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Números de agosto dos planos da FUNCEF

A FUNCEF divulgou em 5 de novembro balancete de agosto. O déficit consolidado, que representa valores de todos os 
planos, alcançou R$ 11,1 bilhões, 70% superior ao de 2014. Até o final do ano esses números devem sofrer variações 
significativas, eventualmente para menos dada a atualização das carteiras de investimentos estruturados e de 
investimentos imobiliários, que se realiza quando do balanço anual.

 >Saiba mais

Rentabilidade e opinião de participantes

Déficit muito maior ou pouco menor não alivia nuvens escuras da rentabilidade insuficiente. Para taxa mínima esperada 
entre 11,63% e 11,72% até agosto de 2015, rentabilidade de 4,92%. Renda Variável e Investimentos Estruturados 
mantiveram-se, para manter a rotina, negativos. Renda fixa, também para manter a rotina, quase alcançou a meta. 
Equacionamento no REG/REPLAN está previsto para 2016. Há os que pretendam adiá-lo, entre eles porta-vozes da 
patrocinadora e algumas entidades representativas de participantes. Veem o cenário róseo para breve. Mas ninguém 
achou necessário consultar os participantes a respeito.

 >Saiba mais

Contingencial

Demandas judiciais: o Conselho Deliberativo não mostra pressa Os valores contabilizados para honrar condenações 
judiciais, considerada apenas a perda provável, somam R$ 1,9 bilhão em agosto. O crescimento é de 35% em relação ao 
contabilizado em dezembro de 2014, então R$ 1,4 bilhão. Mais de 90% das demandas têm origem na relação entre 
trabalhador e Caixa, com reflexo no benefício de previdência. O Conselheiro Deliberativo eleito Antônio Luiz Fermino 
apresentou em outubro de 2015 voto para que a FUNCEF tome providências cobrando a integralização de reservas pela 
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Caixa. Mas o Conselho não mostra nenhuma pressa. Representantes da patrocinadora solicitaram vistas e empurraram 
a discussão para quando dezembro chegar.

 >Saiba mais
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