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PARCERIA

PREMIADAPREMIADAPREMIADA
Acesse o informativo em 
nosso site para pontuar!

Conforme previsto no mês 
de abril de 2020, os prazos 
máximos dos empréstimos 
contratados em 2021 retornaram 
a obedecer a tabela a seguir:

PRAZOS MÁXIMOS 
DE EMPRÉSTIMOS 
RETORNAM PARA 
TABELA ANTERIOR

RELEMBRE A INFORMAÇÃO
Em abril, sensível aos efeitos provocados pela pandemia do 
novo coronavírus, o Conselho Deliberativo aprovou algumas 
medidas na Política de Empréstimos para beneficiar os 
Participantes da Capef.  

Dentre as mudanças, contemplou-se a ampliação dos prazos 
máximos de contratação de empréstimos em 12 meses, 
medida válida apenas para o ano de 2020. Com a mudança de 
ano, a tabela retornou ao patamar anterior.
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Até 65 anos

de 66 a 75 anos

de 76 a 79 anos

de 80 a 90 anos

84 meses

84 meses

60 meses

36 meses

FAIXA  IDADE
PRAZO  
MÁXIMO

A Capef publicou, no mês de dezembro, a 
Política de Privacidade e Proteção de Dados 
Pessoais que passa a orientar a Entidade 
no tratamento dos dados dos usuários dos 
seus diversos canais de comunicação.

O documento pode ser acessado em nosso 
site, menu “A Capef”, submenu, “Governan-
ça”, item “Política de Privacidade”.

A nova Política é direcionada aos usuários 
dos nossos canais de comunicação e/ou 
àqueles que, de alguma forma, interagem 
com a Capef.

“É extremamente importante que (você) leia 
esta Política cuidadosamente, para compre-
ender de que forma tratamos os seus dados 
pessoais e, principalmente, quais os seus 
direitos em relação a eles”, alerta um dos 
trechos iniciais do documento.

Ao longo do documento, é possível ter aces-
so aos princípios fundamentais da gestão e 
proteção de dados pessoais adotados pela 
Entidade, que seguem as boas práticas e rí-
gidos padrões de segurança.

ADEQUAÇÃO À LGPD
O lançamento deste material também aten-
de à LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados 
(Lei nº 13.709/2018), vigente desde o último 
mês de agosto.

A propósito, no primeiro semestre desse 
ano, a Capef, com o auxílio de uma empresa 
especializada, realizou uma análise sobre a 
forma como trata dados pessoais, cuja fina-
lidade era detectar os pontos que deveriam 
ser ajustados em seus processos internos, 
para que a Entidade se adaptasse à nova le-
gislação.

“Toda as áreas da Capef foram consultadas 
para identificar o fluxo e armazenamento de 
dados dos nossos participantes, como es-
ses dados transitam entre patrocinadores, a 
Capef, e prestadores de serviço, onde estão 
as fragilidades e como mitigar riscos”, expli-
cou Jurandir Mesquita, Diretor Presidente 
da Capef, reforçando o compromisso insti-
tucional em fortalecer a segurança das in-
formações corporativas e a governança da 
Entidade.

O escritor francês Marcel Proust disse uma vez que 
“menosprezamos facilmente um objetivo que não con-
seguimos alcançar, ou que alcançamos definitivamen-
te”. Em sendo verdade, o ideal é que tracemos metas 
que não sejam inalcançáveis, mas também não pos-
sam ser atingidas de forma total e definitiva.

É o que vem à mente ao refletirmos sobre o que impul-
siona todos que trabalham na Capef a buscar sempre, 
e de forma intensa, atingir os objetivos que lhes são 
colocados a cada ano, dentre os quais destacamos 
dois: superar as metas atuariais na administração dos 
investimentos dos planos de benefícios e prover um 
atendimento ainda melhor ao participante, buscando a 
excelência nesse mister.

Ambos são propósitos possíveis de serem atingidos, 
mas seu atingimento não encerra a missão. A supera-
ção persistente das metas atuariais, ao longo do tem-
po, é condição sine qua non para que a Capef possa, 
por meio da administração dos Planos BD e CV I, pro-
ver os benefícios que garantirão o bem estar de nossos 
participantes. Portanto, não basta alcançarmos o ob-
jetivo em um ano, precisaremos buscar repetir o feito 
nos anos seguintes, de forma consistente. 

E nós, pela característica que é peculiar aos seres hu-
manos, quando temos as expectativas atendidas cos-
tumamos migrar para outro patamar, “subindo a régua”. 
Para a Capef significa que atendimento de excelência 
sempre pode melhorar.

