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1. OBJETIVO 

Este parecer tem por objetivo apresentar as hipóteses e resultados obtidos na Avaliação 
Atuarial do encerramento do exercício de 2020 do Plano de Contribuição Variável I – Plano CV I, 
administrado pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil – CAPEF. 
O Plano CV I foi aprovado em 25/03/2010 e teve suas operações iniciadas no dia 19/05/2010, 
quando recebeu suas primeiras contribuições. 

2. CARACTERÍSTICAS DOS BENEFÍCIOS 

O Plano CV I é classificado na modalidade de contribuição variável nos termos da Resolução 
CGPC no 16, de 22/11/2005, uma vez que os benefícios programados do plano apresentam 
características de ambas as modalidades, de contribuição definida, na fase de acumulação e na fase 
inicial de recebimento do benefício, e de benefício definido, na fase final do recebimento do 
benefício. Ressalte-se que o benefício de aposentadoria programada é fruído em duas fases 
distintas pelo participante: na fase individual de renda certa a prazo certo (prazo determinado), 
com benefício mensurado em quotas, e na fase coletiva (mutualista) de renda vitalícia, com 
benefício expresso em moeda corrente. 

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

No Plano CV I, são adotados os regimes financeiros de capitalização e de repartição de 
capital de cobertura para o financiamento de seus benefícios. 

Para o custeio dos benefícios programados, é adotado o regime financeiro de capitalização 
e, para os benefícios não programados, o regime de repartição de capital de cobertura. Destaque-
se que parcela dos benefícios não programados é custeada pelo saldo da Conta do Participante, 
financiado pelo método de Capitalização Individual. 

O regime de repartição de capital de cobertura caracteriza-se por constituir provisões 
somente na concessão dos benefícios. No Plano CV I, a cobertura da parcela dos benefícios não 
programados, estruturados sob esse regime, é realizada a partir da transferência de recursos do 
Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos para a conta individual do participante na ocasião da 
concessão do benefício não programado.  

O regime de capitalização caracteriza-se por distribuir o custeio durante o período da vida 
ativa do participante e, no caso do Plano CV I, de forma individual, 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. 

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

4. HIPÓTESES ATUARIAIS 

Nessa seção serão apresentadas as hipóteses adotadas nesta avaliação em comparação 
com as adotadas no exercício anterior (Quadro 1). As hipóteses foram escolhidas com base na boa 
prática atuarial e respeitando a legislação vigente sobre o tema e estão fundamentadas em Estudos 
de Aderência específicos. 
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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 20%) 

RP-2000 Proj. 2020 Segmentada por 
sexo (Suavizada 10%) 

Tábua de Mortalidade de 
Inválidos 

IAPC Fraca* IAPC Fraca 

Tábua de Entrada em Invalidez Muller (Suavizada em 85%) Muller (Suavizada em 85%) 

Hipótese sobre Composição de 
Família de Pensionistas 

Cônjuge três anos mais jovem  Cônjuge dois anos mais jovem  

Hipótese de Entrada em 
Aposentadoria 

Data prevista pelo participante para 
sua aposentadoria programada que é 
informada no momento de sua adesão 
ao Plano e que pode ser revista por 
ocasião das revisões de custeio. 

Data prevista pelo participante para 
sua aposentadoria programada que é 
informada no momento de sua adesão 
ao Plano e que pode ser revista por 
ocasião das revisões de custeio. 

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

Projeção de Crescimento Real 
de Salário 

Regras dos planos de cargo dos 
patrocinadores e hipóteses de 
progresso de função  

Regras dos planos de cargo dos 
patrocinadores e hipóteses de 
progresso de função  

Taxa Real Anual de Juros 5,00% a. a. 5,00% a. a. 

Obs.: (*) Em 31/12/2019 a tábua IAPC Fraca foi referida como IAPC (Suavizada em 50%). 

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

5. CADASTRO 

A posição da base cadastral utilizada nesta avaliação é a de 31/12/2020, e considera 6.037 
participantes, sendo 5.675 ativos (144 estão suspensos), 323 benefícios programados, sendo 318 
aposentados e 5 grupos de pensão, e 39 benefícios não programados, sendo 10 aposentados por 
invalidez e 29 grupos de pensão. 

