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De acordo com levantamento divul-
gado pela Superintendência Nacio-
nal de Previdência Complementar 
(Previc), a taxa de administração 
média das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (EFPC) 
ficou em 0,82% em 2018. Esse per-
centual é quase 2,5 vezes maior do 
que o apresentado pela Capef no 

mesmo período, de 0,34%a.a..

Os números foram cal-
culados com base nas 
despesas administrati-

vas anuais das fundações em rela-
ção ao total dos ativos de cada en-
tidade. O estudo, que está na oitava 
edição, levou em conta dados de 
255 entidades, divididas em cinco 
grupos, segundo o critério de ati-
vo total apresentado no balancete  
de dezembro de 2018.

A Capef enquadra-se no Grupo B, 
composto por entidades com ativo 
total de R$ 2 a 15 bilhões. Quando 
comparado com o próprio Grupo, 
a Capef continua com números  
melhores do que a média da cate-
goria, que foi de 0,45%a.a., o que 
evidencia a eficiência da gestão da 
Entidade.

CÁLCULO MOSTRA  
NÍVEL DE EFICIÊNCIA  
DAS ENTIDADES 
Segundo o diretor-superintendente subs-
tituto da Previc, Fábio Coelho, o objetivo 
do cálculo é oferecer subsídios para que 
os participantes e a sociedade possam 
cobrar melhores serviços, com redução 
de custos. 

Para ele, com vistas à maior concorrên-
cia, o setor pode ser estimulado a se 
inovar. Assim, um processo de consoli-
dação entre as entidades de menor por-
te é esperado, já que elas acabam tendo 
despesas maiores pela menor escala. 

Destaca-se que já há alguns anos a Ca-
pef tem concentrado esforços no senti-
do de alcançar a diretriz estratégica de 
racionalização das despesas adminis-
trativas, mantendo a qualidade do seu 
serviço. 

Para exemplificar, em 2009 o Conselho 
Deliberativo aprovou o Regulamento do 
Plano de Gestão Administrativa – PGA, 

que obje-
tiva conferir 
maior controle na execução dos gastos 
administrativos, viabilizando o acompa-
nhamento e a supervisão efetiva dos in-
dicadores estabelecidos, contribuindo 
para a elevação da eficiência operacio-
nal da Entidade.

Estudos como esse divulgado pela Pre-
vic, que mostram a Capef com indicado-
res melhores do que diversas Entidades 
com patrimônios maiores, atestam os 
bons resultados obtidos por meio do es-
forço realizado pela gestão e equipe da 
Caixa.

Vale destacar ainda que, caso o Plano 
voltado para os familiares dos Partici-
pantes seja aprovado, a tendência é que 
esses indicadores fiquem ainda melho-
res, já que a Capef ganhará em escala-
bilidade com a possibilidade de adesão 
de um novo público.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 
MÉDIA DA CAPEF ESTÁ  
ABAIXO DA MÉDIA  
DO SISTEMA

CONSELHOS  
SERÃO  
RENOVADOS  
EM 2019

Visando atender à legislação 
e estatuto vigentes, a Capef 
realizará no segundo semes-
tre deste ano eleição entre os 
Participantes Ativos e Assisti-
dos para a renovação do qua-
dro dos Conselhos da Entida-
de. Previsto para ocorrer no 
mês de setembro, o processo 
de escolha dos novos diri-
gentes elegerá três membros 
para o Conselho Deliberativo 
e dois para o Conselho Fiscal, 
bem como seus respectivos 
suplentes. 

Destaca-se que dos três 
membros eleitos para o Con-
selho Deliberativo, bem como 
para seus respectivos su-
plentes, haverá sempre pelo 
menos um representante dos 
Participantes Ativos e pelo 
menos um representante dos 
Participantes Assistidos. 

Em relação ao Conselho Fis-
cal, para as duas vagas de 
titulares, uma será obrigato-
riamente destinada aos par-
ticipantes Ativos e a outra 
aos Participantes Assistidos, 
mesma regra que prevalece-
rá para as duas vagas de su-
plentes.

