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EMPRÉSTIMoS
Condel aprova melhorias 

emergenciais na política de EAP

Em meio às incertezas econômicas 
ocasionadas pela pandemia do novo 

coronavírus, diretor tranquiliza 
Participantes e destaca  

estratégias da Capef

Foco no 
loNgo 
PRazo

CoNSolIDaDo
Plano CV I completa 10 anos do seu 

lançamento em maio

Da PIoR MaNEIRa
Milhões estão aprendendo lições 

valiosas sobre dinheiro



CoMo aDERIR À SUSPENSÃo 
PRogRaMaDa?
Aqueles que ainda não ativaram essa opção, poderão 
realizá-la pela área restrita do nosso site, Menu “Emprés-
timo”, Opção “Proposta”, “Migração”, selecionando o con-
trato que deseja alterar.

Os Participantes que possuem empréstimo contrata-
do até março desse ano e que ainda não aderiram à 
Suspensão Programada, podem ativar essa opção até 
31 de agosto, que também terão um mês adicional de 
suspensão em 2020, desde que o trimestre seleciona-
do esteja dentro do ano corrente. Para todos os de-
mais empréstimos contratados após o final de março, 
já com suspensão programada ou que venha a migrar 
para esse opção, permanece a regra geral de apenas 3 
meses de suspensão.

Importante: Caso o Participante opte pela sus-
pensão programada, as parcelas mensais serão 
recalculadas, tendo em vista a redução da quanti-
dade de meses para quitação do contrato.

A suspensão refere-se apenas à prestação de emprés-
timo, sendo cobrado normalmente o valor referente à 
constituição do Fundo Garantidor de Empréstimo (taxa 
cobrada para garantir as liquidações dos empréstimos, 
quando da ocorrência de falecimento do Participante).

as demais regras da política de eap permanecem 
inalteradas.

trImestre de suspensão contrat-
ado

mês de suspensão  
adIcIonal

Janeiro/Fevereiro/Março MAIo
Fevereiro/Março/Abril MAIo
Março/Abril/Maio Junho
Abril/Maio/Junho Julho
Maio/Junho/Julho Agosto
Junho/Julho/Agosto MAIo
Julho/Agosto/setembro MAIo
Agosto/setembro/outubro MAIo
setembro/outubro/novembro MAIo
outubro/novembro/Dezembro MAIo
novembro/Dezembro/Janeiro MAIo
Dezembro/Janeiro/Fevereiro MAIoAs mudanças, que passam a valer a partir do 

mês de maio, contemplam a atualização 
pela inflação dos valores máximos por fai-
xa etária, a ampliação dos prazos máximos 

de contratação de empréstimos em 12 meses (válido 
apenas para 2020, inclusive repactuação), bem como 
um mês adicional de suspensão do pagamento da 
prestação do EAP para os contratos com “Suspensão 
Programada”.

nova tabela de Valores e prazos – planos Bd e cV I

Sensível aos efeitos provocados pela 
pandemia do novo coronavírus, 
o Conselho Deliberativo aprovou 
algumas medidas na Política de 
Empréstimos que visam beneficiar os 
Participantes da Capef.

PARCERIA

PREMIADAPREMIADAPREMIADA
Acesse o informativo em 
nosso site para pontuar!

CoNDEl aPRova MElhoRIaS 
EMERgENCIaIS  Na PolíTICa 
DE EMPRÉSTIMoS

FaIxa Idade Valor máxImo prazo máxImo

I Até 65 Anos R$107.000,00 96 MEsEs
II DE 66 A 75 Anos R$80.000,00 96 MEsEs
III DE 76 A 79 Anos R$46.000,00 72 MEsEs
IV DE 80 A 90 Anos R$31.000,00 48 MEsEs

Importante: caso você não queira esse mês 
adicional de suspensão, informe à Capef até o dia 
30 de abril!

Destaca-se que os novos valores irão vigorar em de-
finitivo, enquanto a ampliação nos prazos será válida 
apenas em 2020, retornando à tabela anterior em 2021.

Contratos de empréstimo na modalidade “Suspensão 
Programada” ganham mês adicional de suspensão do 
pagamento da prestação do EaP

Na política de EAP da Capef, existe um mecanismo que 
prevê a Suspensão Programada do pagamento das 
prestações de empréstimo por três meses no ano.

Todos os empréstimos contratados até o final de mar-
ço, já com adesão à suspensão programada ou que 
venham migrar para essa opção até o mês de agos-
to, poderão ter, além dos três meses já previstos, um 
mês a mais de suspensão excepcionalmente neste ano 
de 2020. De modo geral, esse  mês adicional será o de 
maio. Contudo, quem já estava com a parcela de maio 
programada para suspensão terá um mês de pausa 
adicionado no final do trimestre escolhido.
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Quando iniciamos em janeiro, o clima era de otimismo 
e as expectativas dos mercados eram: o crescimento 
global deve melhorar; os mercados emergentes, ape-
sar de alguma oscilação, devem ter um desempenho 
significativo; ativos de maior risco devem apresen-
tar resultados melhores que títulos do governo; e por 
aí vai. Só que todos fomos surpreendidos e o cenário 
que se configurou nos últimos meses foi completa-
mente diferente: o mercado reprecificou uma possível 
depressão global; setores onde se esperava expansão 
foram ‘amassados’; os mercados emergentes em es-
pecial  apontaram para desempenhos insignificantes, 
até mesmo bem negativos.

