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Déficits na FUNCEF



FUNCEF: planos

•REG/REPLAN: Benefício Definido (Saldado e 
Não Saldado) – Desde 1998 não admite novo 
participante

•Novo Plano: Contribuição Variável. Desde 2006,  
único plano oferecido ao empregado da Caixa

•REB: Contribuição Variável – oferecido de 1998 
a 2006 a empregados da Caixa. Desde então, 
admite novo participante apenas se empregado 
da FUNCEF
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Participantes ativos e assistidos por plano 

Saldado Não Saldado REB Novo Plano

Ativos 25.903 2.934 8.298 63.246

Aposentados 26.473 2.556 350 174

Pensionistas 5.334 523 307 865

Total 57.710 6.013 8.955 64.285

Fonte: FUNCEF - dezembro de 2014

Elaboração: DIEESE - Subseção APCEF/SP



• Novo Plano (fase de capitalização)
• Patrocinadora: R$ 100  - (subconta R$ 95)
• Participante: R$ 100 – (subconta R$ 95)
• Saldo de conta = R$ 190,00

• Fase de benefícios = Fundo Mútuo

• Saldo R$ 1 Milhão = Benefício R$ 5.500,00
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Novo Plano



• Compromisso do plano = média dos 12 
últimos salários de contribuição

• EX.:
• Média = R$ 10.000,00
• INSS = R$   2.700,00 (-)
• Benefício= R$   7.300,00

• Paridade com tabela salarial
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REG/REPLAN – Benefício Definido
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Déficit ou prejuízo?

Valor necessário 40.000,00R$   

prazo para acumulação 12 meses

taxa de juros  esperada (capitalização mensal) 1%

valor mensal a ser depositado por 12 meses 3.153,95R$     

se não capitalizado, R$ 3.153,95x12 = R$ 37.847,42

se depósito único, com antecedência de 12 meses 35.497,97R$   

taxa de juros realizada menor que a esperada de 

1% -  (capitalização mensal) 0,50%

com valor mensal depositado, qual foi, então, o 

montante acumulado em 12 meses? 
38.905,75R$  
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Situação dos planos FUNCEF

dezembro de 2014

2012 2013 2014 Resolução 16 (1) Acumulado (2)

REG/REPLAN Consolidado (a+b) (1.428.767) (1.712.632) (3.394.177) 991.585 (5.543.992)

a - REG/REPLAN Não Saldado (59.470) (59.387) (367.138) 84.603 (401.393)

b - REG/REPLAN Saldado (1.369.297) (1.653.245) (3.027.039) 906.982 (5.142.599)

Novo Plano 6.735 (21.750) (15.237) 0 (30.252)

REB 50.653 (10.492) (29.158) 0 11.004

Consolidado (1.371.379) (1.744.874) (3.438.572) 991.585 (5.563.240)

Nota (2): Acumulado 2012-2014 e Resolução 16

Plano

Fonte: FUNCEF - Nota disponível em www.funcef.com.br 

Elaboração: DIEESE - Subseção APCEF/SP

Nota (1): Resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC). Altera critério para precificação de títulos públicos mantidos até 

o vencimento,elevando valor do ativo. 

superávit ou (déficit) -  em R$ mil 
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Participação, rentabilidade e meta - 2014

Dezembro de 2014 Em mil R$ proporção rentabilidade
taxa mínima 

atuarial

Renda Fixa 25.550.110 47,08% 12,61%

Renda Viariável 15.272.429 28,14% -11,83%

Investimentos estruturados 5.881.649 10,84% 7,62%

Investimentos imobiliários 5.222.410 9,62% 16,77%

Operações com participantes 2.334.253 4,30% 16,29%

Outros investimentos 12.603 0,02% 5,28%

Consolidado 54.273.454 4,44%

12,07%

Fonte: FUNCEF

Elaboração: DIEESE - Subseção APCEF/SP



• Carteira Ativa II – Cia. Vale

• 1997 – 2017

• Em 2011, R$ 9 bilhões
• Em 2014, R$ 5,5 bilhões
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Cia. Vale
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Rentabilidade e meta 
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Rentabilidade –
FIA da Caixa oferecidos aos clientes

Fundo em renda variável - 

posição de 5/12/2014

Constituição 

do FIA

perda em 

2014

perda nos últimos

12 Meses

FI AÇÕES IBOVESPA 15/01/1997 (2,98%) (1,83%)

FI AÇÕES PETROBRAS 10/07/2000 (26,91%) (29,23%)

FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE 20/02/2002 (35,85%) (35,83%)

FI AÇÕES DIVIDENDOS 03/10/2003 (10,81%) (10,28%)

FIA IBRX ATIVO 12/09/2005 (1,26%) (0,65%)

FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO 01/02/2007 (8,10%) (7,00%)

FI AÇOES INFRAESTRUTURA 19/04/2010 (15,57%) (14,50%)

Fonte: Caixa Econômica Federal

Elaboração: DIEESE - Subseção APCEF/SP



• Reclamações trabalhistas que “sobram” para o plano

• Quantidade de ações, posição em 2014: 13.810

• Exigível Contingencial: R$ 1,4 bilhão
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Demandas judiciais

Principais demandas total proporção

CTVA 4.974 24,69%

Auxílio-alimentação 4.129 20,50%

horas extras 3.252 16,14%

Cesta-Alimentação 3.198 15,87%

Abono 2.526 12,54%

Isonomia 2.066 10,26%

Total 20.145

Fonte: FUNCEF



• Conjuntural: os ativos em renda variável apresentam resultados insatisfatórios 

ou negativos, inclusive ações de primeira linha (Vale e Petrobrás, por exemplo). 