A base utilizada na avaliação atuarial foi submetida a teste de validação e nenhuma 
inconsistência foi encontrada, não sendo necessário realizar qualquer ajuste nas informações 
recebidas. Os resultados detalhados dos testes encontram-se no “Relatório de Análise e Validação 
da Consistência dos Dados Cadastrais – Plano CV I”. Além do teste, destaque-se que a base de dados 
cadastrais utilizada no cálculo das provisões matemáticas de benefício concedido é mensalmente 
atualizada e a nova base de dados é comparada com a base de dados do mês anterior, sendo as 
alterações confirmadas com a Gerência de Previdência (Geprev) da Capef. Por fim, as provisões 
matemáticas de benefício a conceder são calculadas em função dos saldos individuais de cada 
participante (informados pela Geprev) sendo sua consistência verificada nos registros contábeis do 
plano. 

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. 

6. DURATION DO PASSIVO 

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 de benefício concedido do Plano CV I da CAPEF, obtém-se a duration do passivo de 20,61 
anos. A metodologia de cálculo da duração (duration) do passivo do plano está definida na Instrução 
PREVIC nº 10, de 30/11/2018:  
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𝐷𝑢𝑟𝑎çã𝑜 =
∑ [(

𝐹𝑖

(1+𝑇𝐴)(𝑖−0,5)) × (𝑖 − 0,5)]𝑁
𝑖=1

∑ (
𝐹𝑖

(1+𝑇𝐴)(𝑖−0,5))
𝑁
𝑖=1

 

Onde: 

N =  prazo máximo, em anos, do fluxo de pagamentos de benefícios; 
Fi =  somatório dos pagamentos de benefícios, líquidos de contribuições incidentes sobre 

esses benefícios, relativos ao i-ésimo prazo; 
i = prazo, em anos, resultante da diferença entre o ano de ocorrência dos fluxos (Fi) e o 

ano de cálculo; e 
TA = a taxa de juros real anual aplicada no ano anterior. 

Substituindo os parâmetros na equação e aplicando sobre o fluxo de benefício concedido 
do Plano CV I da CAPEF, obtém-se a duration do passivo de 20,61 anos: 

𝐷𝑢𝑟𝑎çã𝑜 =
∑ [(

𝐹𝑖

(1+0,05)(𝑖−0,5)) × (𝑖 − 0,5)]77
𝑖=1

∑ (
𝐹𝑖

(1+0,05)(𝑖−0,5))
77
𝑖=1

= 20,61 𝑎𝑛𝑜𝑠 

Destaque-se que a redução da duration calculada neste exercício em relação ao exercício 
de 2019, que foi de 21,45 anos, ficou dentro do esperado tendo em vista o envelhecimento do 
grupo e os benefícios que foram concedidos no exercício de 2020. 

7. PLANO DE CUSTEIO 

No Plano CV I, os custos dos benefícios programados e não programados (de risco) são 
individualmente calculados para cada Participante Ativo, por ocasião de seu ingresso no plano e em 
cada avaliação atuarial anual.  

O custo de administração do plano é rateado entre taxa de carregamento de participante 
ativo (definida como taxa de administração no regulamento do plano) e taxa de administração de 
assistido. Para o exercício de 2021, a taxa de administração de participante, que incide sobre a 
contribuição individual do ativo, inclusive quando pagas com recursos portados, foi mantida em 
4,50%, assim como a taxa de administração de assistido, que incide uma única vez sobre o saldo da 
conta individual na concessão do benefício, em 2,70%. 

As taxas de custeio administrativo para o Programa de Gestão Administrativa (PGA) da 
CAPEF foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo da Entidade, em sua 311ª Reunião Ordinária 
ocorrida em 18/11/2019, fundamentado em estudo de solvência do Fundo Administrativo do PGA, 
elaborado a partir dos fluxos projetados de contribuições e despesas administrativas até o ano de 
2107. O estudo evidenciou que o fundo do PGA é solvente com as taxas aprovadas e, segundo o 
regulamento do PGA da CAPEF, novo estudo de solvência do PGA está previsto para ser realizado a 
cada dois anos. 

