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NOVAS REDES 
Capef lança páginas no Instagram 

e Linkedin  

CAMPANHA DE ADESÃO AO PLANO CV I 
É RETOMADA EM 2020

por um Futuro Melhor

JANTAR DANÇANTE 
Participantes se reúnem para  

celebrar conquistas

CORONAVÍRUS 
As consequências para  
o mercado financeiro  



PARCERIA

PREMIADAPREMIADAPREMIADA
Acesse o informativo em 
nosso site para pontuar!

Agora você tem mais opções para acompanhar 
o Seu Plano de Previdência!

SIGA-NOS E FIQUE POR DENTRO DA CAPEF!

@capef.oficial /capefoficial

Além do Facebook e Youtube, em 2020 a Capef também passa a 
marcar presença em mais duas redes sociais: Instagram e Linkedin.

No Instagram, os seguidores poderão ter acesso a notícias da 
Entidade, conteúdos sobre educação financeira e previdenciária, 

promoções, fotos dos nossos eventos, vídeos dentre outros.

No Linkedin, rede que segue um propósito corporativo, teremos 
artigos sobre Previdência Complementar, vagas de estágio e 

emprego, notícias sobre a Capef, vídeos e muito mais!

CAPEF LANÇA PÁGINAS 
NO INSTAGRAM  

E LINKEDIN 
INFORMAÇÕES 
PARA IR   
DISPONÍVEIS  
EM NOSSO 
SITE
Começou no dia 2 de março o 
prazo para os contribuintes en-
tregarem a declaração do Impos-
to de Renda Pessoa Física (IRPF) 
2020, relativa ao ano-base 2019. 
A entrega das declarações pela 
internet vai até as 23h59 do dia 
30 de abril.

O programa gerador da decla-
ração está disponível no site da 
Receita Federal para download 
(receita.economia.gov.br).

Destaca-se que o Comprovante 
de Rendimentos, com informa-
ções da Capef necessárias ao 
preenchimento da declaração, já 
está disponível em nosso site. 

APOSENTADOS E  
PENSIONISTAS
Para ter acesso, os Assistidos 
deverão realizar o login na área 
interna do site, clicar em Menu 
“Demonstrativos” e, em seguida, 
“Comprovante de Rendimentos” 
– ou CLICAR AQUI.

Os Participantes Assistidos e Be-
neficiários de Pensão também 
receberão o documento impres-
so em suas residências.

PARTICIPANTES  
ATIVOS
Os Participantes Ativos devem 
realizar o login na área interna 
do site, acessar o menu “Outros 
Serviços”, “Informações de IRPF” 
– ou CLICAR AQUI.

Ressalta-se que no documento 
direcionado a esse público cons-
tam informações sobre emprés-
timos e contribuições extra folha, 
já que as contribuições ordinárias 
descontadas em folha de paga-
mento constam no Comprovante 
de Rendimentos disponibilizado 
pelo Banco do Nordeste.
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“Navegar é preciso, viver não é preciso”, o genial poe-
ta português Fernando Pessoa nos inspira a visitar 
as unidades onde nossos participantes trabalham, 
oportunidade para realizarmos  prestação de contas 
da gestão e conversarmos com os colegas que ain-
da se encontram sem cobertura previdenciária, ten-
tando mostrar-lhes o quão menos revolto podem ser 
os mares a serem navegados no futuro se puderem 
contar com o suporte financeiro do nosso Plano CV I. 
Estamos retomando a pleno vapor, a partir do mês de 
março, as nossas viagens e encontros com os nossos 
participantes.

Renovamos a necessidade de estarmos na vida dos 
participantes presencialmente e virtualmente. No se-
gundo caso, a Capef ampliou o seu raio de comuni-
cação ingressando no Instagram e no Linkedin, dois 
importantes aplicativos de redes social e profissional. 
Navegue você também e dê o seu feedback.

No mês de janeiro, realizamos a tradicional confrater-
nização do Dia do Participante, momento de alegrias 
e reencontros com todos aqueles que desfrutam dos 
benefícios de possuir um plano de previdência com-
plementar administrado pela Capef. 