Testemunhamos a tragédia histórica mundial que foi o 
ano de 2020: perdas de vida, sofrimento, crise econô-
mica, agravamento do quadro social, ansiedade, senti-

CAPEF PUBLICA  
POLÍTICA DE 
PRIVACIDADE E 
PROTEÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS 

ENCERRADO O PERÍODO DE 
ISENÇÃO DO IOF PARA CRÉDITO

Também a partir de janeiro de 2021 os empréstimos 
voltaram a ter cobrança de Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF). A isenção da taxa tinha validade até o 
dia 31 de dezembro de 2020 e era uma das medidas de 
enfrentamento à crise econômica gerada pela pandemia 
de covid-19.

mento de fragilidade. Enfim, um cenário absolutamente 
atípico, que talvez nem as mais pessimistas das pesso-
as pudessem imaginar ser possível algum dia aconte-
cer. Mas, diante de tudo isso, sejamos participantes as-
sistidos ou ainda participantes ativos, percebemos com 
maior clareza a importância de contar com um plano de 
previdência hoje e no futuro.

E nesse ambiente de dificuldades e incertezas, aliado a 
um cenário de taxa de juros baixa, fato sui generis para 
a economia brasileira, a Capef logrou superar as metas 
atuariais dos dois planos de benefícios que administra. 
Com isso, foi possível garantir o poder de compra dos 
benefícios pagos aos participantes e, bem mais que 
isso, cumprimos por mais um ano a nossa missão de 
longuíssimo prazo de sermos capazes de honrar todos 
os compromissos dos Planos BD e CV I.

Também, a despeito desse cenário, logramos ampliar 
nossa base de participantes do Plano CV I em 120 no-
vas pessoas durante o ano de 2020. São 120 novas 
obrigações de longo termo que assumimos. Sabemos 
que a pandemia fez com que as pessoas se tornassem 
mais preocupadas quanto ao futuro, talvez sendo esse 
o grande motivador de tantos terem buscado iniciar sua 
poupança previdenciária. Mas também acreditamos no 
papel crucial de nosso atendimento na manutenção e 
ampliação de nossa base de clientes e no aumento de 
sua satisfação.

Que 2021 possa ser um ano de muitas conquistas para 
todos nós! Os que trabalham na Capef estão mais uma 
vez prontos para os novos e difíceis desafios que, com 
certeza, virão!
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CONFIRA OS REAJUSTES

Éconsenso que 2020 foi um 
ano inesquecível para to-
dos. Em um misto de crise 
e oportunidades, vivencia-

mos um período cheio de desafios 
em todas as esferas, ocasionados, 
sobretudo, pela pandemia do novo 
coronavírus.

No âmbito dos investimentos, os 
desafios foram ainda mais acentua-
dos pelo cenário histórico de baixa 
na taxa de juros.

Ainda assim, conseguimos trazer 
boas novas aos nossos Participan-
tes neste início de 2021: pelo 5º 
ano seguido, os Planos BD e CV I 
superaram suas respectivas me-
tas de rentabilidade.

PLANO BD
O Plano BD acumulou em 2020 
um retorno de 15,11%, equivalen-
te a 134,31% da meta atuarial, de 
11,25%.

Por ter superado a meta, o reajuste 
dos benefícios do Plano em 2021 
será, conforme prevê o regulamen-

to, equivalente a 100% do INPC acu-
mulado no ano anterior: 5,45%.

Além de manter o poder de compra 
dos Participantes do Plano, a su-
peração da meta de rentabilidade, 
mesmo em um cenário particular-
mente desafiador, possibilitou a 
manutenção da taxa de contribui-
ção em 19,20%, menor nível desde 
1986. E tudo isso com o plano equi-
librado atuarialmente!

PLANO CV I
Já o Plano CV I rentabilizou, em 
2020, 9,77%, equivalente a 100,31% 
da meta atuarial, de 9,74%.

Com isso, o reajuste dos valores 
dos benefícios foi o seguinte:

Fase de Renda Certa 
a Prazo Certo

Pagos nos primeiros 22 anos de 
aposentadoria programada, os 
benefícios de renda certa a prazo 
certo são reajustados em função 
da variação da cota no período 
desde a data da aposentadoria.

Para quem se aposentou em 
janeiro de 2020, por exemplo, 
o reajuste será de 4,49%. Para 
quem se aposentou nos de-
mais meses do mesmo ano, o 
reajuste será proporcional ao 
período em que se inicia o pa-
gamento do benefício, podendo 
ser conferidos em nosso site.

Destaca-se ainda que, para 
os benefícios concedidos até 
2017, cuja taxa de juros atua-
rial adotada na concessão era 
de 5,50%, o reajuste será de 
3,99%. 

