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CABEC FECHA 2017 COM SUPERÁVIT DE
R$ 8,5 MILHÕES

Alteração no Plano de Custeio e o desempenho dos investimentos estão entre os fatores
que levaram ao resultado positivo. No acumulado, o Plano continua com déficit técnico
de R$ 39 milhões
O Conselho Deliberativo da CABEC
aprovou em 07 de fevereiro, o novo Plano
de Custeio para o exercício de 2018, com
vigência a partir de março deste ano.
Trata-se de documento elaborado, com
periodicidade mínima anual, pela atuária
responsável pelo acompanhamento do
plano de benefícios, no qual é estabelecido o nível de contribuição necessário à
constituição das reservas garantidoras de
benefícios, fundos e provisões, e à cobertura das demais despesas.
O novo Plano de Custeio prevê um ajuste
nas contribuições normais, resultando no
aumento da arrecadação e na diminuição
das obrigações atuariais de modo a manter
o Plano BD financeiramente equilibrado.
A alteração no Plano de Custeio, somada

ao excelente desempenho dos investimentos (veja mais detalhes na Palavra da
Superintendente), que bateram 144,02%
da meta atuarial, contribuiu para o
superávit de R$ 8,5 milhões no exercício
de 2017. No acumulado, o Plano continua com déficit técnico de R$ 39 milhões
(ver matéria na página 3).
Para a Diretora Superintendente da CABEC,
Sandra Nery, a necessidade de alteração
do Plano de Custeio surgiu em razão dos
constantes déficits atuariais passíveis de
equacionamentos verificados nos últimos
anos. “Esse ajuste se tornou inadiável após
a desistência da retirada de patrocínio pelo
Banco Bradesco, nos moldes por ele
apresentados, visto que, naquela proposta,
todos os ajustes necessários ao equilíbrio
do Plano seriam feitos e custeados por
aquele Patrocinador”, explica Sandra.
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A base de cálculo do Plano de Custeio é
o salário de participação, constante no
extrato de pagamento mensal. Vale
lembrar que os percentuais adotados
até fevereiro de 2018 estão em vigor
desde dezembro de 2000. Confira como
ficarão os percentuais para contribuição
normal:
SALÁRIO DE
PARTICIPAÇÃO (R$)

ATÉ
FEV/2018 (%)

A PARTIR DE
MAR/2018 (%)

DE 0 ATÉ 2.673,28

3,00

3,27

DE 2.673,29 ATÉ 5.346,55

5,00

5,55

DE 5.346,56 ATÉ 16.039,65

11,00

12,43

NOVA META ATUARIAL DO PLANO BD*:
2017
5,6% a.a. + INPC

2018
5,25% a.a. + INPC

*Aprovada pelo Conselho Deliberativo da CABEC
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Sandra Nery

BEM-ESTAR

BELEZA QUE GERA BEM-ESTAR

Descubra novos talentos e conheça os benefícios que trabalhos manuais,
como o artesanato, podem trazer

"Esse é um trabalho que me deixa feliz e uma
boa opção para permanecer me relacionando
com as pessoas de uma maneira bem
descontraída, do jeitinho que gosto!"

TEM UM BOM EXEMPLO DE BEM-ESTAR?
Conte-nos sua história, ela poderá estar no próximo
Informativo Cabec. Envie sua sugestão para
jornalismo@cabec.com.br
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CONHEÇA SEU PLANO

IMPLANTADO O PLANO DE
EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT DE 2016
Déficit do Plano BD da CABEC será pago por participantes, assistidos e patrocinadores
por meio de contribuições extraordinárias
O Plano de Equacionamento do Déficit do Plano BD da
CABEC, referente ao exercício de 2016, foi aprovado pelo
Conselho Deliberativo em 22 de dezembro de 2017. A
contribuição extraordinária estabelecida para esse fim
começou a ser cobrada, mediante débito em folha,
desde 20 de fevereiro de 2018. Além disso, também foi
aprovada a revisão do Plano de Equacionamento do
Déficit de 2015.

pelas normas em vigor, o déficit do exercício de 2016 a
ser equacionado foi de R$ 10.139.767,74. Referido valor
foi atualizado pela taxa de juros de 5,6% a.a. e corrigido
pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), desde 01/01/2017 até a data da sua efetiva
implantação.
31/12/2016

Déficit
Déficit técnico acumulado em 31/12/2016

Em 31 de dezembro de 2016, o Plano BD apresentou um
déficit técnico acumulado no valor total de R$
47.369.466,40 correspondente a 11,1362% das provisões
matemáticas do Plano.

Ajuste de precificação dos títulos públicos

Para fins de equacionamento, após os ajustes permitidos

Déficit a ser equacionado (31/12/2016)

Limite do Déficit Técnico Acumulado

(47.369.466,40)
7.814.018,80
29.415.679,86
(10.139.767,74)

PARA LEMBRAR!
O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO?

PARA QUE SERVE A AVALIAÇÃO ATUARIAL?