As novas regras da recente Reforma da Previdência 

suscitam muitas dúvidas entre os participantes, inclu-
sive sobre seus impactos nos planos administrados 
pela Capef. Objetivando sanar essas dúvidas, a Capef 
foi convidada pelo BNB a participar, juntamente com a 
Área de Desenvolvimento Humano do Banco, do Pro-
grama “Plataforma Alô: Reforma da Previdência e Ca-
pef”, onde pudemos conversar sobre o tema, via siste-
ma de videoconferência, com participantes da Capef 
lotados nas diversas Unidades do BNB. 

Os bons resultados apresentados pelos planos admi-
nistrados pela Capef no ano de 2019 mereceram até 
manifestação dos nossos conselheiros (veja nesta 
Edição). Podemos até ficar um pouco envaidecidos, 
mas sobretudo ficamos com o sentimento de amplia-
ção da nossa responsabilidade em dar continuidade 
a esse trabalho, conquistando a cada dia a satisfação 
dos Participantes. E por falar em satisfação, estamos 
lançando uma nova forma de pesquisa, mais rápida e 
instantânea. Participe!

O início de 2020 confirma que este ano será mais uma 
vez de grandes desafios.

Embarque conosco na superação destes desafios, o 
porto seguro do seu benefício de previdência comple-
mentar é nosso destino.



A pós muitos debates 
e polêmicas, a Refor-
ma da Previdência foi 
aprovada e os brasilei-

ros já seguem novas regras no 
sistema previdenciário brasileiro 
desde novembro de 2019. Em 
resumo, a medida alterou duas 
variáveis em relação ao benefí-
cio do INSS: a data de elegibili-
dade ao benefício, normalmente 
adiando essa data, e a fórmula 
de cálculo de benefício, geral-
mente reduzindo o benefício.

Diante disso, fica a reflexão:  
se antes já era difícil chegar à 
aposentadoria dependendo exclu-
sivamente da Previdência Social, 
quem se arrisca agora, com essas 
mudanças? 

Buscando conscientizar nosso pú-
blico com relação a esse assunto, 
a Capef, em parceria com a área 
de Desenvolvimento Humano do 
Banco do Nordeste, retoma em 
2020 a campanha de adesão ao 

Plano CV I, que completa 10 anos 
de existência em maio.

Com o tema “Juntos Por um Futu-
ro Melhor”, realizaremos uma série 
de ações, como visitas presen-
ciais, promoções, eventos de edu-
cação financeira e previdenciária, 
dentre outras, seguindo o modelo 
de sucesso da campanha realiza-
da no último ano. 

VISITAS COMEÇAM 
EM MARÇO
Das ações previstas na campanha, 
a que mais costuma proporcionar 
resultados positivos são as visitas 
presenciais.

É o momento em que diretores e 
profissionais da Entidade vão lite-
ralmente para a estrada, viajando 
por diversas cidades que ainda 
possuem significativa quantidade 
de funcionários não aderentes. O 
objetivo é subsidiar e estimular os 
não aderentes neste importante 

momento de tomada de decisão, 
que poderá impactar o seu futuro e 
o de seus familiares. 

Na ocasião, funcionários já aderen-
tes também têm a oportunidade de 
se atualizar sobre a situação Capef, 
por meio da apresentação realizada 
pelo Diretor presente.

Em 2020, o primeiro estado a re-
ceber nossos representantes será 
a Bahia, seguido de Maranhão, 
Sergipe e Alagoas, todos ainda em 
março. Nos demais meses, tam-
bém serão visitados Paraíba, Piauí, 
Pernambuco, Rio Grande do Nor-
te, Ceará, Minas Gerais e Espírito 
Santo.

Para se ter uma ideia da efetividade 
da ação, em 2019 a campanha as-

segurou a proteção previdenciária 
de 135 funcionários que aderiram 
ao plano, de um total de 258 visita-
dos. Esses números representam 
uma taxa de sucesso significativa 
de 52,3%

A agência de Patos/PB, por exem-
plo, foi um dos destaques no quesi-
to adesão. Dos quatro funcionários 
não aderentes, todos se inscreve-
ram no plano. Para o gerente da 
agência, Bruno Vasconcelos, o con-
tato direto dos representantes da 
Caixa foi “de extrema importância 
para esclarecer todas as dúvidas”

“Apesar de existirem vários canais 
de atendimento, nenhum substitui a 
forma presencial. Espero que essas 
visitas nas unidades sejam cons-
tantes”, destacou.

