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Editorial
Em outubro deste ano a Funpresp
realizará as primeiras eleições para
iniciar a gestão compartilhada da
Entidade. O processo eleitoral vai
propiciar que os participantes
elejam seus representantes para as
instâncias máximas da Funpresp –
Conselho Deliberativo e Conselho
Fiscal. Também elegerão os
membros
dos
Comitês
de
Assessoramento Técnico dos
planos ExecPrev e do LegisPrev.
Com esse processo estabelece-se
o exercício da democracia com
deliberações sobre os rumos da
Fundação. A eleição vai se dá por
chapas
com
composição
proporcional entre os participantes
dos diversos patrocinadores e é
importante que todos estejam bem
informados e se organizem para
participar como eleitores ou
candidatos.
Os
canais
de
comunicação da Entidade estão
prontos para informar e tirar as
dúvidas que porventura existam.
Aqui você tem uma matéria sobre o
envio do primeiro Relatório Anual de
Atividades 2013 da Funpresp,
encaminhado em 30 de abril último
para todos participantes. Nele,
além da prestação de contas da
entidade vai ler um breve histórico
da Fundação. Vale lembrar que
alguns impressos retornaram por
mudança de endereço e por isso é
preciso manter o cadastro sempre
atualizado.
Por fim, a partir deste número
vamos sempre abordar uma
aspecto da área de investimentos
para mantê-los sempre informados
sobre o mercado financeiro, a
economia e a rentabilidade dos
investimentos dos planos de
previdência da Fundação. Para
nós, é de extremo valor a
aproximação cada vez maior com
os participantes e assistidos.
Ricardo Pena
Diretor-Presidente da Funpresp

Funpresp inicia processo para as
eleições nos colegiados da Entidade
Pela primeira vez, os participantes e assistidos da
Funpresp poderão participar efetivamente da
gestão e governança da Fundação, por meio de
eleição direta para membros do Conselho
Eleições Funpresp
Deliberativo, do Conselho Fiscal e dos Comitês de
Assessoramento Técnico dos planos ExecPrev e
LegisPrev. A Funpresp já deu inicio ao processo
para a escolha dos representantes dos
participantes, instituindo a Comissão eleitoral que conduzirá as eleições Funpresp
2014. Atualmente, os Conselhos são ocupados, provisoriamente, por servidores
públicos federais designados pela Presidência da República, conforme determina a
lei de criação da Fundação.

2014

Votar é um direito e responsabilidade do participante
A eleição, prevista para acontecer nos dias 30 e 31 de outubro, deverá ocorrer por meio
eletrônico pela internet. Posteriormente, todos os participantes receberão instruções de
como proceder para se cadastrar para a votação, que deverá ter quórum mínimo de
10% dos participantes habilitados para votar, conforme Regulamento Eleitoral,
aprovado em maio deste ano, pelo Conselho Deliberativo da Funpresp. Poderão votar
e se candidatar todos que aderiram a um dos planos administrados pela entidade até
o dia 30 de abril deste ano.

Inscrição de chapas deve respeitar proporcionalidade
Para concorrer aos cargos disponíveis, os participantes deverão compor chapas,
respeitando a proporcionalidade entre participantes, de acordo com o que determina o
estatuto da Funpresp e as regras definidas no Regulamento Eleitoral. A eleição dos
representantes nos Conselhos observará esses critérios por meio de candidaturas
oriundas de uma das três categorias funcionais elencadas no Regulamento.
As chapas poderão se inscrever no período de 1º a 15 de agosto e serão numeradas
de acordo com a ordem em que foram inscritas. Os concorrentes poderão utilizar o
espaço no portal da Funpresp para divulgação de material e currículos dos candidatos,
bem como as propostas de trabalho de cada chapa.

