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1. OBJETIVO 

Este parecer tem por objetivo de demonstrar as hipóteses e resultados obtidos na Avaliação 
Atuarial do encerramento do exercício de 2020 do Plano de Benefícios Definidos – Plano BD, 
administrado pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil – CAPEF.  

2. CARACTERÍSTICAS DOS BENEFÍCIOS 

O Plano BD encontra-se fechado para novos participantes desde 03/11/1999 e, nos termos 
da Resolução CGPC no 16, de 22/11/2005, é classificado na modalidade de benefício definido, uma 
vez que todos os benefícios do plano têm seu valor previamente estabelecidos e seu custeio 
determinado atuarialmente de forma a assegurar sua concessão e manutenção.  

Na década de 1990, tendo em vista o significativo déficit atuarial apresentado pelo Plano 
BD, a Entidade sofreu, em 1997, processo de intervenção pelo órgão fiscalizador do sistema de 
previdência complementar. As medidas adotadas pelo interventor para o atingimento do equilíbrio 
atuarial do plano, normatizadas no regulamento do plano aprovado em 2002, foram questionadas 
na justiça pela maior parte dos participantes e, em conjunto com representantes do patrocinador, 
participantes e assistidos, a Entidade propôs novo regulamento para o Plano BD, aprovado em 
30/12/2003. Tendo em vista a situação litigiosa vivenciada à época, a aplicação do novo 
regulamento não foi feita de forma automática, carecendo de manifestação do participante, quer 
mediante acordo judicial, no caso daqueles com litígio judicial com a CAPEF, quer via formalização 
de termo de adesão, para aqueles sem litígio judicial. 

Dessa forma, no Plano BD há participantes vinculados a três regulamentos distintos, o 
regulamento de 1994 (BD0), de 2002 (BD1) e de 2003 (BD2), sendo que a grande maioria dos 
participantes está vinculada a este último regulamento, cuja última alteração ocorreu em 
12/12/2013. No caso do BD0, em razão de decisões judiciais, há variantes do regulamento original 
sendo praticadas. 

3. REGIMES FINANCEIROS E DOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO 
PLANO 

Nos termos da Resolução CGPC no 16, de 22/11/2005, o Plano BD é classificado na 
modalidade de benefício definido, uma vez que os todos os benefícios do plano estão estruturados 
nessa modalidade.  

A escolha do regime financeiro retrata a forma de financiamento utilizada para honrar os 
compromissos assumidos com o plano de benefícios. Cada benefício do plano deve possuir um 
regime financeiro específico que seja mais adequado às características de riscos associados. No 
Plano BD, são adotados os regimes financeiros de capitalização para o financiamento de todos os 
seus benefícios. 

O regime de capitalização caracteriza-se por distribuir o custeio durante o período da vida 
ativa do participante conduzindo ao financiamento gradual dos benefícios futuros. Nesse regime 
de capitalização, a forma de distribuição, no tempo, do custo dos benefícios futuros, é determinada 
pelos métodos de financiamento. O método de financiamento adotado para o Plano BD é o do 
Prêmio Nivelado Individual para todos os benefícios.  

Os regimes financeiros e os métodos de financiamento adotados para os benefícios do 
Plano BD estão de acordo com as normas em vigor e adequados às características do plano de 
benefícios.  
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4. CADASTRO 

O cadastro utilizado nesta avaliação conta, na posição de 31/12/2020, com 1.164 
participantes ativos, 3.702 aposentadorias programadas, 156 aposentadorias por invalidez e 1.306 
grupos de beneficiários de pensão. 

A base utilizada na avaliação atuarial foi submetida a teste de validação e nenhuma 
inconsistência foi encontrada, não tendo sido necessário realizar qualquer ajuste nas informações 
recebidas. Destaque-se que, além do teste, o cálculo das provisões matemáticas é mensalmente 
realizado com base de dados atualizada, sendo essa base comparada com a do mês anterior.  

Pelo exposto, a base de dados utilizada nesta avaliação para o cálculo do custeio e das 
provisões matemáticas é de excelente qualidade: as informações são constantemente atualizadas 
e mostraram-se consistentes. 