PROMOÇÃO 
“INDICAÇÃO 
PREMIADA”!
Como parte da campanha “Juntos 
Por um Futuro Melhor”, a Capef lan-
ça a partir de março a promoção 
“Indicação Premiada”.

Até novembro, aqueles que in-
dicarem colegas para aderir ao 
Plano CV I poderão a concorrer 
a prêmios como R$ 1.000 reais 
em vale-compras em uma loja de 
eletrônicos!

Destaca-se que poderão ser premia-
dos: quem indica e quem adere!

Veja mais detalhes da promoção 
no verso deste informativo!

 

Juntos por
um Futuro 
Melhor
Campanha de Adesão ao Plano CV I retoma 
em 2020 com promoção e viagens

Outra ação que visa aproximar a 
gestão da Capef do seu público 
e que vem obtendo sucesso é o 
já tradicional Encontro com Par-
ticipantes.

Promovido pela Diretoria da Ca-
pef em conjunto com a Ouvido-
ria, os Encontros proporcionam 
a realização de debates, troca de 
informações, esclarecimento de 
dúvidas e prestação de contas 
sobre o desempenho dos planos 
BD e CV I.

Cada evento teve a participação 
de um representante da Diretoria 
da Capef, além da presença do 
BNB e demais parceiros: CAMED, 
AABNB, AFBNB e alguns sindica-
tos locais.

No último ano, foram realizados 16 
Encontros em diferentes cidades 
do país onde o Banco do Nordes-
te atua. No total, contamos com 
a presença de 707 participantes, 
com média de 44 participações 
por evento.

Em uma escala de 0 a 5, a média 
de aprovação do evento foi de 4,81, 
de acordo com a Pesquisa de Sa-
tisfação realizada ao final de cada 
evento. Destaca-se que 99% dos 
respondentes classificaram os en-
contros como muito bom ou bom.

Ressalta-se que em 2020 os even-
tos continuarão sendo realizados. 
Atente-se aos nossos canais de 
comunicação para posteriores 
agendamentos em sua localidade 
e participe!

ENCONTROS ALCANÇAM MAIS DE  
700 PARTICIPANTES EM 2019

Bruno Vasconcelos,  
gerente da agência  

de Patos/PB

APESAR DE 
EXISTIREM 

VÁRIOS 
CANAIS DE 

ATENDIMENTO, 
NENHUM 

SUBSTITUI 
A FORMA 

PRESENCIAL”

Encontro realizado em Aracaju/SE em 2019
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PARTICIPANTES 
CELEBRAM CONQUISTAS 
EM JANTAR DANÇANTE  
NO BNB CLUBE 

Com motivos de sobras 
para comemorar, a Capef 
promoveu no último dia 
23 de janeiro um jantar 

dançante em homenagem ao Dia 
do Participante. O evento aconte-
ceu no BNB Clube (Aldeota) e reuniu 
aproximadamente 200 convidados, 
entre ativos, assistidos e acompa-
nhantes.

Os ótimos resultados obtidos pelos 
investimentos em 2019, que pro-
porcionaram melhorias aos Partici-
pantes dos Planos BD e CV I, deram 
o tom da festa.

O Diretor Presidente da Capef, Ju-
randir Mesquita, listou no discurso 
de abertura as principais conquis-
tas do ano, dentre elas: a superação 
da meta de rentabilidade de ambos 
os planos; a redução da taxa de 
contribuição extraordinária do Pla-

PLATAFORMA 
ALÔ DESTACA 
REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA E 
OS IMPACTOS  
NA CAPEF

CONSELHEIROS EXALTAM 
TRABALHO EM EQUIPE 

no BD2 ao nível mais baixo desde 
1986 (de 20% para 19,20%); a redu-
ção da Taxa de Administração dos 
Planos BD e CV I; a redução da Taxa 
de Solvência do Plano CV I; além da 
expressiva quantidade de adesões 
ao Plano CV I, 257.