Quem teve benefício concedido 
entre 2018 e 2019, cuja taxa de 
juros atuarial adotada na con-
cessão era de 5,25%, o reajuste 
será de 4,24%.

Fase de Renda Vitalícia
Para os benefícios vitalícios 
concedidos com data anterior 
ao ano de 2020, o índice de rea-
juste é calculado com base na 
rentabilidade do plano no ano 
corrente, descontada da taxa 
de juros atuarial, não podendo 
ser superior ao IPCA acumula-
do, nem inferior a 30% deste. 

No ano de 2020, a rentabilidade 
do plano superou a meta atua-
rial, implicando em um reajus-
te de 100% do IPCA, que foi de 
4,52%.

Para os benefícios vitalícios 
concedidos em 2020, o reajus-
te aplicado considera a regra 
acima, equivalente ao período 
em que se inicia o pagamento 
do benefício até o final do ano.

- Como afirmamos aos Partici-
pantes no auge da pandemia, 
os investimentos dos Planos 
BD e CV são resilientes. E nada 
melhor que os resultados al-
cançados para comprovar isso. 
De início, destacamos a ma-
nutenção de uma liquidez ade-
quada em ambos os planos, 
com recursos suficientes para 
honrar os compromissos de 
pagamento de benefícios aos 
participantes, sem necessida-
de de venda de ativos, portanto 

sem ter que incorrer em reali-
zação de perdas.
Assim, passamos pelas oscila-
ções bruscas quando o mercado 
‘desceu de elevador’ e, à medida 
que o mercado retomava sua 
‘subida de escada’, o Comitê de 
Investimentos adotou estraté-
gias de ampliar a diversificação, 
com alocações em segmentos 
que proporcionassem maior 
retorno, sempre sob o crivo de 
um constante e consistente 
monitoramento dos riscos, de-

vidamente acompanhado pelo 
nosso Conselho Deliberativo, 
reforçado também pelo olhar do 
Conselho Fiscal. 
Claro, não podemos deixar de 
mencionar a contribuição do 
segmento Renda Fixa de am-
bos os planos, cuja estratégia 
de longo prazo já remonta a um 
bom tempo, com investimentos 
em Títulos Públicos Federais 
com taxas de juros que, na mé-
dia, superam as respectivas 
metas atuariais.

O ano de 2020 foi eminente-
mente desafiador, seja pelo 
novo cenário com reduções for-
tes de taxas de juros, seja pela 
volatilidade que a pandemia 
causou nos mercados. Os resul-
tados de superação das metas 
atuariais em ambos os planos 
são reflexos principalmente de 
duas estratégias: uma de longo 
prazo que foi implementada há 

mais de 10 anos com a aloca-
ção em títulos públicos com 
taxas elevadas e outra de curto 
prazo com novas alocações em 
segmentos de maior risco e de 
maior retorno. Confirmando, 
dessa forma, como acertada as 
orientações estabelecidas nas 
Políticas de Investimentos dos 
Planos, aprovadas pelo Conse-
lho Deliberativo.

AconteceAcontece4

Os investimentos dos planos BD e CV I 
são resilientes”

SELO DE 
AUTORREGULAÇÃO 

ATESTA BONS 
RESULTADOS

Vale lembrar que em 2020 a ex-
celência na gestão dos inves-
timentos dos Planos adminis-
trados pela Capef foi atestada 
com a obtenção do Selo de Au-
torregulação em Governança de 
Investimentos, concedido pela 
Abrapp, Sindapp e ICSS.

Com isso, a Entidade passou a 
fazer parte de um seleto grupo 
de entidades, cuja gestão obteve 
reconhecimento por sua qualida-
de nos processos de governança 
de investimentos das Entidades 
Fechadas de Previdência Com-
plementar (EFPC). 

“Por ser fruto de uma avaliação ex-
terna, empreendida por um Conse-
lho de Autorregulação composto por 
entidades idôneas e independentes, 
reconhecidas em suas áreas de 
atuação, proporciona um destaque 
e diferenciação à Capef ao passar 
a fazer parte deste grupo de enti-
dades que já obtiveram este reco-
nhecimento”, comentou Jurandir 
Mesquita em entrevista ao Blog 
da Abrapp. 

Marcos Miranda  
Diretor de 
Administração e 
Investimentos 

Jurandir Mesquita  
Diretor Presidente  

Com registro de R$ 2,29 milhões, o Plano 
CV I atingiu nível recorde de aportes fa-
cultativos realizados pelos Participantes 
durante o ano de 2020, desde que o Plano 
foi criado em 2010.

À título de comparação, em 2019, ano que 
finalizou com valor recorde até aquele 
momento, foi aportado R$ 1,47 milhão. 
Isso significa que em 2020 registrou-se 
um crescimento de 56% em relação ao 
ano anterior.