5. HIPÓTESES ATUARIAIS 

As hipóteses atuariais para a avaliação de 31/12/2020, a seguir relacionadas, foram 
escolhidas com base na boa prática atuarial, observando a legislação vigente sobre o tema e estão 
fundamentadas em Estudos de Aderência específicos. 

Quadro 1 – Hipóteses atuariais adotadas na avaliação de 31/12/2019 e 31/12/2020 

Hipótese 31/12/2019 31/12/2020 

Tábua de Mortalidade Geral 
RP-2000 Proj. 2018 Segmentada por sexo 
(Suavizada 10%) 

RP-2000 Proj. 2020 Segmentada por sexo 
(Suavizada 20%) 

Tábua de Mortalidade de 
Inválidos 

RP-2000 Female Disabled Retiree IAPC FRACA 

Tábua de Entrada em Invalidez Álvaro Vindas Hunters suavizada em 85%. 

Hipótese sobre Composição 
de Família de Pensionistas 

Família observada Família observada 

Hipótese de Entrada em 
Aposentadoria 

Considerado nos cálculos atuariais a 
postergação da data de entrada em 
aposentadoria em 91 meses, contados a partir 
da elegibilidade ao recebimento do benefício 
pleno programado 

Considerado nos cálculos atuariais a 
postergação da data de entrada em 
aposentadoria em 90 meses, contados a partir 
da elegibilidade ao recebimento do benefício 
pleno programado 

Indexador do Plano (INPC) 4% a.a. (INPC) 3,5% a.a. 

Taxa Real Anual de Juros 5,50% a.a. 5,25% a.a. 

Fonte: Atuarh / ASSEA (Assessoria de Estudos Atuariais da Capef). 

6. DURATION 

A metodologia de cálculo da duração (duration) do passivo do plano está definida na 
Instrução PREVIC nº 10, de 30/11/2018. Substituindo os parâmetros na equação e aplicando sobre 
o fluxo previdencial do Plano BD da CAPEF, obtém-se a duration do passivo de 9,09 anos.  

7. PLANO DE CUSTEIO 

O Plano de Custeio, com vigência a partir de 01/01/2021, apresenta a estimativa da 
estrutura de custos projetada para o exercício de 2021, de modo que seja preservada a solvência 
atuarial do Plano BD e detalha a forma de cálculo e o resultado percentual dos custos normais dos 
participantes ativos, a tabela de contribuição normal de participantes ativos (custeio) e o 
percentual de contribuição extraordinária dos assistidos. 
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7.1. CUSTO NORMAL 

Para o exercício de 2021 o Custo Normal do plano foi quantificado em 12,89% dos salários 
de contribuição, sendo 7,0% destinado ao custeio administrativo do ano (o percentual de despesa 
administrativa de longo prazo, adotado no cálculo das provisões matemáticas, é de 5,90%) e 
10,31% referente à cobertura dos benefícios de risco decorridos, a ser aplicado sobre o valor das 
contribuições dos participantes ativos na ocasião do resgate de contribuições.  

Importa consignar que o resultado da soma da aplicação do percentual de custeio 
administrativo sobre os salários de contribuição, estimado para 2021, resulta inferior ao limite 
estabelecido no Regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA) da CAPEF, de 0,5% (meio 
por cento) sobre os recursos garantidores, estando em conformidade com a Resolução CGPC nº 29, 
de 31/08/2009. 

7.2. CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS 

Considerando que o Custeio Normal dos participantes ativos do Plano BD de 15,05% 
revelou-se suficiente à cobertura dos custos normais futuros com despesas administrativas de 
12,89%, foi recomendada, para o exercício de 2021, a manutenção da tabela de contribuições 
normais de participantes ativos aplicada em 2020 sobre os salários de contribuição, reproduzida no 
Quadro 2 adiante 

Quadro 2 – Tabela de Contribuições Normais de Participantes Ativos do Plano BD para o Exercício 
de 2021 

