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Quem espera segurança e tranquilidade na apo-
sentadoria tem que adotar uma postura mais 
proativa e planejadora em relação às finanças, as-
sumindo agora o controle do futuro. Afinal, é uma 
grande responsabilidade construir o nosso futuro 
financeiro e temos de saber lidar com isso.

É bem mais tranquilo pensar em investimentos 
para o futuro enquanto ainda somos jovens. A pro-
pósito, nessa era de longevidade, aos 50 anos ain-
da podemos nos considerar na juventude. Então, 
basta que reservemos uma parte do orçamento 
e apliquemos o dinheiro. Seria algo como pagar 
um dízimo a nós mesmos. E vindo acompanha-
do de idêntica contrapartida do nosso emprega-
dor, como é o caso do Plano CV I, então nem se 
fala. Pois bem, alguma dúvida de que Previdência 
Complementar patrocinada é alternativa de inves-
timento para o futuro?

Reconhecendo a importância do assunto, traze-
mos como destaque desta edição questões acer-
ca de educação financeira e previdenciária como 
forma de preparação para o futuro. Aderir ao Plano 
CV I, caso ainda não o tenha feito, conhecer bem o 
seu plano de previdência, saber quais as variáveis 
que impactam no benefício, são pontos fundamen-
tais que podem contribuir para diligentemente as-
sumir o controle do seu futuro.

Outro ponto que você vai poder ver nas páginas 
seguintes, que também tem tudo a ver com edu-
cação, é o resultado da promoção “Na trilha do 
Hexa e da Educação”. Infelizmente, a nossa se-

leção acabou não chegando ao almejado hexa na 
Copa do Mundo de futebol, mas com certeza nossos 
participantes ganharam muito em conhecimento. 
Na oportunidade, parabenizamos os ganhadores da 
campanha e “bola pra frente”, que o campeonato da 
educação previdenciária continua firme e forte!

Além disso, temos mais uma boa novidade! O lança-
mento em setembro do APP Plano BD. Com funcio-
nalidades similares aos do APP “Plano CV I“, agora 
também os participantes do Plano BD passarão a 
contar com o seu aplicativo, bastando acessar pelo 
smartphone e usufruir das informações disponíveis 
e mais facilidade de acesso para obter Empréstimo, 
consultar demonstrativos de pagamento e muito 
mais. Vale a pena baixar e conferir!

Por fim, outro destaque desta edição foi a reunião da 
Diretoria Executiva e equipe da Capef com os mem-
bros do Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste. 
Por força do disposto na Lei nº 13.303/2016, cabe 
àquele Colegiado, representando os interesses do 
patrocinador fundador da Entidade, avaliar as pre-
missas adotadas nos cálculos atuariais dos Planos 
administrados pela Capef, bem como os resultados 
atuariais alcançados por esses Planos. É com satis-
fação que informamos que foi registrado formalmen-
te em Ata daquele Comitê manifestação favorável à 
razoabilidade dos parâmetros e premissas adotados 
e resultados atuariais dos planos de benefícios BD 
e CV I mantidos pela CAPEF. Essa agenda passa a 
ser sistemática e vem ampliar ainda mais o nível de 
governança da Entidade!

Acesse nosso site e confira a 
relação de Participantes não 

recadastrados com benefício 
suspenso a partir de junho!
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Membros do Comitê de Auditoria do Banco do 
Nordeste reuniram-se, no dia 24 de abril, com a 
Diretoria e equipe técnica da Capef, a fim de avaliar 
as premissas adotadas nos cálculos atuariais e os 
resultados atuariais dos Planos BD e CV I.

Referida ação, que amplia ainda mais o nível de 
governança da Entidade, encontra-se prevista na  
Lei nº 13.303/2016.

Na oportunidade, a gestão da Capef apresentou 
as hipóteses aplicadas nos cálculos após revisão 
realizada no último ano, bem como os resultados 
atuariais dos planos de benefícios  
da Entidade.

Após a devida apreciação, o Comitê registrou 
formalmente em ata, no mês de junho, manifestação 
favorável à razoabilidade dos parâmetros e premissas 
adotados e resultados atuariais dos Planos BD e CV I 
administrados pela Capef.

