
ASSUMA O CONTROLE
DO SEU FUTURO 
Conheça as características do Plano CV I 
e entenda por que você deve acompanhar 
de perto a evolução do seu investimento
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EM RESUMO: 
UM OBJETIVO 

TEM UM 
PLANO.  

UM SONHO, 
NÃO.

Quando você pensa no seu futuro, 
você tem sonhos ou objetivos?

À princípio, essa pergunta pode 
soar confusa, pois as duas palavras 
parecem sinônimos nesse contexto.

Mas o que podemos dizer é: sonhos 
e objetivos, definitivamente, não 
são a mesma coisa.

“Como assim?”

Muita gente fala que tem o sonho 
de viver uma aposentadoria 
financeiramente tranquila, 
independente, sem maiores apertos. 

Porém, quantas dessas pessoas 
transformam esse sonho em um 
objetivo?

• Sonhos envolvem apenas o
destino final, não a jornada. Os
objetivos também têm a ver com
o destino final, mas muito mais
com a jornada, com os passos a
serem dados até chegar aonde
se almeja.

• Sonhos ocupam a sua mente,
é algo que você só pensa.
Objetivos ocupam as suas mãos,
precisam de ação. Você precisa
arregaçar as mangas para fazer
acontecer.

• Sonhos são gratuitos. Objetivos
exigem que você invista: seja
tempo, esforço e/ou dinheiro.

ASSUMA O CONTROLE
DO SEU FUTURO 
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Desta forma, é fundamental que você invista não 
somente aquela parcela mensal do seu salário ao 
plano, mas também um pouco de esforço/tempo 
para conhecer as particularidades dos benefícios 
do seu Plano de Previdência e, assim, assumir o 
controle do seu futuro.   

QUANDO ADERIU AO PLANO CV I,  
VOCÊ DEU UM GRANDE PASSO:  
transformou seu sonho de um futuro tranquilo 
em um objetivo.

Para alcançar esse objetivo, você terá a ajuda da Capef, 
por meio dos seus mais de 50 anos de expertise em 
administração de planos de Previdência Complementar. E 
também do seu empregador, por meio dos aportes mensais 
que dobrarão seu investimento ao longo dos anos.

Mesmo que essa ajuda seja primordial para a conquista 
das suas metas, é importante lembrar que estamos falando 
de um objetivo de longo prazo, o qual pode chegar a três 
décadas e meia. ISSO SIGNIFICA 

QUE SERÁ UMA 
JORNADA COM  

MUITOS 
PASSOS. 
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CARACTERÍSTICAS DA 
CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL
Para que você entenda as características de um plano na modalidade de Contribuição Variável, 
como é o CV I, bem como a importância de seu acompanhamento, é preciso antes disso 
conhecer as principais diferenças básicas entre as outras modalidades de planos de Previdência 
Complementar existentes. 

BD: 
BENEFÍCIO 
DEFINIDO

CD:  
CONTRIBUIÇÃO  
DEFINIDA

CV:   CONTRIBUIÇÃO
VARIÁVEL*

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

Os benefícios progra-
mados  têm seu valor 
permanentemente 
ajustado ao saldo da 
conta do participante, 
inclusive na fase de 
recebimento de bene-
fícios, considerando 
o resultado líquido de
sua aplicação, os va-
lores aportados e os
benefícios pagos.

Reúne as melhores características de Pla-
nos CD e de Planos BD:

I. A fase de contribuições tem sempre
características de Plano CD, pois as con-
tribuições do participante são registradas
em conta individual destinada a financiar
os seus próprios benefícios; e

II. A fase de benefícios combina carac-
terísticas de Plano CD, quando inicia o
pagamento de benefício na fase de renda
certa a prazo certo (primeiros 22 anos de
aposentadoria), e BD, após esse período,
passando a pagar renda vitalícia.

* A explicação
refere-se
especificamente
ao Plano CV I
da Capef.
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META DE BENEFÍCIO 
PROJETADO

Conforme você 
deve ter notado, grande 

parte do Plano CV I é 
estruturado 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 de uma 

série de fatores.

A arquitetura do CV I possui um mecanismo de meta de benefício 
intencionada, mas nunca prometida, cujo objetivo principal é criar 
um parâmetro de valor de benefício 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) – equivalente a 80% do salário no final da fase ativa 
do participante, proporcional ao número de contribuições ao plano.
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DESTACA-SE, NO ENTANTO, QUE O ALCANCE 
PARCIAL OU TOTAL DESSE OBJETIVO, CONFORME 
JÁ MENCIONADO, DEPENDERÁ DE UMA SÉRIE DE 
FATORES, DENTRE ELES:

ASCENSÃO  
PROFISSIONAL

A meta de benefício será 
de acordo com o seu 

salário estimado para o 
último dia de trabalho, 
por isso sua ascensão 

profissional é uma 
variável importante. 

TEMPO DE  
CONTRIBUIÇÃO
Quanto mais tempo 

você contribuir, 
maiores  

os resultados. 

VALORES  
APORTADOS
O seu benefício  

será proporcional 
aos valores que  

você investir. 

RENTABILIDADE  
DOS INVESTIMENTOS
Em um investimento de 
35 anos, a rentabilidade 

pode representar até  
2/3 da poupança 

acumulada. 
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ADEQUAÇÕES  
NAS PREMISSAS 
PODEM INFLUENCIAR 
NO BENEFÍCIO 
PROJETADO

A Capef, bem como qualquer entidade 
que privilegia a boa gestão do seu plano 
previdenciário, realiza periodicamente 
estudos atuariais com o objetivo de 
manter as hipóteses aderentes aos 
aspectos socioeconômicos observados 
tanto no nosso País, quanto no nosso 
grupo de Participantes.

