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Sérgio Brito Clark será o novo Diretor de Administração e Investi-
mentos da Capef, cargo até então ocupado por Alex Araújo, que se 
despede da Entidade para assumir a Superintendência de Operações 
Financeiras e de Relações com Investidores do Banco do Nordeste. 
A posse do novo dirigente se dará a partir da emissão do atestado de 
habilitação pela Previc.

Clark foi eleito pelo Conselho Deliberativo, entre dois nomes indica-
dos pelo Patrocinador para assumir a vaga deixada por Alex Araújo. O 
outro profissional indicado pelo BNB foi Zerbini Guerra de Medeiros.

Em nome de toda a equipe de gestores, colaboradores e 
participantes, a Diretoria da Capef deseja boas-vindas 
ao novo diretor e agradece ao Alex Araújo pelo em-
penho e dedicação enquanto esteve à frente do car-
go, na certeza do seu sucesso ao longo dos próximos 

desafios.

SERGIO CLARK 
ASSUMIRÁ  DIRETORIA 
DE ADMINISTRAÇÃO E 
INVESTIMENTOS

Diante do aumento do número 
de casos de Covid-19 e Influenza 
em Fortaleza, o atendimento pre-
sencial na Capef foi suspenso a 
partir de 17 de janeiro, podendo 
ser retomado em fevereiro após 
avaliação do cenário.

Durante esse período, os Par-
ticipantes que precisarem de 
atendimento deverão buscar os 
canais abaixo:

Além disso, em janeiro a Entida-
de retomou o formato de home-
-office, também com previsão de 
retorno em fevereiro, a depender 
do cenário.

As medidas têm como objeti-
vo zelar pela saúde dos nossos 
Participantes e colaboradores.

0800 970 5775 
(gratuito de telefone fixo) 

85 9.9761 0077 
Whatsapp  

AUTOATENDIMENTO  
pelo nosso site (capef.com.br) e 
aplicativo (CAPEF).  

relacionamento@capef.com.br 
E-mail 

4020-1615  
(custo de chamada local de celular)

SOBRE O NOVO DIRETOR
Sérgio Brito Clark é Administrador, formado pela Univer-
sidade Federal do Piauí, com MBA em Gestão de Projetos 
pelo IBMEC e certificado pela AMBIMA e ICSS. 

Funcionário do Banco do Nordeste desde 2009, Clark 
esteve à frente da gerência de várias áreas, como: Rela-
cionamento com Investidores (RI); Mercado de Capitais 
e RI; Operações de Câmbio; e Negócios Corporate e 
Estruturação de Operações. Atualmente, estava ocu-
pando o cargo de Superintendente de Operações Fi-
nanceiras e Mercado de Capitais. 

Já na Capef, Clark foi membro do Conselho Deliberativo 
entre 2018 e 2021.

ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 
ESTÁ SUSPEN-
SO TEMPORA-
RIAMENTE  

2021 será um ano difícil de ser esqueci-
do. Fomos, os humanos, questionados 
como nunca sobre o nosso modo de 
viver e sobre como nos relacionamos 
com as outras pessoas. Resiliência tor-
nou-se uma característica obrigatória. 
Empatia, quase uma necessidade, para 
a nossa própria sobrevivência.

Também a economia sofreu. E muito. A 
despeito de uma relativa retomada da 
atividade a nível mundial, as cadeias de 
suprimento continuam desorganizadas 
em todo o globo terrestre, as incertezas 
são ainda numerosas quanto à evolu-
ção da pandemia, a inflação reapareceu 
com força, depois de tantos anos au-
sente, em praticamente todo o mundo.

No Brasil, a economia não reagiu como 
se esperava, continuamos com proble-
mas fiscais e a inflação veio elevada e 
com ares de quem não quer dar folga 
tão cedo.

Nesse cenário, os investimentos, pra-
ticamente todos eles, sofreram muito. 
As alternativas foram raras. No merca-
do financeiro é quase uma regra que o 
revés em um mercado seja compensa-

construindo um porvir melhor.

Também com otimismo celebramos a 
aprovação, pela Diretoria e Conselho 
de Administração do BNB, da proposta 
de alteração do Regulamento do Plano 
CV I. Quando aprovada pelos órgãos 
governamentais competentes, com 
certeza teremos um Plano muito mais 
flexível e adequado às novas formas de 
enxergar a previdência, por parte das 
gerações atuais.

Um agradecimento muito especial ao 
Alex, membro de nossa Diretoria, con-
vidado a assumir novamente relevantes 
desafios no BNB. E um abraço de boas 
vindas ao Sérgio Clark, que assume a Di-
retoria de Administração e Investimen-
tos, com a missão de compartilhar com 
os demais Diretores a gestão dessa em-
presa que muito já fez pela vida de seus 
participantes e muito ainda fará. 