Entenda as categorias funcionais

Os patrocinadores e seus respectivos participantes foram subdivididos
proporcionalmente para efeito das eleições Funpresp 2014. Para se chegar a um
resultado que reflita a proporcionalidade tomou-se como base o número de
participantes dos planos de benefícios e seus respectivos patrocinadores. O resultado
foi a divisão em três categorias funcionais com cada uma representando em média um
terço dos participantes. Assim, foram agregados em três categorias funcionais onde,
majoritariamente, se encontram os órgãos da área Social, da Educação e das áreas
Financeira e de Fiscalização, nesta última, incluídos os órgãos do Legislativo Federal.
Deve-se observar que será vedada a eleição de dois representantes do mesmo
patrocinador ou pertencentes a mesma categoria funcional. As listagens são anexos
do
Regulamento
e
estão
disponíveis
na
página
da
Funpresp
(www.funpresp.com.br).

Quem pode se candidatar
De acordo com o Regulamento Eleitoral, poderá compor
chapa o participante ou assistido de um dos planos de
benefícios da Funpresp-Exe – ExecPrev ou LegisPrev - que
atenda a todos os requisitos, conforme seguem:
Ser servidor público federal titular de cargo efetivo de um
dos patrocinadores da Funpresp-Exe, ou membro do
Tribunal de Contas da União;
Ter formação de nível superior;
Ter comprovada experiência no exercício de atividade na
área financeira, administrativa, contábil, jurídica, de
fiscalização, atuarial ou de auditoria;
Não ter sofrido condenação criminal transitada em
julgado;
Não ter sofrido penalidade administrativa por infração à
legislação da seguridade social, inclusive à de
previdência complementar, ou como servidor público;
Estar ciente das vedações e obrigações legais,
regulamentares e estatutárias referentes ao exercício da
função para a qual se candidata;
Ter reputação ilibada;
Não estar sujeito à restrição decorrente de processo
administrativo ou judicial que lhe impeça de exercer o
mandato;
Possuir ao menos três anos de contribuição a um dos
planos de benefícios administrado pela Funpresp (este
dispositivo não se aplica para este primeiro processo
eleitoral, tendo em vista que a Fundação iniciou suas
atividades em 2013);
Não ter exercido mandato anterior no âmbito do mesmo
órgão estatutário, como titular ou suplente, quando
vedada a recondução;
Estar habilitado a votar na eleição em que se candidata na
forma do art. 30 do Regulamento Eleitoral.

Conheça as atribuições dos Conselhos
e Comitês
Conselho Deliberativo é o órgão máximo da estrutura
organizacional da Funpresp. É responsável pela definição da
política geral de administração da entidade e de seus planos
de benefícios, atuando mediante o estabelecimento de
diretrizes e normas gerais de organização, funcionamento,
administração e operação. A participação no Conselho é
remunerada.
Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e controle interno
da Funpresp. A participação no Conselho é remunerada.
Os Comitês de Assessoramento são colegiados de caráter
consultivo, um para cada plano de benefícios, vinculados ao
Conselho Deliberativo, com competência para apresentar
propostas, sugestões e recomendações prudenciais quanto
à gestão da entidade, sua política de investimentos e à
situação financeira e atuarial do respectivo plano de
benefícios. A participação nos comitês não é remunerada.

Cargos que serão disputados no Processo
Eleitoral
Conselho Deliberativo
3 vagas de titular, dois representantes para mandatos de
quatro anos e um representante para mandato de dois
anos, com as respectivas vagas para suplentes.
Conselho Fiscal
2 vagas de titular, um representante para mandato de
quatro anos e um representante para mandato de dois anos
(Presidente), com as respectivas vagas para suplentes.
Comitê de Assessoramento Técnico do ExecPrev
3 representantes, um para mandato de quatro anos e dois
representantes para mandatos de dois anos, com as
respectivas vagas para suplentes.
Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev
3 representantes, um para mandato de quatro anos e dois
representantes para mandatos de dois anos, com as
respectivas vagas para suplentes.

Curtas
Os participantes interessados em receber extrato previdenciário, enviado por meio eletrônico, devem encaminhar
mensagem para faleconosco@funpresp.com.br. É preciso
informar: nome da mãe, CPF, matrícula no SIAPEnet e
endereço eletrônico corporativo.
É importante manter o cadastro atualizado junto a Funpresp.
Quaisquer alterações em telefone ou endereço devem ser
encaminhadas à Fundação para endereço eletrônico
gercad@funpresp.com.br.