Quando ocorrem eventuais ajustes de 
premissas, é possível que o benefício 
projetado seja impactado. Veja abaixo 
dois exemplos.

PREMISSA O QUE É COMO PODE IMPACTAR 

META ATUARIAL 
(Taxa de Juros)

TÁBUA DE  
MORTALIDADE

É a projeção de rentabilida-
de mínima necessária das 
aplicações financeiras de 
um plano previdenciário, 
para garantir o cumprimento 
dos seus compromissos 
futuros.

É uma tabela utilizada no 
cálculo atuarial de planos de 
previdência, que visa calcular 
as probabilidades de vida e 
morte de uma população, em 
função da idade.

A partir da mudança, o plano passa a considerar que os investimentos terão 
um rendimento diferente do esperado anteriormente, o que poderá impactar no 
benefício projetado e/ou no custeio. 

Importante ressaltar que essa é apenas uma projeção de meta. No caso do Pla-
no obter um desempenho melhor do que o esperado, ao longo dos anos tanto o 
benefício projetado quanto o custeio vão se adaptando aos resultados obtidos.

O Plano CV I paga benefício vitalício. No caso dos estudos apontarem para 
uma longevidade maior dos seus Participantes, o plano terá que se preparar 
para pagar benefícios por mais tempo, o que pode impactar no benefício proje-
tado e/ou no custeio. 

EXEMPLOS DE PREMISSAS QUE PODEM IMPACTAR O BENEFÍCIO PROJETADO EM 
CASO DE EVENTUAIS AJUSTES
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PROCESSO DE 
GOVERNANÇA  
EM MOMENTOS 
DE REVISÕES  
DAS PREMISSAS
Você sabe como funciona o processo 
de governança da Capef, em momentos 
de revisão das premissas do Plano e 
alterações regulamentares?

Para responder a essa pergunta, 
apresentamos o lado um infográfico 
mostrando como funciona esse processo.

1RESPONSÁVEL
TÉCNICO DO
PLANO ELABORA
ESTUDO DE
ADEQUAÇÃO

Periodicamente, o Atuário responsável técnico pelo 
Plano CV I, em conformidade com a legislação, elabo-
ra estudos de adequação com o apotio de profissio-
nais da Capef das áreas de atuária e de investimento, 
a fim de analisar se as hipóteses atuariais do Plano 
estão aderentes aos aspectos econômicos do País e 
ao grupo de Participantes. Quando são percebidas 
necessidades de alteração, o estudo técnico de ade-
quação indica a necessidade de revisão.

A Diretoria-Executiva avalia os estudos e, quando 
está de acordo, aprova e submete os estudos de 
adequação para análise do Conselho Fiscal.

CONSELHO
FISCAL ATESTA
OS ESTUDOS

O Conselho Fiscal, que conta com quatro membros 
(dois eleitos pelos Participantes e dois indicados pelo 
Patrocinador), avalia os estudos e, quando está de 
acordo, emite um parecer atestando que os estudos 
foram realizados de acordo com a legislação e demons-
tram aderência nas hipóteses e premissas utilizadas.

CONSELHO
DELIBERATIVO
APROVA

O Conselho Deliberativo, que conta com seis mem-
bros (três eleitos pelos Participantes e três indicados 
pelo Patrocinador), avalia os estudos e, quando está 
de acordo, aprova o estudo técnico e as hipóteses 
que serão aplicadas na próxima avaliação atuarial.

AUDITORIAS
ANALISAM
ESTUDOS

Anualmente, a Capef passa por processos de audi-
toria externa e do Patrocinador e todos os estudos 
de adequação das hipóteses passam por processo 
de análise dos auditores.

4
3
2

5

DIRETORIA
APROVA E
SUBMETE AO
CONSELHO
FISCAL
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A IMPORTÂNCIA DA 
REVISÃO DO CUSTEIO
Conforme explicado nos tópicos anteriores, o valor de benefício de aposentadoria 
que apresentamos em nossas simulações aos Participantes do Plano CV I é apenas 
uma projeção, a se realizar dependendo de diversos fatores.

E para que o Participante possa acompanhar, ano a ano, qual o real cenário de 
benefício em que ele está inserido, a Capef promove anualmente, em dezembro, a 
Revisão do Custeio.

Essa revisão tem a finalidade de adequar a taxa de contribuição individual do 
Participante à meta de benefício intencionada, sendo considerados:

Esteja atento ao 
processo de Revisão do 

Custeio, pois por meio dele 
o Participante consegue ter
acesso a informações mais
assertivas e se programar

melhor ao longo dos 
anos!

O SALDO ATUALIZADO DA CONTA INDIVIDUAL 

A ESTIMATIVA DE EVOLUÇÃO SALARIAL DO FUNCIONÁRIO

OS EVENTOS OCORRIDOS NO ANO 
REAJUSTE SALARIAL, ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA E 
ATUALIZAÇÃO DO TETO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS

EVENTUAIS AJUSTES NAS PREMISSAS NO PLANO
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PLANO CV I:   
SEGURANÇA PARA  
VOCÊ E SUA FAMÍLIA!
Para garantir proteção individual e familiar em situações adversas, como invalidez 
e morte, o Plano CV conta com o mecanismo do Capital Complementar para 
assegurar os Benefícios de Riscos mais aderente às necessidades dos seus 
Participantes: Benefício de Aposentadoria por Invalidez, Benefício de Pensão de 
Ativo e Benefício de Pensão de Aposentado por Invalidez. 

O QUE É CAPITAL COMPLEMENTAR?
O Capital Complementar é um instrumento do Plano CV I que gera recursos adicionais à 
conta individual do Participante com a finalidade de custear os benefícios de invalidez, 
pecúlio e pensão de ativo. 