Cumpre destacar que essa agenda passa  
a ser sistemática e vem ampliar ainda  
mais o nível de governança  
da Entidade.

Francivaldo Souza, assessor 
de Estudos Atuariais da Capef, 
realizou uma apresentação sobre 
a razoabilidade dos parâmetros e 
premissas nos cálculos e resulta-
dos atuariais

COMITÊ DE 
AUDITORIA  
DO BNB EMITE 
PARECER 
FAVORÁVEL   
ÀS PREMISSAS  
DA CAPEF

www.capef.com.br



ASSUMA O CONTROLE  
DO SEU FUTURO

CAPA

Conheça as características do Plano CV I e 
entenda por que e como você deve acompanhar de 

perto a evolução do seu investimento.
A reforma da Previdência tem sido motivo 
de debates pelo país nos últimos meses. 
Apesar de a votação do projeto ter sido 
suspensa pelo governo, o assunto con-
tinua presente no dia a dia do brasileiro. 
Embora polêmico, esse tema apresenta 
um ponto consensual: o benefício do INSS, 
por si só, não será suficiente para atender 
nossas expectativas e necessidades na 
aposentadoria.

Tendo isso em mente, surge a necessida-
de de uma reflexão: qual futuro você quer 
para você? Se a sua resposta for seguran-
ça e tranquilidade, é fundamental que você 
inicie, o mais rápido possível, a se planejar 
e adotar uma postura mais proativa com 
relação ao seu dinheiro.

É fato que caso tenha aderido ao Plano CV 
I, você já deu um grande passo, transfor-
mando seu sonho de um futuro tranquilo 
em um objetivo alcançável. No entanto, 
mesmo que esse tenha sido um passo es-
sencial para a conquista das suas metas, 
lembre-se que estamos falando de um ob-
jetivo de longo prazo, o qual pode chegar a 
três décadas e meia. 

Desta forma, você precisa conhecer as 

particularidades do seu plano de previdên-
cia, pois isso lhe permitirá entender como 
e por que você deve participar ativamente 
da gestão do seu futuro.

CARACTERÍSTICAS DO PLANO CV I
Inicialmente, é fundamental compreen-
der que grande parte do Plano CV I é es-
truturado na modalidade de Contribuição 
Definida. Ou seja, o que está previamente 
definido é a contribuição. O benefício será 
conhecido somente no momento da fase 
de recebimento e será um resultado das 
contribuições acumuladas. 

Guilherme Brum Gazzoni, líder da equipe 
da Mercer no Rio de Janeiro, publicou um 
artigo no site da instituição em que atua, 
falando sobre como Participantes de pla-
nos dessa modalidade devem se preparar. 
Confira um trecho:

“O primeiro passo que o participante deve 
observar é entender como funciona um Pla-
no de Contribuição Definida. Trata-se, es-
sencialmente, de um veículo de preparação 
para a aposentadoria, que permite a arreca-
dação de contribuições para formação de 
um saldo, a valoração do mesmo através de 
aplicações financeiras realizadas pela Enti-

Já para auxiliar nossos Participantes, a 
arquitetura do CV I possui um mecanis-
mo de meta de benefício intencionada, 
mas nunca prometida, cujo objetivo prin-
cipal é criar um parâmetro de valor de be-
nefício projetado a ser perseguido para a 
definição do custeio individual do plano.

A meta está calibrada para buscar uma 
renda previdenciária – o benefício do 

INSS somado ao benefício do Plano CV I 
e Plano BD (quando houver) – equivalen-
te a 80% do salário no final da fase ativa 
do participante, proporcional ao número 
de contribuições ao plano.

Destaca-se, no entanto, que o alcance 
parcial ou total desse objetivo também 
dependerá de uma série de fatores, den-
tre eles:

dade gestora e o posterior recebimento de 
renda, a qual, independentemente das for-
mas oferecidas pelo Plano, será necessaria-
mente proporcional ao saldo disponível. 

Ou seja: quanto maior for a contribuição do 
participante e quanto melhor for a rentabi-
lidade obtida pela Entidade, melhor será a 
renda futura. Como essa é a regra do jogo, 
acho muito recomendável que o participan-
te comece seu planejamento para a aposen-
tadoria pelo fim, identificando onde deseja 
chegar. 

