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Conheça os novos conselheiros  
eleitos pelos Participantes
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PARCERIA

PREMIADAPREMIADAPREMIADA
Acesse o informativo em 
nosso site para pontuar!

Entre os dias 2 e 13 de setembro, os Participantes tiveram a 
oportunidade de escolher, por meio de eleição, quem serão 
seus novos representantes nos Conselhos da Capef pelos 
próximos quatro anos.

A chapa vencedora foi “Competência Hoje, Segurança 
Amanhã”, que obteve um total de 1.839 votos (50,22%) para 
o Conselho Deliberativo e 1.550 (45,35%) para o Conselho 
Fiscal. O início do mandato dos membros eleitos será a partir 
de 1º de novembro.

A eleição atingiu o quórum de 32% dos eleitores aptos a votar, 
computando, durante o período, um total de 3.662 votos para 
Conselho Deliberativo e 3.418 votos para Conselho Fiscal.

CONSELHOS RENOVADOS: 
SAIBA QUEM SÃO OS NOVOS  

MEMBROS ELEITOS

FALA, 
CONSELHEIRA! 
Gildete Mesquita Ribeiro,  
nova representante eleita  
do Conselho Deliberativo

INDICADOS (TITULARES) INDICADOS (SUPLENTES)

Henrique Jorge Tinoco de Aguiar  
Presidente Gustavo Dórea Carneiro

José Andrade Costa 
Vice-Presidente João Robério Pereira de Messias

Sérgio Brito Clark Luís Eduardo Magalhães de Freitas

ELEITOS (TITULARES) ELEITOS (SUPLENTES)

João Francisco (JOFRAN) Freitas Peixoto Miguel Nóbrega Neto

Lourival Nery dos Santos Gabriel Fernando Rocha

Gildete Mesquita Ribeiro André Lima Torres

INDICADOS (TITULARES) INDICADOS (SUPLENTES)

Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros Sandra dos Santos Souza Lisbôa

Helton Chagas Mendes José Valter Bento de Freitas

INDICADOS (TITULARES) INDICADOS (SUPLENTES)

Genival Vila Nova Luiz Alberto da Silva Júnior 

Leonardo da Hora Barreto Luiza Maria Gouveia do Rego

Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal

É uma grande honra participar do 
Conselho Deliberativo. Eu sei que a 
minha responsabilidade aumenta, 
especialmente por ter sido eleita 

para representar o participante nesse 
Colegiado de extrema relevância no 
processo de Governança da Capef. 

Dentre os assuntos que vou mais 
me deter para analisar e ajudar nas 

discussões, destacam-se as questões 
que envolvem os investimentos, as quais 
representam um desafio significativo - 
agora e sempre - e também a questão 

atuarial, com foco em manter as tábuas 
adequadas, além da preocupação em 

manter os ativos sempre adequ`ados aos 
passivos. 

Outro ponto de atenção é a revisão 
do Regulamento do Plano CV I, 

especialmente no sentido de permitir 
que os Participantes do Plano BD, que 
perderam o prazo de 120 dias, também 

possam aderir ao CV I. Além disso, 
entendo ser muito relevante manter a 

atenção voltada para o bom atendimento 
aos participantes.

Da esquerda para a direita: André Lima Torres; João Francisco 
(Jofran) Freitas Peixoto; Lourival Nery dos Santos; Leonardo da 
Hora Barreto; Gildete Mesquita Ribeiro; Luiza Maria Gouveia do 
Rego; Miguel Nóbrega Neto; Gabriel Fernando Rocha; Genival 
Vila Nova; Luiz Alberto da Silva Júnior
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O pensamento que encabeça este texto, atribuído ao 
escritor francês Júlio Verne, bem que poderia ser emol-
durado e afixado nas salas dos dirigentes de Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar, que nele encon-
trariam a motivação necessária para o enfrentamento 
das dificuldades dos tempos atuais.

A queda das taxas de juros pagas pelos títulos públicos 
contamina o mercado de renda fixa, tornando mais difícil 
a atividade de quem precisa atingir metas de rentabilida-
de, de modo a garantir a entrega dos benefícios contrata-
dos. A alternativa que se põe é a assunção de um maior 
nível de risco.