Mais detalhes sobre como se 
candidatar serão divulgados 
em breve em nossos canais. 
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Membros da Comissão Eleitoral do processo 
eleitos pelo Conselho Deliberativo reuniram-

se no dia 27/04. Da esquerda para a 
direita: Aureliana Sales, indicada pelo BNB; 
Valéria Silva, indicada pela AFBNB; e Bruna 

Albuquerque, representante da Capef.
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Praticidade e agilidade, com racionalização de cus-
tos, é o que se busca alcançar no processo de re-
cadastramento entre os Participantes Assistidos 
(aposentados e pensionistas) realizado por meio 
digital, tanto no site como no aplicativo. Tudo sem 
a necessidade de envio de formulário impresso. O 
prazo vai até 31/7. Concorra a prêmios e evite ter o 
benefício suspenso.

A Superintendência Nacional de Previdência Com-
plementar (Previc) disponibilizou a oitava edição 
do estudo sobre as despesas administrativas das 
Entidades Fechadas de Previdência, referente ao 
exercício de 2018. E os resultados mostram que, ao 
sermos comparados com as demais entidades do 
sistema, estamos muito bem com relação à nossa 
eficiência operacional. 

Prova disso é que a taxa de administração média 
do setor foi de 0,82% a.a., medida como o total de 
despesas administrativas anuais em relação ao to-
tal dos ativos de cada entidade.  A Capef, por essa 
relação despesa/ativo total, apresenta taxa de 0,34% 
a.a., sendo inferior ao custo de 0,40% a.a. das entida-
des do Grupo B (com ativo total entre R$2 e R$ 15 
bilhões). 

Continuamos primando pela busca de excelência na 
gestão administrativa dos planos administrados e 
almejando ganhos de escala por meio da viabiliza-
ção da oferta de planos voltados aos familiares.

Por fim, outro ponto que destacou a Capef no sis-
tema, foi o lançamento do programa ‘Parceria Pre-
miada’, criado para incentivar a ampliação do rela-
cionamento dos participantes com a Entidade. Com 
pouco tempo da sua criação, o programa já virou 
‘case de sucesso’ no 1º Encontro Nacional de Estra-
tégias e Criação de Valor, promovido pela Abrapp no 
início de junho, em Brasília-DF. 

Ainda não faz parte? Então, inscreva-se no programa 
e comece a acumular pontos. É simples: acessou, 
pontuou, ganhou!



SORTEIO
Aqueles que se recadastrarem 
dentro do prazo concorrerão 
ao sorteio de um Smartphone 

e de um Tablet e, ainda, 
ganharão pontos no 
Programa Parceria 

Premiada. 

RECADASTRAMENTO 
DIGITAL: MAIS 
AGILIDADE, MENOS 
BUROCRACIA
No período entre 01/06 e 
31/07/2019, a Capef realiza o 
Processo de Recadastramento 
entre seus Aposentados e Pen-
sionistas.

Com o intuito de tornar o proces-
so mais ágil e racionalizar os cus-
tos, a partir deste ano, o processo 
de atualização cadastral passa a 
ser realizado somente por meio 
digital, não sendo necessário o 
envio de formulário impresso. 

Para realizar o procedimento, os 
Participantes podem acessar o 
nosso site: www.capef.com.br, e 
clicar no banner da página inicial. 

Outra opção é pelo nosso apli-
cativo para dispositivos móveis 
“Capef”. Por esse meio, os apo-
sentados e pensionistas devem 
clicar no menu “Acesse Seu Pla-
no”, digitar login e senha da área 
restrita e escolher a opção “Reca-
dastramento”.

SANÇÕES POR 
NÃO EFETUAR 
RECADASTRAMENTO 
NO PRAZO
A atualização cadastral é uma 
obrigação estatutária e, para 
evitar pagamentos indevidos, 
a Capef aplicará as seguintes 
sanções para aqueles que não 
efetuarem o recadastramento 
nos prazos estabelecidos:

• Após 31/07/19, o acesso às linhas 
de crédito de empréstimos junto à 
Capef será suspenso; e

• Após 10/10/19, o benefício 
previdenciário será suspenso.

O Programa Parceria Premiada 
mal foi lançado e já despertou o 
interesse da Associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de Previ-
dência Complementar – ABRAPP, 
que o selecionou para ser compar-
tilhado como “case de sucesso” 
em seu 1º Encontro Nacional de 
Estratégias e Criação de Valor, re-
alizado nos dias 03 e 04 de junho, 
em Brasília- DF.

O Encontro reúne profissionais 
de comunicação, relacionamento 
e educação de várias Entidades 
Fechadas de Previdência do País, 
com o objetivo de propor para a 
sociedade uma nova maneira de 
pensar e realizar o sistema previ-
denciário.

