
 

 

Resultados da FUNCEF mostram redução 

de rentabilidade no 3º trimestre 

A rentabilidade dos investimentos da FUNCEF caiu no 3º trimestre de 

2021, ficando em 7,94%, abaixo da meta atuarial de 10,81%. Esse resultado 

representa um déficit consolidado de R$ 1,54 bilhão até setembro. Mas apesar 

disso, os três planos de benefícios da Fundação, que somavam R$ 85,06 

bilhões em recursos garantidores 

(RGPB) ao final do período, encontram-

se distantes do limite legal que exigiria 

a implementação de novos 

equacionamentos. 

Resultado dos planos - O REG/Replan segue mais próximo da meta atuarial. 

As suas duas modalidades obtiveram rentabilidade de 9,56% (Saldado) e 7,81% 

(Não Saldado). O Novo Plano CD e o REB CD, que são planos mais jovens e com 

maior apetite ao risco, seguem sofrendo os efeitos das oscilações do mercado, 

especialmente no segmento de renda variável. Eles alcançaram retorno de 

3,80% e 2,75% até o 3T21. Num horizonte mais amplo de investimento, que 

considera os 12 meses encerrados em setembro, a rentabilidade das cotas 

sobe significativamente para 13,18% (Novo Plano) e 13,09% (REB) por conta do 

forte resultado do final de 2020. Confira todos os resultados no site da 

FUNCEF (www.funcef.com.br). 
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Funcionamento da AGEA no final de ano 

Atenção associados! Na semana que antecede o Natal e o Ano Novo, a 

AGEA terá horário de atendimento diferenciado. Nos dias 23 e 30, o 

funcionamento da associação será das 9h às 13h, nos dias 24 e 31 não 

haverá atendimento, e nos demais dias será no horário normal, das 9h 

às 18h. 

Cooperforte segue com campanha promocional  

A Cooperforte segue com campanha promocional para os 

associados. Além da Black Forte, a cooperativa de crédito está 

oferecendo o CP Longo Promocional. Todos os associados habilitados ao 

crédito e que não têm dívida em ser na Cooperativa em 30 de 

novembro/2021, podem contratar o CP Longo Promocional (prazo de 37 

a 72 meses), com taxa de 1,75% + TR ao mês. Quem fizer a contratação 

até 30 de dezembro/2021, ainda será contemplado na Black Forte 2021, 

com cashback (dinheiro de volta) no valor equivalente a 50% da 6ª 

parcela do empréstimo que vier a ser paga, mediante crédito em sua 

conta corrente cadastrada junto à Cooperforte. 

Acesse o APP Cooperforte ou 

o site autoatendimento.cf.coop.br e 

contrate sua operação de CP Longo 

Promocional e ainda participe da 

Black Forte 2021! 

 

https://www.cf.coop.br/wp-content/uploads/2021/06/Regulamento-BlackForte2021.pdf
http://autoatendimento.cf.coop.br/