É com satisfação, portanto, que constatamos o acerto 
de nossa estratégia até aqui, como bem demonstram as 
rentabilidades obtidas pelos investimentos dos Planos 
BD e CV I no corrente ano. Estamos atentos para os de-
safios dos períodos vindouros! 

O nosso Seminário de Investimentos e Benefícios, evento 
consolidado e dos mais disputados entre os que operam 
com a previdência complementar fechada no país, chega 
à sua 26ª Edição, nos próximos dias 21 e 22 de novembro, 
reafirmando seu caráter inovador. Atendendo recomen-
dação de nosso Conselho Deliberativo, no sentido de am-
pliarmos as possibilidades de os participantes de nossos 
planos de benefícios não residentes em Fortaleza terem 
acesso presencial ao seminário, traremos doze represen-
tantes das várias localidades em que o Banco do Nordeste 
possui atuação. Veja a lista dos participantes sorteados 
nesta edição. E assista também ao evento, de modo pre-
sencial ou pelos canais de transmissão ao vivo.

No mês de setembro tivemos a eleição para as vagas de 
titulares e suplentes dos membros eleitos dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da Capef. Felicitamos as chapas 
vencedoras e externamos o anseio de que possamos, 
conjuntamente com os membros indicados desses Co-
legiados, tomarmos as melhores decisões possíveis, de 
modo a perseguirmos sempre o cumprimento de nossa 
missão de proporcionar bem-estar aos nossos partici-
pantes e beneficiários. Às demais chapas parabeniza-

mos pela participação, que engrandece e legitima a re-
presentatividade dos colegiados. Aos participantes que 
votaram no pleito nossas congratulações pelo interesse 
em participar dos destinos da Entidade.

Agradecimento especial cabe aos membros eleitos dos 
atuais Conselhos Deliberativo e Fiscal que ora encerram 
seus mandatos, como reconhecimento pelas relevantes 
contribuições nos destinos da Capef.

Para concluir, duas notícias que olham para o futuro.

Dos 102 novos funcionários convocados pelo Banco 
do Nordeste nada menos que 97 aderiram ao Plano CV 
I, mostrando desde o início a preocupação em garantir 
um futuro mais promissor, além de garantir proteção e 
benefícios às suas famílias, com isso ultrapassaremos 
a marca de 600 adesões de novos participantes nos últi-
mos três anos. 

Concluída a nossa campanha “Protagonistas do Futuro”, 
ficou a satisfação de termos tido a oportunidade de ouvir 
dos pais e mães que participaram como veem a constru-
ção do futuro de seus filhos. Uma das preocupações que 
se destacaram é com a questão da construção de um fu-
turo financeiro mais tranquilo para nossos filhos. A Capef 
pretende contribuir nesse ponto, emulando sempre a dis-
cussão sobre a educação financeira e previdenciária de 
nossos participantes e familiares. Mais ainda, em breve 
lançaremos nosso Plano Família, permitindo que nossos 
parentes também possam participar de um plano admi-
nistrado pela Capef!

Os obstáculos existem para serem vencidos; 
quanto aos perigos, quem pode se orgulhar 

de fugir deles? Tudo é perigo na vida.”
- Júlio Verne



Está cada vez mais pró-
xima a 26ª edição do 
Seminário de Investi-
mentos e Benefícios! 

Considerado o evento mais im-
portante da agenda anual da Ca-
pef, o evento está marcado para 
os dias 21 e 22 de novembro, 
no auditório Celso Furtado (BNB 
Passaré).

Na ocasião, os Participantes terão 
a oportunidade de participar das 

escolhas das estratégias de apli-
cações dos recursos, que ficarão 
vigentes no ano seguinte, levando 
em consideração os cenários apre-
sentados por profissionais convi-
dados.

CONVIDADOS ESPECIAIS
Este ano, além da tradicional pro-
gramação, o evento contará com 
alguns convidados especiais: os ga-
nhadores da promoção “Seminário 
sem Fronteiras”. 

Realizada com o objetivo de apro-
ximar os Participantes geografica-
mente mais distantes da gestão da 
Entidade, a campanha consistiu em 
sortear viagens para Fortaleza, com 
todas as despesas pagas, para par-
ticipar do Seminário.

