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Os números mostram a consistência dos resulta-
dos da Fundação. Os nossos investimentos apre-
sentam melhor desempenho do que o Ibovespa, 
os títulos públicos e a poupança, além de ficar à 
frente também da rentabilidade média dos planos 
abertos de previdência complementar (PGBL), 
ofertados por bancos e seguradoras.

Confira o comparativo desde fevereiro de 2013 
(início da Fundação) até  julho de 2021:

VALE A PENA INVESTIR NA FUNPRESP?

*Índice de Mercado (IMA-Geral), da ANBIMA. 

Funpresp Ibovespa Títulos 
públicos*

PGBL Poupança

Rentabilidade acumulada
Fevereiro de 2013 a julho de 2021

58,23%
76,81%

117,03%111,41%
140,74%

Índice de Referência dos Planos: 
IPCA + 4% ao ano

O índice de referência é um objetivo que a 
Funpresp persegue e deve ser de, pelo menos,

4 pontos percentuais acima da inflação do 
ano. O propósito é ir além da preservação do 
poder de compra do participante, essencial 
em investimentos de longo prazo.



Acesse nossos números atualizados:

Quer saber mais detalhes sobre os 
nossos investimentos? Confira:

* A Funpresp não se responsabiliza por quaisquer perdas, 
diretas ou indiretas, decorrentes dos perfis de investimentos 
escolhidos pelos participantes, que devem realizar suas 
próprias análises para embasar suas decisões.
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www.funpresp.com.br
0800 282 6794

/funpresp
/funpresp

/funpresp
/funpresp

Aqui, os investimentos dos participantes são realiza-
dos conforme o perfil de investidor de cada um. Leva-
mos em consideração o momento de vida e o grau de 
tolerância a risco deles.

- Ainda falta muito tempo para a aposentadoria?

Ótimo. Nesse caso, é possível ter mais exposição a 
risco na expectativa de uma maior rentabilidade. 
Assim, perdas pontuais têm amplo horizonte de 
tempo para recuperação. 

- A aposentadoria já está perto?

Tudo bem. Então, os investimentos têm retorno mais 
próximo ao índice de referência, com menor probabi-
lidade de resultados abaixo do objetivo desejado. 

- Ainda falta muito tempo para a aposentadoria, 
mas não gosta de se expor a riscos?

Sem problemas! É só escolher o perfil de investimen-
tos que mais atenda as suas expectativas atuais. Sabe-
mos que elas podem mudar e, por isso, você pode 
trocar o perfil anualmente.

- A aposentadoria já está perto, mas tem segurança 
para assumir maiores riscos?

Se falta pouco para se aposentar e mesmo assim 
quiser correr mais risco, também é possível: basta 
realizar a Análise de Perfil do Investidor e escolher um 
perfil de investimentos que se adeque mais ao seu 
momento atual.
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A Funpresp investe a partir de rígidos fundamentos 
técnicos. A Entidade segue os limites previstos na 
Resolução nº 4.661 do Conselho Monetário Nacional 
(CMN), na Política de Governança dos Investimentos 
da própria Funpresp e nas Políticas de Investimentos 
dos planos - ambas aprovadas pelo Conselho Delibera-
tivo (CD) órgão máximo da Fundação, formado por 
representantes dos participantes.

Atualmente, possuímos duas carteiras: Preservação, 
que persegue o índice de referência do plano; e 
Performance, que busca alavancar o retorno, observa-
dos os limites de riscos estabelecidos pelo CD. Cada 
perfil de investimentos é formado por diferentes 
percentuais das duas carteiras. Confira os segmentos 
nos quais elas podem investir:

EM QUE PODEMOS INVESTIR?INVESTIMENTOS SOB MEDIDA

Renda fixa
- Títulos Públicos Federais
- Debêntures de empresas
- Certificado de depósito 
bancário (CDB)

- Fundos de Investimentos 
Imobiliários (FII)
- Certificados de recebíveis 
imobiliários (CRI)

Imobiliário

Operações com
participantes 

- Empréstimos
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Por motivos de segurança e para promover maior 
diversificação dos investimentos, a Funpresp contra-
ta fundos especializados por meio de licitação. Além 
do que a Fundação não pode comprar determinados 
ativos diretamente como ações, para isso utilizamos 
os fundos terceirizados.

Confira abaixo os ativos e fundos especializados que 
compõem cada carteira atualmente:
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