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Plano Saldado com rentabilidade inferior à meta em janeiro. Nos demais, superior. 
A FUNCEF divulgou em 30 de abril o balancete dos planos de benefícios, competência janeiro de 
2019. Houve ganho pouco acima da meta para o REB Assistidos e Novo Plano Assistidos, segmentos 
com ativos de investimentos concentrados em Renda Fixa (títulos públicos, especialmente) e 
operações com participantes (empréstimos). Bem acima da meta foram os resultados do REB e Novo 
Plano, grupos de ativos, cujas contribuições, embora majoritariamente em renda fixa, são alocadas 
também em renda variável, estruturados, imóveis. O Saldado não alcançou a meta (Tabela 1) 
 
Tabela 1 – rentabilidade dos planos Funcef – janeiro de 2019 
Plano juro anual (1) juro mensal (2) INPC TMA (3) Rentabilidade
REG/REPLAN Saldado -0,05%
REG/REPLAN Não Saldado 0,77%

REB - Ativos 2,76%

REB - Assistidos 0,81%

Novo Plano - Ativos 2,74%

Novo Plano - Assistidos 0,85%

(1) taxa real - acima do INPC - definida para o ano

Fonte: Funcef
Elaboração: Dieese Subseção Apcef São Paulo

0,36%

(3) Taxa Mínima Atuarial: a valorização a ser alcançada é  resultado de taxa de juros x INPC até jan/2019

4,50% 0,73%0,37%

(2) taxa real - acima do INPC - relativa a janeiro de 2019 (1/12 da anual)

 
 
Deficit acumulado dos planos cresce R$ 379 milhões em janeiro. 
Novo Plano e REB, grupos de assistidos, registraram encolhimento do deficit em janeiro. 
REG/REPLAN Não saldado e Saldado, ao contrário, ampliaram o negativo. No consolidado, os planos 
da Funcef contabilizavam, até janeiro de 2019, R$ 5,601 bilhões em deficit.  
 
Tabela 2 – equilíbrio técnico dos planos FUNCEF – deficits acumulados até janeiro de 2019 
Equilíbrio técnico - Valores em 
mil R$

REG/REPLAN 
Saldado

REG/REPLAN 
Não Saldado

Novo Plano REB Consolidado

Em dezembro de 2017 (5.598.721) (730.629) (225.031) (17.563) (6.571.945)

Exercício 2018 1.168.194 149.271 16.153 15.781 1.349.399

Déficit acumulado até  2018 (4.430.527) (581.358) (208.878) (1.782) (5.222.545)

Resultado em janeiro de 2019 (371.308) (11.819) 2.786 1.247 (379.094)

Deficit acumulado até janeiro 
de 2019

(4.801.835) (593.177) (206.092) (535) (5.601.639)

Fonte: Funcef
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo  



 
 
 

Contencioso 
A provisão para perda provável do exigível contingencial, o conhecido contencioso, foi de R$ 1,012 
bilhão em janeiro de 2019. Desse total, R$ 881 milhões são do grupo previdencial, onde se 
contabilizam perdas decorrentes de demandas do participante contra a patrocinadora, que resultam 
em elevação no valor do benefício sem o aporte da respectiva reserva.  
O valor da perda possível, mencionado em relatório mas sem provisão obrigatória, alcançou no 
primeiro mês do ano R$ 3,9 bilhões. A Funcef havia informado, no balancete de dezembro de 2018, 
redução de R$ 13,7 bilhões, menos 74%, na soma de provável e possível em relação ao saldo de 
2017. A redução, segundo a Funcef, foi “reflexo do declínio de competência do Juízo trabalhista para 
o cível”. Aguarda-se explicação mais detalhada no Relatório Anual de 2018, ainda não publicado.     
 
Tabela 3 – Exigível contingencial - Perda provável e perda possível por plano  

REG/REPLAN 
Saldado

REG/REPLAN 
Não Saldado

REB Novo Plano PGA (1) Consolidado
jan/2019

Consolidado
/dez2018

Variação 

a) Previdencial 683.645 174.138 20.865 2.958 0 881.606 835.223 5,6%
b) Investimentos 101.013 10.684 1.472 1.534 0 114.703 114.360 0,3%
c) Administrativo (FUNCEF) 15.782 15.782 15.750 0,2%
d) Total - rubrica "provável" 
(a+b+c)

784.658 184.822 22.337 4.492 15.782 1.012.091 965.333
4,8%

e) Previdencial 1.959.609 419.646 84.116 9.091 0 2.472.462 2.452.746 0,8%
f) Investimentos 1.282.983 141.841 24.755 48.723 0 1.498.302 1.486.057 0,8%
g) Administrativo (FUNCEF) 0 0 0 0 7.500 7.500 8.257 -9,2%
h) Total - rubrica "possível" 
(e+f+g)

3.242.592 561.487 108.871 57.814 7.500 3.978.264 3.947.060
0,8%

i) Previdencial (a+e) 2.643.254 593.784 104.981 12.049 0 3.354.068 3.287.969 2,0%
j) Investimentos (b+f) 1.383.996 152.525 26.227 50.257 0 1.613.005 1.600.417 0,8%
k) Administrativo (FUNCEF) (c+g) 23.282 23.282 24.007 -3,0%
l) Total geral (d+h) 4.027.250 746.309 131.208 62.306 23.282 4.990.355 4.912.393 1,6%

(1) Gestão Administrativa - Provisão relativa a demandas contra a pessoa jurídica FUNCEF
(2) Provisão, com impacto negativo no balanço de cada plano
(3) Valores não aprovisionado, mas citado em notas em cada balanço.

Origem da demanda - 
Valores (Em mil R$)
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Fonte: FUNCEF, demonstrações de janeiro de 2019

 