A taxa total de contribuição do Plano CV I para o ano de 2021 foi estimada em 16,64% (para 
2020, a estimativa era de 16,43%), sendo que a taxa de contribuição sobre a totalidade do salário 
de participação perfaz 8,34% (8,24% para 2020) para os participantes, incluindo contribuição de 
autopatrocinados de 0,04%, e de 8,30% (8,19% para 2020) para os patrocinadores. 

Em uma perspectiva coletiva de longo prazo, com a redução gradativa das contribuições 
extraordinárias futuras em virtude da aposentadoria dos “participantes fundadores” do plano, a 
taxa de contribuição média agregada do Plano CV I convergirá para uma taxa de contribuição 
menor, próxima ao limite da contribuição normal de 15% (7,5% do participante e 7,5% do 
patrocinador). 
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Para tornar o processo de inscrição dos patrocinadores (BNB e Capef) mais simples e ágil, 
os novos participantes desses patrocinadores poderão ser admitidos no plano com a taxa de 15% 
(7,5% do participante e 7,5% do patrocinador). A taxa de contribuição inicial de admissão no plano 
terá validade até o término do exercício em que for feita a inscrição, quando ocorre a revisão de 
custeio anual. 

8. RESULTADO DO PLANO E PROVISÕES MATEMÁTICAS 

Conforme pode ser observado no Quadro 2, as provisões matemáticas do Plano CV I 
cresceram 20,88% em 2020 em relação ao encerramento do exercício de 2019. Descontada a 
variação do IPCA do período de 4,52%, o crescimento real das provisões foi de 15,65%. As Provisões 
Matemáticas de Benefícios a Conceder no Plano CV I são da modalidade de contribuição definida e 
são mensuradas pelo somatório dos saldos das contas individuais dos participantes ativos do plano. 
O crescimento ocorreu, principalmente, em função das contribuições aportadas por participantes 
e patrocinadores em 2020 e da rentabilidade dos investimentos no período de 9,77%. 

Quadro 2 – Resultado do Plano CV I em 2019 e 2020 
Valores em R$ 

Rubrica  2019 2020 Variação Nominal Variação Real 

(+) Patrimônio de Cobertura do Plano 1.157.463.179,65 1.399.130.829,86 20,88% 15,65% 

(-) Provisões Matemáticas 1.156.878.162,79 1.394.183.257,53 20,51% 15,30% 

Contribuição Definida  1.126.293.648,31 1.355.933.742,48 20,39% 15,18% 

Benefícios a Conceder 1.038.185.422,27 1.233.837.766,26 18,85% 13,71% 

Benefícios Concedidos 88.108.226,04 122.095.976,22 38,58% 32,58% 

Benefício Definido 30.584.514,48 38.249.515,05 25,06% 19,65% 

Benefícios Concedidos 30.584.514,48 38.249.515,05 25,06% 19,65% 

(=) Resultado do Exercício 585.016,86 4.947.572,33 745,71% 709,14% 

(=) Superávit Técnico 585.016,86 4.947.572,33 745,71% 709,14% 

Reserva de Contingência 585.016,86 4.947.572,33 745,71% 709,14% 

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

Em 2020, o resultado superavitário foi de R$ 4.362.555,47 e proveio, principalmente, da 
mudança de hipótese da tábua de mortalidade geral e dos ganhos atuariais observados. Esse 
resultado do exercício deixou o plano com superávit de R$ 4.947.572,33 na posição de 31/12/2020.  

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 CV I de 20,61 anos, o limite do 
Plano CV I para o caso de déficit técnico é de 16,61% das Provisões Matemáticas e, para o caso de 
superávit, de 25% das Provisões Matemáticas de Benefício Definido. 

O valor do ajuste de precificação do Plano CV I, em 31/12/2020, foi apurado em 
R$ 3.234.415,71. Dessa forma, o Equilíbrio Técnico Ajustado do plano aumentou neste exercício 
para R$ 8.181.988,04, que corresponde a 21,39% do total das provisões matemáticas de benefício 
definido. O valor do ajuste é apurado, conforme a citada resolução CGPC no 30, 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 5,00%, e o valor contábil desses títulos. 