Ou seja, é fundamental ter uma meta, que 
reflete o quanto ele entende ser necessário 

acumular até o dia da aposentadoria. Com 
a meta na cabeça, atenção ao nível contri-
butivo. Contribuir não basta, é necessário 
contribuir adequadamente. Há simuladores 
que ajudam a projetar qual será o montante 
disponível de acordo com o nível de contri-
buição mantida, com a rentabilidade espe-
rada para o plano e com o tempo que falta 
até a aposentadoria.

Também é importante ficar de olho na ren-
tabilidade do plano. A diferença entre o que 
se espera e o que de fato se realiza pode 
mudar drasticamente a renda disponível na 
aposentadoria”.

C O M O  S E R 
P A R T E  AT I VA ? 

Diante do que foi apresentado, chega-
se à conclusão de que: como Participante 

do Plano CV I, é fundamental que ao longo 
desses anos você invista não somente aquela 

parcela mensal do seu salário ao plano, 
mas também um pouco de esforço/tempo 
para acompanhar de perto a gestão do seu 

investimento e, assim, assumir o controle do seu 
futuro. 

Para lhe ajudar nesse processo, 
apresentamos algumas dicas de como 

você pode fazer parte ativa da 
gestão dos seus investimentos.

META DE BENEFÍCIO

ASCENSÃO  
PROFISSIONAL

A meta de benefício será 
de acordo com o seu salá-
rio estimado no último dia 
de trabalho, por isso sua 
ascensão profissional é 
uma variável importante. 

TEMPO DE  
CONTRIBUIÇÃO

Quanto mais tempo você 
contribuir, menor será o 
seu esforço e maiores 

os resultados. 

VALORES  
APORTADOS

O seu benefício será 
proporcional aos 
valores que você 

investir. 

LEIA OS INFORMATIVOS 
 

Para que você tenha informações que 
lhe permitam tomar decisões mais 

assertivas, disponibilizamos uma série 
de informativos: Acontece, E-mail 

Marketing, Fazendo Hoje Seu Amanhã, 
Relatório Anual de Informações, Site.

Por esses canais, além de acompanhar 
o desempenho das aplicações, você 
poderá ter acesso a novidades que 

podem impactar seu benefício, como: 
adequações nas premissas do Plano, 

acontecimentos globais que impactam 
na rentabilidade da carteira, dentre 

outras.

PARTICIPE DOS EVENTOS 
PRESENCIAIS

 
Sabemos da importância 

de estarmos próximos 
do Participante. Por isso, 

realizamos eventos presenciais 
que unem nossos dirigentes 

e participantes, como o 
Encontro com Participantes e o 

Seminário de Investimentos, que 
promovem debates e troca de 

conhecimentos.

ATENTE-SE À REVISÃO 
DO CUSTEIO 

Anualmente, a Capef realiza em 
dezembro o processo de Revisão 

do Custeio. A finalidade é adequar a 
taxa de contribuição do Participante 

à meta de benefício intencionada, 
sendo considerados: o saldo 

atualizado da conta individual, a 
estimativa de evolução salarial 

do funcionário e os eventos 
ocorridos no ano (reajuste salarial, 

alteração de função comissionada e 
atualização do teto de contribuição 

do INSS). Nessa ocasião o 
Participante fica por dentro da sua 

situação mais atualizada. 

ACOMPANHE O EXTRATO 

Uma das principais formas de 
se acompanhar a evolução do 
seu benefício é o Extrato de 

Contribuições. Por esse documento, 
enviado mensalmente por e-mail, 
você tem acesso a uma série de 

informações, como: saldo acumulado, 
movimentação do mês, rentabilidade 

do Plano, dentre outras.
 

E atendendo à demanda de 
Participantes, a partir de agosto, o 
Extrato ganha uma nova roupagem! 

A fim de torná-lo mais simples e 
compreensível, desenvolvemos um 

novo layout que facilitará ainda mais 
o seu acompanhamento! 