Inserido em um contexto de cons-
tantes mudanças, como a trans-
formação digital, alterações demo-
gráficas e trabalhistas, reforma da 
previdência, dentre muitas outras, 
o sistema previdenciário precisa 
se reinventar, evoluir e propor no-
vas formas de alcançar seus ob-
jetivos, que são: proteger o maior 
número de trabalhadores e seus 
familiares e contribuir para o cres-
cimento da economia do País.

Com esse propósito, a Capef foi 
convidada, por meio do seu pro-
grama Parceria Premiada, para 
compartilhar sua experiência 
bem sucedida entre as demais 
Entidades.

PARCERIA PREMIADA 
É APRESENTADO 
COMO CASE DE 
SUCESSO  
EM EVENTO  
DA ABRAPP

SE VOCÊ AINDA NÃO SE CADASTROU NO  
PROGRAMA, ACESSE AGORA MESMO  

WWW.CAPEF.COM.BR/PARCERIAPREMIADA  
E COMECE A ACUMULAR PONTOS  

AGORA MESMO!

COMO FUNCIONA 
O PROGRAMA 
PARCERIA 
PREMIADA? 
A ideia principal do programa é 
fazer com que os acessos dos 
Participantes ao site, informa-
tivos, simuladores, participa-
ção em eventos, pesquisa de 
satisfação, recadastramento, 
aniversário de Plano, aportes 
facultativos, adesões, etc. pon-
tuem e sejam trocados por prê-
mios institucionais, semelhan-
te a um programa de fidelidade, 
cujo lema é: acessou, pontuou, 
ganhou!
 
Por trás dessa “troca de partici-
pação por pontos”, surgem os 
objetivos macros do Programa, 
que é estimular o interesse do 
público pela educação financei-
ra e previdenciária; fortalecer 
as ações estratégicas da Enti-
dade e incentivar o autoatendi-
mento pelo site/app.

CONCORRA A 
UMA SMART TV!
Todos aqueles que 

participarem da 
pesquisa dentro do 
prazo estabelecido 

concorrerão ao sorteio 
de uma Smart TV

PARTICIPE!

Até o final do mês de 
julho, a Capef realiza sua 
Pesquisa de Satisfação, 
que tem por objetivo 
conhecer a opinião dos 
Participantes sobre os 
seus serviços e produtos, 
buscando subsídios para 
o aperfeiçoamento da 
Entidade.

PARA PARTICIPAR, 
BASTA RESPONDER 
O QUESTIONÁRIO 
DISPONÍVEL NO 
BANNER DA PÁGINA 
INICIAL DO SITE DA 
CAPEF!

PESQUISA DE 
SATISFAÇÃO 
2019
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VEJA + SOBRE A SEMANA ENEF NAS 
PÁGINAS A SEGUIR

No final do mês de abril, teve fim a promoção 
“Seu Futuro é Feito de Escolhas”. Lançada no 
mês de janeiro em alusão à campanha de 
adesão ao Plano CV I, a ação tinha com o ob-
jetivo trazer à tona a reflexão: que escolhas 
realizadas no presente lhe farão colher bons 
frutos no futuro?

Para participar e concorrer ao sorteio de um 
Smartphone, os associados deveriam enviar 
um vídeo respondendo à pergunta acima.

A vencedora do sorteio, que foi realizado no 
último dia 22 de maio com a presença de re-
presentantes da área de Comunicação e Au-
ditoria da Capef, foi a Participante Assistida 
de Fortaleza/CE, Olga Pontes Furtado Lopes.

No depoimento enviado, a aposentada enfati-
za a importância de ter aderido à Previdência 
Complementar logo ao entrar no Banco, res-
saltando que “se não tivesse realizado essa 
adesão, não conseguiria viver só com o salá-
rio do INSS”. 

RESULTADO DA PROMOÇÃO: 

SEU FUTURO 
É FEITO DE
ESCOLHAS

Como parte das ações da campanha “Seu Fu-
turo é Feito de Escolhas”, que contou com o 
patrocínio do BNB, representantes da Entidade 
passaram por 71 municípios do país,  reunin-
do-se com centenas de funcionários em suas 
unidades de trabalho, apresentando informa-
ções e simulações personalizadas sobre o 
Plano CV I .  Dos 208 funcionários abordados, 
114 ampliaram a sua proteção previdenciária, 
representando uma taxa de adesão de 55%, o 
que consideramos um grande sucesso. 