O agradecimento maior, no entanto, é 
para nossos participantes, pela confian-
ça depositada no trabalho de todos os 
que fazem a Capef, pois esta confiança 
é o insumo mais importante com que 
trabalhamos. Feliz 2022 a todos e todas!!

do pela bonança em outro. Daí a histó-
ria de não se colocar todos os ovos na 
mesma cesta. Então, se a renda vari-
ável está em baixa, a renda fixa com-
pensa. Se os papéis no Brasil não estão 
rentabilizando bem, investir no exterior 
é uma saída. Em 2021 essas lógicas 
não aconteceram.

E a gestão dos investimentos da Capef, 
em que pese ter se posicionado entre os 
melhores resultados do setor, também 
sofreu com tais adversidades. O nosso 
tradicional Seminário de Investimen-
tos e Benefícios, em sua 28ª Edição, a 
segunda de forma online, apresentou, 
com a transparência que sempre tive-
mos, essas dificuldades. Mas também 
mostrou que nada nos tira o otimismo 
de acreditar que em breve seremos ca-
pazes de reverter a situação.

Otimismo que enxergamos também 
na ação responsável de tantos colegas 
do BNB, contribuintes ativos do Plano 
CV I, alguns dos quais dão seus tes-
temunhos nesta Edição, sobre como 
planejam o futuro, realizando aportes 
extraordinários, fazendo planejamento 
tributário, engordando suas reservas e 
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CONFIRA O REAJUSTE 
DOS PLANOS BD E CV I 
PARA 2022
O ano de 2021 vai ficar 

na memória de todos 
os investidores como 
um ano imprevisível.

Contrariando a maioria das esti-
mativas otimistas projetadas para 
o mercado econômico brasileiro 
no fim de 2020 – sobretudo com o 
avanço da vacinação contra a Co-
vid-19 -, o último ano foi marcado 
pela alta da inflação (maior desde 
2015), elevação da taxa de juros, 
queda da bolsa de valores e não re-
cuperação da atividade econômica.

Diante desse contexto desafiador, 
os investidores de todo o país ob-
servaram suas aplicações serem 
impactadas negativamente. Com 
relação à Capef, pela primeira vez 
desde 2015, os Planos BD e CV I 
não alcançaram suas respectivas 
metas de rentabilidades estipula-
das para o ano.

PLANO BD
Em 2021, o Plano BD acumulou 
um retorno de 11,53%, contra uma 
meta atuarial, de 15,94%.

De acordo com as regras do Plano 
BD, os benefícios são reajustados 
anualmente com base na taxa de 
rentabilidade dos investimentos 
obtida no ano anterior, descontada 
a taxa de juros atuarial, não poden-
do ser superior ao INPC acumula-
do, nem inferior a 30% desse índice.

Desta forma, o reajuste dos bene-
fícios do Plano em 2022 será de 
5,97%, equivalente a 58,71% do 
INPC acumulado.

Vale lembrar que caso sejam veri-
ficados, nos exercícios a partir de 

2022, excedentes de rentabilidade 
no Plano, esses excedentes pode-
rão ser utilizados para recompor 
o reajuste integral da inflação não 
concedido este ano. Situação se-
melhante ocorreu em 2009, com 
recomposição desse reajuste por 
meio dos excedentes de rentabili-
dade obtidos nos anos posteriores.

Mesmo diante dessa conjuntura 
desafiadora, a taxa de contribui-
ção dos Participantes Assistidos 
foi mantida em 19,20%, menor ní-
vel desde 1986.

PLANO CV I
O Plano CV I rentabilizou no último 
ano 8,52%, contra uma meta atua-
rial de 15,56%. Com isso, o reajus-
te dos valores dos benefícios foi o 
seguinte:

FASE DE RENDA  
CERTA A PRAZO  
CERTO
Pagos nos pri-
meiros 22 anos de 
aposentadoria pro- g r a -
mada, os benefícios de renda 
certa a prazo certo são reajus-
tados em função da variação 
da cota no período desde 
a data da aposentadoria.

Para quem se aposentou de 
janeiro de 2020 a janeiro de 
2021, quando a taxa de juros 
atuarial praticada no momen-
to da concessão era de 5,00% 
a.a., o reajuste será de 3,25%. 
Para quem se aposentou nos 
demais meses de 2021, o rea-
juste será proporcional ao pe-
ríodo em que se inicia o paga-
mento do benefício.

