
De olho na Copa, Funcef promete investir no RS 
Ricardo Lacerda 

Depois de anunciar um aporte de quase R$ 80 milhões no Canoas Shopping, Jorge Arraes, 
diretor do fundo de pensão, lamenta restrição do CMN para investimentos imobiliários – mas 
confirma atenção especial ao estado. 

A Funcef, fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal, anunciou nesta 
quinta-feira o aporte de quase R$ 80 milhões na expansão do Canoas Shopping. Dona de 72% 
do centro de compras localizado na região metropolitana de Porto Alegre, a Funcef também 
participa como sócia em outros 14 shoppings centers no Brasil. A presença no Rio Grande do 
Sul, aliás, era maior, até que vendeu suas ações no shopping Praia de Belas, de Porto Alegre, 
e no Novo Shopping, de Novo Hamburgo, para os sócios majoritários dos estabelecimentos - 
Grupo Iguatemi e Grupo Zaffari, respectivamente.  

Aliás, esta venda de participação em alguns empreendimentos é que está permitindo que a 
Funcef faça novos aportes. Isso porque o Conselho Monetário Nacional (CMN) proíbe os fundos 
de pensão de investirem mais de 8% do valor de seus ativos totais no setor imobiliário. Hoje, 
o total de ativos da Funcef chega a R$ 32,6 bilhões, e os ativos imobiliários do fundo já somam 
R$ 2,6 bilhões, deixando margem estreita para novos aportes. Por isso, a previsão é investir 
"apenas" R$ 300 milhões no setor este ano, chegando quase ao limite permitido pela 
regulamentação da CMN. No entanto, Jorge Arraes, diretor de participações imobiliárias da 
Funcef, espera que haja alguma alteração na legislação. "Existe uma expectativa de que isto 
mude. Aumentando o limite para 9%, poderíamos aplicar mais R$ 300 milhões", explica. 

Mesmo que nada seja modificado, o Rio Grande do Sul tem tudo para abocanhar grande parte 
dos investimentos previstos pela Funcef. Segundo Arraes, o fundo já analisa terrenos em Porto 
Alegre para empreendimentos visando à Copa do Mundo de 2014. "Não vamos nos envolver 
com as arenas, mas com edifícios próximos às áreas dos estádios, coisas assim", adianta o 
executivo, revelando que dificilmente este tipo de empreendimento demandará menos de R$ 
50 milhões. Sem dar mais pistas, Arraes diz que as tratativas com parceiros estão sendo feitas 
e que, no mais tardar, até setembro deverá haver algum tipo de anúncio oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Confira, abaixo, a evolução do total de ativos da Funcef - patrimônio - em bilhões de reais, ano 
a ano, desde 1998:  
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