MAIS SOBRE A CAMPANHA

PALESTRA, PODCASTS  
E PROMOÇÕES MARCAM 
SEMANA ENEF 

Recentemente, foi divul-
gado em um Seminário 
promovido pela ANBIMA, 
um estudo que mostra 

que apenas 3% dos brasileiros apo-
sentados conseguem se sustentar 
com recursos próprios. 

Esse baixo percentual é consequên-
cia da falta de educação financeira, 
e pode comprometer a atual e as 
próximas gerações. Vale lembrar 
que nós estamos vivendo mais e 
isso implica um desafio econômico 
maior, não só para o governo, mas 
para todos.

Diante desse cenário, o Comitê Na-
cional de Educação Financeira (CO-
NEF) lançou a Semana Nacional 
de Educação Financeira – Semana 

“NÃO TERCEIRIZE A 
RESPONSABILIDADE 
DO SEU FUTURO”

Um dos destaques da Semana foi o evento de lançamento, 
ocorrido no dia 20 de maio, no miniauditório do BNB/Passaré. A 
ocasião foi marcada pela palestra “Seu Futuro é Feito de Esco-
lhas”, promovida por José Edson Cunha Júnior, especialista em 
Previdência Complementar.

Em seguida à sua apresentação, tivemos um bate-papo co-
mandado pelo Diretor de Previdência da Capef, Fran Bezerra, e 
com a participação do próprio palestrante, José Edson Cunha, 
do Presidente da AABNB, José Edson Braga, e do gerente do 
ambiente de Gestão de Pessoas do Banco do Nordeste, Ge-
raldo Junior.

Como não poderia deixar de ser, o assunto central que pautou 
o evento foi a proposta do Governo sobre Reforma da Previ-
dência Social. Questionado por Fran Bezerra sobre como os 
brasileiros poderiam amenizar os prováveis impactos dessa 
reforma, como a postergação da aposentadoria e redução do 
benefício do INSS, José Edson Cunha foi enfático: “Não tercei-
rize a responsabilidade do seu futuro”.

A Previdência vem mudando muito rápido. Não só a geral, 
mas a complementar também, pois ela nasceu do vínculo 
trabalhista. As pessoas costumavam ficar 35 anos na 
mesma empresa. Hoje a rotatividade é grande. Não existe 
mais uma fidelidade trabalhista e isso trouxe mudanças 
para os nossos planos de previdência  
explicou Edson Cunha.

As mudanças mencionadas pelo palestrante envolvem, por 
exemplo, o formato dos Planos, que até um tempo atrás predo-
minavam na modalidade de Benefício Definido, cujos benefícios 
são oriundos de uma conta mutualista formada pela contribui-
ção de todos os Participantes. 

Já há algum tempo planos desse formato deixaram de ser 
ofertados, dando lugar àqueles de Contribuição Definida e 
Contribuição Variável, como o Plano CV I da Capef, cujo valor 
do benefício de aposentadoria é calculado de acordo com a 
poupança individual formada por cada Participante. Com isso, 
segundo o palestrante, a atenção de cada um de nós para o 
futuro deve ser redobrada.

- A poupança individual ganhou muita importância. Não tercei-
rize a responsabilidade com relação ao seu futuro. Você é que 
tem que ser dono do seu futuro e não esperar o Estado prover. 
O que a gente tem visto, cada vez mais, em alguns segmentos, 
como saúde e educação, por exemplo, é que o estado não vem 
conseguindo prover. E a previdência segue o mesmo caminho. 
Então, tome as rédeas de sua vida – alertou.

Ressalta-se que para aqueles que já investem em um plano 
de Previdência Complementar como o Plano CV I, existem al-
gumas formas de você potencializar sua poupança, como por 
exemplo: acompanhar mês a mês a evolução da sua conta 
individual, anualmente verificar se o seu benefício projetado 
está de acordo com suas expectativas e realizar aportes facul-
tativos esporádicos, com o objetivo de maximizar seus ganhos 
fiscais e incrementar o benefício de aposentadoria.

O EBOOK  
“ASSUMA O CONTROLE 
DO SEU FUTURO”  
PODE SER ACESSADO  
EM NOSSO SITE  
WWW.CAPEF.COM.BR, 
MENU “COMUNICAÇÃO”, 
ITEM “PUBLICAÇÕES”, 
“EBOOK”.