Para os benefícios concedidos 
até 2017, cuja taxa de juros 
atuarial adotada na concessão 
era de 5,50%, o reajuste será 
de 2,76%.

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 
3,01%.

FASE DE RENDA  
VITALÍCIA
Para os benefícios vitalícios conce-
didos com data anterior ao ano de 
2021, o índice de reajuste é calculado 
com base na rentabilidade do plano 
no ano corrente, descontada da taxa 
de juros atuarial, não podendo ser su-
perior ao IPCA acumulado, nem infe-
rior a 30% deste índice.

Diante dos resultados obtidos, o rea-
juste foi de 3,35%.

Para os benefícios vitalícios conce-
didos em 2021, o reajuste aplicado 
considera a regra acima, equivalente 
ao período em que se inicia o paga-
mento do benefício até o final do ano.

Saiba Mais
Atentos às dificuldades enfrentadas 
pelo mercado e seus impactos nos pla-
nos da Capef, Participantes do Plano 
BD e suas associações representativas 
demandaram da gestão da Entidade a 
realização de estudos para encontrar 
alternativas as quais permitissem que 
os benefícios fossem reajustados pela 
variação integral do INPC.

Em que pese partilharmos dessas mes-
mas preocupações e não obstante o 
nosso empenho em sempre proporcio-
nar uma renda previdenciária adequada 
para os assistidos do Plano BD, seja por 
meio dos maiores reajustes possíveis 
dos seus benefícios, seja mediante a 
contínua redução de suas contribuições 
extraordinárias, estamos impossibilita-
dos de atender a referida demanda.

Isso porque a Capef é obrigada a res-
peitar o critério de reajuste constante 
no Regulamento do Plano, sob pena de 
configuração de infração administrati-
va, com as punições daí decorrentes – 
suspensão e multa. A medida só seria 
possível de ser atendida caso não im-
pactasse o equilíbrio atuarial do plano, 
condição esta que não se encontra pre-
sente no cenário atual.

Por fim, reiteramos nosso compromis-
so em trabalhar incessantemente visan-
do buscar os melhores resultados pos-
síveis nos investimentos, para que seja 
possível a recomposição desse reajuste 
aos nossos Aposentados e Pensionis-
tas nos exercícios subsequentes. 

NOVIDADES PARA 2022

CAPEF ENCERRA 2021  
COM RENTABILIDADE 
ACIMA DA MÉDIA

TAXAS 
ADMINISTRATIVAS 
DOS PLANOS BD E CV I 
REDUZIDAS
Pensando sempre no melhor 
para os Participantes, a ges-
tão da Capef tem buscado 
formas de reduzir despesas, 
aumentar os níveis de adesão 
e outras formas de receitas, 
para poder viabilizar a redu-
ção das taxas administrativas 
de seus planos. 

Como frutos desses esfor-
ços, o Condel aprovou uma 
conquista importante para o 
nosso público: a redução das 
taxas incidentes sobre as con-
tribuições do Plano BD, de 7% 
para 5,80% e, do Plano CV I, de 
4,5% para 4,25%, com vigência 
a partir de janeiro de 2022.

No caso do Plano BD, a medi-
da permite o aumento da re-
serva utilizada para pagar as 
obrigações aos Participantes. 
Com relação ao CV I, gera o 
mesmo efeito de acréscimo, 
mas para a conta individual de 
cada participante. Essa é a ter-
ceira queda observada nas ta-
xas em um intervalo de apenas 
sete anos.

Mesmo não tendo alcançado a 
meta, os Planos da Capef con-
tinuaram com desempenho 
superior à média de mercado, 
seguindo exemplos de anos 
anteriores.

De acordo com levantamento 
realizado pela Aditus Consul-
toria junto a um grupo de 119 
Entidades, a rentabilidade mé-
dia dos planos fechados de 
Previdência Complementar foi 
de 7,38% em 2021, enquanto o 
Plano BD rentabilizou 11,53% e 
o CV I 8,52%.

TAXA DE JUROS DO 
PLANO BD REDUZIDA  
O estudo de aderência realizado 
anualmente pela gestão da Ca-
pef apontou a necessidade da 
redução da taxa de juros (meta 
de rentabilidade) do Plano BD, 
passando de 5,25% a.a. para 5% 
a.a a partir de janeiro de 2022. 

“Essa é uma mudança estru-
tural que visa adequar o Plano 
à nova realidade econômi-
co-financeira do nosso país, 
com repercussão, em termos 
de equilíbrio atuarial, por toda 
a sua existência, mostrando 
que a Capef, embora esteja 
preocupada com o momento 
atual, está sempre visualizan-
do o longo prazo e o equilíbrio 
dos planos”, ressaltou o Diretor 
Presidente Jurandir Mesquita, 
na abertura do 28º Seminário 
de Investimentos e Benefícios.