EFETUE APORTES  
FACULTATIVOS 

Também na área restrita do 
nosso site é possível simular 
e efetuar aportes facultativos 

ao Plano (menu “Simuladores”, 
opção “Aporte Facultativo”). Essa 

opção é importante para que 
você mantenha seu benefício 

adequado ao seu projeto futuro.

REALIZE SIMULAÇÕES
 

Na área restrita do nosso 
site, possuímos um 

simulador de Aposentadoria 
(menu “Simuladores”, 

opção “Aposentadoria”). 
Periodicamente, acesse esse 

campo para saber como está o 
valor presente do seu benefício 

projetado. Assim, você saberá se 
o valor previsto está atendendo 

suas expectativas.

RENTABILIDADE DOS 
INVESTIMENTOS

Em um investimento de 
35 anos, a rentabilidade 
pode representar até 2/3 
da poupança acumulada. 

4 3 2 1
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O percentual de contribuição é limitado de acordo com o 
regulamento (7,5% para contribuição normal e 4,5% para a 
contribuição extraordinária)
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Efetue o download do App e concorra a um Kindle!

Todos os Participantes do Plano BD que fizerem o 
download do Aplicativo até  final de outubro participarão 
do sorteio de um Kindle!

Para concorrer, envie um print (captura da tela)  
do seu dispositivo com o App aberto para:  
comunicacao@capef.com.br.

Pesquisas recentes comprovam que muitos aposen-
tados estão totalmente “conectados” às novas formas 
de tecnologia, sendo o smartphone, o responsável 
pela maioria delas. 

Alinhada a essa realidade, a Capef já previa a implan-
tação do aplicativo para os Participantes do Plano BD, 
composto em sua maioria por assistidos. No entanto, 
aguardava “fôlego” para implantar essa novidade, já 
que a ferramenta é toda desenvolvida internamente, 
o que demanda bastante tempo, porém reduz custo 
significativo.

Nesse sentido, é com muita satisfação que informa-
mos que em setembro, os Participantes do Plano BD 
poderão acessar as informações do seu Plano por 
meio do aplicativo, que terá a mesma estrutura do 
aplicativo do Plano CV I e contemplará, prioritariamen-
te, os seguintes menus:

PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO

VEM AÍ: NOVO 
APLICATIVO PARA 
PARTICIPANTES  
DO PLANO BD

SIMULAÇÃO DE APOSENTADORIA: 
Apresenta um simulador do 
benefício, a partir da data prevista 
de aposentadoria no Plano BD. 
Você terá acesso ao resultado e à 
memória de cálculo da simulação.

SIMULAÇÃO DE PENSÃO:  
Apresenta um simulador do 
benefício de pensão, que 
possibilita acesso ao resultado e à 
memória de cálculo da simulação.

EMPRÉSTIMOS:  
Agora você pode simular e gravar 
sua proposta de empréstimo pelo 
próprio App.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO: 
Acesso rápido ao seu 
demonstrativo de pagamento 
mensal.

CONHEÇA O 
CONTEÚDO
DE CADA UM 
DESSES 
MENUS:

ATENÇÃO PARTICIPANTES DO PLANO CV I
Os Participantes do Plano CV I que já possuem o 
App do CV I instalado no smartphone terão que 
acessar a loja para atualizá-lo, ou simplesmente 
baixá-lo novamente, digitando agora no campo de 
busca o nome: “CAPEF”. 

Essa atualização será necessária, porque houve 
alterações nos menus, já que o aplicativo é 
o mesmo do Plano BD, o que o diferencia é 
exatamente a vinculação do Participante ao Plano, 
identificada no momento do acesso ao menu: 
“ACESSE SEU PLANO”.

Agradecemos a participação de 
todos que fizeram desta campanha 
um sucesso!

GANHADORES LOCALIDADE

Alan Sobreira de Lima  CE
Ana Maria Braga do Amaral  CE
Antonio Bruno Carneiro dos 
Santos 

MA

Carlos Enock Bandeira  PB
Charleson Renan de Queiroz 
Lucena 

CE

Edilene Almeida dos Santos  BA
Hermilio Carvalho Neto SE
Joao Carlos Barbosa Santos MG
Marcio Rodrigues da Silva  CE
Rogerio Fernandes Calixto 
de Souza 

MG

APOSENTADORIA

PENSÃO

EMPRÉSTIMOS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Para fazer o download do aplicativo, você deverá acessar 
as lojas da Google Play ou Apple, se Android ou Iphone, 
respectivamente, e digitar no campo de busca o nome: 
“CAPEF”.