Um fator que contribuiu para esse cresci-
mento significativo foi a criação do simu-
lador de maximização do ganho fiscal do 
Plano CV I, disponível na área restrita e no 
app da Capef. Com esse novo recurso, 
o Participante consegue planejar apor-
tes facultativos para obter o máximo de 
ganho fiscal possível com seu plano de 
Previdência, reduzindo a mordida do leão 
e, de quebra, aumentando a sua reserva 
financeira para a aposentadoria.

Para o Diretor de Previdência da Capef, 
Fran Bezerra, há ainda três fatores que 
podem ter contribuído para esse avanço 
nos números. 

Em momentos de crise - e a pande-
mia e seus efeitos sobre a atividade 
econômica têm provocado esse 
sentimento prolongado de crise -, é 
natural que as pessoas entendam 
o quanto o seu tempo presente está 
fragilizado e busquem conquistar 
situações mais estáveis e promisso-
ras no futuro. Uma segunda razão, 
essa talvez mais específica para o 
caso dos funcionários do Banco do 
Nordeste, onde não houve demis-
sões ou reduções salariais motiva-
das pela pandemia, recursos que 
seriam utilizados em viagens, idas a 
restaurantes, lazer de uma maneira 
geral, atividades que se tornaram 
mais raras devido às condutas de 
isolamento social, podem ter sido 
carreados para a formação de pou-
pança. Como as pessoas já percebe-
ram que o Plano CV é uma excelente 
alternativa de investimento de longo 
prazo, parte desses recursos foram 
aportados aqui. Uma terceira expli-
cação seria a consciência cada vez 
maior que as pessoas estão tendo 
da necessidade de realizar um bom 
planejamento tributário para suas 
finanças pessoais. E aí novamente 
o Plano CV I surge como alternativa 
bastante interessante de evitar uma 
tributação mais forte e acumular 
maiores recursos para seu futuro”

Fran Bezerra  
Diretor de Previdência 
da Capef  
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Resultados são reflexos 
de duas estratégias”



27º SEMINÁRIO: MAIS 
UM DESAFIO CONCLUÍDO 
COM SUCESSO! 

Pela primeira vez em 27 anos, 
a Capef promoveu o maior 
evento de sua agenda anual 
de forma 100% on-line, nos 

últimos dias 23 e 24 de novembro.

Com transmissão ao vivo pelo Youtube 
para convidados de todo o Brasil (e do 
mundo), o 27º Seminário de Investimen-
tos e Benefícios foi acompanhado por 
mais de 790 espectadores, dentre Parti-
cipantes e gestores da Capef, dirigentes 
das associações representativas dos 
funcionários e aposentados do Banco 
do Nordeste, além de profissionais de 
outras Entidades e instituições do seg-
mento de Previdência Complementar 
espalhados pelo país.

Trata-se de um recorde, ao se compa-
rar com os anos anteriores, quando o 
evento ocorreu com foco no formato 
presencial.

Ao longo dos dois dias, o Seminário 
trouxe palestras e debates enriquece-
dores, cujos temas subsidiaram a pro-
posta da Política de Investimentos para 
o próximo ano.

Responsável pela abertura, o Diretor 
Presidente da Capef, Jurandir Mesquita, 
justificou a importância do Seminário, 
sobretudo pelo atual momento econô-
mico brasileiro, intensificado pela con-
juntura atípica em que o mundo está 
contextualizado.

– Este novo cenário econômico fi-
nanceiro, de redução da taxa de 
juros que está acontecendo em 
nosso país, se intensificou por 
conta da crise sanitária, mas é um 
cenário que já vinha acontecendo 
anteriormente. Em função disso, 
os gestores dos fundos de pensão 

têm que buscar caminhos alter-
nativos de realocação, novas alo-
cações e novas classes de ativos, 
para poder alcançar a nossa meta 
atuarial. É um cenário que envol-
ve mais risco e, por isso, temos 
que ter mais critérios de avalia-
ção – comentou o dirigente.

O Presidente do Banco do Nordeste, 
Romildo Rolim, também participou da 
abertura, destacando a confiança na 
gestão da Capef.

– Eu acredito na lisura da Ca-
pef na gestão dos investimentos, 
sempre acreditei. Tive uma par-
ticipação na Entidade por qua-
se cinco anos, como presidente 
do Conselho Deliberativo. Sei da 
seriedade de todos os colabora-
dores, da gestão, da governança, 
para que possamos ter os recur-
sos necessários para pagar os be-
nefícios daqueles que construí-
ram esse sonho de futuro, que é 
exatamente a melhoria e manu-
tenção da qualidade de vida du-
rante a aposentadoria – comentou 
Romildo Rolim.