A principal razão: um fator não econômico, um novo 
vírus letal provocou tudo isso. Isolamento social, qua-
rentena. A crise passou rapidamente da economia real 
para os mercados financeiros. Diante das incertezas, 
houve uma fuga de ativos de risco. As Bolsas de Va-
lores do mundo todo vêm apresentando oscilações 
bem superiores ao que seria razoável para o mercado 
de renda variável, além dos impactos também na renda 
fixa e fundos imobiliários.

E nós, como estamos vivenciando esse momento?

Apesar da pandemia do novo coronavírus, estamos fazen-
do tudo para afetar o mínimo a rotina de relacionamento 
dos participantes com a Capef. O atendimento presencial 
teve de ser suspenso, mas o contato por todos os demais 
canais (WhatsApp, Fale Conosco do site e o 0800 – úni-
co em tempo parcial) foram mantidos. Já tínhamos um 
Plano de Continuidade dos Negócios, também definimos 
e colocamos em prática um Plano de Contingência, que 
permitiu nos adequarmos rapidamente para o sistema 
home office (teletrabalho) e assim iremos permanecer, 
até que termine o período de isolamento social.

Os investimentos dos planos BD e CV são bem resilien-
tes, embora devam sofrer um pouco com essas oscila-
ções bruscas no curto prazo. Ambas as carteiras estão 
diversificadas e com os riscos monitorados. 

A liquidez disponível, em ambos os planos, é adequada 
e dispomos de recursos suficientes, sem necessidade 
de venda de ativos, para honrar os nossos compromis-
sos de pagamento de benefícios aos participantes.

Na estratégia que estamos executando, temos manti-
dos nossas posições, baseadas nos fundamentos, ao 
mesmo tempo que analisamos oportunidades que es-
tão surgindo em Renda Fixa (com o aumento das taxas 
de juros) ou em Renda Variável e em Fundos Imobiliá-
rios (com a queda dos preços desses ativos), que ten-
derão a nos beneficiar quando da volta à normalidade.

O Conselho Deliberativo está se reunindo quinze-
nalmente nesse período, acompanhando os inves-
timentos. E sensível aos efeitos da crise na vida dos 
participantes, aquele Colegiado aprovou alterações 
emergenciais na Política de Empréstimos. 

Os tempos são difíceis, mas felizmente são transitó-
rios. Sabemos que isso não durará para sempre.  É fun-
damental manter a calma.  

O momento e a inclinação de uma eventual recupera-
ção continuam sendo a maior incerteza. Mesmo não 
sabendo quando e quanto tempo o mercado levará 
para uma retomada após a crise atual, não podemos 
esquecer que o vínculo entre nós, participantes, e nos-
sa previdência complementar é bastante longo, poden-
do chegar a 50 anos ou mais, contando o tempo de 
contribuição e recebimento do benefício. Dessa forma, 
precisamos permanecer serenos, confiantes, e enten-
der que movimentos pontuais de curto prazo não de-
vem afetar nosso horizonte de retorno de longo prazo 
para os planos.  



A rápida dissemi-
nação do novo 
coronavírus, além 
das vítimas fa-

tais, tem gerado grandes 
impactos econômicos no 
mundo inteiro, o que tem 
elevado as preocupações 
dos investidores, como 
também dos governos.

Mas afinal, como a pan-
demia do COVID-19 está 
influenciando o mercado? 
Quais os impactos senti-
dos pelos Planos da Capef? 
Quais as estratégias adota-
das pela gestão para supe-
rar este momento? 

Para responder a essa e 
outras perguntas, trazemos 
uma entrevista com o nos-
so diretor de Administração 
e Investimentos, Marcos 
Miranda. Em um papo es-
clarecedor, o dirigente des-
tacou, dentre vários pontos, 
a importância de se manter 
a calma neste momento e 
lembrou que o foco da Pre-
vidência Complementar é o 
longo prazo.

qUaIS oS PRINCIPaIS 
IMPaCToS Da 
PaNDEMIa No MERCaDo 
FINaNCEIRo?
As medidas necessárias e 
prudentes ao combate da 
pandemia (isolamento so-
cial) estão no rumo certo. A 
questão é que a falta de uma 
clara perspectiva de quando, 
de fato, poderemos voltar à 
normalidade, tem feito com 
que a crise se desloque da 
economia real para o merca-

do financeiro. Os mercados 
passam a precificar uma re-
cessão profunda ou mesmo 
uma depressão da atividade 
econômica no curto prazo e 
uma recuperação ainda in-
certa no médio prazo.

Eu diria, então, que o principal 
impacto advém da incerteza. 
Como o vírus ainda está se 
espalhando, os efeitos não 
são tão facilmente mensu-
rados, qualquer tipo de infor-
mação faz com que os pre-
ços dos ativos negociados 
no mercado sofram fortes 
oscilações. As Bolsas de Va-
lores do mundo todo, nesse 
contexto, têm apresentado 
oscilações bem superiores 
ao que seria comum ou ra-
zoável para o mercado de 
renda variável. O que temos 
observado é uma busca por 
ativos mais seguros. 

A bolsa brasileira caiu 30% 
em março, colocando-o no 
ranking como o segundo 
pior mês da história da nos-
sa bolsa desde o Plano Real, 
perdendo apenas para agos-
to de 1998 (crise da Rússia, 
com queda de -39%). 

E a maior aversão a risco 
também tem impacto na 
Renda Fixa, pois leva a uma 
pressão nas taxas de juros de 
prazos mais longos, que são 
empurradas para cima, espe-
cialmente no caso do Brasil 
e dos países emergentes em 
geral, com alta relação Dívida/
PIB.  