O usuário e senha de acesso aos menus internos do apli-
cativo são os mesmos do site.

COMO FAÇO PARA BAIXAR  
O APLICATIVO?

CONHEÇA QUEM FORAM OS GANHADORES 
DA PROMOÇÃO

próprio ambiente de trabalho, basta rea-
lizar um agendamento com os profissio-
nais presentes.

VISITE-NOS E CONCORRA  
A PRÊMIOS!
Aqueles que marcarem presença em 
nosso estande durante esse período 
terão a oportunidade de concorrer a 
brindes institucionais da Capef!27, 28 e 29/AGO/18

Pça Jáder Colares  
(ao lado do Café)

09h às 17h

GANHADORES BD

1O LUGAR
LOUISE DE MARILLAC SILVEIRA LEITE ESMERALDO

Ceará
1 Vale presente de R$ 250 em uma loja de esportes

2O LUGAR
CARLOS ROBERTO GALDINO DE SOUZA

Paraíba
Conjunto de Brindes Institucionais

3O LUGAR
GERARDO UCHOA JUNIOR

Ceará
Conjunto de Brindes Institucionais

GANHADORES CV I

1O LUGAR
GABRIEL MARQUES MEDEIROS

Alagoas
1 Vale presente de R$ 250 em uma loja de esportes

2O LUGAR
GEORGE SINDEAUX FIGUEIRA

Minas Gerais
Conjunto de Brindes Institucionais

3O LUGAR
LUAN DA SILVA GONÇALVES CÂMARA

Pernambuco
Conjunto de Brindes Institucionais

Não foi desta vez que a nossa seleção vol-
tou com a sexta estrela, mas a promoção 
“Na trilha do hexa e da educação” foi um 
sucesso de participação!

Realizada durante o período da Copa do 
Mundo, a campanha consistiu na realiza-
ção de uma série de ações educativas en-
tre os Participantes dos Planos BD e CV I. 
O objetivo era fazer com que nossos Asso-
ciados buscassem conhecer mais a fundo 
as características dos seus planos.

PLANO BD
Dias antes de cada jogo do Brasil na Copa, 
disponibilizamos em nosso site e envia-
mos por e-mail algumas regras do Plano 
BD, seguidas de quiz sobre o assunto.
Cada resposta certa ao longo da campa-
nha equivalia a um ponto e uma chance 
de ganhar os prêmios da campanha. Além 
disso, aqueles que concluíssem um dos 
cursos de Educação a Distância da Capef 
ganhariam 10 pontos (por curso) adicio-
nais, multiplicando suas chances de ga-
nhar.
No total, obtivemos 227 participações e o 
resultado do sorteio foi o seguinte: 

PALPITE PREMIADO
Para tornar a promoção ainda mais 
dinâmica e divertida, também tivemos 
durante a campanha o ‘Palpite Premiado’. 
Às vésperas do jogo do Brasil, todos 
os Participantes puderam palpitar em 
um bolão. Aqueles que acertaram os 
resultados das partidas concorreram a 
brindes institucionais. 

Recebemos durante os cinco jogos do 
Brasil 3.000 palpites, com 353 acertos. 
Dentre aqueles que acertaram o placar, os 
sorteados foram:

PLANO CV I
Para concorrer à premiação, os Ativos 
e Assistidos do Plano CV I deveriam 
participar do Jogo da Previdência, 
game educativo de tabuleiro online, 
onde o participante explora toda a 
trajetória previdenciária do Plano CV I, 
desde a inscrição ao plano até a fase de 
recebime nto de benefícios.