Salário de Contribuição 
Alíquota de 

Contribuição (2) 
Parcela a deduzir 

Até 0,5 UBC(1) 2,6% - 

Acima de 0,5 UBC até 1 UBC 4,2% 0,0080 UBC 

Acima de 1 UBC até 1,2 UBC 5,8% 0,0240 UBC 

Acima de 1,2 UBC 12,6% 0,1056 UBC 
Nota: 
(1) UBC = Unidade Básica de Contribuição = R$ 3.273,37 (R$ 3.104,27 em 2020). 
(2) Os percentuais referem-se apenas à parcela de responsabilidade dos participantes ativos, portanto não 
incluem as parcelas de responsabilidade dos patrocinadores. 

7.3. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS ASSISTIDOS 

O Plano BD encerrou o exercício de 2019 com reserva de contingência de R$ 21.071.097,94. 
Na avaliação atuarial do encerramento do exercício de 2020, as provisões matemáticas do Plano 
BD totalizaram R$ 3.817.883.631,73 que, comparado com o patrimônio de cobertura de 
R$ 3.819.907.809,00, reduz o resultado superavitário acumulado no exercício para 
R$ 2.024.177,27, a ser contabilizado como Reserva de Contingência.  

Tendo o Plano BD permanecido superavitário, porém sem acumular resultado no exercício 
para fazer face a uma eventual redução de contribuição extraordinária, recomendou-se a 
manutenção das contribuições extraordinárias dos aposentados e pensionistas aderentes ao 
Acordo de 2003 em 19,20%. Para os demais aposentados e pensionistas que não aderiram ao 
Acordo, as contribuições devem seguir os regulamentos a que estão vinculados ou de acordo com 
determinação judicial, quando for o caso. 
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8. RESULTADO DO PLANO E PROVISÕES MATEMÁTICAS 

Conforme pode ser observado no Quadro 3, as provisões matemáticas do Plano BD 
cresceram 7,19% em 2020 em relação ao valor contabilizado no encerramento do exercício de 
2019. Descontada a variação do INPC de 5,45% observada no ano, o valor das provisões cresceu 
1,65%.  

Quadro 3 – Resultado do Plano BD em 2019 e 2020 
Valores em R$ 

Rubrica  31/12/2019 31/12/2020 
Variação 
Nominal 

Variação 
Real 

(+) Patrimônio de Cobertura do Plano 3.582.935.607,78 3.819.907.809,00 6,61% 1,10% 

(-) Provisões Matemáticas 3.561.864.509,84 3.817.883.631,73 7,19% 1,65% 

Benefícios Concedidos 3.037.192.017,64 3.301.138.661,86 8,69% 3,07% 

Benefícios a Conceder 524.672.492,20 516.744.969,87 -1,51% -6,60% 

(=) Superávit Técnico 21.071.097,94 2.024.177,27 -90,39% -90,89% 

Reserva de Contingência 21.071.097,94 2.024.177,27 -90,39% -90,89% 

Fonte: Atuarh / ASSEA (Assessoria de Estudos Atuariais da Capef). 

O Plano BD encontra-se em um estágio de maturidade, onde o total dos benefícios pagos é 
superior ao recebimento das contribuições, e tende a apresentar redução, em termos reais, no 
montante de suas obrigações atuariais. O aumento real das provisões matemáticas de 1,65% 
observado em 2020 ocorreu apesar desse estágio de maturidade, principalmente, em função das 
mudanças de hipóteses atuariais ocorridas em 2020, em especial a redução da taxa de juros e o 
aumento da longevidade da tábua de mortalidade geral. Registram-se ainda 94 concessões de 
aposentadoria resultando em redução nas provisões matemáticas de benefícios a conceder e 
aumento maior das provisões matemáticas de benefício concedido.  

9. EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO 

Conforme estabelecido pela Resolução CNPC no 30, de 10/10/2018 e pela Instrução PREVIC 
nº 10, de 30/11/2018, considerando a duration do passivo do Plano BD de 9,09 anos, para o caso 
de déficit técnico, o plano deve equacionar os déficits acima de 5,09% das Provisões Matemáticas 
e, para o caso de superávit, a distribuição deve ocorrer para os resultados acumulados acima de 
19,09% das Provisões Matemáticas. 