Foram sorteados 12 Participantes, 
sendo 1 representante de cada Es-
tado (Interior do CE, MA, PI, RN, PB, 
PE, BA, AL, SE, MG, ES) e 1 represen-
tante das regionais do RJ, SP e DF.

12 Participantes de diferentes estados vão acompanhar o 
26º Seminário de Investimentos e Benefícios

SEMINÁRIO SEM 
FRONTEIRAS

LEONARDO BRUNO 
CUNHA E SILVA

Chapadinha

MARCELO MARTINS 
E FIGUEIREDO
Teresina

RAIMUNDO CLECIO FERREIRA 
DA COSTA JUNIOR
Pau dos Ferros MICHELLE GUARNYARA 

TOMÉ DE ARAÚJO
Pesqueira

CLAUDEVAN 
SANTOS SILVA
Arapiraca

HERONIDES DIAS 
DE BARROS

João Pessoa

MOISES DE SANTANA 
MARTINS
Simão Dias

EDMILSON 
FERREIRA 
DOS SANTOS
Salinas

JOSE NILTON DE 
SANTANA JUNIOR
Colatina

MARIZANGELA 
DIAS COELHO
Senhor do Bonfim

HELDERSON LUCAS 
ALBUQUERQUE
Boa Viagem

JOSE GOMES DO 
COUTO FILHO
Rio de Janeiro

CONHEÇA OS GANHADORES 
E DE ONDE ELES VIRÃO:

“Sempre estudei bastante acerca da 
diversificação dos meus investimentos 

e de minha família, visando sempre 
uma boa rentabilidade, correndo um 
risco que considero adequado. Poder 
participar de um evento que tem um 

cronograma de palestras sensacional 
e patrocinado por um agente de um 

dos meus investimentos, o qual tenho 
excelente relacionamento, me deixou 

bastante feliz.”

JOSE NILTON DE SANTANA 
Participante de Arapiraca/AL

O QUE ESPERAM OS 
GANHADORES?

PROGRAMAÇÃO

“A expectativa é de aproveitar a 
oportunidade ao máximo para obter 
novos conhecimentos. Como tenho 
uma formação na área de finanças, 

acredito que vai ser muito enriquecedor 
participar desse evento. Além 

disso,  considero muito importante 
compreender o posicionamento da 

Capef frente ao cenário econômico atual 
e às expectativas futuras.”

MICHELLE GUARNYARA TOMÉ DE ARAÚJO
Participante de Pesqueira/PE

08h30 - CREDENCIAMENTO
 
09h – 09h30 - ABERTURA

09h30 – 10h45 - CENÁRIO DE PREVIDÊNCIA COMPLE-
MENTAR PÓS REFORMA PREVIDENCIÁRIA 
Instituição convidada: ABRAPP         
Luís Ricardo Marcondes Martins, 
Diretor-Presidente da Abrapp  

10h45 – 11h - INTERVALO
 
11h – 12h30 - CENÁRIOS MACROECONÔMICOS PARA 2020
Instituições Convidadas: 
Vinci Partners e Rio Bravo Investimentos 

12h30 – 14h - ALMOÇO

14h – 15h40 - ALTERNATIVAS DE INVESTIMENTOS NO 
CENÁRIO ATUAL DE TAXA DE JUROS

BLOCO 1 - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR Instituição 
convidada: 
Legg Mason Global Asset Management

CRÉDITO PRIVADO
Instituição Convidada: 
Captalys Asset                                                    

15h40 – 16h - INTERVALO

16h – 17h30 - ALTERNATIVAS DE INVESTIMENTOS NO 
CENÁRIO ATUAL DE TAXA DE JUROS

BLOCO 2 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
Instituição convidada: 
XP Investimentos    

2020 – CENÁRIO PARA RENDA VARIÁVEL
Instituição convidada:  
Brasil Plural

17h30 - ENCERRAMENTO DO 1º DIA

09h – 10h - ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO DE ATIVOS E 
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS
Instituição Convidada: 
Aditus Consultoria Financeira     

