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POR RESULTADOS 
Taxa de Contribuição do BD reduz para menor 

nível desde 1986 

MESMO COM CENÁRIO
NOVO E DESAFIADOR EM
2019, RESULTADOS
PROPORCIONAM
CONQUISTAS PARA OS
PARTICIPANTES

Ano de Superação  
e Eficiência

POR EFICIÊNCIA
Taxas de Administração dos Planos 

BD e CV I são reduzidas

MAIS VANTAJOSA 
Entenda a Taxa de Administração  

do Plano CV I 



CLUBE DE
BENEFÍCIOS

Lançado no mês de agosto por 
ocasião do Dia dos Bancários, o 
Clube de Benefícios Capef foi ou-
tra forma de agradecimento aos 
nossos Participantes.

Com descontos exclusivos em diver-
sas categorias, como saúde, viagens, 
educação, dentre outros, o programa 
é dividido entre dois tipos de parce-
rias: as regionais e as nacionais.

REGIONAIS  
FICOU MAIS FÁCIL  
COMPROVAR SEU  
VÍNCULO COM A CAPEF
As parcerias regionais oferecem 
descontos exclusivos de 5% a 40%, 
sem a necessidade de cadastro. 

Para ter acesso ao benefício, basta 
que o Participante apresente às em-
presas parceiras o número do seu 
CPF ou a nova Carteira Digital, criada 
em dezembro pela Entidade com o 
objetivo de facilitar a sua identificação 
como Participante da Capef.

Para acessar sua carteirinha digi-
tal, acesse o site ou o aplicativo da 
Capef pelos caminhos abaixo:

SITE: Acesse Seu Plano 
(Login e Senha) -> Outros 
Serviços -> Carteira de 
Identificação

APP: Acesse Seu Plano 
(Login e Senha) -> 
Carteira de Identificação

Exemplos de Parcerias Regionais:

 

NACIONAIS 
São oferecidos descontos na aqui-
sição de produtos e serviços de 
Parceiros Nacionais da rede Co-
necta, empresa vinculada à ABRA-
PP (Associação Brasileira das En-
tidades Fechadas de Previdência 
Complementar). São descontos 
de 5% a 70% em diversos segmen-
tos. Para obter os benefícios, será 
necessária a realização de um ca-
dastro junto à rede Conecta.

Exemplos de Parcerias Nacionais:

PARCERIA

PREMIADAPREMIADAPREMIADA
Acesse o informativo em 
nosso site para pontuar!

Em 2019 a Capef lançou programas que proporcionam 
vantagens exclusivas aos Participantes

Como forma de agradecer pela confiança depositada por cada Participante, 2019 ficou marcado pelo 
lançamento de novos programas que vieram para proporcionar vantagens exclusivas aos nossos Associados.

NOSSAS FORMAS 
DE AGRADECIMENTO

ACESSE AGORA MESMO A PÁGINA DO  
PROGRAMA E COMECE A DESFRUTAR DE 
BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS PARA VOCÊ? 

www.capef.com.br/site/clube-de-beneficios

Primeiramente, em abril, lança-
mos o Parceria Premiada, cujo 
foco é estimular o interesse dos 
Participantes pela educação finan-
ceira e previdenciária. 

Por meio desse programa, os As-
sociados que mais interagem com 
a Capef, seja com acesso ao site, 
participação em eventos, leitura 
dos informativos, dentre outras 
ações, ganham pontos que po-
dem ser trocados por prêmios e 
brindes institucionais. 

BLACK FRIDAY CAPEF

No bom e velho português, Black Fri-
day quer dizer “sexta-feira negra” e se 
trata de um dia inteiro de descontos 
generosos organizados pelo varejo.

Sem televisores ou outros produtos 
para vender pela metade do preço, a 
Capef usou a criatividade para ofere-
cer benesses ao nosso público e não 
ficar de fora deste momento: os Parti-
cipantes que realizaram determinadas 
ações durante o mês de novembro ti-
veram seus pontos duplicados no pro-
grama Parceria Premiada.

Participação no Seminário de Investi-
mentos, adesão ao Plano CV I, aporte 
facultativo ou antecipação de Tempo 
de Serviço Passado, realização dos 
cursos de Educação a Distância, fo-
ram algumas das ações que geraram 
pontos em dobro para 129 participan-
tes da Black Friday Capef.

Somente em aporte facultativo e ante-
cipação de TSP somaram-se 51 parti-
cipações. Além de ampliar o saldo de 
pontos, esses associados incremen-
taram sua poupança previdenciária, 
garantindo um futuro mais tranquilo! 
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Mesmo diante do novo e desafiador cenário econômico, 
gerado pelo menor patamar de juros (Selic) vigente no 
país, os investimentos dos Planos BD e CV I geridos pela 
Capef vêm entregando resultados consistentes. Em 2019, 
mais uma superação das respectivas metas de rentabili-
dade vem possibilitar novas conquistas e maior satisfa-
ção dos Participantes.