A vantagem da redução da 
meta para os beneficiários é 
que, por estar mais adequada 
à realidade do mercado finan-
ceiro, a probabilidade de atin-
gi-la anualmente é maior. Vale 
lembrar que, de acordo com o 
regulamento do Plano BD, para 
que seja concedido anualmen-
te o reajuste integral do INPC 
no benefício dos Participantes 
Assistidos, é necessário que 
essa meta seja cumprida.

Isso reforça que, conforme 
explicado, o último ano foi 
bastante turbulento e desa-
fiador, impactando negativa-
mente investidores de todo 
o País. 

Além disso, nunca é demais 
lembrar que nosso horizonte 
em Previdência Complemen-
tar é sempre o de longo pra-
zo, e nos últimos cinco anos 
os Planos da Capef tiveram 
suas respectivas metas de 
rentabilidade superadas.
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RECADASTRAMENTO:  

NÃO DEIXE   
PARA A  
ÚLTIMA  
HORA!

PELO 2º ANO  
DE FORMA 
100% ONLINE 

Com o propósito de definir a Política 
de Investimentos dos Planos BD e CV I 
para 2022, a Capef promoveu, nos dias 
25 e 26 de novembro, o 28º Seminário 
de Investimentos e Benefícios. O even-
to, realizado anualmente desde 1994, 
aconteceu pelo segundo ano consecu-
tivo de forma 100% on-line, como forma 
de proteger nosso público neste mo-
mento de pandemia.

Com transmissão ao vivo pelo Youtube 
para 847 pessoas, entre Participantes, 
dirigentes e demais profissionais in-
teressados no tema espalhados pelo 
Brasil, o Seminário ficou marcado pela 
qualidade das palestras e debates pro-
postos ao longo dos dois dias.

Na cerimônia de abertura, participaram 
o Diretor Presidente, Jurandir Mesqui-
ta, o Presidente do Conselho Delibe-
rativo, Luiz Abel Amorim de Andrade, 
e o Presidente do Banco do Nordeste,  
Anderson Possa.

Já o início das palestras ficou por conta 
do Presidente da Abrapp, Luís Ricardo 
Martins, que apresentou os desafios e 
oportunidades da Previdência Comple-
mentar na nova economia. Em seguida, 
representando a BTG Pactual, foi a vez 
de Mansueto Almeida Júnior, que tam-
bém é ex-secretário do Tesouro Nacio-
nal, falar sobre os cenários macroeco-
nômicos para 2022. Ainda no primeiro 
dia, foram debatidos os temas: oportu-
nidades de investimentos ESG, fundo de 
investimentos em participações e cená-
rios para renda fixa e crédito privado. 

No dia 26, o Superintendente Geral da 
Abrapp, Devanir Silva, falou sobre como 
manter a competitividade na economia 
digital. Investimentos no exterior e em 
renda variável, além de estratégias de 
alocação de ativos, foram os assuntos 

que fecharam o evento, antes do mo-
mento decisivo.

Na sequência, os diretores da Capef 
apresentaram a situação atual dos Pla-
nos BD e CV I e, em seguida, o gerente 
de Investimentos, Marcelo D’Agostino, 
apresentou a proposta da Política de In-
vestimentos para 2022, baseado em um 
cenário projetado de alta volatilidade 
com eleições presidenciais; indefinição 
sobre retomada da economia; Bancos 
Centrais pelo mundo ajustando sua po-
lítica monetária; e escassez de produtos 
x inflação.

Confira abaixo como ficou definida a 
Política de Investimentos para 2022, 
após passar pela análise do Conselho 
Deliberativo.

PLANO BD

SEMINÁRIO ABORDA 
INVESTIMENTOS ESG
Uma das palestras que mais gerou engaja-
mento entre o público foi “Oportunidades 
de Investimentos ESG”. Mas, você sabe o 
que é esse tipo de aplicação?

Fundos ESG – Environmental (meio am-
biente), Social (sociedade) and Gover-
nance (governança) – são aqueles cuja 
finalidade é a de fazer investimentos em 
empresas comprometidas com o meio 
ambiente, com a sociedade e com parâ-
metros elevados de governança.

A Capef já incorporou a preocupação com 
o ESG nas políticas de investimentos para 
ambos os planos que administra. Ao reali-
zar a seleção de investimentos, é feita uma 
análise de questões associadas à susten-
tabilidade, responsabilidade socioambien-
tal e ao fortalecimento da governança e 
transparência.