10h – 11h - PLANO FAMÍLIA: QUEM AMA, CUIDA 
Conheça as vantagens do Plano Família a ser ofertado pela 
CAPEF
 
11h – 12h30 - PLANOS PREVIDENCIÁRIOS E ALOCAÇÃO 
DOS INVESTIMENTOS DA CAPEF    

12h30 – 13h - INTERVALO 

13h – 14h  - CONSOLIDAÇÃO DOS CENÁRIOS E PROPOSTA 
DA NOVA MACROCARTEIRA PARA 2020

14h  - ENCERRAMENTO

DIA 21

DIA 22

Se você mora fora e não está entre os 
ganhadores, não tem problema! O evento 
será transmitido pelos seguintes canais:
• Intranet do Banco

• Site da Capef:   www.capef.com.br 

• Página da Capef no Facebook  
  www.facebook.com/capefnaweb

TRANSMISSÃO 
REALIZE SUA 
INSCRIÇÃO! 

Acesse o Banner do evento  
no nosso site para  

se inscrever, ou  
ligue para  

(85) 4008-5739/5835!
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Os aposentados e pensionistas Participan-
tes dos Planos da Capef que não se reca-
dastrarem até o dia 10/11/2019 terão o be-
nefício suspenso a partir da folha do mês 
de novembro.

Vale lembrar que o prazo de recadastramen-
to se encerrou no dia 31/07/2019. Desde 
então, a Capef já informou a todos os não 
recadastrados, de diversas maneiras, a ne-
cessidade da realização do procedimento.

URGENTE: Não recadastrados até 10/11 
terão benefício suspenso

PARA AJUDAR A CAPEF A 
CONTINUAR ALCANÇANDO 
BONS RESULTADOS, 
PARTICIPE DO 26º SEMINÁRIO 
DE INVESTIMENTOS E 
BENEFÍCIOS E SEJA PARTE 
ATIVA NA ELABORAÇÃO DAS 
ESTRATÉGIAS DAS NOSSAS 
APLICAÇÕES!

INVESTIMENTOS SE DESTACAM 
MESMO EM CENÁRIO DE QUEDA 
DA TAXA DE JUROS

Após sofrer mais uma re-
dução em setembro, a 
Selic (taxa básica de juros 
da economia) chegou ao 

patamar de 5,5% a.a. Essa é a me-
nor taxa da série histórica do Banco 
Central, que começou em 1986.

Em termos econômicos, a redução 
da Selic é considerada positiva, pois 
ela serve de referência para outras 
taxas de juros, como financiamen-
tos bancários, por exemplo. Por 
outro lado, para os investimentos, 
representa um grande desafio. Isso 
porque, quando a taxa é reduzi-
da, os títulos públicos indexados a 
ela e as aplicações em Renda Fixa 
passam a oferecer uma remunera-
ção menor, obrigando as Entidades 
Fechadas de Previdência Comple-
mentar a tomarem mais riscos para 
atingirem as metas atuariais dos 
planos administrados.

Mesmo diante desse cenário desa-
fiador, até o mês de setembro de 
2019, as estratégias de investimen-
tos dos planos administrados pela 
Capef vêm obtendo êxito e superan-
do, com certa folga, a meta atuarial.

A rentabilidade acumulada até 
o mês de setembro do Plano BD 
foi de 8,10%, contra uma meta de 
6,81%. Já o Plano CV I obteve um 
retorno de 9,27%, bastante superior 
à meta de 6,48%. 

A maior parcela dos investimentos 
de ambos os planos está alocada 
em Renda Fixa. Ainda assim, esse 
segmento trouxe retornos superio-
res à meta. “O destaque da carteira 
de Renda Fixa são títulos públicos, 
em particular notas do Tesouro 

Nacional. Começamos a comprá-
-las em 2005, sempre a taxas ele-
vadas, e seguimos colhendo os 
frutos dessa boa opção”, explicou 
o Diretor Presidente da Capef, Ju-
randir Mesquita, à reportagem da 
revista Investidor Institucional.

“Estamos, claro, muito satisfeitos 
com o retorno propiciado por essas 
aplicações, mas temos de buscar 
opções, em razão da queda da re-
muneração dos títulos públicos – 
especialmente para o Plano CV I, 
que, ao contrário do BD, ainda está 
em fase de acumulação”, comple-
mentou o diretor.