Esse capital é calculado de acordo com a meta previdenciária intencionada, mas não 
assegurada, considerando o mínimo de 210 contribuições individuais, sendo o seu valor 
nulo caso o óbito ou invalidez sejam causados por doença e ocorra antes de o Partici-
pante haver pago 12 contribuições individuais. 

Caso o Participante venha a falecer ou se invalidar antes da aposentadoria, o saldo da 
sua conta individual então existente é acrescido do Capital Complementar por morte de 
ou invalidez de ativo.
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ATUÁRIO 
EXPLICA  
EM VÍDEO
Para que você acompanhe o valor do Capital 
Complementar, mensalmente ele é divulgado 
em seu Extrato Individual do Plano CV. 

E a fim de facilitar o seu entendimento sobre 
esse mecanismo securitário, trazemos abaixo 
dois vídeos breves com esclarecimentos do 
atuário do Plano, Sérgio Cardoso, acerca do 
assunto.

No primeiro, o atuário aborda as questões 
conceituais do Capital Complementar e como 
seu valor se modifica anualmente a partir das 
principais variáveis envolvidas. 

Já no segundo, ele mostra alguns exemplos 
práticos que ilustram os conceitos discutidos 
no primeiro vídeo.

PARA ASSISTI-LOS E FICAR POR DENTRO 
DO CAPITAL COMPLEMENTAR, CLIQUE NAS 
IMAGENS ABAIXO!

PARTE 1

PARTE 2

https://www.capef.com.br/site/videos_capef/entenda-o-capital-complementar-do-plano-cv-i-parte-1/
https://www.capef.com.br/site/videos_capef/entenda-o-capital-complementar-do-plano-cv-i-parte-2/
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VOU ME 
APOSENTAR.  
E AGORA?
O momento mais esperado por 
quem investe em um plano de 
Previdência Complementar 
certamente é aquele em que 
se começa a colher os frutos 
plantados durante muitos anos.

E como mencionado no tópico 
“Características da Contribuição 
Variável”, ao se aposentar pelo 
Plano CV I, o seu Benefício de 
Aposentadoria Programada é 
dividido em duas fases.

MAS, AFINAL:
Que fases são essas? 
Como é calculado o 

valor do meu benefício em 
cada uma delas? Quais os 
critérios para atualização 

anual do meu 
benefício?
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PARA RESPONDER A ESSAS E OUTRAS QUESTÕES, ELABORAMOS DOIS 
INFOGRÁFICOS QUE LHE AJUDARÃO A ENTENDER MELHOR SOBRE A 
ETAPA MAIS PRAZEROSA DO PLANO CV I: A DE COLHER OS FRUTOS!

1ª FASE

Benefício recebido 
durante os primeiros 22 
anos de aposentadoria 
programada.

QUANDO?

Seu Napoleão se 
aposentou em 
dezembro de 2017 
aos 60 anos

Durante a fase ativa, 
ele acumulou R$ 500 
mil no Plano CV I em 
sua conta individual

EXEMPLO

* Pecúlio é um valor assegurado aos beneficiários ou designados do 
Participante na ocasião do seu falecimento, pago em parcela única, 

que pode ser rateado caso haja mais de um beneficiário ou 
designado.

** Lembre-se: conforme mencionado anteriormente, esse percentual 
se aplica exclusivamente para o caso do Seu Napoleão, pois varia de 
acordo com o perfil do Participante, tendo como variável principal 

sua idade na aposentadoria.

SALDO CONTA INDIVIDUAL
R$ 500.000,00

Taxa para Despesas Administrativas 
2,7% = R$ 13.500,00

Parcela destinada ao custeio de benefícios na fase de Renda
Vitalícia e do Pecúlio de Aposentado*

15%** = R$ 75.000,00

Pronto, já temos o valor base! 
Para chegar ao valor do benefício nessa fase é realizado
um cálculo financeiro com base:

No saldo remanescente na conta individual do 
participante (R$ 411.500,00);

Na taxa de juros do plano na data da aposentadoria;

No prazo de recebimento de benefício (22 anos).

Nesse caso, o Benefício seria de aproximadamente

R$ 2.602,81
Em função da variação da 
Cota no ano, descontada 
da taxa de juros do Plano 
na data da concessão, que 
atualmente é de 5,25%.

ATUALIZAÇÃO 
ANUAL DO 
BENEFÍCIO 
NESTA FASE

Moeda instrumental do plano que permite 
mensurar o direito previdenciário do 
Participante, por meio da apuração da sua 
participação individual no patrimônio total 
do plano de benefícios. 

A cota é atualizada pela rentabilidade dos 
investimentos. 

Isso significa que o reajuste anual será de 
acordo com o retorno das aplicações dos 
recursos!

MAS O QUE É ESSA 
COTA MESMO?

Ao avaliarmos os cenários, podemos verificar que a atualização 
anual dos benefícios da fase Renda Certa a Prazo Certo está 
diretamente vinculada ao desempenho dos investimentos!

