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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 2021 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 CNPC no 41, de 9 de junho de 2021, é classificado na modalidade de benefício definido, 
uma vez que todos os benefícios do plano têm seus valores 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 individual de cada 
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 

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 31/12/2021, com 1.121 
participantes ativos, 3.610 aposentadorias programadas, 152 aposentadorias por invalidez e 1.382 
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 31/12/2021, 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 31/12/2020 e 31/12/2021 
Hipótese 31/12/2020 31/12/2021 

Tábua de Mortalidade Geral RP-2000 Proj. 2020 Segmentada por sexo 
(Suavizada 20%) 

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

Tábua de Mortalidade de 
Inválidos IAPC FRACA IAPC FRACA 

Tábua de Entrada em Invalidez Hunters suavizada em 85%. 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 90 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 99 meses, contados a partir 
da elegibilidade ao recebimento do benefício 
pleno programado 

Indexador do Plano (INPC) 3,5% a.a. (INPC) 3,5% a.a. 
Taxa Real Anual de Juros 5,25% a.a. 5,00% 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 33, de 23 de outubro de 2020. Substituindo os parâmetros na equação e 
aplicando sobre o fluxo previdencial do Plano BD da CAPEF, obtém-se a duration do passivo de 9,06 
anos.  

7. PLANO DE CUSTEIO 

O Plano de Custeio, com vigência a partir de 01/01/2022, apresenta a estimativa da 
estrutura de custos projetada para o exercício de 2022, 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 2022 o Custo Normal do plano foi quantificado em 13,72% dos salários 
de contribuição, sendo 5,80% destinado ao custeio administrativo do ano (o percentual de despesa 
administrativa de longo prazo, adotado no cálculo das provisões matemáticas, é de 4,89%) e 
11,03% 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 2022, resulta inferior ao limite 
estabelecido no Regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA) da CAPEF, de 1,0% (um por 
cento) sobre os recursos garantidores, estando em conformidade com a Resolução CGPC nº 29, de 
31 de agosto de 2009. 

7.2. CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS 

Considerando que o Custeio Normal dos participantes ativos do Plano BD de 15,41% 
revelou-se suficiente à cobertura dos custos normais futuros com despesas administrativas de 
13,72%, foi recomendada, para o exercício de 2022, a manutenção da tabela de contribuições 
normais de participantes ativos aplicada em 2021 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 2022 

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$ 3.468,79 (R$ 3.273,37 em 2021). 
(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 2020 com reserva de contingência de R$ 2.024.177,27 
não havendo, portanto, plano de equacionamento a ser proposto durante o ano de 2021 com efeito 
para o ano de 2022. Sendo assim, as contribuições extraordinárias dos aposentados e pensionistas 
aderentes ao Acordo de 2003 para o ano de 2023 fica mantida até o limite de 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.  

Na avaliação atuarial do encerramento do exercício de 2021, as provisões matemáticas do 
Plano BD totalizaram R$ 3.965.441.415,66 que, comparado com o patrimônio de cobertura de 
R$ 3.882.351.453,43, deixa o plano em situação deficitária de R$ 83.089.962,23, que representa 
2,10% das provisões matemáticas.  

Ressalte-se que, essa situação não implica em obrigatoriedade de elaboração de plano de 
equacionamento desse déficit durante o exercício de 2022, uma vez que o valor é inferior ao Limite 

149 



 

atuarhconsultoria.com.br 
 Av. Washington Soares, 55, Sala 307 – Iguatemi Empresarial – Edson Queiroz – 60.811-341 – Fortaleza – CE 

85 98819-0929 – sergio.cardoso@atuarhconsultoria.com.br 
 

5 
 

de Déficit Técnico Acumulado, de 5,06% das provisões matemáticas calculadas conforme 
estabelecido no caput do art. 59 da Resolução CNPC no 30 de 10 de outubro de 2018: 

Art. 29 Observadas as informações constantes em estudo específico da 
situação econômico-financeira e atuarial acerca das causas do déficit 
técnico, deverá ser elaborado e aprovado o plano de equacionamento de 
déficit até o final do exercício subsequente, se o déficit for superior ao 
limite calculado pela seguinte fórmula: Limite de Déficit Técnico 
Acumulado = 1% x (duração do passivo - 4) x Provisão Matemática. 