Os fundos imobiliários (FIIs) 
também estão sendo impac-
tados, uma vez que são con-
siderados possíveis atrasos 
nos pagamentos de aluguéis, 

ou concessão de descontos 
temporários de alguns inqui-
linos e eventuais aumentos 
no índice de inadimplência. 
Fundos imobiliários de sho-
ppings estão dentre aqueles 
mais afetados devido às me-
didas de isolamento social.

CoMo ISSo SE REFlETE 
NoS PlaNoS Da CaPEF?
Os investimentos dos planos 
BD e CV são resilientes, mas 
sofrerão com as oscilações 
bruscas de mercado, no cur-
to prazo. 

No acumulado do ano até 
fevereiro, a rentabilidade do 
Plano BD foi de 1,33%, su-
perior à meta de 1,24%. Em 
março, no entanto, o retorno 
foi de -1,17%, contra uma 
meta de 0,65%. No ano, o pla-
no acumula 0,15% de retorno, 
contra uma meta de 1,90%.

Já no Plano CV I, a rentabili-
dade acumulada até feverei-
ro foi de -0,26%, contra uma 
meta de 1,26%. Em março, o 
Plano rendeu -5,91%, abaixo 
da meta de 0,50%. Com isso, 
em 2020 o plano acumula 
um retorno de - 6,16%, contra 
uma meta de 1,77%.

A turbulência nas Bolsas de 
Valores, queda do preço do 
petróleo, baixo consumo por 
conta do isolamento social, 
esse assombro da pandemia 
do coronavírus se traduz em 
períodos de rentabilidades 
negativas, ainda que mo-
mentâneas, em especial por 
conta da queda generalizada 
das ações, impactando o seg-
mento de renda variável e o 
movimento do mercado, que 
também afetou o segmento 

de fundos imobiliários. Cabe 
destacar que esses dois seg-
mentos, contudo, obtiveram 
excelente retorno em 2019. É 
importante também ressaltar 
que em razão de não temos 
necessidade de liquidez ime-
diata, em nenhum dos planos, 
que nos obrigue a negociar 
ativos com potenciais perdas, 
podemos atuar com calma, 
aproveitando oportunidades, 
e tão logo se verifique uma 
melhora das condições gerais 
da economia e das empresas, 
a expectativa é de recupera-
ção desses segmentos. 

CoMo oS PaRTICIPaNTES 
DEvEM REagIR CoM 
RENTabIlIDaDES 
NEgaTIvaS EM MESES DE 
INSTabIlIDaDE?
Nós que somos participantes 
devemos nos manter sempre 
atentos aos resultados dos 
nossos planos, bem como 
com o que está acontecendo 
na economia, especialmente 
nesses tempos de pandemia 
do coronavírus, mas a preo-
cupação não deve nos tirar a 
tranquilidade.

Não podemos esquecer que o 
vínculo entre nós, participan-
tes, e nossa previdência com-
plementar é bastante longo, 
podendo chegar a 50 anos ou 
mais, considerando o tempo 
de contribuição e recebimen-
to do benefício. Dessa forma, 
reconhecendo que o perfil da 
previdência complementar é 
de muito longo prazo, preci-
samos nos manter serenos 
e entender que movimentos 
pontuais de curto prazo não 
devem afetar nosso horizon-

| entrevista |
Diretor de Administração e Investimentos, Marcos Miranda,  
fala sobre impactos da pandemia do COVID-19 na Capef

te de retorno de longo prazo 
para os planos.  

qUal ESTRaTÉgIa 
vEM SENDo aDoTaDa 
PEla gESTÃo DoS 
INvESTIMENToS NESSE 
MoMENTo?
Não é de hoje que as carteiras 
de investimento dos planos 
BD e CV I estão diversificadas 
e com os riscos constante-
mente monitorados. As políti-
cas de investimento também 
determinam os limites de alo-
cação dos recursos dos pla-
nos por segmento. 

A maior parcela de investi-
mentos de ambos os planos 
é mantida em Renda Fixa, 
especialmente em Títulos 
Públicos Federais, ativos de 
baixo risco, com taxas de ju-
ros superiores à taxa de juros 
atuariais e marcação na cur-
va de juros (onde o valor des-
ses títulos é atualizado dia-
riamente, de acordo com os 
juros pré-definidos, sem ser 
impactado pela oscilação de 
preço que possa ocorrer no 
mercado).  Há também uma 
parcela menor desses títu-
los públicos, além de outros 
títulos privados (Letras Fi-
nanceiras de bancos de pri-
meira linha) com marcação a 
mercado (onde a atualização 
diária do preço do ativo de 
renda fixa nos permite saber 
quanto receberíamos naque-
le momento se realizásse-
mos a venda desses papéis 
que estão na carteira), que 
oscilam em função do movi-
mento dos juros no mercado.

As alocações em Renda Va-
riável e Fundos Imobiliários 
(segmentos mais impacta-
dos nessa crise) estão em 
patamar abaixo do limite 
máximo de onde poderíamos 
chegar de acordo com as 
políticas de investimentos. 
E, claro, no plano BD - por se 
tratar de um plano maduro – 
em uma parcela bem menor 
que as alocações feitas no 
plano CV I.