As políticas do plano preveem que não 
apenas os ativos, empresas e fundos in-
vestidos, mas sim todos os integrantes do 
mercado financeiro e agentes econômi-
cos, de forma geral, devem buscar méto-
dos que minimizem  impactos sociais em 
suas atividades. Como exemplo, na pró-
pria sede da Capef, já há alguns anos foi 
implantado sistema de energia solar.

Destaca-se que já na fase inicial de pros-
pecção de ativos, os gestores terceirizados 
dos fundos respondem a um questionário, 
conforme o Manual de Investimentos da 
Entidade, informando se as práticas de 
ESG são consideradas por eles na análise 
dos ativos do fundo. A Capef já descartou 
investimentos pelo fato dos gestores dos 
ativos não estarem comprometidos com 
essas questões.

QUER ASSISTIR A 
ESSA PALESTRA 
E TODO O EVENTO 
NA ÍNTEGRA? 
acesse o QR Code a seguir:

CONFIRA OS RESULTADOS DA 
CAMPANHA DE EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA

Aeducação financeira e pre-
videnciária é uma aliada ex-
tremamente poderosa para 
a garantia de um bem-estar 

individual e familiar. Preocupada com 
a saúde financeira de nossos partici-
pantes e demais funcionários do Ban-
co do Nordeste, a Capef promoveu 
ao longo de 2021 a campanha ‘Seu 
Futuro na Trilha’, com a realização 
de diversas ações para impulsionar o 
desenvolvimento da educação finan-
ceira e estimular a adoção de práticas 
previdentes.

As ações tiveram três objetivos estra-
tégicos. Um deles era ajudar o partici-
pante na busca pelo equilíbrio finan-
ceiro, com uma vida sem dívidas. Para 
isso, foi firmada parceria com a plata-
forma de ensino a distância (DSOP) 
para oferta de cursos sobre previdên-
cia e finanças. 127 participantes se de-
dicaram aos cursos e agora em 2022 
já podem aplicar os conhecimentos 
obtidos para a organização do seu pla-
nejamento financeiro.  

Os participantes que concluíram os 
cursos do Capef EAD ao longo de 
2021 concorreram a cinco sessões de 
orientação financeira com a ONG Meu 
Propósito por semestre. Os ganhado-
res foram:

1º semestre de 2021:  
JOSÉ ARNALDO NUNES FILHO

2º semestre de 2021:  
HELIO TEOTONIO ALVES FILHO

Outro objetivo estratégico era o incen-
tivo à adesão ao Plano CV I, como for-

ma de garantia de bem-estar futuro. 
Nesse sentido, foi promovida a ação 
‘Embaixadores da Previdência’, que 
premiava os Participantes que indica-
ram colegas a aderir ao plano. Foram 
38 indicações válidas que resultaram 
em 11 novas adesões. Quem mais 
indicou amigos foi a participante ati-
va do Plano CV I Mariana de Oliveira 
Lima. Ela ganhou R$ 1.000,00 em 
vales-compras e uma caixa de som 
bluetooth.

Já o terceiro objetivo estratégico era es-
timular o Participante à permanência no 
plano, com a realização de aportes fa-
cultativos/TSP, a fim de conquistar um 
benefício de aposentadoria que atenda 
às necessidades previdenciárias. 

Assim, foi realizada uma promoção 
que premiou com R$ 500,00 na conta 
do Plano CV I a Participante que mais 
acumulou aportes facultativos em 
2021: Angela Aragão Costa Lima.

Além disso, os 164 Participantes que 
maximizaram o ganho fiscal ao longo 
do ano participaram do sorteio de um 
vale compras no valor de R$ 300,00. A 
vencedora do voucher foi a participan-
te Osmiana Leal Ibiapina.

Com relação a aportes, mesmo em um 
cenário desafiador para os investimen-
tos, 2022 consolidou-se como o 2º ano 
com maior valor em aportes/TSP reali-
zados, desde que o Plano CV I foi lança-
do, totalizando R$ 3,9 milhões. 

Agradecemos a todos que participa-
ram da campanha e já adiantamos que 
em 2022 teremos ainda mais ações 
para aqueles que seguirem trilhando o 
caminho do futuro sustentável!