8. RESULTADO DO PLANO E PROVISÕES MATEMÁTICAS 

Conforme pode ser observado no Quadro 3, as provisões matemáticas do Plano BD 
cresceram 1,63% em 2021 em relação ao valor contabilizado no encerramento do exercício de 
2020. Descontada a variação do INPC de 10,16% observada no ano, o valor das provisões caiu 
7,74%.  

Quadro 3 – Resultado do Plano BD em 2020 e 2021 
Valores em R$ 

Rubrica  31/12/2020 31/12/2021 Variação Nominal Variação Real 

(+) Patrimônio de Cobertura do Plano 3.819.907.809,00 3.882.351.453,43 1,63% -7,74% 
(-) Provisões Matemáticas 3.817.883.631,73 3.965.441.415,66 3,86% -5,71% 

Benefícios Concedidos 3.301.138.661,86 3.430.877.650,78 3,93% -5,66% 

Benefícios a Conceder 516.744.969,87 534.563.764,88 3,45% -6,09% 

(=) Superávit Técnico 2.024.177,27 -83.089.962,23 -4204,88% -3826,29% 

Reserva de Contingência 2.024.177,27 -83.089.962,23 -4204,88% -3826,29% 
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. Entretanto, em 2021, ocorreram mudanças de hipóteses 
atuariais (redução de taxa de juros e aumento do tempo de postergação de aposentadoria) e 
redução da taxa de administração do plano que, em conjunto, elevaram as provisões em 
R$ 53.118.402,63.  

Por outro lado, a regra de reajuste do plano, que atrela o índice de reajuste do plano ao 
desempenho dos investimentos no exercício anterior, importou em reajuste de 5,97%, que 
representa 58,71% da variação do INPC de 2021, contribuindo para a redução real nas provisões de 
7,74% no exercício.  

9. EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO 

Conforme estabelecido pela Resolução CNPC no 30, de 10 de outubro de 2018 e pela 
Instrução Previc no 33, de 23 de outubro de 2020, considerando a duration do passivo do Plano BD 
de 9,06 anos, para o caso de déficit técnico, o plano deve equacionar os déficits acima de 5,06% 
das Provisões Matemáticas e, para o caso de superávit, a distribuição deve ocorrer para os 
resultados acumulados acima de 19,06% das Provisões Matemáticas. 

O valor do ajuste de precificação é apurado, conforme a citada resolução CNPC no 30/2018, 
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, tendo sido 
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observado, ainda, a capacidade financeira do plano em manter tais títulos até o vencimento 
atendendo às necessidades de liquidez do pagamento de seus benefícios futuros. 

Dessa forma, o valor do ajuste de precificação do Plano BD, em 31/12/2021, resultou em 
R$ 63.821.236,00. Assim, o Equilíbrio Técnico Ajustado do plano é deficitário em R$ 19.268.726,23, 
que corresponde a 0,49% 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; 
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 déficit de R$ 83.089.962,23, na posição de 31/12/2021, 
revertendo o resultado superavitário de R$ 2.024.177,27 apresentado no encerramento do 
exercício anterior. O resultado negativo ocorreu, principalmente em função das mudanças de 
hipóteses atuariais ocorridas em 2021 (redução de taxa de juros e aumento do tempo de 
postergação de aposentadoria), que foi suavizada pela redução da taxa de administração do plano, 
cujo impacto conjunto importou em R$ 53.118.402,63. Contribuiu ainda a para o resultado negativo 
do ano, o aumento das provisões contingenciais ocorridas no exercício.  

Conforme já ressaltado, o desempenho dos investimentos do plano inferior à meta atuarial 
para o exercício não impactou diretamente no resultado deficitário do ano, uma vez que o índice 
de reajuste ficou atrelado à rentabilidade observada, conforme estabelecido no regulamento do 
plano. 
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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 31/12/2021, de 
R$ 3.965.441.415,66, retratam adequadamente as obrigações previdenciais do plano e a situação 
do plano precisa ser observada em exercícios futuros. 

É este o nosso parecer. 

Fortaleza, 1 de fevereiro de 2022. 

 

Sérgio César de Paula Cardoso 
Atuário - MIBA No 2.285 
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