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Política de investimentos do Novo Plano e REB  
O Conselho Deliberativo da FUNCEF aprovou a política de investimentos dos planos de benefícios 
para o período 2019-2023. A alocação de recursos se diferencia segundo composição do grupo de 
participantes dos planos. Para os aposentados e pensionistas do Novo Plano e REB, os recursos dos 
fundos garantidores de pagamento de benefícios serão destinados, quase que exclusivamente, a 
ativos de renda fixa, segmento que abriga predominantemente títulos públicos federais, e 
residualmente a operações com participantes (empréstimos). Quanto à rentabilidade, o retorno 
esperado pela FUNCEF é semelhante para os dois segmentos. 
 
Tabela 1 – Alocação de investimentos e retorno esperado Novo Plano e REB – assistidos.  

Em 2018 Em 2023 Em 2018 Em 2023

Novo Plano 99,5% 99,4% 39,7% 0,5% 0,6% 38,9%

REB 97,6% 96,2% 36,5% 2,4% 3,8% 39,1%

Fonte: FUNCEF

Plano 
(fundo para  
de assitidos) (*)

Proporção do total dos ativos de investimentos em cada plano

(*) Na fase de contribuição, cada participante do Novo Plano e REB tem saldo 
individualizado. O montante acumulado ao longo do tempo definirá o valor do benefício 
quando da concessão. Os asistidos (aposentados e pensionistas) dispõem de recursos em 
fundo mútuo, não individualizado, para o pagamento dos benefícios. 

Renda Fixa retorno esperado - 
acumulado
(2019-2023)

Operações com 
participantes 

retorno esperado - 
acumulado
(2019-2023

 
 
Política de investimentos: demais planos e grupos 
A Renda Fixa predominará em 2023, segundo a política de investimentos da FUNCEF. Ao REG/ 
REPLAN Saldado e ao REG/REPLAN Não Saldado – chamados planos maduros, com maioria já de 
aposentados e pensionistas – serão destinados mais 5% do total de ativos em relação a 2018. A 
Renda Variável terá pequena oscilação. No Novo Plano e REB, saldos relativos aos participantes ainda 
em atividade, há pequena variação em renda fixa e alocação em renda variável 3% superior em 2023 
na comparação com 2018. Os segmentos de estruturados e imobiliário sofrerão redução significativa.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tabela 2 – alocação de recursos por segmento e plano de benefícios 

2018 2023 2018 2023 2018 2023 2018 2023
Renda Fixa 55,4% 60,2% 56,0% 61,2% 66,3% 65,2% 51,8% 48,7%

Renda Variável 26,4% 25,2% 28,6% 27,2% 23,1% 25,6% 33,6% 36,2%

Estruturado 3,3% 1,1% 3,0% 1,0% 3,0% 1,1% 3,9% 1,1%

Investimentos no exterior 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 0,0% 0,1% 0,0% 3,5%

Imobiliário 12,0% 7,6% 10,9% 7,6% 0,6% 0,7% 4,4% 2,7%

Operações com Participantes 3,0% 5,8% 1,5% 2,7% 6,9% 7,2% 6,4% 7,7%

Fonte: FUNCEF

Saldado Não Saldado REB (2)Novo Plano (2)

Segmento e plano (1)

Nota (2) : Proporção do total das contas individuais, participantes ainda em atividade na patrocinadora. Para 
aposentados e pensionistas, alocação indicada em nota anterior, Tabela 1

Nota (1): Proporção do total dos ativos de investimentos destinada a cada segmento

 
 
Rentabilidade maior é esperada em renda variável 
Embora a alocação em renda variável sofra pequena variação positiva para 2023 em relação a 2018 – 
em alguns casos, encolhe – para esse segmento a FUNCEF desenha cenário mais otimista do que o 
esperado para renda fixa. Na análise de futuro da FUNCEF, ações devem se valorizar mais que títulos 
públicos, mas isso não é determinante para a aplicação em ativos que representam participação em 
empresas.   
 
Tabela 3 – retorno esperado em cada plano – segmentos destacados 
Retorno esperado (*)

Plano Renda Fixa Renda Variável

REG/REPLAN Saldado 33,6% 45,1%

REG/REPLAN Não Saldado 34,3% 45,7%

Novo Plano 32,8% 47,0%

REB 32,7% 47,1%

acumulado 2019-2023

Fonte: FUNCEF
(*) Novo Plano e REB, retorno considerando-se exclusivamaente as 
contas individualizadas, de participantes ainda não assistidos  
 