O Banco do Nordeste e a Capef 
promoveram no último dia 30/01 
um Seminário on-line sobre a Re-
forma da Previdência e os impac-
tos nos Planos da Capef.

Na oportunidade, o superinten-
dente de Desenvolvimento Hu-
mano, Marcos Marinelli, o diretor 
de Previdência da Capef, Fran 
Bezerra, e o atuário da Entidade, 
Sérgio Cardoso, explanaram o 
assunto e esclareceram dúvidas 
ao vivo pela Plataforma Alô, dis-
ponível por videoconferência aos 
funcionários ativos do BNB lota-
dos em todo o Brasil.

Para aqueles que não tiveram a 
oportunidade de acompanhar o 
evento em tempo real, disponi-
bilizamos o vídeo completo em 
nosso site.

Você pode assisti-lo clicando 
aqui ou acessando www.capef.
com.br, seção de Vídeos. 

ENCARTE REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA E OS IM-
PACTOS NOS PLANOS 
DA CAPEF
Vale lembrar que na última edi-
ção do informativo ‘Acontece’, 
enviamos um encarte anexo so-
bre o assunto. Se você ainda não 
viu, o arquivo também está dis-
ponível em nossa página.

Representando a AABNB, o presi-
dente da Associação, José Edson 
Braga, lembrou da importância da 
data. O dia 24 de janeiro de 1924 
simboliza o marco histórico da 
criação da Previdência Social no 
Brasil. “Até essa data, ninguém se 
aposentava nesse país. Se traba-
lhava até morrer. Onde estava a 
dignidade das pessoas?”, questio-
nou-se, antes de destacar uma das 
conquistas obtidas pelos Partici-
pantes da Capef, graças aos bons 
resultados.

– Quando a Capef foi criada, era 
mais fácil de se administrar. Eram 
muitos funcionários e poucos 
aposentados. Agora é o inverso. E 
nós não deixamos de receber nos-
so salário nem um dia sequer. Pre-
cisamos dar importância a esses 
fatos. Em 1986, houve um acordo 
entre os aposentados e a Capef já 
para corrigir o déficit. Ali, a contri-
buição extraordinária passou de 
10% para 20%. E só agora, após 
34 anos, essa taxa baixou para 
menos de 20%. Graças ao traba-
lho da Capef e também à nossa 
persistência, pois estamos lá no 
dia a dia, marcando colado. Eles 
sabem como a gente fala, “aper-
reia”. E essa é a nossa obrigação 

Trabalho em equipe. Para os 
membros do Conselho Delibera-
tivo da Capef, esse foi o principal 
fator que levou os Planos da Ca-
pef a obter bons resultados no 
último ano e, assim, proporcionar 
conquistas relevantes para os 
Participantes.

– Os resultados obtidos são 
frutos de esforço continuado 
de toda equipe (funcionários e 
gestores capacitados e dedica-
dos), todos atuando com espe-
cial atenção e foco na obtenção 
do melhor desempenho, cujo fim 
último é proporcionar melhor 
benefício para os associados, 
sem se descuidar da segurança 
na aplicação dos recursos – 
frisou o conselheiro Lourival 
Nery.

O membro Jofran Peixoto seguiu 
a mesma linha de Lourival ao dar 
seu ponto de vista sobre o elevado 
nível de performance dos Planos 
da Capef.

– É importante para todos os 
Participantes o excelente traba-
lho que a Equipe da Capef vem 
realizando ao longo do tempo. 
A excelência dos profissionais 
da Entidade é a garantia de que 
podemos esperar sempre bons 
resultados. Especialmente, o 
desempenho do último ano, que 
possibilitou essa redução da 
contribuição ao plano BD, por 
parte dos assistidos e do Banco, 
a nível histórico. Estamos todos 
nós de parabéns. Esperamos 
que possamos reduzi-la ainda 
mais nos próximos anos – 
sinalizou Jofran.

– disse José Edson Braga.

Como representante do Banco 
do Nordeste, o Diretor Financei-
ro e de Crédito, Antônio Jorge, 
fez questão de registrar seus 
elogios à Capef pelos números 
alcançados.