A riqueza gerada por meio do resultado dos investimentos 
está sendo totalmente transferida para nossos Participan-
tes, seja na forma da redução da contribuição para o caso 
dos Assistidos do Plano BD, seja na forma de reajuste do 
benefício, em índice superior à variação da inflação, para 
os Participantes do CV I. 

No caso do Plano BD, para aqueles que fazem parte do 
regulamento de 2003, a contribuição extraordinária de 
19,20% é o menor patamar desde 1986. 

Estes resultados confirmam que as Políticas de Inves-
timentos, construídas de forma conjunta com nossos 
Participantes, por meio do Seminário de Investimentos e 
Benefícios, e aprovada pelo Conselho Deliberativo, é um 
caminho acertado, que além de fortalecer nossa gover-
nança, proporciona excelentes resultados mesmo em pe-
ríodos de grandes desafios como foi o ano de 2019.

A propósito, o Seminário chegou esse ano à 26ª Edição. 
Denominado “Sem Fronteiras”, essa edição do evento teve 
o condão também de ampliar consideravelmente o en-
volvimento dos nossos participantes com os destinos de 
seu plano de previdência, inclusive por contar, pela primei-
ra vez, com a participação de representantes de todos os 
Estados onde o BNB atua ou possui representação. Para 
nós é um estímulo adicional a continuarmos com nos-
sa estratégia de aproximação e de maior interação com 
nossos participantes, rumo correto para enfrentarmos os 
desafios ainda maiores, particularmente na gestão dos in-
vestimentos, com alternativas de renda fixa apresentando 
juros bastante reduzidos, exigindo de todos maior conhe-

cimento sobre a nova realidade de mercado, em termos 
de ativos, rentabilidades, riscos e oportunidades.

Fruto dessa nova realidade, fomos levados a reduzir 
a meta de rentabilidade do Plano CV I, mas apenas em 
0,25 ponto percentual. Contudo, não se preocupe, esta é 
apenas uma postura conservadora de planejamento, pois 
continuaremos buscando rentabilidades superiores, a 
exemplo das que temos conseguido nos últimos quatro 
exercícios.

Uma outra estratégia permanente da Caixa é de redução 
de custos, de modo a proporcionar maior competitivida-
de e sustentabilidade à Capef. Resultado disso, estamos 
reduzindo duas taxas cobradas de nossos Participantes: 
taxa de administração, dos Planos BD e CV I, e taxa do 
fundo de solvência do Plano CV I. São mais recursos car-
reados para seus benefícios!

Temos, assim, motivos de sobra para comemorarmos 
os resultados de 2019. Vamos fazer isso juntos no Dia 
do Participante, no próximo dia 23 de janeiro, como você 
pode conferir no verso dessa edição.

E você, Participante ainda Ativo, não se esqueça: seu 
Plano de Previdência Privada cresceu mais ainda em im-
portância com a recém aprovada reforma da previdência 
pública. Tire suas dúvidas no encarte desta edição e no 
webinar (seminário on-line), que será realizado em breve.

Desejamos que você continue  
sendo feliz hoje e no futuro.



Com muita satisfação, podemos 
afirmar que nos saímos bem fren-
te aos desafios impostos pelo 
mercado em 2019, com ambos 
os planos superando novamente 
suas respectivas metas de renta-
bilidade.

O Plano BD teve um retorno de 
11,56% no acumulado do ano, 
contra uma meta de 10,23% (INPC 
+ 5,5% a.a.). Já o Plano CV I apre-
sentou uma diferença ainda maior 
do resultado para a meta: 14,23% 
de rentabilidade, contra 9,78% da 
meta (IPCA + 5,25% a.a.).

Os resultados positivos permi-
tiram a aprovação de uma série 
de medidas que beneficiarão os 
Participantes, as quais podem ser 
conferidas a seguir!

TAXA DE 
CONTRIBUIÇÃO DO BD 
REDUZ PARA MENOR 
NÍVEL DESDE 1986
Em reunião extraordinária realiza-
da no dia 10 de janeiro, o Conselho 
Deliberativo aprovou mais uma re-
dução na taxa de contribuição dos 
Assistidos do Plano BD², passando 
de 20% para 19,20%.

Com essa medida, a taxa extraor-
dinária chega ao seu menor ní-
vel desde 1986, o que representa 
mais uma conquista histórica para 
os associados, que veem o Plano 
BD fortalecido, proporcionando 
melhorias ano a ano, de forma 
equilibrada!