SEMINÁRIO DE  INVESTIMENTOS  
E BENEFÍCIOS CHEGA  
À 28ª EDIÇÃO 

SEGMENTO

LIMITES POR SEGMENTO  
DE APLICAÇÃO

INFERIOR % SUPERIOR %

RENDA FIXA 68 100

RENDA VARIÁVEL 0 6

ESTRUTURADOS 0 3

IMOBILIÁRIO

Imóveis 0 8

Fundos Imobiliários - -

OP. COM PARTICIPANTES 0 5

INV. NO EXTERIOR 0 10

SEGMENTO

LIMITES POR SEGMENTO  
DE APLICAÇÃO

INFERIOR % SUPERIOR %

RENDA FIXA 43 100

RENDA VARIÁVEL 0 20

ESTRUTURADOS 0 11

IMOBILIÁRIO 0 6

OP. COM PARTICIPANTES 0 10

INV. NO EXTERIOR 0 10

PLANO CV I
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PLANO CV I: 
MUITO MAIS 
FLEXIBILIDADE 
PARA VOCÊ
A jornada em busca 
do aprimoramento dos 
nossos produtos ga-
nhou um capítulo im-
portante no segundo 
semestre do último 
ano. Após passar pela 
Diretoria Executiva e 
Conselho Deliberativo 
da Capef, a proposta de 
melhorias regulamen-
tares do Plano CV I foi 
aprovada pela Diretoria 
e Conselho de Admi-
nistração do Banco do 
Nordeste, patrocinador 
fundador da Capef. A 
partir daí, as mudanças 
passaram para fase de 
apreciação dos órgãos 
reguladores, sendo os 
últimos passos para a 
superação deste desa-
fio.

Caso se concretize, 
essa proposta é uma 
conquista a ser celebra-
da pelos Participantes, 
pois traz uma série de 
melhorias ao Plano, tor-
nando-o mais flexível e 
aderente às necessida-
des do nosso público.

CRIAÇÃO DE PERFIS DE INVESTIMENTOS

ELEGIBILIDADE À APOSENTADORIA TOTALMENTE  
DESVINCULADA DO INSS

Atualmente, a gestão do plano não prevê perfis de investimentos.

Atualmente, para se aposentar pelo plano, o Participante precisa estar 
desligado do Patrocinador e atender a pelo menos um dos seguintes 
critérios:

a) 420 ou 360 contribuições, se homem ou mulher, respectivamente; 
ou

b) 60 contribuições individuais, desde que implementadas as condi-
ções de aposentadoria pelo INSS

A proposta prevê a possibilidade de criação de perfis de investimento, 
para orientar a aplicação dos recursos em portifólios de risco distintos. 
Quando disponíveis, diferentes perfis de investimento contemplam 
participantes que possuem maturidades diferentes dentro do plano, 
sejam eles mais conservadores ou mais dispostos a riscos

A proposta prevê a possibilidade do Participante se aposentar pelo Plano 
a partir dos 50 anos de idade, no caso de desligamento do Patrocina-
dor e cumprimento do mínimo de 60 contribuições, independente da 
elegibilidade ao INSS. Essa mudança busca amenizar os impactos da 
Reforma da Previdência, que aumentou consideravelmente a idade de 
elegibilidade de seus segurados.

TAXAS DIFERENCIADAS PARA APORTES FACULTATIVOS

Atualmente, a taxa sobre as contribuições facultativas é igual à cobrada 
sobre as contribuições normais (4,25%).

O Plano de Custeio do Plano CV I poderá estabelecer Taxa de Car-
regamento reduzida sobre as contribuições facultativas. Assim, os 
Participantes terão uma motivação a mais para realizar aportes extras 
e incrementar sua poupança previdenciária. 

REDUÇÃO DE CARÊNCIA PARA BPD E PORTABILIDADE

Atualmente, o regulamento prevê uma carência de três anos para a 
escolha desses institutos.

Uma das melhorias previstas é a redução de carência para um ano 
de vínculo ao Plano, para que os Participantes que se desliguem do 
Patrocinador possam optar pelos institutos previdenciários Benefício 
Proporcional Diferido e Portabilidade. 

Para que você entenda 
melhor o que mudará caso a 
aprovação seja confirmada, 
preparamos um infográfico 
explicando as principais 
melhorias. 

RETORNO AO PLANO COM DIREITOS RESTABELECIDOS

Atualmente, ao cancelar o Plano, o Participante tem direito ao saldo 
formado exclusivamente pelas suas contribuições inidivduais.

A proposta permite o retorno à condição de Participante para quem 
cancelou o plano sem perda de vínculo patronal, com recuperação do 
saldo (ou parte dele), formado pelas contribuições do Patrocinador, 
conforme a tabela abaixo.

Até 1 ano

Entre 1 e 2 anos

Entre 2 e 3 anos

Entre 3 e 4 anos

Entre 4 e 5 anos

Entre 5 e 10 anos

Entre 10 e 15 anos

Entre 15 e 20 anos

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

Retorno ao plano %

RECEBIMENTO MAIOR DO SALDO, CASO OPTE PELA  
SAÍDA DO PLANO

Atualmente, a opção pelo Resgate implica no recebimento do saldo 
formado exclusivamente pelas contribuições do Participante.