Nesse caso, os três melhores colocados 
no ranking seriam os vencedores. 
Contudo, assim como aconteceu na 
mecânica da promoção do Plano BD, 
aqueles que realizassem um dos cursos 
de EAD também ganhariam pontos 
extras (2.500 por curso). Essa variável 
acabou sendo decisiva, pois todos 
os ganhadores concluíram ao menos 
um dos cursos e se beneficiaram dos 
pontos extras. Em especial o terceiro 
lugar que, caso não tivesse concluído 
os dois cursos disponíveis, não teria 
ficado entre os três primeiros!

Ao longo da campanha, tivemos a 
participação de 233 associados, tendo o 
ranking encerrado da seguinte maneira: 

ZÉ PRUDENTE

Em comemoração ao mês do Bancário, 
profissionais da Capef estarão presen-
tes, entre os dias 27 e 29 de agosto, em 
estande no BNB-Passaré para realizar 
atendimento aos funcionários do Banco 
sobre assuntos relacionados aos Planos 
BD e CV I.

Vale lembrar que aqueles que ainda não 
são Participantes do Plano CV I terão a 
oportunidade de efetuar uma simulação 
de adesão ao Plano ou esclarecer qual-
quer outra dúvida, seja no estande, ou no 

ESTANDE CAPEF 
NO PASSARÉ:  
VISITE E CONCORRA  
A PRÊMIOS!
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CONSELHO 
MONETÁRIO   
NACIONAL ALTERA 
REGRAS DE 
INVESTIMENTOS  
DAS EFPC’S

Reunido no último dia 
25 de maio, o Conse-
lho Monetário Nacional 
(CMN) alterou as regras 

de investimentos das Entidades 
Fechadas de Previdência Com-
plementar, com a publicação da 
Resolução CMN nº 4.661/2018, 
que passa a regular os investi-
mentos, revogando a norma an-
terior, Resolução nº 3.792/2009.

A nova Resolução busca fortale-
cer as linhas de defesa das enti-
dades, com foco em aperfeiçoar 
o processo decisório, reduzir os 
riscos de potenciais conflitos de 
interesse e robustecer os con-
troles internos. As exigências 
referentes à transparência, go-
vernança e gestão de riscos fo-
ram elevadas para assegurar a 
saúde financeira das fundações. 

As obrigações relacionadas à 
seleção de gestores e demais 
prestadores de serviços e à aná-
lise de riscos de investimentos 
foram aprimoradas, reforçando-
-se inclusive os princípios am-
bientais, sociais e de governan-
ça na análise de risco.

A norma indica que as EFPC te-
rão que dar enfoque na compati-
bilização entre os fluxos do ativo 
e do passivo para fins de mitiga-
ção de riscos, em especial o ris-
co de liquidez necessária ao pa-

gamento de benefícios. Haverá 
exigências específicas para apli-
cação em ativos de maior risco 
e complexidade e um reforço à 
prática de segregação de ativos.

A norma também incorpora 
avanços em produtos financei-
ros e padroniza o arcabouço 
regulatório relativo a investimen-
tos. Neste ponto, destacam-se 
os aperfeiçoamentos no proces-
so de registro e custódia de ati-
vos, harmonização de produtos 
financeiros com a regulamen-
tação da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) e a permissão 
de investimento em Fundo de 
Ações – Mercado de Acesso, 
dentre outros.

Os limites de instrumentos de 
renda fixa de emissão de com-
panhias abertas foram har-
monizados. No segmento de 
Investimentos Estruturados, o 
Certificado de Operações Estru-
turadas (COE) sem capital pro-
tegido passa a ter limite de 10%. 
O limite para o segmento imo-
biliário passou de 8% para 20% 
do patrimônio de cada plano de 
benefícios das EFPC.

Já o limite de aplicação em Fun-
dos de Investimento em Participa-
ção (FIP) foi reduzido de 20% para 
15% dos ativos de cada plano de 
benefícios. Somente serão permi-

tidos novos investimentos em FIP 
classificados pela CVM como “En-
tidades para Investimento” e exi-
gida a participação do gestor com 
no mínimo 3% do capital subscri-
to do fundo, de modo a garantir o 
alinhamento de interesses.