REAJUSTES DOS  
PLANOS BD E CV I 

PLANO BD
Por ter superado a meta, o reajuste 
dos benefícios do Plano BD em 2020 
será, conforme prevê o regulamento, 
equivalente a 100% do INPC 
acumulado no ano anterior: 4,48%.

Considerando os efeitos do reajuste 
pelo INPC acumulado em 2019 
(4,48%) e a redução da contribuição 
em 0,80 p.p. para os participantes 
vinculados ao regulamento de 2003, 
a variação do benefício desses 
Participantes Assistidos em 2020 
será acima da inflação, de 5,52%!

PLANO CV I
FASE DE RENDA CERTA  
A PRAZO CERTO
Pagos nos primeiros 22 anos de 
aposentadoria programada, os be-
nefícios de renda certa a prazo cer-
to são reajustados em função da 
variação da cota no período desde 
a data da aposentadoria.

Para quem se aposentou em janei-
ro de 2019, por exemplo, o reajuste 
será de 8,438%, superior à inflação 
medida pelo IPCA de 4,31%.

Para quem se aposentou nos de-
mais meses do mesmo ano, o rea-
juste será proporcional ao período 
em que se inicia o pagamento do 
benefício, podendo ser conferidos 
em nosso site.

Destaca-se ainda que, para os be-
nefícios concedidos até 2017, cuja 
taxa de juros atuarial adotada na 
concessão era de 5,50%, o reajuste 
será de 8,181%.

FASE DE RENDA VITALÍCIA
Para os benefícios vitalícios conce-
didos com data anterior ao ano de 
2019, o índice de reajuste é calculado 
com base na rentabilidade do plano 
no ano corrente, descontada da taxa 
de juros atuarial, não podendo ser su-
perior ao IPCA acumulado, nem infe-
rior a 30% deste.

No ano de 2019, a rentabilidade do 
plano superou a meta atuarial, im-
plicando num reajuste de 100% do 
IPCA, que foi de 4,31%.

Para os benefícios vitalícios conce-
didos em 2019, o reajuste aplicado 
considera a regra acima, equivalente 
ao período em que se inicia o paga-
mento do benefício até o final do ano.

REDUÇÃO NA  
TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
Outra preocupação da Capef, além 
da boa aplicação dos recursos, está 
na constante busca pela redução 
da taxa de administração dos seus 
Planos. E temos o prazer de anun-
ciar que obtivemos essa conquista 
tanto para o Plano BD, quanto para 
o Plano CV I.

A partir da atualização dos estudos 
atuariais, para o exercício de 2020, a 
taxa de administração do Plano BD 
será reduzida de 8% para 7%, o que 
permite o aumento da reserva utili-
zada para pagar as obrigações aos 
associados. 

Já no Plano CV I, a taxa de admi-
nistração do Participante Ativo 
reduzirá de 5% para 4,5%, geran-
do o mesmo efeito de acréscimo 
para a conta individual de cada 
participante, pela redução dessas 
despesas.

Esta é a terceira queda observada 
nas taxas em um intervalo de ape-
nas cinco anos. Veja mais na maté-
ria da página 8!

Para que essas medidas fossem 
possíveis, foi necessário que hou-
vesse a combinação de dois fato-
res: redução de despesas adminis-
trativas e aumento do número de 
Participantes.

  DESPESAS
Com relação ao primeiro ponto, 
ressalta-se que a Capef vive uma 
cultura forte de economia e sus-
tentabilidade no seu dia a dia já há 
alguns anos. 

Prova disso é que no último Estudo 
de Despesas Administrativas divul-
gado pela Previc (Superintendência 
Nacional de Previdência Comple-
mentar) em dezembro de 2018, a 
Capef ficou em 7º lugar no ranking 
do indicador Custo Anual por Par-
ticipante dentre as Entidades do 
Brasil, estando à frente inclusive de 
EFPC’s com maior número de Parti-
cipantes e patrimônio.

 PARTICIPANTES
Outro aspecto que permitiu a apro-
vação dessas reduções foi o au-
mento no quantitativo de Partici-
pantes Ativos do Plano CV I. Para se 
ter uma ideia, apenas nos últimos 
três anos tivemos a adesão de mais 
de 600 funcionários, sendo 257 ape-
nas em 2019!

Esse resultado foi consequência 
de alguns trabalhos desenvolvidos 
pela Entidade em parceria com o 
Banco do Nordeste.

HISTÓRICO DE REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO PLANO BD

AS CONQUISTAS 
DE UM ANO 
DESAFIADOR

2003
20%

25%

19,20%

26%

2019
2020

20%

2004
2005

27%

2006

28%

2007
25%

2009 23%

2010 21,25% 21,25%

2011

21,5%

2012 2013

29%

2008

As expectativas para um 2020 cheio de boas  
notícias já começaram a virar realidade para  
os Participantes da Capef!