• Carteira Ativa II: Redução do valor contábil do Fundo (Companhia Vale)

• Segundo a FUNCEF, 40% em três anos

• Investimentos estruturados: 

• de acordo com a FUNCEF, rentabilidade ruim em 2014, 7,62% ante meta de 

12,07%. Nos últimos três anos, rentabilidade de 44,87% e meta de 39,84%  
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Prováveis razões para o déficit



• Ganho real (?!): Segundo a FUNCEF, a adequação dos planos desde 2006  custou, em 

valores de setembro de 2014, R$ 20,9 bilhões. E, diz a Fundação, “caso não houvesse o 

dispêndio com reajustes reais aos benefícios saldados”, que foi R$ R$ 3,7 de 2007 em 

diante, não haveria déficit.

• O argumento da FUNCEF é ruim. O reajuste real está regulamentado no plano desde 2006. 

Os ganhos reais dependem de resultado superior à taxa atuarial. Se foram aplicados, houve 

superávit. Não se pode responsabilizar o participantes, ativo ou assistido, por déficit.

• Patrimônio:  

• Não houve perda patrimonial. Em 2003 a FUNCEF contabilizava R$ 14,9 bilhões em ativos, 

que se elevaram a R$ 54,2 bilhões em dezembro de 2014 (264%, ou 102% acima do INPC 

acumulado no período). 

• Número de novos participantes foi significativo para a entrada de recursos (convertidos em 

patrimônio)
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Prováveis razões para o déficit



Segundo Resolução CNPC 13, de 4/11/2013, deve-se aprovar 
plano de equacionamento se constatado: 

I – Déficit superior a 10% da provisão matemática, até o final 
do exercício seguinte. 

II – Déficit até 10%, até o final do exercício subsequente ao da 
apuração do terceiro resultado deficitário anual consecutivo. 

REG/REPLAN: situação II

Novo Plano: Déficit acumulado por dois anos. 

REB: resultado deficitário em 2013 e em 2014, compensado 
por superávit acumulado até 2012.  

15

Equacionamento



• Meios para o equacionamento do déficit

• Aumento do valor das contribuições

• Instituição de contribuição adicional

• Redução do valor dos benefícios a conceder

• Não é admitida a redução nominal do benefício já concedido

• Forma: 

• Em parcelas. Segundo a FUNCEF, em aproximadamente 12 anos. Se 
eliminado o déficit em prazo inferior ao previsto, suspende-se a 
aplicação do plano de equacionamento.
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Equacionamento



• Os planos têm seus ativos de investimentos e fundos garantidores de benefícios 
segregados. Patrimônio, obrigações, déficits ou superávits não são 
compartilhados entre eles.

• REG/REPLAN Não Saldado e REG/REPLAN Saldado exigirão valores adicionais em 
2016. A conta será apresentada em 2015, após a aprovação do balanço  2014. 

• A parte de cada participante será fixa, segundo a FUNCEF, condicionada ao 
compromisso e reserva existente.

• Patrocinadora, participantes e assistidos contribuirão adicionalmente, 
na proporção devida de cada um para a formação da reserva.

17

Equacionamento



•Em nota de dezembro de 2014, a FUNCEF informa
que “atua” para que se ajuste o “marco
regulatório”, criando-se “condições legais” para que
se evitem “cobranças adicionais a participantes e
patrocinadores, desnecessariamente”.

•Há interesse da patrocinadora?
•É uma boa iniciativa? 
•Quem deve decidir a respeito?
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Equacionamento



• Conselho Deliberativo: três eleitos e três indicados – mandato de quatro anos, admitida 
uma recondução (LC 108/2001)

• Conselho Fiscal: dois eleitos e dois indicados – mandato de quatro anos, sem direito à 
recondução (LC 108/2001)

• Diretoria-Executiva: três indicados pela Caixa e três eleitos pelo voto dos participantes 
ativos e assistidos. Entre os indicados, o Presidente, com direito a voto de desempate. 
Mandato: 4 anos, admitida uma recondução. (Estatuto 2007)

• Indicados:

• Diretor-Presidente, Diretor de Investimentos e Diretor de Participações Societárias e 
Imobiliárias

• Eleitos: 

• Diretor de Planejamento e Controladoria, Diretor de Benefícios e Diretor de Administração

19

Governança



•Fim do voto de desempate
• Implantação de consultas diretas a participantes
•Alternância entre indicados e eleitos quando da 

ocupação de cargos na diretoria-executiva
•Reformulação do Comitê de Investimentos
•Redução da taxa mínima atuarial
•Cobrança pela FUNCEF das reservas não 

integralizadas por participantes ou patrocinadora
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Propostas a serem discutidas



• Demonstrações financeiras: a APCEF/SP publicou análise dos 
balancetes da FUNCEF de agosto, setembro, outubro, 
novembro e continuará publicando, à medida que sejam 
divulgadas. 

• Avaliações adicionais e esclarecimentos podem ser 
solicitados a <diretoria@apcefsp.org.br>

• Agradecemos a atenção 
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Acompanhamento