ENEF –, que este ano chegou à 6ª 
edição.

Durante essa semana, ocorrem di-
versas ações educacionais gratui-
tas no país todo, com o objetivo de 
disseminar a educação financeira, 
previdenciária e de seguros, além 
de contribuir para o fortalecimento 
da cidadania e autonomia.

Este ano, a Semana ENEF ocorreu 
entre os dias 20 e 26 de maio de 
2019 e contou com a participação 
da Capef por meio da realização de 
palestra, publicação de podcasts 
exclusivos, dicas de finanças e 
previdência nas redes sociais, lan-
çamento de promoções alusivas 
ao tema e divulgação das demais 
ações realizadas pelo país.

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO QUE APRESENTA  
OS RESULTADOS DETALHADOS DA CAMPANHA!

E VOCÊ,  
JÁ INICIOU 

PLANEJAMENTO  
DO SEU FUTURO?  

CLIQUE AQUI  
CONHEÇA  

O PLANO CV I 
E GARANTA  

BONS FRUTOS!
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Abertura da Semana 
ENEF contou com a 

participação do Diretor 
Presidente da Capef, 

Jurandir Mesquita, e do 
Diretor de Administração 

do BNB, Claudio Freire 
(Foto: Júlio Araújo)

https://www.capef.com.br/site/videos_capef/resultado-campanha-seu-futuro-e-feito-de-escolhas/
https://www.capef.com.br/site/videos_capef/vantagens-do-plano-cv-i/


PROMOÇÃO

Edição Mês das Mães

PROTAGONISTAS
do

FUTURO!
É bem provável que você, assim como mi-
lhões de pessoas, tenha algum “tempo 
perdido” durante o seu dia. Algumas horas 
realmente infrutíferas, como durante os des-
locamentos que você faz no cotidiano – seja 
de carro, ônibus ou outro meio de transporte 
–, outras nem tanto, mas que você poderia 
aproveitá-las de modo mais produtivo, como 
durante a prática de exercícios físicos.

Foi pensando justamente em ajudar você a 
otimizar esses momentos que a Capef lan-
çou, como uma das iniciativas para a Semana 
ENEF, o Podcast “Futuro em Pauta”, que vai 
lhe fazer aumentar seus conhecimentos so-
bre Educação Financeira e Previdenciária!

Para quem não sabe, os Podcasts, cada vez 
mais famosos e acessíveis ao público, são 
arquivos em áudio transmitidos na internet, 
assemelhando-se aos populares programas 
de rádio. No entanto, são criados pelos pró-
prios usuários da rede e não necessariamen-
te possuem grandes produções que exigem 
um considerável orçamento.

Disponível no site www.capef.com.br/
semanaenef e em outras plataformas di-
gitais (mais detalhes em seguida), o Pod-
cast “Futuro em Pauta” foi produzido em 
formato de entrevista, sendo dividido em 
três episódios, cada um com um convida-
do diferente.

O seu Podcast de Educação  
Financeira e Previdenciária

COMO TRANSFORMAR 
 SONHOS EM OBJETIVOS

O episódio de lançamento traz 
um bate-papo com o educador 
financeiro Reinaldo Domingos.

Ele, que é autor do best-seller “Terapia 
Financeira” e único PHD em educação 
financeira no mundo, traz dicas impor-
tantes que lhe ajudarão a tornar seus 

sonhos em realidade.

Um dos pontos abordados por Reinaldo 
durante a entrevista é a importância de 
se implementar uma metodologia para 
obter conquistas. Ao longo da conversa, 
ele explica quais passos devemos dar, 
detalhando a metodologia criada por 
ele próprio: DSOP (Diagnosticar, Sonhar,     

Orçar e Poupar).

SEU ORÇAMENTO NO AZUL 
O 2º episódio apresenta uma 
entrevista com a educadora e 
escritora de João Pessoa/PB, 

Maíra Cordeiro. 

Mestre e doutora em linguística, espe-
cialista em neuroaprendizagem e em 
organização de vida, carreira e finanças, 
Maíra explicou como devemos agir para 
sair das dívidas e mantermos nosso or-

çamento no azul.

Como destaque inicial do bate-papo, a 
educadora aponta que com apenas uma 
mudança de mentalidade, todos nós já 
damos um passo importante para me-
lhorar nossa relação com as finanças. 
“Ter uma mentalidade de crescimento 

vai fazer ir muito além”, ressalta.  