Nesse sentido, com o desafio de 
encontrar ativos que permitam o 
cumprimento das metas atuariais 
de 5,25% + IPCA a.a., no CV I, e 5,5% 
+ INPC a.a. no BD, a Capef vem fa-
zendo escolhas cujos resultados já 
podem ser percebidos este ano.

RENDA 
VARIÁVEL
A carteira de Renda Variável do Pla-
no BD rendeu, até setembro, 53,35%, 
e a do Plano CV I 27,05%. Em termos 
de comparação, o Ibovespa (mais 
importante indicador do desempe-
nho médio das cotações das ações 
negociadas na Bolsa) fechou no 
mesmo período em 19,18%.

Segmentos de Renda Variável, Fundos Imobiliários e Investimentos 
no Exterior apresentam ótimos números em 2019

IMOBILIÁRIO
Outro destaque no ano, vem sendo 
a carteira de Fundos de Investimen-
tos Imobiliários do Plano CV I, que 
rendeu até o momento 21,33%.  No 
mesmo período, o IFIX (indicador 
do desempenho médio das cota-
ções dos fundos imobiliários nego-
ciados nos mercados de bolsa e de 
balcão organizado da B3) fechou 
em 14,15%.

INVESTIMENTOS 
NO EXTERIOR
Mais um segmento que vem figu-
rando bem na carteira do Plano CV 
I é o de Investimentos no Exterior, 
que rendeu 17,36% até setembro, 
bastante superior à meta atuarial, 
de 6,48%. 

BD

53,35

CV I

27,05

IBOVESPA

19,18

CV I

21,33

IFIX

14,15

CV I

17,36

META 
ATUARIAL

6,48

Promovida em duas etapas, uma por ocasião do Mês 
das Mães, e outra pelo Mês dos Pais, a promoção “Pro-
tagonistas do Futuro” teve seu resultado definido e di-
vulgado no dia 12 de outubro.

O vencedor da campanha, que contou com 63 partici-
pações, foi o Cleidson Josaneo Cardoso dos Santos, 
Participante Ativo de Aracaju. Para concorrer, ele enviou 
a resposta para a seguinte reflexão: “Como você está 
preparando o seu filho para o futuro?”, juntamente com 
uma foto com seu filho para ilustrar a campanha.

O material enviado foi publicado em nossa página do 
Facebook. O sorteio foi realizado entre os autores dos 
cinco posts mais curtidos entre os papais e os cinco 
mais curtidos entre as mamães.

Com isso, ele foi o ganhador de um XBOX ONE!

RESPOSTA ENVIADA
Amando muito, participando, ensinando-lhe 
a caminhar, cair e levantar, amar e respeitar, 
mostrando que fazendo o bem, o bem retor-
na, que obstáculos aparecerão mas vence-
remos se não desistirmos e, acima de tudo, 
ter fé no nosso Criador, pois sem ele, tudo 
fica mais difícil

PAINEL COM FOTOS E DICAS
QUER CONFERIR AS FOTOS E DICAS ENVIADAS  

PELOS PARTICIPANTES? 
ACESSE WWW.CAPEF.COM.BR, MENU “NOTÍCIAS”.

VÍDEO: Como transformar nossas 
crianças em adultos  
empreendedores”
Visando contribuir hoje com a criação de um futu-
ro mais solidário, sustentável e feliz para as nossas 
crianças, encerramos essa promoção com o lança-
mento do vídeo educativo “Como transformar nossas 
crianças em adultos empreendedores”, que conta 
com a colaboração da empreendedora Marília Teófilo, 
da startup Eduqhub.

O objetivo desse vídeo é ajudar nossos Participantes a 
incentivarem a criatividade, coragem e paixão dos seus 
filhos e netos, desenvolvendo-os para serem pessoas e 
profissionais mais preparados para enfrentar os desa-
fios que a vida trará.

Assista em nosso site, área TV Capef!

Ressalta-se que o recadastramento é uma 
exigência legal da Previc e também uma 
obrigação estatutária.