PREMISSA UTILIZADA:  IPCA = 4,0%.LISTAMOS ABAIXO POSSÍVEIS 4 CENÁRIOS 

META ALCANÇADA
Variação da Cota

9,46%*
(5,25% + 100%do IPCA)

decorrente da rentabilidade
dos investimentos

Meta de
Rentabilidade

9,46%*
(5,25% + IPCA) (100% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

4,0%

META SUPERADA
Variação da Cota

11,57%*
(5,25% + 150% do IPCA)

decorrente da rentabilidade
dos investimentos

Meta de
Rentabilidade

9,46%*
(5,25% + IPCA) (150% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

6,0%

MUITO ABAIXO DA META
Variação da Cota

3,15%*
(5,25% -50% do IPCA)

decorrente da rentabilidade
dos investimentos

Meta de
Rentabilidade

9,46%*
(5,25% + IPCA) (-50% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

-2,0%

ABAIXO DA META
Variação da Cota

7,36%*
(5,25% +50%do IPCA)

decorrente da rentabilidade
dos investimentos

Meta de
Rentabilidade

9,46%*
(5,25% + IPCA) (50% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

2,0%

2,70%
R$ 13.500
DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS

15%
R$ 75.000
RENDA VITALÍCIA
E PECÚLIO

82,30%
R$ 411.500

CONTA 
INDIVIDUAL

DESTINAÇÃO DO SALDO DA CONTA 
INDIVIDUAL NA DATA DA APOSENTADORIA

Como em um Plano de 
Contribuição Definida (CD), o 
benefício é calculado com base 
no saldo total da conta individual 
do Participante, após serem 
descontadas:

COMO É CALCULADO O 
VALOR DO BENEFÍCIO?

As despesas administrativas durante a fase 
de benefício (taxa única de 2,7%); 1

A parcela destinada ao custeio de 
benefícios na fase de renda vitalícia e 
do pecúlio de aposentado

2

(esse percentual varia de acordo com o perfil do Participante, 
tendo como variável principal a idade de aposentadoria do Participante);

1ª FASE

Benefício recebido 
durante os primeiros 22 
anos de aposentadoria 
programada.

QUANDO?

Seu Napoleão se 
aposentou em 
dezembro de 2017 
aos 60 anos

Durante a fase ativa, 
ele acumulou R$ 500 
mil no Plano CV I em 
sua conta individual

EXEMPLO

* Pecúlio é um valor assegurado aos beneficiários ou designados do 
Participante na ocasião do seu falecimento, pago em parcela única, 

que pode ser rateado caso haja mais de um beneficiário ou 
designado.

** Lembre-se: conforme mencionado anteriormente, esse percentual 
se aplica exclusivamente para o caso do Seu Napoleão, pois varia de 
acordo com o perfil do Participante, tendo como variável principal 

sua idade na aposentadoria.

SALDO CONTA INDIVIDUAL
R$ 500.000,00

Taxa para Despesas Administrativas 
2,7% = R$ 13.500,00

Parcela destinada ao custeio de benefícios na fase de Renda
Vitalícia e do Pecúlio de Aposentado*

15%** = R$ 75.000,00

Pronto, já temos o valor base! 
Para chegar ao valor do benefício nessa fase é realizado
um cálculo financeiro com base:

No saldo remanescente na conta individual do 
participante (R$ 411.500,00);

Na taxa de juros do plano na data da aposentadoria;

No prazo de recebimento de benefício (22 anos).

Nesse caso, o Benefício seria de aproximadamente

R$ 2.602,81
Em função da variação da 
Cota no ano, descontada 
da taxa de juros do Plano 
na data da concessão, que 
atualmente é de 5,25%.

ATUALIZAÇÃO 
ANUAL DO 
BENEFÍCIO 
NESTA FASE

Moeda instrumental do plano que permite 
mensurar o direito previdenciário do 
Participante, por meio da apuração da sua 
participação individual no patrimônio total 
do plano de benefícios. 

A cota é atualizada pela rentabilidade dos 
investimentos. 

Isso significa que o reajuste anual será de 
acordo com o retorno das aplicações dos 
recursos!

MAS O QUE É ESSA 
COTA MESMO?

Ao avaliarmos os cenários, podemos verificar que a atualização 
anual dos benefícios da fase Renda Certa a Prazo Certo está 
diretamente vinculada ao desempenho dos investimentos!

PREMISSA UTILIZADA:  IPCA = 4,0%.LISTAMOS ABAIXO POSSÍVEIS 4 CENÁRIOS 

META ALCANÇADA
Variação da Cota

9,46%*(5,25% + 100%do IPCA)

decorrente da rentabilidade
dos investimentos

Meta de
Rentabilidade

9,46%*(5,25% + IPCA) (100% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

4,0%

META SUPERADA
Variação da Cota

11,57%*(5,25% + 150% do IPCA)

decorrente da rentabilidade
dos investimentos

Meta de
Rentabilidade

9,46%*(5,25% + IPCA) (150% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

6,0%

MUITO ABAIXO DA META
Variação da Cota

3,15%*(5,25% -50% do IPCA)

decorrente da rentabilidade
dos investimentos

Meta de
Rentabilidade

9,46%*(5,25% + IPCA) (-50% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

-2,0%

ABAIXO DA META
Variação da Cota

7,36%*(5,25% +50%do IPCA)

decorrente da rentabilidade
dos investimentos

Meta de
Rentabilidade

9,46%*(5,25% + IPCA) (50% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

2,0%

2,70%
R$ 13.500
DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS

15%
R$ 75.000
RENDA VITALÍCIA
E PECÚLIO

82,30%
R$ 411.500

CONTA 
INDIVIDUAL

DESTINAÇÃO DO SALDO DA CONTA 
INDIVIDUAL NA DATA DA APOSENTADORIA

Como em um Plano de 
Contribuição Definida (CD), o 
benefício é calculado com base 
no saldo total da conta individual 
do Participante, após serem 
descontadas:

COMO É CALCULADO O 
VALOR DO BENEFÍCIO?

As despesas administrativas durante a fase 
de benefício (taxa única de 2,7%); 1

A parcela destinada ao custeio de 
benefícios na fase de renda vitalícia e 
do pecúlio de aposentado

2

(esse percentual varia de acordo com o perfil do Participante, 
tendo como variável principal a idade de aposentadoria do Participante);
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1ª FASE

Benefício recebido 
durante os primeiros 22 
anos de aposentadoria 
programada.

QUANDO?