Encontra-se disponível na página da Funpresp
(ww.funpresp.com.br), no acesso “A Funpresp/Eleições
Funpresp” o Regulamento Eleitoral, bem como todas as
informações sobre o processo eletivo 2014.
Utilize também a rede social para entrar em contato com a
Funpresp. Curta a página da fundação no Facebook
(facebook.com/funprespexe) e mantenha-se atualizado
sobre as atividades e serviços de seu interesse.
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Comissão Eleitoral já está constituída
A Comissão Eleitoral que implantará o processo eletivo
2014 dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Comitês de
Assessoramento da Fundação já está constituída. São seis
membros, sendo três titulares e três suplentes. Todos são
empregados da Funpresp e foram designados pela
Diretoria Executiva, conforme as normas estabelecidas no
Regulamento Eleitoral. Os membros Presidente e
Secretário-Geral foram escolhidos dentre seus pares.
Todas as deliberações da Comissão Eleitoral serão
registradas em atas e anexadas aos autos do respectivo
processo eleitoral. Dentre as atividades da Comissão está
esclarecer dúvidas com relação às eleições e receber e
examinar os requerimentos de inscrição das chapas.

Membros titulares da Comissão Eleitoral e seus
respectivos suplentes:
Fátima Gomes de Lima (Gerente de Comunicação e Relacionamento)
Titular e Presidente da Comissão Eleitoral
Ana Lúcia Ferreira dos Santos (Chefe de Gabinete)
Suplente
Leonardo de Queiroz Gomes (Coordenador da Gerência
Jurídica/Participante)
Titular e Secretário Geral
Tiago Nunes de Freitas
Investimentos/Participante)
Suplente

Dahdah

(Gerente

de

José Carlos Martin Gonçalves (Gerência de Patrimônio e Logística)
Titular
Álvaro Luis Soubes Cavalcante (Gerência de Tecnologia e Informação)
Suplente

Hora Marcada Funpresp
O participante com dúvidas sobre o plano de benefícios
ExecPrev ou LegisPrev pode agendar hora na Funpresp para
atendimento personalizado. O serviço “Hora Marcada
Funpresp” funciona de segunda a sexta, das 9 às 17 horas,
na sede da Fundação, em Brasília. Interessados devem ligar
para (61) 2020.9340.

Conselho Deliberativo aprova Código de
Ética e Conduta da Funpresp
O Conselho Deliberativo da Funpresp aprovou, no dia 25 de
abril, o Código de Ética e Conduta da Fundação, que visa
indicar padrões de conduta éticos e morais. As normas são
voltadas para os integrantes da Funpresp-Exe, no exercício
de suas atividades, no ambiente de trabalho e com o
relacionamento da Fundação e de seus integrantes com
terceiros.
O código traz as vedações, regras de relacionamento com
terceiros, prevenção de conflitos, de interesses e proibição
de operações, entre outras questões. Disciplina que a
atuação dos dirigentes e funcionários deve-se pautar
segundo os princípios da impessoalidade, da boa-fé, da
moralidade e da razoabilidade.
À todos, dirigentes e empregados, está vedado ser conivente
com atos que estejam em desacordo com as normas internas
da Funpresp-Exe e a legislação aplicável ao setor de fundos
de pensão. Também estão inseridas no documento as
orientações sobre atendimento e relacionamento da
Fundação com terceiros.
A Diretoria Executiva da Funpresp constituirá um Comitê de
Ética, que contará com três membros e orientará o
cumprimento do Código. O documento pode ser consultado
na integra na página eletrônica da Fundação:
www.funpresp.com.br

Funpresp encaminha relatório de atividades
2013 para participantes e patrocinadores
A Funpresp encaminhou para a residência dos participantes
dos Planos ExecPrev e LegisPrev, no último mês de abril, o
primeiro “Relatório Anual de Atividades”, referente aos 11
meses de exercício da Funpresp em 2013. O documento foi
encaminhado para todos os participantes que aderiram a um
dos planos da Fundação até o dia 30/04. A publicação traz as
ações da Fundação, contando com informações sobre a
estrutura da instituição, desde sua fundação, bem como sua
gestão e governança. Os patrocinadores receberam o
relatório pelos Correios no final de maio.
No documento consta, ainda, os demonstrativos contábeis,
despesas administrativas, demonstrativos de investimentos e
pareceres atuariais. Com o Relatório, será possível conferir a
política dos investimentos, assim como a distribuição dos
recursos por tipo de ativo, como renda fixa e renda variável,
além dos títulos privados. A rentabilidade e medidas de risco
também estão abrangidas.
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A partir deste número do “Infomativo Funpresp Participante” você ficará sempre por dentro da área de investimentos. O objetivo
é debater e informar sobre o assunto, de interesse geral para todos os participantes. O primeiro texto, produzido pela Diretoria
de Investimentos da Funpresp, traz uma panorâmica do cenário econômico atual.