RECEBIMENTO DE PARTE DO SALDO AO SE APOSENTAR

Atualmente, o saldo individual é revertido integralmente em formato 
de benefício mensal de aposentadoria.

Ao se aposentar, o Participante poderá resgatar até 10% do saldo da 
conta individual formado pelas suas contribuições e do Patrocinador, 
e 100% do valor referente a contribuições facultativas e portabilidade.

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES

Atualmente, não há previsão de suspensão temporária das contribui-
ções ao Plano.

Também para aliviar momentos de dificuldade financeira, a cada 36 
meses, o Participante poderá optar pela suspensão temporária da sua 
Contribuição Individual, por até 12 meses.

AMPLIAÇÃO DA REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO

Atualmente, a redução máxima permitida é de 25% da contribuição 
total, incluindo TSP, quando houver.

A proposta também prevê a possibilidade do Participante reduzir sua 
contribuição normal para até 4% do seu salário, ajudando-o naqueles 
períodos mais difíceis. Com relação às contribuições extraordinárias 
(TSP), o Participante poderá escolher sua taxa, respeitando o limite 
máximo de 4,5%.

Obs:  o estabelecimento de 4% de piso de contribuição normal é outra 
novidade prevista na proposta de mudanças. 

ATÉ 3 REVISÕES DO CUSTEIO AO ANO

Atualmente, o regulamento prevê uma Revisão do Custeio por ano, em 
dezembro.

O participante poderá revisar até duas vezes ao ano seu custeio, além 
da revisão compulsória anual já existente, permitindo uma maior flexi-
bilidade em seu orçamento. 

A proposta permite ao Participante resgatar parte das contribuições 
efetuadas pelo Patrocinador, caso se desligue da empresa, com percen-
tual a depender do tempo de vinculação ao Plano.

Até 5 anos

Após 5 e até 10 anos

Após 10 e até 15 anos

Após 15 e até 20 anos

Após 20 e até 25 anos

Após 25 e até 30 anos

Após 30 anos

10%

15%

20%

25%

30%

40%

50%

TEMPO DE VINCULAÇÃO %
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UM PLANEJAMENTO 
ACERTADO
Pensando em novas maneiras 

de fomentar ações previden-
tes aos seus participantes, a 

Capef promoveu em 2021, a Pro-
moção Recalcule Sua Rota. Nela, 
os participantes que maximizas-
sem ganho fiscal concorreriam 
ao sorteio de um vale-compras de 
R$ 300,00. Reforçada nas nossas 
redes sociais, a campanha foi um 
sucesso e terminamos o ano com 
164 participantes que terão sua 
renda bruta deduzida em até 12% 
no IR 2022. 

Finalizando essa etapa, a grande 
vencedora da promoção, nossa 
participante Osmiana Leal Ibiapina, 
conversou conosco em entrevista 
sobre seu planejamento financeiro 
para 2022.

COMO VOCÊ FICOU 
SABENDO DAS 
VANTAGENS DA 
MAXIMIZAÇÃO FISCAL? 
É ALGO QUE PRETENDE 
FAZER COM FREQUÊNCIA?
Fiquei sabendo através das divul-
gações da Capef por e-mail e no 
site. Também, ouvi o relato de co-
legas que já realizaram este tipo de 
aporte (principalmente Edilayne/
BNB que tem vasto conhecimento 
sobre o assunto), com isso, resol-
vi desde 2020 fazer a compra do 
tempo passado para obter todas 
as vantagens que são oferecidas 
nesta modalidade.

COMO TEM SIDO O PLA-
NEJAMENTO PARA O SEU 
FUTURO? 
A previdência privada para o meu 
caso é a melhor opção, pois não te-
nho hábito de realizar outros tipos 
de investimentos e a Capef apre-

senta a segurança que eu preciso. 
Além disso, na prática, vivencio no 
dia a dia a importância de se ter 
uma previdência deste tipo, pois 
meu esposo atualmente é aposen-
tado por invalidez e está conseguin-
do manter a estabilidade financeira 
devido ao fato de ele ter previdência 
privada, pois somente a aposenta-
doria pelo INSS não é suficiente. 

COMO VOCÊ PRETENDE 
UTILIZAR O SALDO 
PROVENIENTE DA SUA 
DEDUÇÃO DE IR?
Com o saldo pretendo liquidar em-
préstimos, pois as taxas atuais não 
estão atrativas e também me pla-
nejar para fazer uma nova compra 
de tempo passado da Capef até o 
final do ano.