Especificamente no Plano CV 
I, fizemos uma alocação no 
segmento de Estruturados 
(Fundos Multimercados que 
têm liberdade para investir 
em diferentes ativos: papéis 
de renda fixa, ações de em-
presas, moedas, como o dó-
lar, derivativos e investimento 
no exterior), cujos resultados 
têm se mostrado interessan-

tes, mesmo nesses tempos 
conturbados, principalmente 
com os retornos na estraté-
gia em câmbio e juros.  

A liquidez disponível, em am-
bos os planos, é adequada e 
não temos qualquer necessi-
dade de venda de ativos nes-
se momento, portanto, não 
estamos sujeitos a qualquer 
movimentação mandatória, 
cuja realização (venda/saí-
da de algum papel aos pre-
ços atuais de mercado, para 
satisfazer compromissos) 
viesse a resultar em perdas 
concretas. Por isso, temos 
mantido nossas posições, 
baseadas nos fundamentos, 
e até aproveitando oportuni-
dades que estão surgindo em 
Renda Fixa (com o aumento 
das taxas de juros) ou Renda 
Variável e FIIs (com a queda 
dos preços dos papéis), que 
nos beneficiarão quando da 
volta à normalidade.

CoMo ESTá a qUESTÃo 
Da lIqUIDEz DoS 
PlaNoS?
Estamos bem confortáveis em 
termos de solidez e solvência. 
Sobre a liquidez, dispomos de 
recursos suficientes para hon-
rar os nossos compromissos 
de pagamento de benefícios 
aos participantes.

Especificamente em relação 
ao plano BD, temos na nossa 
Política de Investimentos um 
comando para mantermos li-
quidez no curto prazo de, no 
mínimo, quatro vezes o valor 
dos desembolsos líquidos 
mensais (pagamento dos be-
nefícios aos participantes). O 
nosso índice de liquidez de 
curto prazo do plano BD está 
em 1,98, ou seja, superior ao 
definido na política. 

Também, para o plano BD, 
iniciamos o cálculo de dois 
outros índices de liquidez 
utilizados pela PREVIC (Su-
perintendência Nacional de 
Previdência Complementar), 
nosso órgão regulador, em 
seu Relatório de Estabilidade 
da Previdência Complemen-
tar semestral:  O ILA (Índice 
de Liquidez Ampla) e o ILR 
(Índice de Liquidez Restrita).

O ILA mede a disponibilida-
de de ativos líquidos, inde-
pendentemente dos respec-
tivos prazos de vencimento, 

categoria (renda fixa e/ou 
ações) ou da volatilidade, 
para fazer frente às obriga-
ções com pagamentos de 
benefícios a participantes 
projetadas para os próximos 
cinco anos. Quanto maior o 
ILA, maior é a flexibilidade 
para a realização de ativos 
e evitar perdas. No caso do 
plano BD, estamos com ILA 
de 2,74, em patamar supe-
rior ao definido como dese-
jável pela PREVIC que é de 
2,0.

Já o ILR diferencia-se do ILA, 
na medida em que os recur-
sos considerados para com-
paração com as obrigações 
de até cinco anos estão restri-
tos aos fluxos de recebimento 
de juros e ao resgate do valor 
principal de renda fixa, além 
das LFT com qualquer venci-
mento. Assim, um plano com 
ILR inferior a um requer aná-
lise mais detalhada acerca 
da necessidade de realização 
de ativos para fazer frente às 
suas obrigações de curto pra-
zo. No caso do plano BD, es-
tamos com ILR de 1,37.

Já o Plano CV I, por se tratar 
de um plano relativamente 

novo, conta com grande re-
presentatividade das contri-
buições relativas aos seus 
participantes ativos no seu 
fluxo de recebimento. O vo-
lume de obrigações atual é 
bem inferior ao de contribui-
ções, o que concede boa si-
tuação de liquidez no curto e 
longo prazo.

PaRa oS PaRTICIPaNTES 
Do PlaNo bD, ExISTE 
RISCo Do REajUSTE 
No FINal Do aNo SER 
INFERIoR À INFlaçÃo?
Mantendo-se a situação de 
equilíbrio atuarial do plano, 
ainda que a meta atuarial 
não seja alcançada no ano, 
o reajuste pela integralidade 
do INPC estará praticamente 
garantido, pois a rentabilida-
de acumulada dos investi-
mentos do Plano BD desde 
2012 supera em muito a 
meta atuarial acumulada no 
período, sendo essa a condi-
ção inicial para a concessão 
do reajuste integral.

qUE MENSagEM voCê 
DEIxaRIa PaRa oS 
PaRTICIPaNTES? 
Nos encontramos em tem-
pos difíceis, mas que, fe-
lizmente, são transitórios. 
Ainda que as coisas fiquem 
ruins por algum tempo, sa-
bemos que isso não durará 
para sempre. 

Em momentos de quedas 
bruscas, motivadas por uma 
mudança abrupta de cená-
rio – como o que estamos 
vivenciando, é fundamental 
manter a calma.  Passada a 
crise, o normal é se ver uma 
forte tendência de recupe-
ração. Mesmo não sabendo 
quanto tempo o mercado 
levará para uma retoma-
da após a crise atual, quem 
investe em Previdência tem 
que ter sempre uma visão de 
longo prazo, portanto haverá 
tempo suficiente para uma 
recuperação.

Essa frase não é de mi-
nha autoria, mas acho bem 
apropriada ao se pensar em 
estratégias de investimen-
tos de longo prazo: “Esta-
mos em uma maratona e 
não em uma competição de 
100 metros rasos”.  