– Antes de ser diretor do BNB, eu 
sou participante da Capef. E pos-
so assegurar que, dada as dificul-
dades apresentadas em 2019, a 
performance alcançada pela Enti-
dade é digna, de fato, de todos os 
elogios.  E que esse resultado sir-
va de motivação para que possa-
mos alcançar as metas em 2020 
– enalteceu o Diretor.

Após a fala do Diretor, os convida-
dos puderam assistir a uma apre-
sentação de dança ao ritmo de 
tango, salsa e bolero.

Na sequência foi realizado um 
sorteio de prêmios entre os con-
vidados presentes: Smart Tv, Air 
Fryer, um fim de semana com 
acompanhante nas redes de ho-
teis credenciados “Nordeste Fé-
rias” e uma mensalidade na Aca-
demia de Dança Adriel Rocha para 
15 Participantes.

– Foi um ano de muita alegria para nós. Os re-
sultados mostraram isso. Mas isso tudo é re-
sultado do trabalho daqueles que se dedicam à 
Entidade, seja Diretoria, funcionários, Patroci-
nador. Eu, por exemplo, estou na Capef por amor, 
porque gosto de trabalhar na empresa. Sou 
formado nessa área, já fui do Conselho Fiscal, 
do Conselho Deliberativo, Diretoria e agora es-
tou presidente. Mas o mais importante de tudo 
isso é ser Participante dos dois planos. Porque 
mandatos são passageiros, mas eu sempre se-
rei Participante da Capef, com muito orgulho –  
ressaltou o Diretor Presidente.

Confira as fotos  
do evento em 

nosso site:  
www.capef.com.br

Isso tudo é resultado 
do trabalho daqueles 

que se dedicam à 
Entidade”

Jurandir Mesquita
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AS CONSEQUÊNCIAS 
DO CORONAVÍRUS 
SOBRE O MERCADO 
FINANCEIRO

Arápida disseminação do 
coronavírus, além das ví-
timas fatais, tem deixado 
suas marcas na econo-

mia global. Origem do surto e com 
o segundo maior PIB do planeta, a 
China tem experimentado uma de-
saceleração em sua economia. E o 
impacto é sentido no mundo inteiro, 
sobretudo em países que depen-
dem das exportações para o país 
asiático, como o Brasil.

Na tentativa de conter o alastra-
mento do vírus, a China adotou 
medidas drásticas para diminuir o 
fluxo de pessoas nas ruas e deslo-
camentos pelo continente asiático. 
As bolsas de valores globais apre-
sentaram queda em janeiro. O preço 
do barril de petróleo caiu abaixo de 
US$ 60 pela primeira vez em quase 
três meses. O dólar se valorizou em 
relação ao real. E até as projeções 
para a Selic – a taxa básica de ju-
ros da economia brasileira – foram 
revistas.

No dia 27 de janeiro, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) admitiu 
que errou na sua avaliação inicial 
sobre os efeitos do coronavírus. A 
organização passou a classificar 
o risco do novo vírus como “eleva-
do”, e não mais “moderado”. A OMS 
disse também que a doença ainda 
não se trata de uma emergência de 
saúde global, mas que “pode vir a 
ser”. As últimas foram a gripe suína 
(H1N1), o vírus zika e o ebola.

A reclassificação do coronavíus e 
também o aumento do número de 
mortos e infectados dispararam o 
alarme da volatilidade global e aver-
são ao risco. O primeiro reflexo foi 
no mercado financeiro, e as bolsas 
mundo afora mantiveram-se em 
queda. Um movimento que, a gros-
so modo, refletiu o temor de que a 
atividade econômica na China e no 
mundo todo se desacelere ainda 
mais que o esperado.

Em resumo, o medo de que o surto 
afete o desempenho da economia 
mundial em 2020 levou investido-
res a buscarem aplicações mais 
conservadoras, mesmo que 
isso signifique obter um ren-
dimento menor. Esse mo-
vimento já influenciou os 
investimentos no Brasil 
em 2020. O Ibovespa, in-
dicador mais importante 
do desempenho médio 
das cotações das 
ações negocia-
das na B3 - 
Brasil, 

Receio de que surto afete economia global gera instabilidade 
nos mercados e atinge Renda Variável

10 CUIDADOS  
PARA PREVENIR  
O CORONAVÍRUS
Medidas restritivas para conter o avanço do coro-
navírus já estão em andamento em vários países. 
No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) montou um grupo de trabalho para 
monitorar o avanço da doença.