Outra taxa que será reduzida no próximo ano para os 
Participantes do Plano CV I será a de Solvência, que 
passará de 1,4% para 0,7%. 

Da mesma forma, com base nos estudos de adequa-
ção da taxa de solvência atuarial do Plano CV I (taxa 
destinada a garantir o equilíbrio atuarial do plano re-
ferente aos benefícios vitalícios, concedidos em regi-
me mutualista), concluiu-se pela possibilidade de re-

dução, tendo em conta a evolução na maturidade do 
plano, em sua modalidade de contribuição definida.

Dessa forma, o Participante do plano terá mensal-
mente 1,4 p.p. (0,7 p.p. da contribuição do Participan-
te + 0,7 p.p. da contribuição do Patrocinador) a mais 
em sua conta individual mensalmente.

Ou seja, mais um ponto a ser celebrado pelos nossos 
Participantes!

Taxa de Solvência do Plano CV I é reduzida
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26º SEMINÁRIO CONTA 
COM CONVIDADOS 
INÉDITOS

OSeminário de Investi-
mentos e Benefícios 
da Capef chegou à sua 
26ª edição com convi-

dados inéditos na plateia: 11 Parti-
cipantes de estados diferentes, ga-
nhadores da promoção “Seminário 
sem Fronteiras”.

Essa campanha teve como objetivo 
dar a oportunidade aos Associados 
que residem fora de Fortaleza para 
acompanhar o evento mais impor-
tante da agenda anual da Caixa.

Realizado nos dias 21 e 22 de no-
vembro no BNB Passaré, o Seminá-
rio reuniu nossos Participantes com 
os profissionais de investimentos 
da Capef e especialistas de institui-
ções financeiras, para discutir o ce-
nário econômico e traçar a Política 
de Investimentos para 2020.

Na ocasião, os Participantes dos 

TAXA DE 
JUROS DO 
PLANO CV I  
É REDUZIDA 
PARA 2020

planos tiveram a oportunidade de 
ser parte ativa na determinação 
das estratégias de aplicações dos 
recursos, tendo como base os 
cenários macroeconômicos apre-
sentados pelos profissionais con-
vidados.

VÍDEO MOSTRA 
PARTICIPAÇÃO DOS 
GANHADORES
Para registrar esse momento úni-
co, foi realizado um vídeo mos-
trando como foram os dois dias de 
evento na visão dos ganhadores 
da promoção.

SEMINÁRIO SEM FRONTEIRAS

Assista ao vídeo completo em 
nosso site: www.capef.com.br

Um dos assuntos mais debati-
dos no 26º Seminário de Inves-
timentos e Benefícios foi o atual 
cenário de taxa de juros no Brasil. 
Após reunião do Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom) realizada 
em dezembro, a Selic (taxa bási-
ca de juros do país) foi reduzida 
mais uma vez, chegando a 4,5%, 
menor percentual já registrado 
na história.  

Como reflexo em parte dessa 
queda da taxa de juros, o es-
tudo de aderência realizado 
anualmente pela gestão da 
Capef apontou a necessida-
de da redução da taxa de ju-
ros (meta de rentabilidade) do 
Plano CV I, passando de 5,25% 
a.a. para 5% a.a a partir de ja-
neiro de 2020.

Referida medida tem como ob-
jetivo adequar as premissas do 
nosso Plano à realidade do país 
e ajustar a taxa de juros do Plano 
a patamares praticados no mer-
cado previdenciário. 

IMPACTO PARA OS 
PARTICIPANTES
Uma projeção de rentabilidade a 
uma taxa de juros menor signifi-
ca uma redução no benefício pro-
jetado e/ou aumento do custeio.

Importante ressaltar que essa é 
apenas uma projeção de meta. 
No caso de o Plano obter um de-
sempenho melhor do que o es-
perado como já vem ocorrendo, 
ao longo dos anos tanto o bene-
fício projetado quanto o custeio 
vão se adaptando aos resulta-
dos obtidos.

O EVENTO
Participaram da mesa de abertura 
(da esquerda para a direita): Ju-
randir Mesquita, Diretor Presidente 
da Capef; Cláudio Freire, Diretor 
de Administração do BNB, repre-
sentando a presidência do Banco; 
Henrique Tinoco Aguiar, Presiden-
te do Conselho Deliberativo; e Leo-
nardo da Hora, Vice-Presidente do 
Conselho Fiscal 

- Nós acreditamos que a confiança 
é o que regula, em termos funda-
mentais, o contrato de relação en-
tre a Capef e seus Participantes. 
É lógico que por ter sede somente 
em Fortaleza, nós investimos mui-
to em tecnologia. Mas nós investi-
mos também no contato pessoal, 
de forma que o contato por meios 
tecnológicos seja complementar  
destacou durante o discurso inicial 

do evento, o Diretor 
Presidente da Ca-
pef, Jurandir Mes-
quita.