Estamos 
em uma 
maratona e 
não em uma 
competição  
de 100m 
rasos”

FoCo No 
loNgo PRazo 
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Nova PaRCERIa oFE-
RECE CaShbaCk EM 
CoMPRaS PoR E-CoM-
MERCE
Em um ano que começa desafiador, mas 
de celebrações importantes, a Capef anun-
cia uma nova parceria inovadora para o 
nosso Clube de Benefícios! 

A partir de junho os Participantes poderão 
usufruir de cashback (programa de recom-
pensa por reembolso) em mais de 350 
lojas de comércio eletrônico, parceiras da 
empresa Prev4U.

Isso quer dizer que suas compras reali-
zadas por meio da plataforma devolverão 
uma parte do que você gastou (cashback) 
em aportes facultativos ao seu plano ou 
em abatimentos das parcelas de emprésti-
mos ou mensalidades do plano de saúde (a 
depender do plano e perfil do Participante).

A nova parceria com o Prev4U está ali-
nhada com um dos principais objetivos 
da Capef, que é levar educação financeira 
aos participantes, estimulando a poupança 
previdenciária.

QUEM PODE SE BENEFICIAR
Os Participantes Ativos e Assistidos que es-
tejam em um dos perfis abaixo:

 participantes ativos do plano cV I -> 
saldo do cashback será utilizado como 
aporte facultativo ao Plano (podendo 
até ser deduzido do imposto de renda)

 participantes do plano Bd e 
participantes assistidos do plano cV I 
com contratos de empréstimos ativos 
-> saldo do cashback será utilizado 
para abatimento das parcelas de 
empréstimos

 participantes assistidos dos planos Bd 
sem contratos de empréstimos ativos 
-> saldo do cashback será utilizado 
para abatimento da contribuição 
extraordinária ao plano.

 participantes assistidos do plano cV I 
sem contratos de empréstimos ativos 
-> saldo do cashback será utilizado 
para abatimento da contribuição da 
Camed.

 os procedimentos para usufruir desse 
benefício serão divulgados em breve  
em nossos canais! 

PARCERIA COM A ‘CONECTA SOLU-
ÇÕES’ ENCERRADA
A Conecta Soluções, empresa parceira da 
Capef no Clube de Benefícios, anunciou o 
encerramento das suas atividades. Pen-
sando em manter as vantagens do Clube 
de Benefícios e oferecer o que há de me-
lhor para os nossos Participantes, a Capef 
firmou parceria com a Prev4U, oferecendo 
benefícios ainda mais relevantes em lojas 
de todo o país!

ajUDaNDo PESSoaS a 
CUlTIvaR E PRoSPERaR

“A CAPEF é minha 
mãe, meu porto 
seguro, meu bem
-estar, minha se-

gurança. Por isso bendigo e agra-
deço aos céus a sua existência e a 
do próprio BNB”.

As palavras acima são do aposen-
tado Addy Felix. Mas poderiam ser 
de qualquer um dos nossos 5.487 
Participantes Assistidos (aposen-
tados e pensionistas), que contam 
com o benefício dos planos BD e 
CV I para ter uma vida pós-laboral 
mais próspera.

Mãe, porto seguro, bem-estar, se-
gurança…essas são algumas das 

formas de tratamento para deno-
minar a Capef, que completou 53 
anos.

Fundada em 8 de março de 1967, a 
Entidade chega ao seu 53º aniver-
sário de maneira consolidada, se-
gura e considerada uma das refe-
rências no sistema de Previdência 
Complementar.

Isso porque já somos mais de 12 
mil Participantes, dentre Ativos e 
Assistidos. Em termos de patrimô-
nio, superamos a marca de R$ 5 bi-
lhões, o que nos classifica como a 
32ª maior Entidade do Brasil e a 2ª 
maior do Norte/Nordeste.

aNo DE CElEbRaçÕES:   
10 aNoS PlaNo Cv I!

Novo víDEo 
INSTITUCIoNal

Assista em capef.com.br, 
seção “Vídeos”.

Além de ficar marcado pelo 53º 
aniversário da Capef, 2020 entra 
para a história como o ano em 
que o Plano CV I chega à sua pri-
meira década de existência! 

Lançado em maio de 2010 com o 
objetivo de proporcionar uma vida 
financeira melhor, hoje e no futuro, 
para os funcionários do Banco do 
Nordeste e seus familiares, o Pla-
no CV I já ultrapassou a marca de 
R$ 1,1 bilhão em patrimônio!

Até a posição de março, conta-
biliza 6.017 Participantes, dentre 
eles: 5.707 Ativos, 268 aposenta-
dos e 42 beneficiários de pensão. 

Além disso, possui ainda 8.333 
dependentes inscritos. Isso signi-
fica que são milhares de familia-
res de Participantes que contam 
com o plano como instrumento 
de proteção contra situações ad-
versas. 

Destaca-se, ainda, os ótimos re-
sultados obtidos pela gestão dos 
investimentos sobre esse patri-
mônio. Para se ter uma ideia, nos 
últimos quatro anos (2016, 2017, 
2018 e 2019), a rentabilidade do 
Plano foi de 61,33%, equivalente a 
133% da meta atuarial acumulada 
e 148% do CDI acumulado.

jUNToS PoR UM FUTU-
Ro MElhoR
Buscando conscientizar nosso 
público com relação à importân-
cia da Previdência Complementar, 
sobretudo com a recém-aprova-
ção da Reforma da Previdência 

Social, a Capef retomou em 2020 
a campanha de adesão ao Plano 
CV I, novamente em parceria com 
a área de Desenvolvimento Hu-
mano do Banco do Nordeste.