POLÍTICA DE 
INVESTIMENTOS  
PARA 2021
Ao final do evento, após dois dias 
de apresentações e debate entre 
Participantes e dirigentes, Marcelo 
D’Agostino, gerente de Investimentos 
da Capef, apresentou a proposta da 
Política de Investimentos para 2021, 
que foi para análise e aprovação do 
Conselho Deliberativo. Ao lado, seguem 
os números definidos após análise do 
colegiado.

Ao realizar o 
login, o usuário 

terá acesso à nova 
interface, com seus 
dados personaliza-

dos. Além de ver 
seu nome, plano e 

saldo de sua conta 
(ou benefício, a 

depender do plano 
e perfil), o Partici-
pante pode incluir 
sua foto, tornando 

a tela ainda mais 
customizada.

Dentre as novidades nos 
menus, podemos destacar a 
inclusão do “Meu Benefício”, 
cujo Participante do Plano 
CV I tem acesso ao saldo 
acumulado em conta e o valor 
de Aporte Facultativo a ser 
realizado no ano para maxi-
mizar seu ganho fiscal no ano 
subsequente, facilitando o 
seu planejamento de aportes 
ao longo dos meses.

O ano de 2021 começou cheio de novidades para os nossos Participan-
tes. Com atualização lançada no início de janeiro, o Aplicativo para smar-
tphone “Capef” ganhou uma nova interface, com design muito mais mo-
derno e atrativo, além de novas funcionalidades!

Para ter acesso à nova versão, caso seja Android, será necessário realizar 
uma atualização do app na Play Store. Se for iOS, será preciso baixar o 
App novamente na APP Store. No caso do iOS, a previsão é que a nova 
versão esteja disponível até o fim de janeiro.

VISUAL MAIS CLEAN E ACESSO COM DADOS 
BIOMÉTRICOS
As mudanças já são perceptíveis logo nas primeiras telas. Ao acessar o 
app, o usuário notará um visual muito mais “clean” e conseguirá realizar o 
login utilizando seus dados biométricos, de maneira mais rápida e prática, 
por meio de tecnologia segura, a mesma empregada em aplicativos de 
grandes bancos.

Na nova versão, também é possível aderir ao Plano CV I e requerer bene-
fícios de aposentadoria, pensão e pecúlio utilizando os botões apresenta-
dos logo na primeira tela.

A forma como foi feito o 
Seminário, a interação 

entre os palestrantes 
e os participantes, a 
excelente explicação 
dos investimentos e 

dos cenários para 2021, 
tudo contribuiu para a 
excelência do evento. 

Parabéns a todos 

ROBERMAURO 
RAFAEL MONTE

Participante da Capef

COM NOVO DESIGN E MAIS 
RECURSOS, APP DA CAPEF 
GANHA PRATICIDADE EM 
ATUALIZAÇÃO
A cada versão, a Entidade traz 
melhorias para facilitar cada vez mais 
a utilização do aplicativo e aprimorar a 
experiência de nossos usuários

Para os Participantes assisti-
dos, o menu “Meu Benefício” 
apresenta de forma prática o 
Demonstrativo de Paga-
mentos.

Acesse a nova versão 
do APP agora mesmo e 
conte-nos o que achou 
das novidades!
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CAPEF TEM 120 NOVOS 
PARTICIPANTES
Dentro desse contexto, a Capef teve 
(e vem tendo) sua contribuição para 
o crescimento do sistema. No último 
ano, 120 funcionários do Banco do 
Nordeste aderiram ao Plano CV I, as-
segurando um futuro mais tranquilo.

Sabendo das dificuldades apresen-
tadas ao longo do ano, conversa-
mos com alguns desses novos Par-
ticipantes, para entender o que os 
motivou a aderir e como a pandemia 
influenciou nessa decisão. Confira!

EM ANO DE PANDEMIA,  

120 FUNCIONÁRIOS 
ADEREM AO PLANO CV I

Oano de 2020 foi mar-
cado por incertezas 
trazidas pela Co-
vid-19. Os impactos 

da pandemia trouxeram conse-
quências diretas para o bolso de 
muitos brasileiros, como a alta de 
preços dos alimentos e do dólar, 
desemprego recorde, redução (ou 
até perda total) de renda, dentre 
outras.

Diante desse cenário, poderia se 
imaginar que a preocupação com o 
futuro seria substituída pela angústia 

do presente, e os produtos de inves-
timentos de longo prazo seriam “dei-
xados de lado” em 2020. Mas não foi 
exatamente o que aconteceu.