INVESTINDO COM SEGURANÇA  
Já o 3º e último episódio da série 

traz uma conversa com nosso 
Diretor de Administração e Inves-

timentos, Marcos Miranda.

Ele é funcionário do BNB desde 1979, pos-
sui graduação em ciências econômicas 
e certificação de gestores da Anbima. No 
banco, dentre as várias áreas que atuou, 
uma delas foi a de gerente de ambiente 
na área de Gestão de Ativos de Terceiros. 

Com toda essa bagagem, Miranda dá di-
cas para as pessoas físicas que desejam 
ir além no mundo dos investimentos, mas 
sem deixar de lado o aspecto segurança. 
Como destaque, o diretor falou sobre a 
importância de conhecer o próprio perfil 
de investidor e também ressaltou a diver-
sificação como prática primordial para 

mitigar os riscos das aplicações.

#1 #2 #3

PLATAFORMAS DISPONÍVEIS
Além do site www.capef.com.br/semanaenef, os episódios também estão disponíveis  

em diversas plataformas digitais.

Para ouvir, acesse um dos aplicativos acima e digite “Futuro em Pauta”.

COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE 
AÇÕES DA CAPEF PARA A SEMANA 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, 
LANÇAMOS NO DIA 20/05, A PROMOÇÃO 
“PROTAGONISTAS DO FUTURO”!

Essa promoção, cujos detalhes estão descritos na 
imagem ao lado, busca trazer a seguinte reflexão: 
como você está preparando o seu filho para o futuro?

É fato que estamos vivendo em um mundo repleto 
de mudanças impressionantes e não-lineares, então, 
será que devemos repetir com nossas crianças a 
mesma criação que tivemos na nossa época?

Para Murilo Gum, palestrante e professor de criativi-
dade, todos devemos nos fazer essa pergunta.

- Se seguirmos no piloto automático iremos impor a 
maneira de educar que foi usada conosco. Contudo, 
as mudanças para as próximas décadas vão ser mui-
to maiores do que as que vivemos. Como há a tendên-
cia de que as pessoas vivam mais, aqueles que hoje 
são crianças irão presenciar evoluções tão inovado-
ras que temos dificuldade até mesmo de imaginar. É 
importante ter a noção de que não estamos criando 
crianças, mas sim adultos do futuro – destacou Gum.

É com esse objetivo que a Capef apresenta este desa-
fio aos nossos Participantes: compartilhar experiências 
que temos tido com nossos filhos a fim de torna-los os 
personagens principais de suas próprias histórias.

A CAMPANHA SERÁ DIVIDIDA 
EM TRÊS FASES. 

1ª Neste primeiro momento, por ocasião do 
mês das mães, a promoção será exclusiva 
para as mamães. 

2ª Em agosto, lançaremos a mesma ação para 
os papais. 

3ª Em outubro, realizaremos um evento em 
alusão ao Dia das Crianças, onde será divul-
gado o(a) ganhador(a). 

COMO PARTICIPAR 
Envie a resposta e uma foto ilustrativa com seu 
filho para o e-mail comunicacao@capef.com.br 
até o final de julho.

CONCORRA A UM XBOX ONE  
As publicações recebidas serão publicadas na 
página do Facebook da Capef. As autoras das 

cinco respostas mais curtidas ganharão brindes 
institucionais e serão classificadas para 

concorrer a um Xbox ONE ao final 
da campanha.

PARTICIPE DOS CURSOS 
DE EAD E DO JOGO 
DA PREVIDÊNCIA E 
CONCORRA A BRINDES 
INSTITUCIONAIS! 
Outra ação lançada na Semana ENEF, que tam-
bém se estende até o mês de julho, é a promoção 
de incentivo aos nossos conteúdos fixos de Edu-
cação Financeira e Previdenciária.

CURSOS EAD 
Aqueles que se inscreverem e con-
cluírem um dos nossos cursos de 
Educação a Distância até 31 de 
julho concorrerão a brindes insti-
tucionais! 

Acesse www.capef.com.br/ead e 
confira os cursos disponíveis!

JOGO DA PREVIDÊNCIA  
Participe do Jogo da Previdência 
durante o mesmo período, envie 
um print mostrando a sua pontu-
ação no ranking para comunica-
cao@capef.com.br e você também 
concorrerá a brindes!