Seu Napoleão se 
aposentou em 
dezembro de 2017 
aos 60 anos

Durante a fase ativa, 
ele acumulou R$ 500 
mil no Plano CV I em 
sua conta individual

EXEMPLO

* Pecúlio é um valor assegurado aos beneficiários ou designados do 
Participante na ocasião do seu falecimento, pago em parcela única, 

que pode ser rateado caso haja mais de um beneficiário ou 
designado.

** Lembre-se: conforme mencionado anteriormente, esse percentual 
se aplica exclusivamente para o caso do Seu Napoleão, pois varia de 
acordo com o perfil do Participante, tendo como variável principal 

sua idade na aposentadoria.

SALDO CONTA INDIVIDUAL
R$ 500.000,00

Taxa para Despesas Administrativas 
2,7% = R$ 13.500,00

Parcela destinada ao custeio de benefícios na fase de Renda
Vitalícia e do Pecúlio de Aposentado*

15%** = R$ 75.000,00

Pronto, já temos o valor base! 
Para chegar ao valor do benefício nessa fase é realizado
um cálculo financeiro com base:

No saldo remanescente na conta individual do 
participante (R$ 411.500,00);

Na taxa de juros do plano na data da aposentadoria;

No prazo de recebimento de benefício (22 anos).

Nesse caso, o Benefício seria de aproximadamente

R$ 2.602,81
Em função da variação da 
Cota no ano, descontada 
da taxa de juros do Plano 
na data da concessão, que 
atualmente é de 5,25%.

ATUALIZAÇÃO 
ANUAL DO 
BENEFÍCIO 
NESTA FASE

Moeda instrumental do plano que permite 
mensurar o direito previdenciário do 
Participante, por meio da apuração da sua 
participação individual no patrimônio total 
do plano de benefícios. 

A cota é atualizada pela rentabilidade dos 
investimentos. 

Isso significa que o reajuste anual será de 
acordo com o retorno das aplicações dos 
recursos!

MAS O QUE É ESSA 
COTA MESMO?

Ao avaliarmos os cenários, podemos verificar que a atualização 
anual dos benefícios da fase Renda Certa a Prazo Certo está 
diretamente vinculada ao desempenho dos investimentos!

PREMISSA UTILIZADA:  IPCA = 4,0%.LISTAMOS ABAIXO POSSÍVEIS 4 CENÁRIOS 

META ALCANÇADA
Variação da Cota

9,46%*
(5,25% + 100%do IPCA)

decorrente da rentabilidade
dos investimentos

Meta de
Rentabilidade

9,46%*
(5,25% + IPCA) (100% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

4,0%

META SUPERADA
Variação da Cota

11,57%*
(5,25% + 150% do IPCA)

decorrente da rentabilidade
dos investimentos

Meta de
Rentabilidade

9,46%*
(5,25% + IPCA) (150% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

6,0%

MUITO ABAIXO DA META
Variação da Cota

3,15%*
(5,25% -50% do IPCA)

decorrente da rentabilidade
dos investimentos

Meta de
Rentabilidade

9,46%*
(5,25% + IPCA) (-50% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

-2,0%

ABAIXO DA META
Variação da Cota

7,36%*
(5,25% +50%do IPCA)

decorrente da rentabilidade
dos investimentos

Meta de
Rentabilidade

9,46%*
(5,25% + IPCA) (50% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

2,0%

2,70%
R$ 13.500
DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS

15%
R$ 75.000
RENDA VITALÍCIA
E PECÚLIO

82,30%
R$ 411.500

CONTA 
INDIVIDUAL

DESTINAÇÃO DO SALDO DA CONTA 
INDIVIDUAL NA DATA DA APOSENTADORIA

Como em um Plano de 
Contribuição Definida (CD), o 
benefício é calculado com base 
no saldo total da conta individual 
do Participante, após serem 
descontadas:

COMO É CALCULADO O 
VALOR DO BENEFÍCIO?

As despesas administrativas durante a fase 
de benefício (taxa única de 2,7%); 1

A parcela destinada ao custeio de 
benefícios na fase de renda vitalícia e 
do pecúlio de aposentado

2

(esse percentual varia de acordo com o perfil do Participante, 
tendo como variável principal a idade de aposentadoria do Participante);

1ª FASE

Benefício recebido 
durante os primeiros 22 
anos de aposentadoria 
programada.

QUANDO?

Seu Napoleão se 
aposentou em 
dezembro de 2017 
aos 60 anos

Durante a fase ativa, 
ele acumulou R$ 500 
mil no Plano CV I em 
sua conta individual

EXEMPLO

* Pecúlio é um valor assegurado aos beneficiários ou designados do 
Participante na ocasião do seu falecimento, pago em parcela única, 

que pode ser rateado caso haja mais de um beneficiário ou 
designado.

** Lembre-se: conforme mencionado anteriormente, esse percentual 
se aplica exclusivamente para o caso do Seu Napoleão, pois varia de 
acordo com o perfil do Participante, tendo como variável principal 

sua idade na aposentadoria.

SALDO CONTA INDIVIDUAL
R$ 500.000,00

Taxa para Despesas Administrativas 
2,7% = R$ 13.500,00

Parcela destinada ao custeio de benefícios na fase de Renda
Vitalícia e do Pecúlio de Aposentado*

15%** = R$ 75.000,00

Pronto, já temos o valor base! 
Para chegar ao valor do benefício nessa fase é realizado
um cálculo financeiro com base:

No saldo remanescente na conta individual do 
participante (R$ 411.500,00);

Na taxa de juros do plano na data da aposentadoria;

No prazo de recebimento de benefício (22 anos).

Nesse caso, o Benefício seria de aproximadamente

R$ 2.602,81
Em função da variação da 
Cota no ano, descontada 
da taxa de juros do Plano 
na data da concessão, que 
atualmente é de 5,25%.