De acordo com o Diretor-Presidente 
da Abrapp, Luís Ricardo Marcondes 
Martins, o sistema de previdência 
privada caminha para atingir a meta 
de patrimônio estipulada para o 
ano. “Nós estamos com quase R$ 
980 bilhões [em investimentos]. 
Com a força do sistema, não só su-
peraremos a meta do trilhão, e rá-
pido, como manteremos as metas 
atuariais”, disse.

Minha família é o que 
tenho de mais importante 

e nesse contexto onde 
estamos lutando contra o 
coronavírus, precisamos 
nos preocupar com ela. 
O Plano CV I nos traz 
essa tranquilidade de 

proporcionar aos nossos 
familiares um suporte 
financeiro, caso algo  

venha acontecer”

Acredito ser um ótimo 
investimento a longo prazo, 
pois com todas as incertezas 
do nosso cenário econômico, 

precisamos nos organizar 
financeiramente para o futuro. 
Temos a oportunidade no BNB 
de usufruirmos dos benefícios 

da Capef e esta pandemia serviu 
para ratificar minha decisão de 
aderir ao Plano CV I. Ninguém 

quer ou espera vivenciar 
momentos difíceis como estes 

que estamos atravessando 

Primeiramente pelo fato da 
credibilidade que um plano 
desse tem e o outro motivo é 

que devemos pensar no nosso 
futuro e de nossa família. 

E nada melhor do que estar 
bem amparado quando a tão 

sonhada aposentadoria chegar. 
A pandemia chegou para que 
percebêssemos que a nossa 

saúde tem que ser vista como 
prioridade número um, aliada a 
um bom plano de aposentadoria 

Flávio Henrique Nascimento
Participante de Nanuque/MG

Clemens Moura Vieira
Participante de Morro do Chapéu/BA

Richard Wagner M. de Carvalho
Participante de Itapecuru Mirim/MA

Se você ainda não aderiu ao Plano CV I, faça como os 
seus colegas e comece já a planejar um futuro mais 

tranquilo para você e a sua família!

FATOR DIVERSIFICAÇÃO   
PODE FAZER A DIFERENÇA
Recentemente, o portal “Valor 

Investe” publicou uma maté-
ria intitulada “No 1º ano da re-

forma da Previdência, CDI bate 8 dos 
10 maiores fundos”.

No texto, o jornalista traz um com-
parativo entre os resultados dos 
maiores fundos de previdência do 
Brasil e o CDI.

– Levantamento feito na pla-
taforma Morningstar mostra 
que os dez fundos de previ-
dência vendidos no varejo com 
maiores patrimônios líquidos 
acumulados no Brasil deixa-
ram a desejar neste primeiro 
ano de reforma da Previdên-
cia. Desses, oito apanhavam do 
CDI em 12 meses até novem-
bro. E todos eles rendem abai-
xo da inflação, ou seja, tem ren-
dimento real negativo. 
Em alguns dos casos, 
também em períodos 
maiores que um ano – 
informa um trecho da repor-
tagem.

O curioso da matéria em 
questão é que os 10 maio-
res fundos de previdência do 
Brasil têm algo em comum, 
são de renda fixa.

Esse aspecto levanta uma 
questão: por que os investi-
dores brasileiros vêm esco-
lhendo esses produtos, com 
baixo retorno, sem diversifi-
cação, quando existem ou-
tros disponíveis no mercado 
que são mais adequados 
para os fins previdenciários, 
horizonte de longo prazo, 
mais diversificados e com 
melhor retorno?

No texto, Marcelo d’Agosto, 
consultor financeiro e blo-
gueiro do Valor Investe, dá o 
seu palpite:

– Como os juros eram muito 
altos, confortavelmente acima 
da inflação, praticamente qual-

quer aplicação rendia mais do 
que o IPCA. Então, o que as se-
guradoras vendiam era o aces-
so a uma aplicação que podia 
ser deduzida do Imposto de 
Renda, e a rentabilidade era 
praticamente secundária – ex-
plicou o especialista.

Vale destacar, no entanto, que o Bra-
sil tem vivenciado um cenário de taxa 
de juros reduzida a níveis históricos. E 
isto faz com que uma carteira forma-
da exclusivamente por ativos de renda 
fixa entregue resultados muito aquém 
das expectativas, diferentemente de 
um fundo previdenciário com investi-
mentos bem diversificados. 

Para exemplificar, incluímos os dados 
dos Planos BD e CV I da Capef na ta-
bela comparativa* publicada pela re-
portagem.