Com o tema “Juntos Por um Futu-
ro Melhor”, realizaremos uma sé-
rie de ações, promoções, eventos 
de educação financeira e previ-
denciária, dentre outras, seguindo 
o modelo de sucesso da campa-
nha realizada no último ano. 

Uma das ações previstas é a visita 
presencial nos ambientes de tra-
balho dos funcionários do Banco. 
Anteriormente, esses eventos já 
estavam confirmados para iniciar 
em março. Contudo, diante do 
problema ocasionado pela pan-
demia do coronavírus, as viagens 
foram adiadas para datas ainda 
indefinidas. 

PRoMoçÃo “INDICaçÃo 
PREMIaDa” já ESTá 
valENDo!
Como parte da campanha “Jun-
tos Por um Futuro Melhor”, a Ca-
pef lançou em 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 ele-
trônicos! 

Poderão ser premiados: quem in-
dica e quem adere. Confira mais 
detalhes da campanha no verso 
deste informativo!

Para comemorar este ano especial, a 
Capef lançou um vídeo institucional 
que fala sobre a essência da nossa 
Entidade!

53anos
CLUBE DE
BENEFÍCIOS

A Capef disponibilizou em 
seu site a versão digital do 
Relatório Anual de Infor-
mações (RAI), referente ao 
exercício 2019!

A publicação, que tem como 
objetivo informar os atos de 
gestão praticados no último 
ano, destaca as conquistas 
obtidas pelos Participantes 
durante o ano, como: a su-
peração da meta de renta-
bilidade de ambos os pla-
nos; a redução da taxa de 
contribuição extraordinária 
do Plano BD2 ao nível mais 
baixo desde 1986 (de 20% 
para 19,20%); a redução da 
Taxa de Administração dos 
Planos BD e CV I; a redução 
da Taxa de Solvência do Pla-
no CV I; além da expressiva 
quantidade de adesões ao 
Plano CV I, 257.

Vale lembrar que o docu-
mento é um instrumento 
fundamental de presta-
ção de contas, em que são 
apresentados os resultados 
obtidos; as demonstrações 
contábeis; notas explicati-
vas; pareceres e políticas de 
investimentos, segregados 
pelos Planos BD e CV I.

RaI 2019 
DESTaCa 
CoNqUISTaS
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NÃo DEIxE 
PaRa 
aPRENDER 
NaS PIoRES 
hoRaS!

A s restrições impostas 
ao funcionamento do 
comércio e à circulação 
de pessoas, como for-

ma de conter o novo coronavírus 
têm ensinado à população, da pior 
maneira, um mantra da educação 
financeira: a importância de se 
poupar dinheiro para situações de 
emergência.

O Instituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getúlio Vargas esti-
ma que aproximadamente cinco 
milhões de brasileiros ficarão de-
sempregados até o mês de junho, 
aumentando para 17 milhões o nú-
mero de pessoas sem trabalho no 
país. A eles se somarão os 38 mi-
lhões de trabalhadores informais, 
que também estão impossibilita-
dos de obter qualquer renda.

Os números acima, que já são 
preocupantes por si só, se agra-
vam quando observamos outro 
aspecto: 65% dos brasileiros não 
possuem dinheiro guardado con-
tra imprevistos, de acordo com 
pesquisa realizada pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 
pela Confederação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL).

Para a educadora financeira Natalia 
Arcuri, criadora do canal do Youtu-
be “me poupe”, a reserva de emer-
gência pode ser comparada àquele 
kit de primeiros socorros que todos 

CUIDE MElhoR  
Do SEU DINhEIRo 
Na CRISE Do 
CoRoNavíRUS
O novo coronavírus chegou ao Brasil e, com ele, as consequências 
além da doença. A bolsa despencou, escolas e empresas suspen-
deram as suas atividades e, infelizmente, o número de infectados e 
mortos vem crescendo muito dia após dia. Com a quarentena força-
da, vivenciamos uma desaceleração da economia, o que pode vir a 
refletir em nosso bolso.

Para reduzir os riscos de problemas no futuro, é importante que você 
esteja preparado. Abaixo, listamos algumas dicas para que você pas-
se por essa crise sem dívidas e dores de cabeça.

Desta forma, não podemos correr o 
risco de aprender sobre essa neces-
sidade da mesma maneira que mi-
lhões de brasileiros estão aprenden-
do sobre a importância da reserva de 
emergência atualmente: quando não 
dá mais tempo!

Nunca é demais lembrar que recen-
temente tivemos a aprovação da Re-
forma da Previdência e os brasileiros 
já seguem novas regras no sistema 
previdenciário (INSS) brasileiro des-
de novembro de 2019.

Em resumo, a medida alterou duas 
variáveis em relação ao benefício do 
INSS: a data de elegibilidade ao bene-
fício, normalmente adiando essa data, 
e a fórmula de cálculo de benefício, ge-
ralmente reduzindo o benefício.

Diante disso, propomos mais uma 
reflexão: se antes já era difícil che-
gar à aposentadoria dependendo 
exclusivamente da previdência so-
cial, quem se arrisca agora, com es-
sas mudanças?

ajUDE UM ColEga a 
aPRENDER Da MElhoR 
MaNEIRa!
Se você é funcionário do Banco do Nor-
deste, é bem provável que já esteja asse-
gurado pela Previdência Complementar, 
uma vez que 90% dos empregados do 
BNB são Participantes de pelo menos um 
dos planos da Capef.