ALTERAÇÕES NO  
SEGMENTO IMOBILIÁRIO
Quanto ao segmento imobiliário, 
a nova regulamentação restrin-
ge novas aplicações diretas em 
imóveis, em consonância com 
as Resoluções CMN nº 4.444, de 
13 de novembro de 2015, CMN 
nº 3.922, de 25 de novembro de 
2010 e CMN nº 2.283, de 5 de 
junho 1996. Os motivos de tais 
ajustes envolvem questões rela-
cionadas à precificação, melho-
ria do potencial de liquidez, ga-
nhos de eficiência com a gestão 
especializada de FII e tratamen-
to harmônico com outros tipos 
de investimento.

Em conformidade com a dura-
ção média do passivo dos pla-
nos da modalidade Benefício 
Definido (BD), que mais aplicam 
no segmento imobiliário, foi 
aprovado o prazo de 12 anos 
para o desinvestimento em imó-
veis físicos, ou para a constitui-
ção de Fundo de Investimento 
Imobiliário (FII) para abrigar o 
estoque atualmente em carteira.
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RESOLUÇÃO TRARÁ POUCO 
IMPACTO PARA A CAPEF

Com relação à aplicação dos recursos, a Capef já se utiliza 
de mecanismos de análise de ativos e controle alinhados 
às exigências da nova Resolução 4.661/2018.

Segundo Marcelo D’Agostino, gerente de Investimentos 
Mobiliários da Capef, em relação aos limites de alocação, 
os segmentos dos planos que a Capef administra não so-
frerão nenhum ajuste, pois atualmente estão bem enqua-
drados nos limites definidos pela Política de Investimentos 
e também da nova Resolução.

Sobre o controle e avaliação de risco, a Entidade já possui 
uma área de Risco e Compliance, segregada da área de In-

vestimentos, subordinada à Presidência, responsável não 
só pela avaliação dos riscos dos investimentos, mas de 
toda Entidade. Pela nova Resolução, a Entidade apenas 
precisará definir a designação do administrador de risco. 
Para tanto, ainda aguarda regulamentação que será expe-
dida pela PREVIC nesse sentido.

No segmento de Imóveis, o Comitê de Investimentos 
já havia definido um planejamento de desinvestimento 
desse segmento, em função da necessidade de liquidez 
frente às obrigações do Plano BD. Devido à nova Resolu-
ção, o Comitê de Investimentos deverá apenas adequar o 
desinvestimento ao prazo limite de 12 anos.
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PARTICIPANTE QUE INSPIRA

“A DOCÊNCIA É 
MINHA MAIOR 
PAIXÃO”

Após 23 anos de serviço prestados 
no Banco do Nordeste e mais 23 
anos de aposentadoria, como Par-
ticipante do Plano BD, José Nelson 
Belarmino nunca perdeu o gosto 
pelos estudos.

Formado em Engenharia e Pro-
fessor convidado da Universidade 
Vale do Acaraú de Sobral – CE por 
mais de 20 anos, Nelson continua 
dando aulas de reforço em mate-
mática para vários alunos. Ques-
tionado sobre um de seus hobbies 
prediletos, não titubeia:

“A docência é a minha maior pai-
xão. Pensar que eu posso transmi-
tir meu conhecimento adquirido ao 
longo de tantos anos aos jovens, 
que estão iniciando agora, é a mi-
nha maior alegria”.

Não é à toa que os seus seis filhos 
todos enveredaram pelo mesmo 
caminho do “gosto pelos estudos”. 
São três filhos médicos, uma advo-
gada, uma pedagoga e um farma-
cêutico. Os filhos sempre obser-
vavam o comportamento do pai 
estudioso, extremamente dedicado 
ao trabalho e aos alunos.  

Em um de seus artigos, Nelson valo-
riza a grande missão do Professor: 

José Nelson
Participante Capef

Pensar que 
eu posso 

transmitir meu 
conhecimento 

adquirido 
ao longo de 
tantos anos 
aos jovens, 

que estão 
iniciando 
agora, é a 

minha maior 
alegria”

VALORIZE  
O PROFESSOR
Sabe-se que uma nação só 
será soberana e desenvolvi-
da, se tiver um povo educado 
e instruído. A educação brasi-
leira, de longas datas, encon-
tra-se em situação plangoro-
sa, em consequência, temos 
um Brasil que está longe de 
alcançar seu desenvolvimen-
to pleno na área. O que justi-
fica essa situação vexatória 
é justamente a falta de pro-
fessores, peça fundamental 
no processo educacional de 
uma nação, que em nosso 
país não são tratados com o 
devido carinho e respeito.