- Nós sabemos que 
este Seminário, 
além de elevar a go-
vernança da Capef, 
permite um maior 
nível de transparên-
cia da gestão das 

aplicações, das metas 
atuariais, da alocação 
de recursos. E eu esti-
mulo cada vez mais que 
os aqui presentes ou 
que estejam assistindo 
por vídeo conferência, 
participem de forma 
ativa desse momento -  
ressaltou o diretor de 
Administração do BNB, 
Cláudio Freire.

Cláudio Freire, Diretor 
de Administração do 

BNB

SEMINÁRIO 
PERMITE UM 

MAIOR NÍVEL DE 
TRANSPARÊNCIA 
DA  GESTÃO DAS 

APLICAÇÕES”
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No primeiro dia do evento do Diretor 
Presidente da Abrapp, Luís Ricardo 
Marcondes Martins, abordou a janela 
de oportunidades aberta para o cresci-
mento da Previdência Complementar 
Fechada e os desafios para a gestão do 
estoque de recursos dos planos de be-
nefícios, na palestra de tema: “Cenários 
da Previdência Complementar no Perío-
do Pós-Reforma”.

Em seguida, especialistas da Rio Bravo 
Investimentos e da Vinci Partners apre-
sentaram os cenários macroeconômi-
cos para 2019. Pela tarde, os Participan-
tes ficaram por dentro das alternativas 
de investimentos no cenário atual de 
taxa de juros.

No dia 22/11, Guilherme Benites, Sócio 
e Diretor da Aditus Consultoria Finan-
ceira, falou sobre Estratégias de Aloca-
ção de Ativos e Rentabilidade dos In-
vestimentos. Posteriormente, o Diretor 
de Previdência da Capef, Fran Bezerra, 

realizou duas apresentações seguidas. 
A primeira delas, “Plano Família: Quem 
Ama, Cuida”, teve como foco explicar as 
características do plano previdenciário 
que está em desenvolvimento pela Ca-
pef, direcionado aos familiares dos nos-
sos Participantes.

Na segunda, o diretor demonstrou a 
situação previdenciária e atuarial dos 
Planos BD e CV I. O Diretor de Adminis-
tração e Investimentos, Marcos Miran-
da, veio na sequência para apresentar 
a situação dos Investimentos da Capef.

PROPOSTA DA POLÍTICA 
DE INVESTIMENTOS 
PARA 2020
Ao final do evento, após debate en-
tre Participantes e dirigentes, Marcelo 
D’Agostino, gerente de Investimentos da 
Capef, apresentou a proposta da Políti-
ca de Investimentos para 2020.

ACESSE ÀS APRESENTAÇÕES E FOTOS DO EVENTO EM:  WWW.CAPEF.COM.BR.

APRESENTAÇÕES

INDICADORES RESOLUÇÃO 
CMN 4.661 POLÍTICA 2019 POSIÇÃO OUT/2019 PROPOSTA DE 

LIMITES 2020 

RENDA FIXA 100 70 - 100 86,83 68 - 100
RENDA VARIÁVEL 70 0 - 5 3,07 0 - 6
ESTRUTURADOS 20 0 - 3 - 0 - 3
IMOBILIÁRIO

20 0 - 10
7,77 7,63

   Imóveis 6,91 4,73
   Fundos Imobiliários 0,86 7,63
OP. COM PARTICIPANTES 15 0 - 10 2,33 0 - 10
INV. NO EXTERIOR 10 0 - 2 - 0 - 3

INDICADORES RESOLUÇÃO 
CMN 4.661 POLÍTICA 2019 POSIÇÃO OUT/2019 PROPOSTA DE 

LIMITES 2020 

RENDA FIXA 100 62 - 100 78,02 50 - 100
RENDA VARIÁVEL 70 0 - 10 8,94 0 - 18
ESTRUTURADOS 20 0 - 5 - 0 - 7
IMOBILIÁRIO 20 0 - 8 6,65 0 - 10
OP. COM PARTICIPANTES 15 0 - 10 5,58 0 - 10
INV. NO EXTERIOR 10 0 - 5 0,81 0 - 5

PLANO BD

PLANO CV I



PLANO CV I X PLANOS DE 
MERCADO: QUAIS AS TAXAS 
MAIS ATRATIVAS?