9. FUNDOS PREVIDENCIAIS ATUARIAIS 

O Fundo de Solvência Atuarial do Plano CV, conta coletiva de passivo de natureza 
previdencial, expressa em quotas, será utilizado para a cobertura de eventuais insuficiências 
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atuariais futuras dos portfólios previdenciais mutualistas avaliados em moeda corrente, conforme 
disposto na Nota Técnica Atuarial. 

Referido fundo previdencial é constituído, segundo o Regulamento do plano, a partir dos 
seguintes valores: 

i) Valores auferidos mensalmente com a aplicação da taxa de solvência atuarial sobre 
as contribuições individuais dos Participantes Ativos vertidas ao plano; 

ii) Valor correspondente ao saldo da conta de patrocinador relativo a Participante Ativo 
que, ao se desligar da patrocinadora, tenha optado pelo instituto do resgate; e 

iii) Valor obtido pela recomposição do capital complementar por invalidez em caso de 
retorno do Participante Assistido em gozo de renda vitalícia de aposentadoria por 
invalidez à condição de válido, desde que o referido capital complementar por 
invalidez tenha sido proveniente de instituição seguradora. 

Ocorrendo insuficiência atuarial concernente aos portfólios previdenciais mutualistas 
avaliados em moeda corrente do Plano CV I, o valor equivalente a essa insuficiência será revertido 
a partir do Fundo de Solvência Atuarial, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio atuarial do 
plano.  

No Quadro 3 pode ser observado o demonstrativo da variação desse fundo em 2020. Em 
relação ao encerramento de 2019, o saldo do fundo cresceu 7,00% em quotas e 17,39% em reais, 
e representa 1,92% (1,98% em 2019) do total das provisões matemáticas do plano. Para 2021, não 
há previsão de utilização de recursos do Fundo de Solvência Atuarial.  

Quadro 3 – Movimentação do Fundo de Solvência Atuarial em 2020 

Fundo de Solvência Atuarial Em quotas Em R$ 

(+) Saldo inicial em 31/12/2019 8.480.117,47 R$ 22.906.643,74 

(+) Recursos recebidos 593.724,65 R$ 3.983.977,38 

(-) Recursos utilizados -                                     -    

(=) Saldo em 31/12/2020 9.073.842,12 R$ 26.890.621,12 

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

O Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos, conta coletiva de passivo de natureza 
previdencial, expressa em quotas, tem a finalidade de prover o pagamento de capitais 
complementares nos casos de invalidez ou óbito do participante referentes à cobertura securitária 
dos benefícios decorrentes desses eventos, conforme disposto na Nota Técnica Atuarial. 

Referido fundo previdencial é constituído a partir dos valores auferidos mensalmente com 
a aplicação da taxa de risco (de morte e invalidez) sobre as contribuições individuais dos 
Participantes Ativos vertidas ao plano. 

Conforme demonstrado no Quadro 4, em 2020, o saldo do Fundo Mutualista para 
Benefícios de Riscos cresceu 6,84% em quotas e 17,22% em reais. No ano, foram utilizadas 
370.832,30 quotas (49,10% das quotas constituídas no ano) para o pagamento de capitais 
complementares referentes às concessões dos benefícios de risco. Para 2021, não há previsão de 
utilização de recursos desse fundo além dos aportes recebidos no ano. 
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Quadro 4 – Movimentação do Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos em 2020 

Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos Em quotas Em R$ 

(+) Saldo inicial em 31/12/2019 5.619.457,37 15.179.377,94 

(+) Recursos recebidos 755.249,72 3.608.108,99 

(-) Recursos utilizados 370.832,30 994.812,11 

(=) Saldo em 31/12/2020 6.003.874,79 17.792.674,82  

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

Na posição de 31/12/2020 o balanço patrimonial do Plano CV I registrou ainda dois fundos 
não previdenciais – Administrativo e de Investimentos – com destinações específicas. A 
participação do Plano CV I no Fundo Administrativo registrado no Programa de Gestão 
Administrativa – PGA totaliza R$ 33.707.043,34 (R$ 28.013.494,40 em 2019). O Fundo 
Administrativo é destinado a cobrir despesas administrativas futuras da Entidade na administração 
dos planos. O fundo do Programa de Investimentos conta com o saldo de R$ 1.705.861,77 
(R$ 1.248.714,53 em 2019) destinados à cobertura do saldo devedor de empréstimos a 
participantes em caso de morte do participante durante a vigência do contrato. 