FUNDO 1 
ANO

2 
ANOS

3 
ANOS

5 
ANOS

10 
ANOS

PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO

PLANO CV I 
(CAPEF) 9,05 10,58 11,47 11,76 10,83 1.391.533.885

PLANO BD 
(CAPEF 8,82 9,70 10,48 11,15 12,76 3.715.257.705

Bradesco Athe-
nas PGBL/VGBL 
FIC FI RF

3,23 - - - - 21.765.706.546

Bradesco Pr 
PGBL/VGBL At-F 
08C FIC FI RF

3,03 5,15 5,23 8,19 - 12.864.274.413

Itaú Flexprev 
Vision Plus FIC 
FI RF

2,78 5,35 - - - 14.976.650.761

Itaú Flexprev Vi-
sion FIC FI RF 2,58 5,14 5,96 - - 20.453.203.290

Itaú Flexprev 
Excellence FIC 
FI RF

2,55 4,75 5,10 7,93 8,77 12.582.457.536

Brasilprev RT 
FIX VII FIC FI RF 2,42 4,85 5,32 8,07 8,94 34.634.416.645

Bradesco VGBL - 
F10 FIC FI RF 2,24 4,40 4,62 7,51 8,40 21.234.634.152

Brasilprev RT 
FIX C FIC FI RF 2,22 4,64 5,11 7,85 8,72 19.234.166.310

Brasilprev RT 
FIX VI FIC FI RF 1,97 4,38 4,85 7,58 8,45 39.189.964.371

Brasilprev RT 
FIX II FIC FI RF 1,72 4,12 4,59 7,32 8,18 38.103.593.544

CDI 2,99 4,53 5,17 7,97 9,15 -

IMA GERAL 3,60 8,16 8,60 11,88 11,02 -

IMA-B 3,52 12,62 12,46 15,05 12,77 -

IPCA 4,31 3,79 3,88 4,27 5,62 -

Conforme pode ser visto na tabela, 
mesmo com patrimônios líquidos 
bem inferiores, ambos os planos ad-
ministrados pela Capef obtiveram 
resultados confortavelmente superio-

*Os dados apresentados são referentes à posição de novembro/2020.  Nas colunas em que  
são apresentados os resultados de 2, 3, 5 e 10 anos, os retornos são anualizados (e não acumulados).

res aos apresentados pelos 10 maio-
res fundos previdenciários renda fixa 
do país, em todos os horizontes de 
tempo expostos.

De acordo com o Diretor de Admi-
nistração e Investimentos da Capef, 
Marcos Miranda, além de possuir um 
bom histórico de gestão, os planos 
administrados pela Entidade se so-
bressaem pelo fator diversificação.

- Nem só de renda  
fixa deve ser o mundo dos in-
vestimentos voltados aos ob-
jetivos previdenciários. Muito 
pelo contrário. Como o horizon-
te de um plano de previdência 
é de longo prazo, o fator diversi-
ficação pode ser decisivo para 
que o retorno das aplicações 
esteja de acordo com as expec-
tativas previdenciárias do in-

vestidor - alerta Marcos Miranda. 
 
Para que o investidor não se ar-
rependa de suas escolhas, Mar-
cos sugere que cada um faça 
algumas reflexões antes de de-
cidir em que produto vai investir 
para a aposentadoria.

“Você avaliou seu perfil de in-
vestimentos adequadamente? 
Procurou (ou lhe foi oferecido) 
o produto previdenciário mais 
indicado para o seu perfil? En-
tendeu, de fato, as característi-
cas das opções de planos dis-
poníveis e se sentiu seguro para 
fazer sua escolha? ”

Com as respostas em mente, 
ficará mais fácil decidir onde 
investir!

Há produtos disponíveis no 
mercado que assumem um 
pouco mais de risco (reduzido 
pela diversificação) e, com isso, 
buscam apresentar retornos 
maiores.

Dentre eles, o próprio Plano CV 
I da Capef, que além de apre-

sentar bons retornos, ainda possibilita 
quase 100% de rentabilidade imediata 
aos Participantes, com a contraparti-
da do Patrocinador.
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UMA JORNADA 
LITERÁRIA

com José de Arimatéa

Depois de 31 anos dedicados ao 
Banco do Nordeste, José de Ari-
matéa encontrou na aposentado-
ria o momento exato para realizar 

o seu sonho de ser um escritor. Nesse tempo,
ele aprofundou-se no campo da Antropologia
e passou a dedicar-se ao estudo da cultura in-
dígena.

Sua história com a literatura tem início ainda 
na juventude, quando já era atraído pela leitura 
de textos e livros em geral, o que ele acredita 
ter sido influência de suas irmãs professoras. 
Hoje, aos 74 anos, ele se lembra de leituras 
marcantes de autores nordestinos como o 
baiano Castro Alves, do piauiense Da Costa 
e Silva e do pernambucano Osman Lins, 
que também já foi funcionário do BB.