O valor do ajuste de precificação é apurado, conforme a citada resolução CGPC no 10, pela 
diferença entre o valor dos títulos públicos federais atrelados a índice de preços classificados na 
categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado considerando a taxa de juros real anual 
utilizada na respectiva avaliação atuarial de 5,25%, e o valor contábil desses títulos. O valor do 
ajuste de precificação do Plano BD, em 31/12/2020, foi apurado em R$ 51.427.994,06. Dessa forma, 
o Equilíbrio Técnico Ajustado do plano é de R$ 53.452.171,33, que corresponde a 1,40% do total 
de suas provisões matemáticas.  

10. PRINCIPAIS RISCOS ATUARIAIS 

O Plano BD incorpora diversos mecanismos de proteção contra o surgimento de déficits 
atuariais, tais como:  

i) fechado a novas adesões; 
ii) percentuais de contribuição para custeio dos planos de benefícios não 

incorporados ao regulamento; 
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iii) base para o cálculo do benefício e salário de contribuição desatrelados ao salário 
efetivo do participante ativo, sendo a evolução do salário de contribuição 
estabelecidos no regulamento do plano; 

iv) reajuste dos benefícios dos assistidos desvinculado do reajuste concedido pelo 
patrocinador; 

v) reajuste dos benefícios vinculados ao índice do plano, que é calculado com base na 
taxa nominal de rentabilidade dos investimentos obtida, limitado a 100% e não 
inferior a 30% da variação do INPC do ano; 

vi) valores dos benefícios do plano desvinculados do valor do benefício pago pelo 
RGPS; e 

vii) valores dos benefícios do plano vinculados a valor de RGPS hipotético, reajustado 
pelo mesmo índice do plano. 

Considerando esses mecanismos, os riscos atuariais associados ao Plano BD estão 
relacionados aos eventos biométricos de entrada em invalidez, mortalidade de inválidos e de 
mortalidade de válidos, grupo principal, cujas estimativas são expressas pelas tábuas atuariais, além 
de alteração na base cadastral, seja do grupo principal, seja de beneficiários do plano, grupo 
secundário. O plano também está exposto ao risco de mercado, sendo que a regra de reajuste do 
benefício, minimiza sobremaneira seu impacto. Além disso, o plano possui significativa parcela de 
seu patrimônio em títulos públicos marcados na curva com taxas superiores à taxa de juros 
atuariais. 

Pelo exposto, os riscos atuariais existentes no Plano BD não são relevantes e estão 
mitigados pelos mecanismos presentes em sua arquitetura. 

11. CERTIFICAÇÃO 

No ano, o plano acumulou um superávit de R$ 2.024.177,27, na posição de 31/12/2020, 
devidamente registrado em reserva de contingência, redução de R$ 19.046.920,67 em relação ao 
superávit de R$ 21.071.097,94 apresentado no encerramento do exercício anterior. Essa redução 
ocorreu apesar da rentabilidade do plano acima da meta, em função das mudanças de hipóteses 
atuariais ocorridas em 2020, cujo impacto conjunto importou em R$ 197.398.493,17.  

A apuração dos valores das obrigações previdenciais do plano e de seu custeio foi realizada 
com base em regime financeiro, métodos de financiamento e hipóteses atuariais adequadas às 
características do plano de benefícios, nas formulações contidas na Nota Técnica Atuarial do Plano 
e de acordo com as normas em vigor e melhores práticas atuariais, tendo sido utilizado dados 
cadastrais de participantes consistentes.  

Em nossa opinião, as Provisões Matemáticas do Plano BD, na posição de 31/12/2020, de 
R$ 3.817.883.631,73, retratam adequadamente as obrigações previdenciais do plano e a situação 
de equilíbrio aponta o estado de solvência econômica do plano. 

É este o nosso parecer. 

Fortaleza, 17 de fevereiro de 2021. 

 

Sérgio César de Paula Cardoso 
Atuário - MIBA No 2.285 
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