ATUALIZAÇÃO 
ANUAL DO 
BENEFÍCIO 
NESTA FASE

Moeda instrumental do plano que permite 
mensurar o direito previdenciário do 
Participante, por meio da apuração da sua 
participação individual no patrimônio total 
do plano de benefícios. 

A cota é atualizada pela rentabilidade dos 
investimentos. 

Isso significa que o reajuste anual será de 
acordo com o retorno das aplicações dos 
recursos!

MAS O QUE É ESSA 
COTA MESMO?

Ao avaliarmos os cenários, podemos verificar que a atualização 
anual dos benefícios da fase Renda Certa a Prazo Certo está 
diretamente vinculada ao desempenho dos investimentos!

PREMISSA UTILIZADA:  IPCA = 4,0%.LISTAMOS ABAIXO POSSÍVEIS 4 CENÁRIOS 

META ALCANÇADA
Variação da Cota

9,46%*(5,25% + 100%do IPCA)

decorrente da rentabilidade
dos investimentos

Meta de
Rentabilidade

9,46%*(5,25% + IPCA) (100% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

4,0%

META SUPERADA
Variação da Cota

11,57%*(5,25% + 150% do IPCA)

decorrente da rentabilidade
dos investimentos

Meta de
Rentabilidade

9,46%*(5,25% + IPCA) (150% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

6,0%

MUITO ABAIXO DA META
Variação da Cota

3,15%*(5,25% -50% do IPCA)

decorrente da rentabilidade
dos investimentos

Meta de
Rentabilidade

9,46%*(5,25% + IPCA) (-50% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

-2,0%

ABAIXO DA META
Variação da Cota

7,36%*(5,25% +50%do IPCA)

decorrente da rentabilidade
dos investimentos

Meta de
Rentabilidade

9,46%*(5,25% + IPCA) (50% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

2,0%

2,70%
R$ 13.500
DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS

15%
R$ 75.000
RENDA VITALÍCIA
E PECÚLIO

82,30%
R$ 411.500

CONTA 
INDIVIDUAL

DESTINAÇÃO DO SALDO DA CONTA 
INDIVIDUAL NA DATA DA APOSENTADORIA

Como em um Plano de 
Contribuição Definida (CD), o 
benefício é calculado com base 
no saldo total da conta individual 
do Participante, após serem 
descontadas:

COMO É CALCULADO O 
VALOR DO BENEFÍCIO?

As despesas administrativas durante a fase 
de benefício (taxa única de 2,7%); 1

A parcela destinada ao custeio de 
benefícios na fase de renda vitalícia e 
do pecúlio de aposentado

2

(esse percentual varia de acordo com o perfil do Participante, 
tendo como variável principal a idade de aposentadoria do Participante);



16

* A rentabilidade é calculada com base na 
fórmula a seguir: [(1+Taxa de Juros) x (1 + 
x% do IPCA) – 1] x 100%

Após 22 anos de aposentadoria, Dona Laura passou 
para a fase de Renda Vitalícia.

No último mês em que recebeu o benefício na fase 
de Renda Certa a Prazo Certo, Dona Laura recebeu 
um valor de R$ 4.000,00.

Assim, o valor do seu benefício vitalício será de 
R$ 4.000,00.

EXEMPLO

De acordo com a rentabilidade dos 
investimentos, não podendo o índice da 
atualização ser superior a 100% nem 
inferior a 30% da variação do IPCA!

ATUALIZAÇÃO ANUAL DO 
BENEFÍCIO NESTA FASE

META ALCANÇADA

Rentabilidade

9,46%*
(5,25% + 100%do IPCA)

Meta de
Rentabilidade

9,46%*
(5,25% + IPCA) (100% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

4,0%

META SUPERADA

Rentabilidade

11,57%*
(5,25% + 150% do IPCA)

Meta de
Rentabilidade

9,46%*
(5,25% + IPCA) (100% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

4,0%

MUITO ABAIXO DA META

3,15%*
(5,25% -50% do IPCA)

Meta de
Rentabilidade

9,46%*
(5,25% + IPCA) (30% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

1,20%
Rentabilidade

ABAIXO DA META

7,36%*
(5,25% +50%do IPCA)

Meta de
Rentabilidade

9,46%*
(5,25% + IPCA) (50% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

2,0%
Rentabilidade

Como podemos verificar, a atualização anual dos benefícios da 
fase de Renda Vitalícia também está diretamente vinculada ao 

desempenho dos investimentos. No entanto, a atualização 
nesta fase não pode ser maior do que 100% nem menor do que 

30% da variação do IPCA!

Benefício vitalício 
recebido após os 
primeiros 22 anos 
de Aposentadoria 
Programada.

QUANDO?2ª FASE

RENDA 
VITALÍCIA

O valor será igual ao último 
benefício recebido na fase de 
Renda Certa a Prazo Certo. 

Esta fase apresenta 
características de um plano de 
Benefício Definido (BD).

COMO É CALCULADO O 
VALOR DO BENEFÍCIO?

PREMISSA UTILIZADA:  IPCA = 4,0%.LISTAMOS ABAIXO POSSÍVEIS 4 CENÁRIOS 

* A rentabilidade é calculada com base na 
fórmula a seguir: [(1+Taxa de Juros) x (1 + 
x% do IPCA) – 1] x 100%

Após 22 anos de aposentadoria, Dona Laura passou 
para a fase de Renda Vitalícia.

No último mês em que recebeu o benefício na fase 
de Renda Certa a Prazo Certo, Dona Laura recebeu 
um valor de R$ 4.000,00.

Assim, o valor do seu benefício vitalício será de 
R$ 4.000,00.