No entanto, é possível que você ainda te-
nha um colega do Banco que ainda não 
se atentou à importância do tema, e con-
tinua contando só com o INSS para uma 
aposentadoria digna.

Chegou a hora de ajudá-lo e se benefi-
ciar com isso!

Como já mostramos na página sete, em 
março, a Capef lançou a promoção “Indi-
cação Premiada”, onde aqueles que indi-
carem 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, além de uma caixa de 
som bluetooth!

Assim, você poderá fazer a diferença no 
futuro de algum colega querido e, de que-
bra, ganhar prêmios!

Confira mais detalhes da campanha no 
verso deste informativo.

temos em casa. “Ambas devem es-
tar lá, você deve saber onde estão, 
mas espera nunca precisar”, afir-
ma. Mas o fato é que todos prova-
velmente precisarão, um dia ou ou-
tro, como está acontecendo agora 
com tantos brasileiros.

lIçÕES qUE 
aPRENDEMoS CoM  
a SITUaçÃo
Diante de toda situação negativa, 
é possível absorver ensinamentos 
para a vida, e com essa não pode-
ria ser diferente.

Aqueles que perderam renda e não 
tinham uma reserva terão que bus-
car alternativas por vezes deses-
peradoras para sobreviver a esse 
momento desafiador.

Contudo, se você não foi afetado, 
ainda há tempo de refletir: caso 
perdesse sua renda hoje, por 
quanto tempo conseguiria manter 
seu padrão de vida até que a si-
tuação se estabilizasse?

Nathalia Arcuri explica que a reser-
va de emergência deve ser equiva-
lente a quatro vezes o seu custo 
de vida mensal. Portanto, se a sua 
resposta para a pergunta acima 
foi não, faça os cálculos e apro-
veite para começar agora mesmo.

É importante lembrar que o dinhei-
ro para essa finalidade deve ser 
aplicado em alternativas de inves-
timentos com alta liquidez, de pre-
ferência diária. Ou seja: que você 
possa sacar no mesmo dia.

voCê NÃo PoDE 
MUDaR o PaSSaDo, 
MaS PoDE MUDaR o 
FUTURo: tudo depende 
do que você fizer agora!
Se existe uma certeza maior do 
que a necessidade de uma reserva 
de emergência, é a que você pre-
cisará de uma renda satisfatória 
durante a aposentadoria. Só assim 
você poderá ter uma boa qualidade 
de vida quando parar de trabalhar.

Afinal, se tudo correr bem, todos 
envelheceremos!

A reserva de 
emergência pode 
ser comparada 
àquele kit de 
primeiros socorros 
que todos temos 
em casa. Ambas 
devem estar lá, 
você deve saber 
onde estão, mas 
espera nunca 
precisar”

Natalia Arcuri  
criadora do canal do 
Youtube  “Me Poupe”

PlaNEjaMENTo 
FINaNCEIRo

Aproveite o período de 
quarentena para anotar tudo 
o que você ganha e o que 
gasta. Ficará fácil enxergar 
o quanto está gastando em 
cada item e verificar se é 
possível sobrar dinheiro ou 
se a conta está mais aperta-
da do que o esperado.

SEM PâNICo
Não é necessário fazer 
estoques exagerados de pro-
dutos de higiene, comida e 
medicamentos. Além de ser 
desnecessário, considerando 
que este momento de qua-
rentena não deverá passar de 
um mês, você está tirando de 
outra pessoa a possibilidade 
de também poder ter acesso 
a itens básicos. Seja cons-
ciente e compre somente o 
necessário.

CoRTE o qUE NÃo 
É ESSENCIal
Após fazer seu planejamen-
to, revise e analise o que 
é gasto essencial, o que é 
possível substituir e o que dá 
para cortar. É possível que 
você tenha que fazer alguns 
sacrifícios para começar a 
poupar dinheiro, mas isso é 
passageiro e evitará trans-
tornos com seu futuro.

NÃo Faça  
gRaNDES DívIDaS
Está pensando em trocar de 
carro ou fazer uma grande 
viagem agora? Esta não é 
a melhor hora para essas 
despesas. Adiar esses 
planos por alguns meses irá 
trazer um impacto pequeno 
na sua vida, porém grande 
no seu bolso. Faça escolhas 
e gastos conscientes.

Assim como esta crise chegou rápido,  
esperamos que passe rápido também e 
que deixe poucas marcas. Até entendermos  
a dimensão do que estamos lidando, não tome 
decisões precipitadas sem uma boa motivação 
para isso.

“Me Poupe” 
Videos novos, gratuitos 
e incrivelmente valiosos 
$$$$ toda 2a e 5a,  
às 12h..

Confira mais detalhes da Campanha  
e partiCipe aCessando: 

www.capef.com.br/indicacacaopremiada
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CINCo DÉCaDaS  
DE MUITaS 
hISTóRIaS

Em 8 de março de 1967, a Ca-
pef nasceu com o propósito de 
proporcionar uma vida finan-
ceira melhor para as pessoas 
hoje e no futuro. Desde lá, já 
ajudamos muitos participan-
tes a garantir uma vida me-
lhor. Dentre eles, o nosso Par-
ticipante Assistido Sr. Moraes, 
que está conosco desde o ano 
de fundação da Entidade.