Cenário econômico e estratégia de investimentos da Funpresp
A crise financeira mundial, com início em 2007, ainda ilustra
o quão fácil choques financeiros podem ser transmitidos de
um país a outro, especialmente em um contexto de
integração mundial e abertura ampla, geral e irrestrita aos
fluxos financeiros como o atual.
O Brasil, na natureza de tomador de empréstimos e
financiamentos externos, ainda sofre os efeitos colaterais,
positivos ou negativos, dos choques financeiros mundiais.
Isso pode ser corroborado pelo desempenho dos mercados
de renda fixa e de renda variável no início desse ano.
Essa relativa fragilidade já está incorporada nas expectativas
dos agentes financeiros e na precificação dos ativos
financeiros brasileiros. Todavia, um novo fator mundial de
preocupação deverá se fortalecer ao longo de 2014 e
poderá afetar diretamente as expectativas quanto ao
desempenho da economia brasileira e de outros países.
Devido à elevada participação chinesa no crescimento
mundial, a sua influência sobre as economias não se
restringe apenas às relações bilaterais ou multilaterais de
comércio.
A desaceleração econômica chinesa e os seus efeitos sobre
as economias mundiais parecem já estar parcialmente
calculados pelos agentes que negociam ativos ao redor do

mundo. O que não está no preço, devido à pouca
transparência das informações, é a transição promovida pelo
governo chinês de um modelo de crescimento baseado no
investimento para um modelo baseado no consumo.
A área de investimentos da Funpresp está atenta e vigilante
a esses movimentos da economia para garantir os melhores
retornos e resguardar o patrimônio dos participantes. Até o
momento, a estratégia tem se mostrado acertada mesmo no
cenário onde a direção dos fluxos financeiros é regida, na
maioria das vezes, por fatores alheios às economias
tomadoras de recursos, como o Brasil. Sempre há a
possibilidade de um aumento de volatilidade no mercado
internacional devido aos prováveis choques negativos e não
esperados advindos da economia chinesa, por isso temos
adotado uma estratégia que diminui os efeitos desses
choques temporários sobre o desempenho dos ativos
financeiros que constam da carteira da Funpresp.
Assim, do ponto de vista da gestão dos recursos, a Funpresp
está preparada para as possíveis oscilações dos preços dos
ativos que possam advir de uma diminuição mais forte que a
esperada da taxa de crescimento da China e dos choques
adversos que tal cenário provocaria na economia brasileira.

Funpresp apoia campanha contra exploração sexual
A Diretoria Executiva da Funpresp aprovou apoio à campanha
“Exploração sexual de crianças e adolescentes é crime: Não
desvie o olhar!”. A campanha seguirá durante os grandes
eventos esportivos, quando os riscos da exploração sexual de
crianças e adolescentes podem aumentar. O apoio da
Fundação à campanha, organizada pelo Conselho Nacional do
SESI, é institucional, não incidindo investimentos financeiros. A
divulgação ocorre nos canais de comunicação da Funpresp,
como as redes sociais Twitter, Youtube e Facebook e, também,
na página oficial da Fundação, bem como na assinatura das
mensagens eletrônicas encaminhadas diariamente por todos
os colaboradores.
De acordo com o Código Penal Brasileiro, submeter crianças
ou adolescentes à prostituição ou exploração sexual, ter
relações sexuais ou praticar qualquer ato libidinoso com
menores de 18 anos é crime punido com pena de 1 a 30 anos
de reclusão, além de multa. As denúncias ocorrem por meio do
Disque 100. A ligação é gratuita e anônima.
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