Uma das conquistas dos 
nossos Participantes 
destacadas nesta edição 
foi a redução da Taxa de 

Administração dos planos da Ca-
pef. No caso do Plano CV I, objeto 
desta matéria, a taxa foi reduzida 
de 5% para 4,5%, o que representa 
um ponto percentual a mais na con-
ta individual de cada Participante 
do Plano mensalmente. 

Após a divulgação dessa redução 
pelos nossos canais em dezembro, 
recebemos algumas dúvidas, onde 
Participantes comparavam nossa 
taxa com a de Entidades Abertas de 
Previdência Complementar, confun-
didos principalmente pelas nomen-
claturas dessas taxas.

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
X TAXA DE 
CARREGAMENTO
Antes de mais nada, é importante 
compreender que a Taxa de Admi-
nistração de Participante Ativo do 
Plano CV I da Capef, que incide so-
bre as contribuições mensais, é de-
nominada na previdência aberta de 
taxa de carregamento.

Existem planos de previdência ofere-
cidos no mercado com taxa de carre-
gamento inferiores a 2% ou até nulas. 

Contudo, são acompanhados da 
taxa de administração financeira, 
que embora pareça baixa (variando 
de 1% a 3%), gera um impacto nega-
tivo considerável no acúmulo de re-
cursos, pois é cobrada anualmente 
sobre os recursos acumulados pelo 
Participante no plano de benefícios.

No caso do Plano CV I, o Participan-
te Ativo não paga taxa anual sobre 
o patrimônio acumulado, e isso faz 
toda a diferença!

Quanto mais tempo o recurso per-
manece no plano, que é típico de 
poupança para fins previdenciários, 
mais oneroso fica para o participan-
te ao longo dos anos.

Para facilitar o entendimento, veja o 
quadro abaixo:

INDICADORES
PLANO DE 
MERCADO 

(ENTIDADE ABERTA)

PLANO CV I
(ENTIDADE FECHADA)

Taxa de 
Administração  
(chamada de 
Carregamento nas 
Entidades Abertas, 
incide sob a 
contribuição mensal)

ENTRE  
0,5% E 7% 4,5%

Taxa de solvência 
atuarial (para cobrir 
eventuais déficits)

NÃO HÁ 0,7%

Taxa de Adm. 
Financeira  
(incidência sobre  
o patrimônio)

ENTRE  
1% E 3% NÃO HÁ

Taxa de 
Administração 
(Incidência sobre o 
patrimônio)

NÃO HÁ

2,7% DE UMA 
ÚNICA VEZ,  

NO MOMENTO  
DA CONCESSÃO. 

Como pode-se observar, os planos 
de mercado cobram sobre cada 
contribuição do participante ativo 
uma taxa de carregamento que varia 
entre 0,5% e 7%, enquanto o Plano 
CV I cobra 4,5%.

Embora essa taxa possa, em alguns 
casos, superar as praticadas pelos 
planos de mercado, a taxa mais im-
pactante para os poupadores é a de 
administração financeira cobrada 
pelas Entidades Abertas e incidente 
anualmente sobre o patrimônio total 
individual acumulado.

Nos planos de mercado, ela varia 
de 1% a 3%. No Plano CV I, não 
há cobrança de taxa anual sobre 

Entenda porque aderir ao Plano CV I é sempre mais vantajoso  
do que planos de mercado

Embora as taxas do Plano CV I sejam 
consideravelmente menos onerosas 
do que aquelas observadas nos pla-
nos de mercado, a gestão da Capef 
tem buscado formas de reduzir des-
pesas, aumentar os níveis de adesão e 
outras formas de receitas, para poder 

viabilizar taxas administrativas ainda 
menores.

Graças a esses esforços, obtivemos 
algumas conquistas nesse sentido nos 
últimos anos. Confira no gráfico abaixo 
o histórico de redução da Taxa de Ad-
ministração do Plano CV I.

HISTÓRICO DE REDUÇÃO

ENTIDADES 
ABERTAS VISAM 
LUCRO, ENTIDADES 
FECHADAS, NÃO!
A lógica é fácil de compreender: se em um mesmo 
negócio uma empresa visa lucro e a outra não, ob-
viamente a que tem fins comerciais cobrará mais 
pelo mesmo produto. E é assim no segmento de 
Previdência Complementar.

Enquanto as Entidades Abertas (EAPC) existem 
como forma de produto para as instituições finan-
ceiras, as Entidades Fechadas (EFPC) são enca-
radas como mais um benefício aos empregados 
da empresa, assim como os planos de saúde, 
vale-alimentação etc. É uma maneira da empresa 
oferecer uma garantia de estabilidade financeira 
ao seu funcionário no futuro e, com isso, tornar o 
emprego mais atrativo para ele.

