subtraia 
dos rendimentos e veja quanto resta no final do mês. Também 
não se esqueça de observar os gastos que estão por vir. 

Outro aspecto fundamental é comparar as condições oferecidas 
por cada banco, principalmente quando se trata de juros, pois eco-
nomizar neste ponto é muito importante. Além disso, é preciso ficar 
atento ao prazo, pois, quanto maior, mais juros serão pagos.

Fernando Honorato, economista chefe da BRAM: “Taxa de 
juros mais baixa significa que você precisa acumular mais 

recursos, pois a renda gerada vai ser menor”.



RESULTADOS - JUNHO / 2012
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Plano BD Plano CV I
Quantidade de Participantes Quantidade de Participantes

Desempenho dos Investimentos Desempenho dos Investimentos

Comparativo do Desempenho 
dos Investimentos (Acumulado/2012)

Comparativo do Desempenho 
dos Investimentos (Acumulado/2012)

Distribuição dos Investimentos Distribuição dos Investimentos

Aposentados            3.432

Pensionistas                 917

Ativos                         2.332

Total                           6.681

Renda Fixa              83,75%

Estruturado               0,01%

Operações com       3,81%
Participantes

Imóveis                      7,07%

Renda Variável          5,37%

Ativos                         3.240

Total                          3.240

Renda Fixa              85,74%

Renda Variável       14,26%

Aposentados            3.432

Pensionistas                 917

Ativos                         2.332

Total                           6.681

Renda Fixa              83,75%

Estruturado               0,01%

Operações com       3,81%
Participantes

Imóveis                      7,07%

Renda Variável          5,37%

Ativos                         3.240

Total                          3.240

Renda Fixa              85,74%

Renda Variável       14,26%

Discriminação Junho/2012 Acumulado/2012

Renda Fixa 0,755 5,648

Investimentos Estruturados - -
Renda Variável 0,294 (4,486)
Imóveis 0,712 3,946
Operações com Participantes 1,216 6,652
Total dos Investimentos 0,747 5,015
Meta Atuarial 0,728 5,588

Discriminação Junho/2012 Acumulado/2012

Renda Fixa 0,901 6,272

Investimentos Estruturados 1,256  (0,190)

Renda Variável 0,736 (2,779)

Total dos Investimentos 1,151 4,346

Variação da Cota Previdenciária 1,102 4,200
Meta Atuarial 0,510 5,097

Aposentados         3.422

Renda Fixa         84,29%

Renda Fixa          86,08%

Estruturados        1,37%

Renda Variável   12,55%

Estruturado           0,01%

Imóveis                  6,95%

Renda Variável    5,05%

Operações com  
Participantes

Ativos                       2.312

Pensionistas                   3

Ativos                       3.324
Total                         6.671 Total                         3.327

Pensionistas              937

3,70%

Demonstração Junho/2012

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 83.812

Provisões Matemáticas (B) 83.808

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 4
(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial).

Demonstração Junho/2012

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 2.449.785

Provisões Matemáticas (B) 2.445.922

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 3.864
(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial).

Resultado Atuarial  valores em R$ milResultado Atuarial  valores em R$ mil
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