COMO SE RECADASTRAR?
O procedimento pode ser realiza-
do pela área restrita do nosso site:  
www.capef.com.br ou pelo nosso  
aplicativo para dispositivos móveis 
“Capef”, menu “Acesse Seu Plano”, op-
ção “Recadastramento”.

Também foi enviado um novo formulário im-
presso à residência dos não recadastrados, 
que poderão preenche-lo e enviá-lo pelos cor-
reios (deverá chegar à Capef até 10/11/2019) 
ou digitalizá-lo e encaminhá-lo para o e-mail: 
relacionamento@capef.com.br.

Caso tenha alguma dúvida, entre em con-
tato conosco pelos seguintes canais: 0800 
970 5775 ou 4020-1615 (celular) (85) 
9.9761-0077 – WhatsApp.
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EMPREGO NOVO E 
FUTURO ASSEGURADO

Os avanços da tecnolo-
gia e a disseminação 
da informação, de 
modo especial as inter-

mináveis discussões sobre a refor-
ma da previdência, abriram a mente 
de muitos jovens de forma positiva. 
Eles estão preocupados com a si-
tuação previdenciária do País e bus-
cam alternativas de investimentos 
rentáveis e seguros para garantir um 
futuro mais promissor. 

Nesse contexto de questionamen-
tos e troca de experiências, aconte-
ceu a apresentação da Capef para 
os novos funcionários convocados 
pelo Banco, no treinamento de inte-
gração, realizado no último dia 4 de 
setembro, no Passaré.

O QUE LHE  
MOTIVOU A 
ADERIR AO 
PLANO CV I? 
Veja as respostas  
dos novos integrantes  
do Plano CV I.

- O treinamento de integração é uma 
excelente iniciativa do Banco do Nor-
deste, que promove a capacitação e 
a integração dos novos funcionários, 
propiciando conhecimento sobre as 
políticas da Instituição e os benefí-
cios ofertados, notadamente o de 
previdência privada, antes mesmo 
de iniciarem suas atividades - des-
taca o Diretor-Presidente da Capef, 
Jurandir Mesquita, que conduziu a 
apresentação da Entidade.

Dentre os 102 novos funcionários 
convocados pelo Banco, 97 aderi-
ram ao Plano CV I. Ou seja, quase 
100% deles decidiram investir em 
um plano previdenciário para ga-
rantir proteção e benefícios para a 
família.

95% dos novos convocados pelo BNB aderem ao Plano CV I

HESTEPHÂNIO SÉRGIO 
LEITE PEREIRA diz que 
o principal motivo da sua 
adesão ao Plano CV I foi o 
desejo de garantir um futuro 
mais confortável para ele e 
para a família. “Estou com 
30 anos, trabalhei 8 anos em 
banco privado e conheço 
bem os planos de previdên-
cia do mercado, e não pode-
ria perder a oportunidade de 
aderir ao plano da Capef.”

“Com a situação previ-
denciária brasileira atual, 
vendo o INSS entrar em 
colapso, e a sensação de 
insegurança na sociedade 
com relação a futuro, en-
xerguei na Capef a chance 
de garantir uma aposen-
tadoria digna para mim e 
uma segurança para minha 
família caso aconteça al-
gum infortúnio.”
 

 ROBERTO CÁSSIO  
CORDEIRO SILVA DO  
NASCIMENTO.

“O que me motivou a aderir 
ao CV foi ter uma seguran-
ça a mais e uma aposenta-
ria mais tranquila, para que 
eu possa desfrutá-la com 
mais qualidade de vida.“
 

JULIANA MARIA 
JALES BARBOSAA vida é 

feita de 
escolhas

Faça como os 
seus colegas 
e comece já 

a planejar um 
futuro mais 

tranquilo para 
você e a sua 

família!

A forma como a Capef vem trabalhando para am-
pliar a cobertura previdenciária dos funcionários do 
Banco do Nordeste tem despertado a atenção dos 
agentes que compõem o sistema de Previdência 
Complementar.