10. PRINCIPAIS RISCOS ATUARIAIS 

As obrigações do Plano CV I em contas individuais são avaliadas em quotas e, por isso, 
apresentam proteção integral contra o surgimento de déficits atuariais. Essas obrigações, relativas 
aos benefícios de aposentadoria programada a conceder de participantes ativos e à fase de renda 
certa a prazo certo dos benefícios concedidos de aposentadoria programada a participantes 
assistidos, totalizaram, no encerramento do exercício de 2020, R$ 1.355.933.742,48 
(R$ 1.126.293.648,31 em 2019) e representavam 97,26% (97,36% em 2019) do total das provisões 
matemáticas.  

Já as obrigações previdenciais relativas aos capitais complementares de morte e invalidez 
e aos benefícios concedidos prestados em fase de renda vitalícia são mutualistas e avaliadas em 
moeda corrente, podendo eventualmente vir a desenvolver desequilíbrios atuariais, caso as 
hipóteses atuariais utilizadas no plano não se confirmem no futuro. Dessa forma, os riscos atuariais 
do Plano CV I estão restritos a esses portfólios.  

Para mitigar os riscos atuariais, o Plano CV I conta com dois fundos previdenciais. 
Ocorrendo insuficiência atuarial, o valor equivalente a essa insuficiência será revertido a partir do 
Fundo de Solvência Atuarial, cujo saldo em 31/12/2020 totaliza R$ 26.890.621,12 (saldo de 
R$ 22.906.643,74 em 31/12/2019), com o objetivo de restabelecer o equilíbrio atuarial do plano. O 
Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos, cujo saldo em 31/12/2020 totaliza R$ 17.792.674,82 
(saldo de R$ 15.179.377,94 em 31/12/2019), tem o objetivo de prover o pagamento de capitais 
complementares, nos casos de invalidez ou óbito do participante, referentes à cobertura securitária 
dos benefícios decorrentes desses eventos.  

O Plano CV I incorpora ainda outros mecanismos de proteção contra o surgimento de 
déficits atuariais dos portfólios mutualistas, tais como: i) a concessão de benefícios na fase de renda 
vitalícia com valor inicial igual ao valor do benefício previsto para pagamento no último mês da fase 
de renda certa a prazo certo, sendo este pagamento pautado por quotas; e ii) os índices de reajuste 
dos benefícios de renda certa a prazo certo utilizam o mecanismo de quota, sendo que, para os 
vitalícios, são calculados com base na taxa nominal de rentabilidade dos investimentos obtida, 
limitada a 100% e não inferior a 30% da variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) 
no ano.  

Em 31/12/2020, as provisões matemáticas dos benefícios concedidos não programados 
(aposentadoria por invalidez, pensão de ativo e de inválido) e programados (aposentadoria 
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programada na fase de renda vitalícia), parcela da obrigação do plano exposta a riscos atuariais, 
totalizavam R$ 38.249.515,05 (R$ 30.584.514,48 em 31/12/2019).  

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

11. CERTIFICAÇÃO 

Os desequilíbrios atuariais nos planos de benefícios podem ter natureza conjuntural, 
quando originados de fatores sazonais ou ocasionais, que estão sujeitos à reversão no curto prazo.  
Quando a origem os desequilíbrios são de fatores mais estáveis, com baixa probabilidade de 
reversão em curto ou médio prazo, eles são classificados como de natureza estrutural.  

O resultado superavitário do exercício foi de R$ 4.362.555,47 e proveio, principalmente, da 
mudança de hipótese da tábua de mortalidade geral e dos ganhos atuariais observados. Esse 
resultado deixou o plano em superávit no montante de R$ 4.947.572,33 na posição de 31/12/2020. 

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 CV I, 
na posição de 31/12/2020, de R$ 1.399.130.829,86, 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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