EXEMPLO

De acordo com a rentabilidade dos 
investimentos, não podendo o índice da 
atualização ser superior a 100% nem 
inferior a 30% da variação do IPCA!

ATUALIZAÇÃO ANUAL DO 
BENEFÍCIO NESTA FASE

META ALCANÇADA

Rentabilidade

9,46%*(5,25% + 100%do IPCA)

Meta de
Rentabilidade

9,46%*(5,25% + IPCA) (100% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

4,0%

META SUPERADA

Rentabilidade

11,57%*(5,25% + 150% do IPCA)

Meta de
Rentabilidade

9,46%*(5,25% + IPCA) (100% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

4,0%

MUITO ABAIXO DA META

3,15%*(5,25% -50% do IPCA)

Meta de
Rentabilidade

9,46%*(5,25% + IPCA) (30% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

1,20%
Rentabilidade

ABAIXO DA META

7,36%*(5,25% +50%do IPCA)

Meta de
Rentabilidade

9,46%*(5,25% + IPCA) (50% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

2,0%
Rentabilidade

Como podemos verificar, a atualização anual dos benefícios da 
fase de Renda Vitalícia também está diretamente vinculada ao 

desempenho dos investimentos. No entanto, a atualização 
nesta fase não pode ser maior do que 100% nem menor do que 

30% da variação do IPCA!

Benefício vitalício 
recebido após os 
primeiros 22 anos 
de Aposentadoria 
Programada.

QUANDO?2ª FASE

RENDA 
VITALÍCIA

O valor será igual ao último 
benefício recebido na fase de 
Renda Certa a Prazo Certo. 

Esta fase apresenta 
características de um plano de 
Benefício Definido (BD).

COMO É CALCULADO O 
VALOR DO BENEFÍCIO?

PREMISSA UTILIZADA:  IPCA = 4,0%.LISTAMOS ABAIXO POSSÍVEIS 4 CENÁRIOS 
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* A rentabilidade é calculada com base na 
fórmula a seguir: [(1+Taxa de Juros) x (1 + 
x% do IPCA) – 1] x 100%

Após 22 anos de aposentadoria, Dona Laura passou 
para a fase de Renda Vitalícia.

No último mês em que recebeu o benefício na fase 
de Renda Certa a Prazo Certo, Dona Laura recebeu 
um valor de R$ 4.000,00.

Assim, o valor do seu benefício vitalício será de 
R$ 4.000,00.

EXEMPLO

De acordo com a rentabilidade dos 
investimentos, não podendo o índice da 
atualização ser superior a 100% nem 
inferior a 30% da variação do IPCA!

ATUALIZAÇÃO ANUAL DO 
BENEFÍCIO NESTA FASE

META ALCANÇADA

Rentabilidade

9,46%*
(5,25% + 100%do IPCA)

Meta de
Rentabilidade

9,46%*
(5,25% + IPCA) (100% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

4,0%

META SUPERADA

Rentabilidade

11,57%*
(5,25% + 150% do IPCA)

Meta de
Rentabilidade

9,46%*
(5,25% + IPCA) (100% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

4,0%

MUITO ABAIXO DA META

3,15%*
(5,25% -50% do IPCA)

Meta de
Rentabilidade

9,46%*
(5,25% + IPCA) (30% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

1,20%
Rentabilidade

ABAIXO DA META

7,36%*
(5,25% +50%do IPCA)

Meta de
Rentabilidade

9,46%*
(5,25% + IPCA) (50% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

2,0%
Rentabilidade

Como podemos verificar, a atualização anual dos benefícios da 
fase de Renda Vitalícia também está diretamente vinculada ao 

desempenho dos investimentos. No entanto, a atualização 
nesta fase não pode ser maior do que 100% nem menor do que 

30% da variação do IPCA!

Benefício vitalício 
recebido após os 
primeiros 22 anos 
de Aposentadoria 
Programada.

QUANDO?2ª FASE

RENDA 
VITALÍCIA

O valor será igual ao último 
benefício recebido na fase de 
Renda Certa a Prazo Certo. 

Esta fase apresenta 
características de um plano de 
Benefício Definido (BD).

COMO É CALCULADO O 
VALOR DO BENEFÍCIO?

PREMISSA UTILIZADA:  IPCA = 4,0%.LISTAMOS ABAIXO POSSÍVEIS 4 CENÁRIOS 

* A rentabilidade é calculada com base na 
fórmula a seguir: [(1+Taxa de Juros) x (1 + 
x% do IPCA) – 1] x 100%

Após 22 anos de aposentadoria, Dona Laura passou 
para a fase de Renda Vitalícia.

No último mês em que recebeu o benefício na fase 
de Renda Certa a Prazo Certo, Dona Laura recebeu 
um valor de R$ 4.000,00.

Assim, o valor do seu benefício vitalício será de 
R$ 4.000,00.

EXEMPLO

De acordo com a rentabilidade dos 
investimentos, não podendo o índice da 
atualização ser superior a 100% nem 
inferior a 30% da variação do IPCA!

ATUALIZAÇÃO ANUAL DO 
BENEFÍCIO NESTA FASE

META ALCANÇADA

Rentabilidade

9,46%*
(5,25% + 100%do IPCA)

Meta de
Rentabilidade

9,46%*
(5,25% + IPCA) (100% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

4,0%

META SUPERADA

Rentabilidade

11,57%*
(5,25% + 150% do IPCA)

Meta de
Rentabilidade

9,46%*
(5,25% + IPCA) (100% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

4,0%

MUITO ABAIXO DA META

3,15%*
(5,25% -50% do IPCA)

Meta de
Rentabilidade

9,46%*
(5,25% + IPCA) (30% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

1,20%
Rentabilidade

ABAIXO DA META

7,36%*
(5,25% +50%do IPCA)

Meta de
Rentabilidade

9,46%*
(5,25% + IPCA) (50% do IPCA)

Atualização 
do Benefício

2,0%
Rentabilidade

Como podemos verificar, a atualização anual dos benefícios da 
fase de Renda Vitalícia também está diretamente vinculada ao 

desempenho dos investimentos. No entanto, a atualização 
nesta fase não pode ser maior do que 100% nem menor do que 

30% da variação do IPCA!