A história do aposentado com 
a Capef começou em outubro 
de 1967. Ele tinha acabado 
de ser empossado na agên-
cia BNB de Salinas/MG, no 
auge dos seus 18 anos. “Logo 
no início da minha entrada no 
Banco, já fui aderindo ao Plano 
da Capef, visando minha apo-
sentadoria privada para maior 
segurança no futuro.” Ao longo 
de 51 anos de trabalho, Moraes 
passou pelas agências de Sali-
nas/MG, Vitória da Conquista/
BA e Mundo Novo/BA, se apo-
sentando em março de 2019.
 
Ao BNB, ele dedicou toda sua 
vida. Foi seu primeiro e último 
emprego, no qual criou laços 
que carrega até hoje. Entre os 
diversos cargos que ocupou, 
ele lembra com carinho da ami-
zade que fez com os colegas 
da agência de Salinas, onde 
se aposentou no ano passado. 
“Como referência, não poderia 
deixar de citar a gerente geral 
Ireni Durães Rocha, a quem 
possuo tamanha admiração 

pela sua postura, competência 
e dedicação com os colegas. 
 
Ele lembra das diversas fa-
ses que passou durante sua 
trajetória no banco. “Quando 
ingressei as máquinas de es-
crever eram de datilografia, e 
as máquinas de somar e dimi-
nuir eram a manivela”. Outro 
processo lembrado com muito 
carinho pelo nosso participan-
te é o momento das viagens 
a trabalho feitas para Montes 
Claros/MG no antigo Rural 
Willys. “Nesse início quando 
ainda estava na agência de 
Salinas, eu, o gerente da épo-
ca Haroldo Menezes de Lacer-
da, o chefe de setor de servi-
ço José Milton Diamantino e 
também o chefe de setor rural 
José Geraldo Bicalho, íamos 
de 15 em 15 dias buscar nu-
merário (dinheiro) na agência 
de Montes Claros, uma viagem 
de 6h a 8h, na qual recebíamos 
o dinheiro em 2 sacos de 60kg, 
colocávamos no porta malas 
sem nenhum ladrão para in-
comodar”.
 
Depois de quase 52 anos de 
contribuição à Capef, Mora-
es finalmente pôde desfrutar 
de todo seu investimento. “A 
Capef é muito importante em 
minha vida,  já que ajuda bas-
tante na parte financeira e é 
responsável por grande parte 
de minha renda e do sustento 
da minha casa”, revela. Hoje 
ele colhe os frutos de uma 
juventude com muito planeja-
mento financeiro. “Aproveitem 
imensamente as oportunida-
des que lhe são dadas, para 
que possam colher os frutos 
decorrente delas”, diz Moraes 
aos jovens trabalhadores do 
BNB, que ainda não aderiram 
ao Plano CV I.

Logo no início da 
minha entrada 
no Banco, já 
fui aderindo ao 
Plano da Capef, 
visando minha 
aposentadoria 
privada para 
maior segurança 
no futuro”

Sr. Moraes  
Participante  
Assistido  
da Capef
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PaNoRaMa DoS PlaNoS bD E Cv I
mar/2020

gESTÃo TRaNSPaRENTE

1.332
Beneficiários de 
Pensão              

42
Beneficiários de 
Pensão              

Total: 6.445

Total: 6.017

3.845
Participantes  

Assistidos  
(Aposentados)         

268
Participantes  
Assistidos  
(Aposentados)         

1.268
Ativos                      

DISTRIbUIçãO DOS INVESTIMENTOS

DISTRIbUIçãO DOS INVESTIMENTOS

6,20% 
Imobiliário

0,71%  
Investimentos no Exterior

2,93%  
Renda Variável

10,44%  
Renda Variável

87.95% 
Renda Fixa         

72,24% 
Renda Fixa         

6,81% 
Imobiliário

4,67%  
Estruturado

2,31% 
Operações com 
Participantes

5,74% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENhO DOS INVESTIMENTOS (%)

DESEMPENhO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

dIscrImInação FeV/20 mar/20 acum/20
Renda Fixa 0,56 0,17 2,00
Renda Variável -4,26 -27,01 -31,14
Imobiliário -0,18 -2,22 -2,94
operações com Participantes 0,67 0,84 3,28
total dos Investimentos 0,31 -1,17 0,15
Meta Atuarial 0,55 0,65 1,90

dIscrImInação FeV/20 mar/20 acum/20
Renda Fixa 0,55 0,56 2,37
Renda Variável -5,24 -33,62 -38,32
Imobiliário -3,64 -18,65 -25,52
Investimentos no Exterior -2,74 -10,53 -13,19
Estruturado 0,62 0,61 2,06
operações com Participantes 0,92 0,79 3,45
total dos Investimentos -0,63 -5,91 -6,16
Meta Atuarial 0,60 0,50 1,77

DEMONSTRAçãO FeV/20 mar/20
Patrimônio líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 3.577.932 3.508.236

Provisões Matemáticas (B) 3.557.711 3.500.053
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 20.221 8.183

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

DEMONSTRAçãO FeV/20 mar/20
Patrimônio líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 1.170.964 1.111.095

Provisões Matemáticas (B) 1.170.541 1.111.075
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 423 20

(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

5.707 
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.)

1,90

1,77

0,15

-6,16

0,54

0,53

1,01

1,01

-37,60

-37,60

-36,86

-36,86

Rentabilidade BD

Rentabilidade CV I

InPC 

IPCA 

CDI

CDI



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 1 mini caixa de som 

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!


