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Planos da FUNCEF: INPC baixo ajuda em rentabilidade acima da meta 
Resultados divulgados pela FUNCEF, outubro de 2017, registram rentabilidade acima da meta para os 
planos. Em todos os segmentos, exceção ao imobiliário, a rentabilidade superou a taxa mínima 
atuarial: Renda Fixa, 7,24%; Renda variável, 9,60%; Investimentos Estruturados, 9,03%; 
Investimentos Imobiliários, 6,1%; e Operações com Participantes: 9,36%. 
 
Tabela 1 – rentabilidade dos planos FUNCEF – outubro de 2017 

INPC TMA (2)

meta para o 
ano de 2017

período 
jan/out 2017

acumulado
jan/out 2017

período 
jan/out 2017

REG/REPLAN Saldado 5,51% 4,57% 6,26% 6,94%

REG/REPLAN Não Saldado 5,56% 4,61% 6,31% 7,82%

REB 5,41% 4,49% 6,18% 10,14%

Novo Plano 5,51% 4,57% 6,26% 10,47%

(1) Igual a 10/12 avos da taxa anual
(2) Taxa Mínima Atuarial - valorização a ser alcançada, produto de taxa de juros x INPC

taxa de juros (1)

Plano Rentabilidade

1,62%

Fonte: FUNCEF - balanço de outubro de 2017
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo

 
 
O fim contábil do deficit 
Os planos da FUNCEF seguem deficitários. Em outubro 2017, acumulados menos R$ 12,1 bilhões. O 
negativo é maior, mas a contabilização disfarça. Com equacionamento, déficit se transforma em 
provisões matemáticas a constituir, tal qual no REG/REPLAN Saldado - R$ 1,9 bilhão em 2014 e R$ 6 
bilhões em 2015 – e no REG/REPLAN Não Saldado, R$ 850,9 milhões em 2017. A FUNCEF pretende 
equacionar o total em déficit da próxima vez, sem a intenção de alterar o prazo de amortização. Se 
assim for, conta maior, prazo encolhido, participante com desconto muito mais elevado. Os 
administradores da FUNCEF poderão, em troca, anunciar que acabaram com o déficit! 
 
Tabela 2 – planos administrados pela FUNCEF – déficit em outubro de 2017 – Em mil R$ 
déficit por plano 
(em mil R$)

(a)
Acumulado 2016

(b)
Até outubro 2017

( c)
Equacionado 2017

acumulado 
(a+b+c)

REG/REPLAN Saldado (10.388.137) (591.375) (10.979.512)

REG/REPLAN Não Saldado (1.908.036) 62.147 850.999 (994.890)

REB (16.686) 2.438 (14.248)

Novo Plano (121.922) 35.758 (86.164)

Novo Plano PMPP (*) (43.506) (3.761) (47.267)

Total (12.478.287) (494.793) 850.999 (12.122.081)

Fonte: FUNCEF

(*) Grupo de aposentados com pagamentos de responsabilidade da Caixa
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo

 



 
 
 

Contencioso 
O contencioso perda provável não dá trégua. Em outubro de 2017, somados os planos, totalizou R$ 
2,668 bilhões, valor 9,83% superior ao de 2016, R$ 2,429 bilhões. É valor para honrar condenações 
judiciais dadas como certas, em mais de 90% dos casos ações do trabalhador contra a Caixa.  
Mas esse número não é o que há de pior. Uma vez executada a sentença, o valor desaparece da 
provisão e se materializa a perda. Certamente, os planos acumulam, em execução, montante muito 
superior em prejuízo dos participantes. Consultada a respeito pela FENAE, a FUNCEF não sabe 
informar tal montante e disse que contratará consultoria para descobrir. Cobrar a patrocinadora 
continua fora da pauta, assunto desagradável para a diretoria.  
 
Tabela 3 – Planos administrados pela FUNCEF – perda provável – outubro de 2017 – Em mil R$  

Perda provável
(em mil R$)

REG/REPLAN 
Saldado

REG/REPLAN 
Não Saldado

REB
Novo Plano

PMPP
Novo Plano

Consolidado
outubro de 

2017

Consolidado
2016

variação
2016-2017

Previdencial 1.901.082 506.449 59.923 22.145  - 2.489.599 2.262.660 10,03%

Investimentos 149.631 15.955 2.039  - 1.852 169.477 158.016 7,25%

Administrativo (FUNCEF)  -  -  -  - 9.415 8.962 5,05%

Total 2.050.713 522.404 61.962 22.145 1.852 2.668.491 2.429.638 9,83%

Fonte: FUNCEF - balancetes de outubro de 2017
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo  
 