Ao observar os excelentes resultados obtidos com 
as ações realizadas para adesão ao Plano CV I, a 
Abrapp (Associação Brasileira das Entidades Fe-
chadas de Previdência Complementar) selecionou a 
Capef para apresentar suas estratégias de captação 
de novos Participantes no Congresso Brasileiro da 
Previdência Complementar Fechada 2019, maior 
evento do segmento no mundo.

O congresso foi realizado este ano em São Paulo, 
entre os dias 16 e 18 de outubro. Na oportunidade, 
o diretor-presidente da Capef, Jurandir Mesquita, fez 
uma apresentação focada nas ações realizadas pela 
Entidade em parceria com o Patrocinador BNB, junto 
ao público sem cobertura previdenciária, que resul-
taram na adesão de mais de 600 funcionários nos 
últimos três anos.

Para os novos convocados, Jurandir destacou justa-
mente a participação da Caixa nos treinamentos de 
integração promovidos pelo banco, assunto citado 
na matéria ao lado.

Já no que se refere aos funcionários ainda sem co-
bertura  previdenciária, o diretor explanou a cam-
panha “Seu Futuro é Feito de Escolhas”, pela qual 
diretores e profissionais da Entidade visitaram 75 
municípios do país, reunindo-se com centenas de 
funcionários em suas unidades de trabalho, apre-
sentando informações sobre o Plano CV I.

Realizada entre os meses de outubro/2018 e 
abril/2019, a campanha assegurou a proteção pre-
videnciária de 135 funcionários que aderiram ao pla-
no, de um total de 258 visitados.

Esses números representam uma taxa de sucesso 
significativa de 52,3%, o que chamou a atenção da 
Abrapp, ao ponto de selecionar a Capef para com-
partilhar sua experiência entre representantes de 
EFPC’s de todo o país.

ESFORÇOS DA 
CAPEF VIRAM CASE 
DE SUCESSO EM 
EVENTO DA ABRAPP
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PLANO CV I:  
QUEM COMPARA, ADERE E 

PERMANECE!

Que o Plano CV I é um investimento extre-
mamente vantajoso para se aderir, não 
resta dúvidas, e a grande maioria dos fun-
cionários do BNB já tem essa convicção. 

Que o Plano CV I é um investimento extremamente 
vantajoso para se aderir, não resta dúvidas, e a grande 
maioria dos funcionários do BNB já tem 
essa convicção.

Não é à toa que com menos de 10 anos 
de existência, o Plano apresenta um cres-
cimento notável e constante em seu patri-
mônio (mais de R$ 1 bi) e quantidade de 
Participantes (mais de 5,5 mil). 

No entanto, há quem pondere se também 
é vantajoso manter os recursos na Capef 
no momento da aposentadoria e usufruto 
dos benefícios.

Esse foi o caso do nosso Participante 
de Fortaleza Cesar Pontes Pereira. Fun-
cionário do BNB desde 1978, ele con-
cluiu suas contribuições ao Plano BD 
em 2008. Em julho de 2010, sem titube-
ar, aderiu ao Plano CV I, por ocasião do 
seu lançamento à época. “Não tinha nem 
muito o que pesquisar. Não existe uma 
aplicação financeira que renda R$ 1 a 
cada R$ 1 que você investe. Então aderi 
na hora”, explicou.

O momento de dúvida veio em 2019, ano 
em que decidiu se aposentar. Isso porque, 
ao se desligar do patrocinador, o Partici-
pante tem a opção de efetuar a portabili-
dade dos seus recursos para outra insti-
tuição, passando a receber seu benefício 
pela entidade escolhida. Sabendo disso, 
Cesar Pontes optou por postergar o rece-
bimento do benefício do Plano CV I para 
realizar uma pesquisa de mercado.

- Fui em duas instituições financeiras de renome no 
mercado: Banco do Brasil e Santander. Após realizar 
várias simulações, onde eu portava tudo o que acu-
mulei na Capef, inclusive as contribuições do Banco, 
percebi que meu benefício seria bem menor e ainda 

teria um prazo de recebimento determinado, de 20 a 
25 anos. Após esse tempo, não receberia mais nada, 
a não ser que optasse pela modalidade de Renda Vita-
lícia, cujos benefícios seriam ainda menores do que o 
Prazo Certo, por motivos óbvios – explicou.