Benefício vitalício 
recebido após os 
primeiros 22 anos 
de Aposentadoria 
Programada.

QUANDO?2ª FASE

RENDA 
VITALÍCIA

O valor será igual ao último 
benefício recebido na fase de 
Renda Certa a Prazo Certo. 

Esta fase apresenta 
características de um plano de 
Benefício Definido (BD).

COMO É CALCULADO O 
VALOR DO BENEFÍCIO?

PREMISSA UTILIZADA:  IPCA = 4,0%.LISTAMOS ABAIXO POSSÍVEIS 4 CENÁRIOS 
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COMO SER  
PARTE ATIVA DA 
GESTÃO DOS SEUS 
INVESTIMENTOS 
Se você chegou até aqui, certamente já 
ampliou – e muito – o seu conhecimento 
sobre o seu plano! Mas agora, diante 
de tudo que foi apresentado até aqui, 
chegou a hora de saber como você pode 
colocar a mão na massa e assumir de 
uma vez por todas o controle do seu 
futuro. Confira as dicas a seguir!

LEIA OS 
INFORMATIVOS 
DA CAPEF

Para que você tenha informações 
suficientes que lhe permitam tomar 
decisões mais assertivas, a Capef 
disponibiliza uma série de informa-
tivos: Acontece, E-mail Marketing, 
Fazendo Hoje Seu Amanhã, Relató-
rio Anual de Informações, Site.

Por esses canais, além de acompa-
nhar o desempenho das aplicações, 
você poderá ter acesso a novidades 
relevantes que podem impactar seu 
benefício, como: adequações nas 
premissas do Plano, acontecimen-
tos globais que impactam na renta-
bilidade da carteira, dentre outras.

PARTICIPE 
DOS EVENTOS 
PRESENCIAIS

Sabemos da importância de estar-
mos próximos do Participante. Por 
isso, realizamos eventos presen-
ciais que unem nossos dirigentes 
e participantes, como o Encontro 
com Participantes e o Seminário de 
Investimentos, que promovem deba-
tes e troca de conhecimentos.
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REALIZE 
SIMULAÇÕES

ATENTE-SE À 
REVISÃO DO 
CUSTEIO

Na área restrita do nosso site, possuímos 
um simulador de Aposentadoria. Periodica-
mente, acesse esse campo para saber como 
está a previsão do seu benefício futuro. 
Assim, você saberá se o valor previsto está 
atendendo suas expectativas.

Anualmente, a Capef realiza em dezembro o 
processo de Revisão do Custeio do Plano CV I. 
A finalidade é adequar a taxa de contribuição do 
Participante à meta de benefício intencionada, 
sendo considerados: o saldo atualizado da con-
ta individual, a estimativa de evolução salarial 
do funcionário e os eventos ocorridos no ano 
(reajuste salarial, alteração de função comis-
sionada e atualização do teto de contribuição 
do INSS). Nessa ocasião o Participante fica por 
dentro da sua situação mais atualizada e pode 
até alterar a data de aposentadoria programada.

https://www.capef.com.br/arearestrita/Simulador/AposentadoriaCV


20

EFETUE 
APORTES 
FACULTATIVOS 

Também na área restrita do nosso site é pos-
sível simular e efetuar aportes facultativos 
ao Plano Aposentadoria. Essa opção é im-
portante para que você mantenha seu bene-
fício adequado ao seu projeto futuro.

PARTICIPE 
DO JOGO DA 
PREVIDÊNCIA

Direcionado a todos os ‘benebeanos’, Participantes ou 
não da Capef, o “Jogo da Previdência” é um game edu-
cativo de tabuleiro online, onde o participante conhece 
o caminho percorrido por aqueles que se inscrevem 
no Plano CV I, desde a sua adesão até a fase de rece-
bimento de benefícios. O objetivo da Capef com essa 
iniciativa é aumentar o conhecimento previdenciário 
dos participantes, que ao longo da partida terão a 
oportunidade de conhecer as regras, características e 
benefícios oferecidos pelo Plano CV I. 

JOGUE CLICANDO AQUI!

https://www.capef.com.br/arearestrita/Simulador/AporteFacultativo
http://www.capef.com.br/site/jogo-da-previdencia/
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ACOMPANHE 
O EXTRATO 
MENSAL

Uma das principais formas de se acompanhar a 
evolução do seu benefício é o Extrato Individu-
al de Contribuições. Por esse documento, que 
é enviado mensalmente por e-mail, você tem 
acesso a uma série de informações, como: sal-
do acumulado, movimentação do mês, destina-
ção das contribuições, valor do Capital Comple-
mentar, rentabilidade do Plano, dentre outras.

REALIZE 
CURSOS DE 
EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA

A Capef disponibiliza gratuitamente aos seus 
Participantes e Funcionários do BNB dois cursos 
a distância, um de Sistema de Previdência Com-
plementar e outro de Gestão de Investimentos. 
Ao participar, você ampliará consideravelmente 
o seu nível de educação financeira e previdenciá-
ria, facilitando suas tomadas de decisão.

CONHEÇA OS CURSOS CLICANDO AQUI.

https://www.capef.com.br/arearestrita/Custeio/ExtratoIndividual
https://www.capef.com.br/arearestrita/Custeio/ExtratoIndividual
https://www.capef.com.br/ead/login/index.php
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