Em meio ao cenário de alerta, o Ministério da Saú-
de orienta 10 cuidados básicos que podem redu-
zir o risco geral de contrair ou transmitir infecções 
respiratórias agudas, incluindo o novo coronaví-
rus:

Bolsa, Balcão, fechou no negativo 
em janeiro: -1,63%. 

PLANOS DA CAPEF  
FORAM IMPACTADOS 
EM JANEIRO
Em janeiro, o Plano BD alcançou 
1,02% de retorno, superior à meta 
atuarial de 0,68%. Já o Plano CV I 
obteve 0,38% de rentabilidade, con-
tra uma meta de 0,66%. 

Ambos os planos foram impac-
tados pelo desempenho negativo 
dos segmentos de Renda Variável 
e Fundos de Investimentos Imobi-
liários (FII). No caso do primeiro, o 
resultado foi reflexo da aversão ao 
risco motivada pela epidemia do 
coronavírus, conforme explicado 
na matéria. Com relação aos FII’s, 
após uma performance muito po-
sitiva em dezembro/2019, no mês 

de janeiro observou-se 
uma correção, devido 

a uma alta realização 
de lucro no mercado.

SAÚDE

EVITAR CONTATO PRÓXIMO COM 
PESSOAS QUE SOFREM DE INFECÇÕES 
RESPIRATÓRIAS AGUDAS;

LAVAR FREQUENTE AS MÃOS, 
ESPECIALMENTE APÓS CONTATO DIRETO 
COM PESSOAS DOENTES OU COM O MEIO 
AMBIENTE;

HIGIENIZAR AS MÃOS APÓS TOSSIR 
OU ESPIRRAR;

NÃO COMPARTILHAR OBJETOS DE USO 
PESSOAL, COMO TALHERES, PRATOS, 
COPOS OU GARRAFAS;

MANTER OS AMBIENTES BEM 
VENTILADOS

EVITAR CONTATO PRÓXIMO A PESSOAS 
QUE APRESENTEM SINAIS OU SINTOMAS 
DA DOENÇA;

EVITAR CONTATO PRÓXIMO COM ANIMAIS 
SELVAGENS E ANIMAIS DOENTES EM 
FAZENDAS OU CRIAÇÕES.

UTILIZAR LENÇO DESCARTÁVEL 
PARA HIGIENE NASAL

COBRIR NARIZ E BOCA QUANDO 
ESPIRRAR OU TOSSIR

EVITAR TOCAR MUCOSAS DE OLHOS, 
NARIZ E BOCA;
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“A CAPEF É MINHA MÃE, 
MEU PORTO SEGURO, 

MEU BEM-ESTAR, MINHA 
SEGURANÇA”

D urante o mês de fe-
vereiro, nossos par-
ticipantes foram 
convidados a contar 

como tem sido sua experiência 
com a Capef. Por meio das res-
postas, recebemos e-mails com 
depoimentos inspiradores, dentre 
eles, o do aposentado Addy Félix 
de Carvalho, de 81 anos. 

O Sr. Addy tinha pouco mais de 
20 anos quando a Capef foi cria-
da. Tento iniciado como funcio-
nário na lotação de Petrolina (PE) 
desde 1961, ele lembra os bons 
tempos como “benebeano”. “A 
gente vivia em clima de constan-
te confraternização uns com os 
outros, compartilhando alegria, 
bem-estar, animados com a ideia 
de que assim seria para sempre”. 

Jovem, na época, ele estava en-
cantado com a estabilidade pro-
porcionada pelo banco e não se 
preocupava com a “tal aposen-
tadoria”. Não imaginava a impor-
tância de se preocupar com o seu 
futuro e o de sua família.

“Acho que a gente, na verdade, 
contava apenas com a aposenta-
doria do INSS, imaginada como 
suficiente para viver bem, viajar 
pelo mundo, gozar a vida, enfim, 

como compensação para o la-
bor de tantos e tantos anos.”