Vale lembrar que o Plano CV I possui duas fases de 
recebimento de benefícios: de Renda 
Certa a Prazo Certo, que representa os 
22 anos de aposentadoria, e de Renda 
Vitalícia, após esse período. Isso signi-
fica que, com o Plano CV I, o Partici-
pante – e seu dependente - estará co-
berto para o resto de sua vida.

- Outro aspecto observado foi que na 
modalidade de Prazo Certo dos dois 
bancos citados, em caso de falecimen-
to do Participante, os dependentes 
não recebem nada mesmo se ocorrer 
antes do término do período determi-
nado.– complementou Cesar Pontes, 
lembrando que no caso do Plano CV I, 
todo recurso acumulado é direcionado 
para os seus dependentes.

Além disso, Cesar também destacou a 
sensação de segurança em deixar seus 
recursos na Capef: “É uma empresa só-
lida, segura, com mais de 50 anos admi-
nistrando os recursos dos funcionários 
do Banco. Tenho plena confiança na 
Capef”.

Diante desse cenário, após terminar 
sua pesquisa, Cesar concluiu que de 
fato era muito mais vantajoso manter-
-se na Capef e, em julho de 2019, solici-
tou o recebimento do seu benefício pelo 
Plano CV I!

Para finalizar, o Participante foi enfático ao deixar um 
recado para os funcionários mais jovens: “Não deixem 
de aderir. A Previdência Complementar, principalmen-
te hoje em dia, é fundamental para a garantia de uma 
aposentadoria mais tranquila. E você não vai encon-
trar outra opção no mercado que duplique seu investi-
mento de imediato”.

Cesar Pontes 

Não tinha nem 
muito o que 
pesquisar. 
Não existe 

uma aplicação 
financeira que 
renda R$ 1 a 

cada R$ 1 que 
você investe. 
Então aderi na 

hora” 
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PANORAMA DOS PLANOS BD E CV I
AGO - SET/2019

GESTÃO TRANSPARENTE

1.312
Beneficiários de 
Pensão              

38
Beneficiários de 
Pensão              

Total: 6.475

Total: 5.936

3.889
Participantes  

Assistidos  
(Aposentados)         

265
Participantes  
Assistidos  
(Aposentados)         

1.274
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

5,44% 
Imobiliário

3,01%  
Renda Variável

8,86%  
Renda Variável

86,88% 
Renda Fixa         

79,28% 
Renda Fixa         

7,76% 
Imobiliário

0,80%  
Investimentos no Exterior

2,35% 
Operações com 
Participantes

5,62% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO AGO/19 SET/19 ACUM/19
Renda Fixa 0,62 0,76 7,86
Renda Variável 2,09 2,01 53,35
Imobiliário 0,25 0,41 4,73
Operações com Participantes 0,58 0,65 7,63
Total dos Investimentos 0,60 0,77 8,10
Meta Atuarial 0,59 0,40 6,81

DISCRIMINAÇÃO AGO/19 SET/19 ACUM/19
Renda Fixa 0,54 0,81 7,51
Renda Variável 1,09 2,42 27,06
Imobiliário -0,12 5,37 21,33
Investimentos no Exterior -1,95 3,48 17,36
Operações com Participantes 0,73 0,80 7,93
Total dos Investimentos 0,53 1,19 9,27
Meta Atuarial 0,56 0,39 6,48

DEMONSTRAÇÃO AGO/19 SET/19
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 3.541.629 3.544.130

Provisões Matemáticas (B) 3.484.781 3.475.996
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 56.848 68.134

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

DEMONSTRAÇÃO AGO/19 SET/19
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 1.050.923 1.071.802

Provisões Matemáticas (B) 1.050.302 1.071.111
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 621 691

(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

5.633 
Ativos

PLANO CV I

IFIX11

IBRX-50

IBOVESPA

Meta atuarial 
(INPC +5,5%a.a.) 6,81

6,48

8,10

9,27

2,63

2,49

4,66

4,66

17,61

17,61

19,18

19,18

14,15

14,15

Rentabilidade BD

INPC 

CDI

IFIX11

IBRX-50

IBOVESPA

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

Rentabilidade CV I

IPCA 

CDI