Sendo assim, justamente por não ter fins lucra-
tivos, as taxas cobradas pelas EFPC’s são exclu-
sivamente aquelas necessárias à cobertura das 
despesas de administração dos planos e, por 
isso, são menores do que as encontradas nos 
planos de mercado.

o patrimônio, sendo cobrada uma 
única vez, no momento da conces-
são de benefício, a taxa de 2,7%, 
destinada a custear as despesas 
administrativas durante a fase de 
benefício.

Para melhor compreensão das di-
ferenças comentadas, ilustramos 
na simulação abaixo os valores 
acumulados na aposentadoria no 
Plano CV I e em dois diferentes 
planos de mercado oferecidos por 
EAPC’s, que mostram o impacto 
das taxas no saldo acumulado e 
na renda mensal a ser recebida 
pelo Participante:

VARIÁVEIS
PLANO DE 
MERCADO 

1

PLANO DE 
MERCADO 

2

PLANO 
CV I

Contribuição 
mensal *

R$  
400,00

R$  
400,00

R$  
400,00

Idade na 
adesão ao 
Plano

25 25 25

Idade 
Projetada na 
Aposentadoria

60 60 60

Saldo 
Acumulado R$ 379.332,68 R$ 

347.138,58
R$ 

455.356,59

Renda vitalícia R$  
1.414,85

R$  
1.303,17

R$  
2.286,70

Considerando as contribuições efetuadas pelo  
patrocinador (existente apenas no CV I)

Saldo 
Acumulado

R$  
379.332,68

R$ 
347.138,58

R$ 
910.713,18

Renda vitalícia 
projetada

R$  
1.414,85

R$  
1.303,17

R$  
4.573,41

*A parcela da contribuição destinada aos 
benefícios não programados (de risco) foi 
excluída para fins de comparação.

CRITÉRIOS ADOTADOS

VARIÁVEIS
PLANO DE 
MERCADO 

1

PLANO DE 
MERCADO 

2

PLANO 
CV I

Taxa de juros Projetada  
(fase de benefícios) 5% 5% 5%

Taxa de Administração  
(sob a contribuição) 2% 0,5% 4,5%

Taxa de Administração  
(sob o saldo na aposentadoria) 0% 0% 2,7%

Taxa de Adm. Financeira  
(sob o patrimônio) 1% 1,5% 0%

Repasse do excedente à meta 
atuarial 20% 20% 100%

Quantidade de contribuições 
por ano 13 13 13

Quantidade de benefício por ano 13 13 13

Conforme mostrado, apesar da taxa sobre a 
contribuição mensal do Plano CV I ser supe-
rior a dos dois planos citados, ao final, o valor 
do benefício projetado do CV I é 61,62% su-
perior ao Plano de Mercado 1 e 75,47% maior 
do que o Plano de Mercado 2, sem considerar 
as contribuições efetuadas pelo Patrocinador, 
existente apenas no Plano CV I.

Se considerarmos as contribuições do Patro-
cinador, a diferença fica ainda mais elevada: 
o benefício projetado do Plano CV I ficará 
223,24% superior ao Plano de Mercado 1 e 
250,94% maior do que o Plano de Mercado 2.

5,6%
5,3%

5,0%

4,5%

2010

2015
2016

2020

HISTÓRICO DE REDUÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA PLANO CV I
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Telma Ribeiro Rezende. 
Depois dos 60 anos de 

idade, uma vida dedicada 
ao Banco do Nordeste e 

da perda precoce de seu 
marido, a participante 

encontrou forças para viver 
o seu sonho de infância: 

JOGAR TÊNIS. 

NUNCA É TARDE PARA COMEÇAR

Quantos sonhos acumulamos em 
nossa infância? Para muitos, esses 
sonhos ficam adormecidos e são 
esquecidos até que se atinja a vida 
adulta. Para a alagoana Telma Ribei-
ro Rezende não foi assim. Depois dos 
60 anos de idade, uma vida dedicada 
ao Banco do Nordeste e da perda 
precoce de seu marido, a participan-
te encontrou forças para viver o seu 
sonho de infância: jogar tênis.

Tudo começou quando Telma tinha 
nove anos e morava próximo a um 
clube tênis. Ver as partidas de longe 
despertou o desejo da menina pelo 
esporte que encontrou resistência 
de seus pais para realizar seu sonho. 
“Naquela época era só para estudar e 
esporte não era muito apreciado pe-
los pais, salvo alguns atletas que se 
saiam bem e os pais deixavam”, lem-
bra a Participante.