O QUE VOCÊ DIRIA PARA 
UM PARTICIPANTE QUE 
AINDA NÃO MAXIMIZOU 
GANHO FISCAL?
É muito vantajoso, a Capef dispo-
nibiliza um simulador para que se 
possa fazer uma previsão do valor 
necessário para aportar e obter a 
maximização. No meu caso, com a 
compra do tempo passado, regula-
rizo os valores que estão em aber-
to referente ao período, a Capef 
aplica o saldo que fiz o aporte, o 
BNB faz a contrapartida referente a 
este saldo e ainda maximizo o ga-
nho fiscal no IRPF. Só vantagens!

O QUE VOCÊ ACHOU DA 
AÇÃO RECALCULE SUA 
ROTA?

Uma ótima promoção, fiquei mui-
to feliz em iniciar o ano ganhan-
do este vale compras. Parabéns à  
Capef e um feliz 2022 para todos.

A PREVIDÊNCIA 
PRIVADA PARA 
O MEU CASO 
É A MELHOR 
OPÇÃO, POIS NÃO 
TENHO HÁBITO 
DE REALIZAR 
OUTROS TIPOS DE 
INVESTIMENTOS E A 
CAPEF APRESENTA 
A SEGURANÇA QUE 
EU PRECISO. 

Osmiana Leal  
Participante do Plano CV I  

da Capef.

Distribuição e desempenho dos investimentos

3,18%

1,96%

0,14%
6,11%

100%
do patrimônio86,09% 2,52%

11,53

Rentabilidade no ano

Metal atuarial no ano

%

15,94

acum.
%

Renda Fixa

Renda Variável 

Imobiliário

Estruturado

Investimentos no Exterior

Operações com Participantes

dez/21
%

5,11

3,61

1,06

-4,96

1,22

1,36

12,72

-8,59

7,56

1,87

7,15

17,54

Dezembro/2021
Resultados CAPEF

Plano BD

Patrimônio Líquido (A)

Provisões Matemáticas (B)

3.882.351

3.965.441

-83.090Situação atuarial

Resultado atuarial  
valores em R$ mil

Quantidade de Participantes

18%

22%

6.348
participantes

Participantes 
Assistidos
(Aposentados)

Beneficiários de Pensão

Ativos

3.762

1.454

1.132
60%

4,62

Rentabilidade do mês

Metal atuarial do mês

%

1,20

dez/21

Patrimônio Líquido (A)

Provisões Matemáticas (B)

1.641.071

1.636.740

4.331Situação atuarial

Resultado atuarial  
valores em R$ mil

dez/21

Resultados CAPEF

Plano CV I
Quantidade de Participantes

6%
1%6.169

participantes

Participantes 
Assistidos
(Aposentados)

Beneficiários de Pensão

Ativos

341

75

5.753
93%

Distribuição e desempenho dos investimentos

acum.
%

Renda Fixa

Renda Variável 

Imobiliário

Investimentos no Exterior

Estruturado

Operações com Participantes

de/21
%

0,97

3,32

8,51

0,68

1,31

1,56

13,48

-10,79

-9,04

10,21

9,44

18,89

11,68%

3,80%

4,49%

5,03% 

6,83% 100%
do patrimônio68,17%

8,52

Rentabilidade do ano

Metal atuarial do ano
15,56

%

1,18

Rentabilidade do mês

Metal atuarial do mês

1,54

 

%

Dezembro/2021

APROVEITE O INÍCIO 
DO ANO PARA PLANE-

JAR SUA MAXIMIZAÇÃO
Você tem até o fim do ano 

para garantir esse benefício 
na declaração de IR no ano 

que vem! Por isso, aproveite o 
início do ano para programar 
aportes mensais e parcelar 

sua maximização ao longo de 
2022 sem pesar no bolso!
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Capef é enquadrada na

ZONA DE 
QUALIDADE!

Em uma escala de 0 a 10, o quanto você 
recomendaria o seu Plano para um amigo/colega?

Segue o resultado obtido entre  
os 3.267 participantes.

65,69%

74,47% 74,19%

19,59% 64,27%

NPS Geral 

ZONA 
CRÍTICA

ZONA DE  
APERFEIÇOAMENTO

ZONA DE
QUALIDADE

ZONA DE
EXCELÊNCIA

CV I

Ativos Assistidos

CV I

BD BD

SAIBA MAIS, 
ESCANEIE O QR CODE 

AO LADO:

O destaque positivo foi observado entre os 
Participantes do PLANO CV I, que quase alcançou a 

ZONA DE EXCELÊNCIA, COM 74%.


