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Fundos de pensão e os novos limites para investimentos.  
A resolução 4661/2018 do Conselho Monetário Nacional, publicada em 25/5/2018, altera alguns dos 
limites para a aplicações dos planos de previdência. Os investimentos estruturados, antes em até 
20% do total do recurso garantidor do respectivo plano, agora se limitam a 15% desse total. O limite 
para investimentos imobiliários, antes em 8%, se amplia a 20%. Renda variável se mantém em até 
70% e Renda Fixa em até 100%. Operações com participantes – empréstimos e financiamentos – 
também não se alteram: 15% do total do recurso garantidor do plano. A alocação feita pela FUNCEF 
em cada plano, de toda forma, está distante desses limites.  
 
Tabela 1 – ativos de investimentos – planos FUNCEF: situação e março de 2018 e novo limite legal 
Ativo líquido de investimento
Consolidado planos FUNCEF
Segmento Em mil R$ proporção

Renda fixa (1) 36.653.505R$   58,0% 100%

Renda variável 14.480.023R$   22,9% 70%

Investimentos estruturados 3.689.755R$     5,8% 15%

Investimentos imobiliários (2) 5.119.966R$     8,1% 20%

Operações com participantes 2.164.218R$     3,4% 15%

Dep.Judiciais/recursais 31.776R$           0,1%  -

Outros 1.068.778R$     1,7%  -

Total 63.208.021R$   

Nota (1): 100% para títulos do Tesouro Nacional, dívida pública interna. Há limites 
inferiores para outras operações em renda fixa, a exemplo de títulos privados. 
Nota (2): Participação por meio de Fundos de Investimentos Imobiliários. 
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Investimentos imobiliários em Fundos, não mais propriedade. 
O segmento de imóveis, agora denominado Imobiliário, tem seu limite de aplicação ampliado de 8% 
para 20% do total do respectivo plano. A composição, no entanto, será alterada. Em até 12 anos, as 
entidades fechadas de previdência complementar deverão alienar imóveis e terrenos de sua 
propriedade ou, alternativamente, constituir fundos de investimentos imobiliários para mantê-los. 
Assim, esse segmento abrigará participação do plano em fundos de investimentos, aquisição de 
certificados de recebíveis ou cédula de créditos imobiliários, mas não a propriedade de imóveis. No 
caso dos planos FUNCEF, a mudança pode ser significativa: do total de R$ 5,119 bilhões no segmento 
em março de 2018, imóveis locados à patrocinadora (Caixa) e locados a terceiros somam R$ 2,079 



 
 
 

bilhões, ou 40% do total. Considerado o total aplicado, as duas rubricas representam 1,13% e 2,16%, 
respectivamente.  
 
Tabela 2 – ativos classificados no segmento de imóveis – planos FUNCEF – março de 2018 

no segmento no total FUNCEF

Terrenos 8.100R$             0,16% 0,01%
Imóveis em Construção 11.710R$           0,23% 0,02%
Locados a uso próprio 13.118R$           0,26% 0,02%
Locados à patrocinadora Caixa 713.785R$         13,95% 1,13%
Locados a terceiros 1.364.411R$     26,67% 2,16%
Shopping Center 1.975.139R$     38,61% 3,12%
Complexo Hoteleiro 802.953R$         15,69% 1,27%
Direitos e alienações 227.060R$         4,44% 0,36%
total dos egmento 5.116.275R$     8,09%
total planos FUNCEF 63.208.021R$   
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Renda variável 
Por fim, vale destacar o segmento de Renda Variável. Nesse segmento se incluem as ações 
negociadas em bolsa, que têm se valorizado significativamente nos dois últimos dois anos. O limite 
de 70% para a aplicação em relação ao recurso de cada plano, para alguns exagerado por se tratar de 
plano de previdência, nunca foi alcançado pelos planos FUNCEF. Em verdade, de 2011 para cá a 
maior destinação ocorreu em 2012, quando a renda variável alcançou 35,64% do total de ativos de 
investimentos nos planos. Desde então, quedas até 2016 e ligeira elevação em 2017 e 2018 
 
Tabela 3 – aplicação em renda variável – planos FUNCEF – 2011-2018 

ano (*) Renda variável 
em mil R$

Proporção 
total FUNCEF

limite legal

2011 15.927.044R$    34,23%

2012 17.768.718R$    35,64%

2013 17.926.867R$    34,14%

2014 15.272.429R$    28,14%

2015 12.161.421R$    22,39%

2016 11.572.915R$    20,60%

2017 13.818.457R$    22,41%

2018 14.480.023R$    22,91%

70%

Nota (*): saldo em dezembro de cada ano, exceção a 2018 
cuja base é março
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