A oportunidade de concretizar o so-
nho só foi aparecer após a sua apo-
sentadoria, quando um neto quis jo-
gar tênis e ela o acompanhou até a 
quadra. Esse episódio a fez pensar 
que aquela também era a sua vez. 
Ela começou a treinar com o neto e 
após um ano na quadra resolveu in-
vestir em si mesma. Com o talento 
despertado, Telma treinou bastante 
com muita disciplina e começou a 
se destacar. Ela passou a ganhar de 
concorrentes mais novos e até mais 
experientes. Ao longo de seis anos se 
dedicando ao tênis, ela coleciona 22 
troféus e uma diversidade de títulos.

Hoje a participante viaja para o inte-
rior e dá palestras para mostrar à ter-
ceira idade a importância da prática 
do tênis. “Você não precisa fazer o 
que eu faço. Você pode chegar onde 
eu estou sim, mas independente dos 
prêmios, vá lá, joga uma bolinha, isso 
já melhora muito a concentração do 
idoso, você faz exercício, conhece 
pessoas e faz amizades”.

O esporte foi muito importante para 
que Telma superasse seus problemas. 
Na quadra ela foca sua concentração 
no jogo e deixa todas as suas preocu-
pações. “Eu perdi meu esposo cedo e 
fiquei muito triste. Eu tenho certeza 
que se não fosse o tênis eu estaria no 
sofá chorando as mágoas, tomando 
remédio. Eu tenho certeza que não 
estaria nessa qualidade de vida que 
estou hoje”, conta a aposentada.

Aos 60 anos, participante encontrou na aposentadoria a chance 
de viver seu sonho de infância

Não deixem a máquina 
esfriar. Nós somos uma 

máquina, então procurem 
fazer algo que te coloque em 

movimento. Qualquer esporte 
é bom, mas eu recomendo 

o tênis porque ele é para 
qualquer idade. Além de 

na quadra ser possível de 
você deixar todas as suas 

preocupações, sua qualidade 
de vida, sua percepção e seus 

movimentos melhoram. O 
movimento da bola para lá 

e para cá é o segredo capaz 
de proporcionar a qualidade 
de vida que a terceira idade 

precisa para viver mais feliz 
nessa fase da vida”.
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PANORAMA DOS PLANOS BD E CV I
NOV - DEZ/2019

GESTÃO TRANSPARENTE

1.319
Beneficiários de 
Pensão              

40
Beneficiários de 
Pensão              

Total: 6.457

Total: 5.982

3.867
Participantes  

Assistidos  
(Aposentados)         

267
Participantes  
Assistidos  
(Aposentados)         

1.271
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

7,68% 
Imobiliário
0,79%  
Investimentos no Exterior

3,39%  
Renda Variável

9,30%  
Renda Variável

87,40% 
Renda Fixa         

72,43% 
Renda Fixa         

6,94% 
Imobiliário

4,39%  
Estruturado

2,27% 
Operações com 
Participantes

5,41% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO NOV/19 DEZ/19 ACUM/19
Renda Fixa 0,76 1,52 11,07
Renda Variável 7,62 1,57 71,84
Imobiliário 0,50 1,31 7,29
Operações com Participantes 0,58 1,07 9,98
Total dos Investimentos 0,94 1,51 11,56
Meta Atuarial 0,97 1,67 10,23

DISCRIMINAÇÃO NOV/19 DEZ/19 ACUM/19
Renda Fixa 0,53 1,23 10,08
Renda Variável 1,94 6,14 42,08
Imobiliário 3,89 11,63 48,12
Investimentos no Exterior -0,49 3,65 25,06
Estruturado 0,11 1,26 1,36
Operações com Participantes 0,71 1,10 10,51
Total dos Investimentos 0,88 2,45 14,23
Meta Atuarial 0,92 1,58 9,78

DEMONSTRAÇÃO NOV/19 DEZ/19
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 3.553.346 3.582.936

Provisões Matemáticas (B) 3.475.254 3.561.865
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 78.092 21.071

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

DEMONSTRAÇÃO NOV/19 DEZ/19
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 1.119.386 1.157.463

Provisões Matemáticas (B) 1.118.627 1.156.878
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 759 585

(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

5.675 
Ativos

PLANO CV I

IFIX11

IBRX-50

IBOVESPA

Meta atuarial 
(INPC +5,5%a.a.) 10,23

9,78

11,56

14,23

4,48

4,31

5,96

5,96

29,15

29,15

31,58

31,58

35,98

35,98

Rentabilidade BD

INPC 

CDI

IFIX11

IBRX-50

IBOVESPA

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

Rentabilidade CV I

IPCA 

CDI



Convite
Venha comemorar 
o Dia do Participante 
em uma noite de 
reencontros, música 
e diversão!

JANTAR 
DANÇANTE

23/JAN/20

18H

BNB CLUBE 
SEDE ALDEOTA

www.capef.com.br