Atualmente nossos jovens 
não são mais atraídos para 
exercer o magistério, em face 
do salário pífio e humilhante 
que recebem, além de outros 
motivos que os afugentam 
da profissão. É preciso reco-
nhecer o valoroso trabalho 
desses ínclitos profissionais, 
os quais, mesmo diante de 
tantos percalços, conseguem 
desenvolver suas atividades 
docentes com determinação 
e maestria.

Urge, uma tomada de decisão 
imediata, para reverter esse 
quadro umbroso e preocu-
pante, em que vive mergulha-
do o nosso senil e frágil siste-
ma educacional.

Como será um País sem pro-
fessor? Bom nem pensar.

PANORAMA DOS PLANOS BD E CV I
MAIO E JUNHO / 2018

GESTÃO TRANSPARENTE

1.249
Beneficiários de 
Pensão              

39
Beneficiários de 
Pensão              

Total: 6.542

Total: 5.701

3.774
Participantes  

Assistidos  
(Aposentados)         

190
Participantes  
Assistidos  
(Aposentados)         

Meta atuarial 
(IPCA + 5,25% a.a.) 

Meta atuarial 
(INPC +5,5%a.a.) 

1.519
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

3,72% 
Imobiliário

0,76%  
Renda Variável

4,68%  
Renda Variável

88,89% 
Renda Fixa         

83,91% 
Renda Fixa         

7,80% 
Imobiliário

1,56%  
Investimentos no Exterior

2,55% 
Operações com 
Participantes

6,13% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO MAI/18 JUN/18 ACUM/18
Renda Fixa 0,60 1,31 5,30
Renda Variável -3,19 -3,41 0,07
Imobiliário 0,06 0,02 1,40
Operações com Participantes 0,73 0,94 4,26
Total dos Investimentos 0,54 1,17 4,92
Meta Atuarial 0,88 1,88 5,33

DISCRIMINAÇÃO MAI/18 JUN/18 ACUM/18
Renda Fixa 0,66 1,31 5,23
Renda Variável -10,17 -3,95 -13,56
Imobiliário -4,77 -4,28 -5,96
Investimentos no Exterior 1,42 0,58 2,50
Operações com Participantes 0,81 1,06 5,20
Total dos Investimentos -0,06 0,80 3,83
Meta Atuarial 0,83 1,69 5,24

DEMONSTRAÇÃO MAI/18 JUN/18
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 3.357.657 3.374.472

Provisões Matemáticas (B) 3.340.758 3.368.478
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 16.899 5.994

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

DEMONSTRAÇÃO MAI/18 JUN/18
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 772.420 786.367

Provisões Matemáticas (B) 772.388 786.335
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 32 32

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

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

COMPARATIVO DO DESEMPENHO DOS 
INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2018)

COMPARATIVO DO DESEMPENHO DOS 
INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2018)

5,33

5,24

4,92

3,83

2,57

2,60

3,17

3,17

-4,66

-4,66

-4,76

-4,76

-4,55

-4,55

PLANO BD

5.472 
Ativos

PLANO CV I

Rentabilidade CV I

Rentabilidade BD

IPCA

INPC 

CDI

CDI

IBRX-50

IBRX-50

IBOVESPA

IBOVESPA

IFIX11

IFIX11



“Ai Nordeste guerreiro
De olhar e procissão
Ai nordeste pioneiro
De lutas e tradição

Em evolução”

LUIZ GONZAGA JÁ CANTAVA:

66 ANOS

19 de julho de 1952
 Data de fundação do BNB

Em nome de todos os nordestinos 
guerreiros, a Capef parabeniza e 
agradece ao Banco do Nordeste 

pelos 66 anos de pioneirismo que 
tanto contribui para a evolução da 

nossa região. 

TEMOS ORGULHO EM FAZER PARTE 
DESSA HISTÓRIA.

www.capef.com.br
0800 9705775  |  4020.1615