Acesse www.capef.com.br/jogo-
daprevidencia para jogar.
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A edição 117 do informativo Acontece, referente a setembro/outubro de 
2014, trouxe como destaque no Espaço do Participante a matéria “Talento 
que Vem de Berço”. Na ocasião, a seção apresentou um pouco da história e 
do trabalho artístico da aposentada residente de Fortaleza Maria Dulcinea 

Chaves de Lucena. 

APÓS 12 ANOS, APOSENTADA 
VOLTA À ATIVA NA PINTURA

Para relembrar a quem não teve a 
oportunidade de acessar essa ma-
téria, Dulcinea tem talentos dife-
renciados, tanto com as palavras 

escritas, expressas por meio de poemas, 
quanto com pinturas e desenhos, que foram 
expostos na referida publicação. 

À época, os trabalhos apresentados não 
eram tão recentes. No entanto, no último 
dia 14 de maio tivemos o prazer de receber, 
na sede da Capef, a visita da aposentada 

que, aos 88 anos, resolveu mostrar que vol-
tou aos trabalhos artísticos após 12 anos 
de inatividade!

Com apenas um “lápis de cor pé duro e um 
caderno do neto”, Dulcinea mostrou que 
está quase completando nove décadas de 
vida não só lúcida, mas ainda com muito 
talento.

Nesta edição, trazemos uma amostra do 
novo trabalho da aposentada. Confira!
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PANORAMA DOS PLANOS BD E CV I
ABR - MAI/2019

GESTÃO TRANSPARENTE

1.290
Beneficiários de 
Pensão              

38
Beneficiários de 
Pensão              

Total: 6.485

Total: 5.812

3.878
Participantes  

Assistidos  
(Aposentados)         

251
Participantes  
Assistidos  
(Aposentados)         

1.317
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

3,59% 
Imobiliário

1,19%  
Renda Variável

6,74%  
Renda Variável

88,47% 
Renda 

Fixa         

83,20% 
Renda 

Fixa         

7,88% 
Imobiliário

0,81%  
Investimentos no Exterior

2,46% 
Operações com 
Participantes

5,66% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO ABR/19 MAI/19 ACUM/19
Renda Fixa 1,29 0,98 5,06
Renda Variável 3,98 5,22 22,30
Imobiliário 0,51 0,93 2,83
Operações com Participantes 1,25 1,11 5,06
Total dos Investimentos 1,26 1,03 5,07
Meta Atuarial 1,05 0,62 4,71

DISCRIMINAÇÃO ABR/19 MAI/19 ACUM/19
Renda Fixa 1,19 0,96 4,75
Renda Variável 3,30 3,41 19,49
Imobiliário 0,69 1,35 7,78
Investimentos no Exterior 1,22 0,37 12,01
Operações com Participantes 1,32 1,04 4,98
Total dos Investimentos 1,32 1,15 5,74
Meta Atuarial 1,00 0,58 4,38

DEMONSTRAÇÃO ABR/19 MAI/19
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 3.529.128 3.543.509

Provisões Matemáticas (B) 3.511.797 3.507.023
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 17.331 36.486

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

DEMONSTRAÇÃO ABR/19 MAI/19
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 986.768 1.006.525

Provisões Matemáticas (B) 986.318 1.006.024
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 450 501

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

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

COMPARATIVO DO DESEMPENHO 
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2019)

COMPARATIVO DO DESEMPENHO 
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2019)

PLANO BD

5.523 
Ativos

PLANO CV I

IFIX11

IBRX-50

IBOVESPA

Meta atuarial 
(INPC +5,5%a.a.) 4,71

4,38

5,07

5,74

2,44

2,22

2,59

2,59

9,61

9,61

10,40

10,40

8,55

8,55

Rentabilidade BD

INPC 

CDI

IFIX11

IBRX-50

IBOVESPA

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

Rentabilidade CV I

IPCA 

CDI



O segredo para alcançar números 
tão expressivos em apenas 9 anos?

A SUA CONFIANÇA  E 
PARCERIA DO BANCO DO NORDESTE.

Há 9 anos o Plano CV I foi lançado com um propósito nada simples, mas genuíno: 
proteger seus Participantes e familiares das certezas e incertezas do amanhã.

E graças a você e ao BNB já conquistamos grandes resultados. 
São mais de: R$ 1 bi de patrimônio; 5,7 mil Participantes e 3 anos seguidos 

com rentabilidade superior à meta atuarial. 

PLANO CV I

A n o s

www.capef.com.br

Tudo isso e contando…