A legislação (Lei Complementar nº 109/2001 Art. 21 e Resolução CGPC nº 26/2008 - Arts. 28,
28-A e 29) determina que o resultado deficitário
apurado no plano de benefícios deverá ser equacionado por participantes, assistidos e patrocinadores, observada a proporção contributiva em
relação às contribuições normais vigentes no
período em que for apurado o resultado.

A avaliação atuarial é utilizada para examinar o passivo
do Plano BD, estabelecer as contribuições para o ano
seguinte, testar a aderência das hipóteses atuariais e
examinar a experiência desde a última avaliação, de
modo a garantir a solvência e o equilíbrio financeiro do
Plano.

O QUE CAUSA DÉFICIT?

Muitos fatores podem contribuir para a geração de
déficit, como a longevidade da população do
Plano, a queda na taxa de juros no mercado financeiro, a crise econômica, as alterações nas hipóteses
atuariais, a exemplo da taxa de juros atuarial do
Plano, a implantação do Plano de Cargos e Salários
por patrocinadores e as alterações nas regras de
aposentadoria do INSS ao longo do tempo.

QUAL O VALOR DAS MINHAS CONTRIBUIÇÕES
EXTRAORDINÁRIAS?

Confira nos exemplos abaixo os valores das contribuições extraordinárias, considerando os dois
planos de equacionamento de déficits em vigor:

Quando a soma dos benefícios previstos, ou seja, o
passivo atuarial, for superior aos recursos garantidores para o pagamento desses benefícios, o Plano
registra déficit. Quando ocorre o inverso, o Plano
apresenta superávit.

QUANTO TEMPO TEREI QUE PAGAR A
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA?

Déficit de 2015– 169 parcelas.
Prazo de conclusão: fev/2031
Déficit de 2016 - 180 parcelas.
Prazo de conclusão: jan/2033
*Em consequência do encerramento do processo de retirada de patrocínio, a
parcela de responsabilidade dos participantes e assistidos relativa ao déficit de
2014, no valor de R$ 24 milhões, encontra-se pendente de pagamento por
força de contrato com cláusula resolutiva, ainda vigente.

Valores em R$

COMPLEMENTO/
SALÁRIO BRUTO

3.000,00
5.000,00

CONTRIBUIÇÃO
EXTRAORDINÁRIA
2015 - 3,13%

93,90
156,50

CONTRIBUIÇÃO
EXTRAORDINÁRIA
2016 - 1,45%

40,50
67,50

QUER SABER MAIS SOBRE O
PLANO DE EQUACIONAMENTO?
Visite o site www.cabec.com.br
ou ligue para (85) 3205-6450.
INFORMATIVO CABEC | FEVEREIRO / 2018
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NOTA

JUSTIÇA MANDA BLOQUEAR RECURSOS
DO PLANO BD EM FAVOR DA AFABEC
pagamento do complemento dos benefícios do dia 20
para o penúltimo dia de cada mês. A multa aumentará
ainda mais o déficit atuarial do Plano BD.

A Justiça do Trabalho determinou o bloqueio de R$ 321
mil do patrimônio do Plano BD em favor da AFABEC Associação dos Funcionários Aposentados do BEC. O
bloqueio é decorrente da aplicação da multa por
suposto descumprimento de decisão judicial por parte
da CABEC, quando da tentativa de se alterar a data de

Mais informações no Relatório Anual da CABEC,
no tópico DESTAQUES.

RESULTADOS
Posição em dezembro/2017
DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

DISCRIMINAÇÃO

3,98% imóveis
88,17%

1,55% invest
exterior
1,13% empréstimos

(*) INVESTIMENTO REINICIADO NESSE SEGMENTO EM 19/07/2017.
(**) INVESTIMENTO INICIADO EM 20/07/2017.

renda
variável

2,29% estruturado

0,77%
8,34%
0,31%
0,58%
0,60%
0,80%
0,97%
0,72%

NOV/17 ACUM./17

RENDA FIXA
RENDA VARIÁVEL
ESTRUTURADO (*)
INVEST. EXTERIOR (**)
IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS
RESULTADO DO PLANO BD
META ATUARIAL

2,88%

renda fixa

DEZ/17

0,74%
-3,16%
0,09%
0,26%
0,55%
1,01%
0,61%
0,64%

10,57%
40,98%
4,19%
4,26%
7,03%
9,78%
11,22%
7,79%

COMPARATIVO DO DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS
(% ACUMULADO /2017)

7,79%

META ATUARIAL (INPC + 5,6% a.a.)

11,22%

RENTABILIDADE DO PLANO BD
INPC

2,07%

IPCA

2,95%
24,54%

IBrX-100

26,85%

IBOVESPA
0,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

RESULTADO ATUARIAL DO PLANO BD

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES
TOTAL: 1.196

DEZ/17

131

beneficiários
de pensão

1.014

participantes
assistidos
(aposentados)

5,00%

51

NOV/17

PATRIMÔNIO DE COBERTURA
DO PLANO BD (A)

396.913.735

396.238.745

RESERVAS MATEMÁTICAS (B)

435.737.677

439.233.441

DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (A - B)

(38.823.942) (42.994.696)

participantes
ativos
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