Foi da sua descendência Tabajara que veio o 
encantamento pela cultura indígena. Ele dedi-
cou mais de dez anos em pesquisa e prepara-
ção de uma enciclopédia ameríndia com pou-

co mais de 13.000 verbetes nominais alusivos 
aos últimos cinco séculos. A Enciclopédia de 
Pessoas Ameríndias do Canadá à Argentina, 
publicada em setembro de 2020, foi considera-
da um trabalho inédito.

As pesquisas feitas por José já se resultam 
em outros dois livros publicados, todos sob o 
pseudônimo de Ary Txay. Um relato de viagem 
à Cuba (CUBA, Um Olhar Político e Poético), 
sua primeira obra, seguido de Nomes Indíge-
nas Em Salvador, um livreto sobre a história e a 
herança indígena. Sobre projetos futuros José 
nos adianta que ainda possui três trabalhos 
em andamento: mais dois sobre povos indíge-
nas e um sobre a cultura piauiense. 

CONFIRA OS LIVROS DE  
JOSÉ DE ARIMATÉA PELO  
QR CODE OU LINK ABAIXO! 
www.estantevirtual.com.br/livros/ary-txay
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PANORAMA DOS PLANOS BD E CV I
GESTÃO TRANSPARENTE

Dezembro/2020
Resultados CAPEF

Plano BD

7,38

Rentabilidade do mês

Metal atuarial do mês

%

1,94

15,11

Rentabilidade do ano

Metal atuarial do ano
11,25

%

Distribuição e desempenho dos investimentos

dez.20
%

acum.
%

Renda Fixa

Renda Variável 

Imobiliário

Estruturado

Operações com Participantes

7,90

5,37

3,75

1,77

1,37

17,28

-3,73

2,81

14,13

11,86

3,81%

2,04%

0,14%
6,36%100%

do patrimônio87,65%

3.819.908Patrimônio Líquido (A)

3.817.884Provisões Matemáticas (B)

2.024Situação atuarial

Resultado atuarial  valores em R$ mil

Quantidade de Participantes

18%

21%

6.415
participantes

Participantes 
Assistidos
(Aposentados)

Beneficiários de Pensão

Ativos

3.859

1.382

1.174
61%

Dezembro/2020
Resultados CAPEF

Plano CV I

3,13

Rentabilidade do mês

Metal atuarial do mês

%

1,78

9,77

Rentabilidade do ano

Metal atuarial do ano
9,74

%

Distribuição e desempenho dos investimentos

dez.20
%

acum.
%

Renda Fixa

Renda Variável 

Imobiliário

Investimentos no Exterior

Estruturado

Operações com Participantes

2,89

6,15

2,83

1,14

0,98

1,55

14,52

-4,36

-9,26

16,69

9,29

11,99

1.399.131Patrimônio Líquido (A)

1.394.183Provisões Matemáticas (B)

4.948Situação atuarial

Resultado atuarial  valores em R$ mil

Quantidade de Participantes

5%
1%6.064

participantes

Participantes 
Assistidos
(Aposentados)

Beneficiários de Pensão

Ativos

328

47

5.689
94%

13,77%

5,51%

4,79%

4,47% 
2,46% 100%

do patrimônio69%



E neste momento onde se faz necessária a preservação de todos, temos a satisfação de 
comemorar a data mais estimada do ano, que torna tangível o nosso propósito diário: 

a SEMANA DO PARTICIPANTE.

Participe da programação ONLINE e efetue a sua inscrição!

Dia 27
Bem Estar no “Novo” Estar
com Mirian Goldenberg, Antropóloga

15h | 

Dia 28

Seniores digitais: 
Profissionais 50+ para novas carreiras
com Sérgio Serapião, Cofundador e CEO da Labora 
e Fundador do Movimento Lab 60+

Dia 29

Viver é um exercício diário 
de Superação. 
com Marisa Bravi, Especialista 
da Uniabrapp

Dia 26   |   TRANSMISSÃO PELO ZOOM E YOUTUBE

Retrospectiva 2020 
Diretor Presidente da CAPEF: Jurandir Mesquita
Debate: Espaço aberto para os Participantes

TOUR pelo Nordeste do Brasil
Dicas de viagens por roteiros belíssimos do Nordeste
Debate: Espaço aberto para os Participantes

Sorteio de cortesia de hospedagem 
Com acompanhante nos hotéis conveniados da RDC Viagens 

16h |   

16h40 |  

18h | 

REALIZAÇÃO PARCEIROS

Novos tempos nos ensinaram a real importância de viver...

Semana 
do Participante

Programação em parceria com a abrapp

FAÇA SUA INSCRIÇÃO: www.capef.com.br