Mas a aposentadoria chegou. 
Em 1990 ele pode enfim des-
frutar de todo seu investimento 
ao longo de 27 anos de contri-
buição. A Capef esteve e con-
tinua presente em cada passo 
deste processo. Hoje, 30 anos 
depois, o Sr. Addy reconhece 
a importância desse investi-
mento a longo prazo. “Aquela 
pequena instituição que nascia 
para ‘bem-estar e segurança’ 
de poucas centenas de famí-
lias do BNB, é, cada vez mais, 
‘bem-estar e segurança’ para 
mim, para minha família, como 
para centenas e centenas de 
aposentados da constela-
ção benebeana que faz parte 
da história do nosso querido 
BNB”, lembra ele.

A parceria entre BNB e Capef foi 
suficiente para permitir a conti-
nuidade da estabilidade que o 
Sr. Addy tinha ao longo de sua 
vida como funcionário do ban-
co. Ao longo desses 53 anos de 
existência, a Capef conquistou 
a confiança de muitos benebe-
anos, como o Sr. Addy, em pro-
porcionar a segurança de um 
futuro estável. 

Addy Félix

A CAPEF é 
minha mãe, meu 

porto seguro, 
meu bem 

estar, minha 
segurança. Por 

isso bendigo 
e agradeço 

aos céus a sua 
existência e a 

do próprio BNB”
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PANORAMA DOS PLANOS BD E CV I
JAN/2020

GESTÃO TRANSPARENTEESPAÇO DO PARTICIPANTE

1.326
Beneficiários de 
Pensão              

40
Beneficiários de 
Pensão              

Total: 6.456

Total: 5.993

3.860
Participantes  

Assistidos  
(Aposentados)         

267
Participantes  
Assistidos  
(Aposentados)         

1.270
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

7,14% 
Imobiliário

0,78%  
Investimentos no Exterior

4,26%  
Renda Variável

14,81%  
Renda Variável

86,67% 
Renda Fixa         

67,50% 
Renda Fixa         

6,79% 
Imobiliário

4,37%  
Estruturado

2,28% 
Operações com 
Participantes

5,40% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO JAN/20 ACUM/20
Renda Fixa 1,26 1,26
Renda Variável -1,46 -1,46
Imobiliário -0,56 -0,56
Operações com Participantes 1,73 1,73
Total dos Investimentos 1,02 1,02
Meta Atuarial 0,68 0,68

DISCRIMINAÇÃO JAN/20 ACUM/20
Renda Fixa 1,24 1,24
Renda Variável -1,94 -1,94
Imobiliário -5,00 -5,00
Investimentos no Exterior -0,24 -0,24
Estruturado 0,82 0,82
Operações com Participantes 1,70 1,70
Total dos Investimentos 0,38 0,38
Meta Atuarial 0,66 0,66

DEMONSTRAÇÃO JAN/20
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 3.594.812

Provisões Matemáticas (B) 3.562.536
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 32.276

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

DEMONSTRAÇÃO JAN/20
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 1.169.662

Provisões Matemáticas (B) 1.169.061
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 601

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

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

COMPARATIVO DO DESEMPENHO 
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2020)

COMPARATIVO DO DESEMPENHO 
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2020)

PLANO BD

5.686 
Ativos

PLANO CV I

IFIX11

IFIX11

IBRX-50

IBRX-50

IBOVESPA

IBOVESPA

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

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

0,68

0,66

1,02

0,38

0,19

0,21

0,38

0,38

-1,88

-1,88

-1,63

-1,63

-3,76

-3,76

Rentabilidade BD

Rentabilidade CV I

INPC 

IPCA 

CDI

CDI



PREMIAÇÃO

Promoção válida até 31 de novembro de 2020

QUEM INDICA QUEM ADERE

1º SORTEADO: 1º SORTEADO:

COMO PARTICIPAR: 
Acesse capef.com.br/indicacaopremiada e siga as instruções da página!

2º AO 19º SORTEADOS: 2º AO 19º SORTEADOS:

1 mini caixa de som 
bluetooth Capef

1 mini caixa de som 
bluetooth Capef

1 Vale-Compras de 

R$ 1.000,00 
em uma loja de eletrônicos!

1 Vale-Compras de 

R$ 1.000,00 
em uma loja de eletrônicos!


