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Editorial

É com alegria que abrimos o Boletim 
do Participante com uma novidade que 
promete otimizar a nossa relação com 
você, participante, por meio de conte-
údos sobre investimentos, economia e 
educação fi nanceira. Na próxima quar-
ta-feira (18/05) será lançada a platafor-
ma Prever, o Programa de Educação 
Financeira e Previdenciária da Funda-
ção. O lançamento do portal integrará 
a programação da 3ª Semana Nacional 
de Educação Financeira, que começou 
no dia 16 e segue até 22 de maio.

Ainda sobre ações de transparência, 
já está disponível, desde o fi nal de abril, 
no Portal da Funpresp, o Relatório Anual 
de Informações de 2015. Nele, o partici-
pante pode consultar o resumo de ati-
vidades de todas as áreas da Fundação. 

Os números dos investimentos tam-
bém estão disponíveis no site da Funda-
ção.

Uma análise sobre o papel do Regi-
me de Previdência Complementar no 
contexto demográfi co e econômico 
brasileiro também ganha destaque no 
boletim deste mês de maio. Essa ava-
liação foi feita pelo especialista em de-
mografi a pela University of Pennsylvania 
(2004) e pós-doutor pela Princeton Uni-
versity, o professor Cássio Maldonado 
Turra. 

Por meio da palestra ministrada 
durante o “Café Funpresp- Ciclo de pa-
lestras”, o demógrafo, que é também 
participante da Entidade, falou das van-
tagens de ser um Participante Ativo Al-
ternativo.

Outro lembrete importante é que o  
resultado fi nal do concurso da Funpresp 
será divulgado no dia 20/05. A expecta-
tiva é que os empregados sejam nome-
ados a partir de junho, gradativamente, 
conforme as necessidades da Fundação.

Com o intuito constante e crescente 
de imprimir transparência à relação En-
tidade/Participante, desejamos trazer 
informações pertinentes ao cuidado 
com o seu futuro.

Boa leitura!

Participante terá portal de educação 
fi nanceira

 A Funpresp-Exe, vai lançar no dia 18/05 o 
portal de educação fi nanceira e previdenciária 
Prever. O lançamento ocorrerá no auditório da 
Funpresp, às 16h, e fará parte da programação 
da 3ª Semana Nacional de Educação Financei-
ra (ENEF), promovida pelo Comitê Nacional de 
Educação Financeira (CONEF).

O que é a plataforma - O portal Prever tem 
como objetivo instruir e orientar o participan-
te da Funpresp para que este desenvolva uma 
vida fi nanceira e previdenciária mais saudável, 
considerando os fatores que infl uenciam tanto 
no presente quanto no futuro. 

A plataforma receberá atualizações diá-
rias em seu conteúdo, contando com diversos 
formatos de material proporcionando uma 
experiência mais dinâmica para cada usuário. 
O tema da educação fi nanceira será abordado 
por meio de textos, matérias, entrevistas e víde-
os, todos produzidos pela Engrenagem Virtual, 
empresa responsável pelo desenvolvimento do 
portal.

Outro destaque do Prever serão os podcasts. 
São pequenos programas de rádio onde serão 
abordados diversos aspectos da educação pre-

videnciária, com a participação de especialistas 
no assunto. Também serão disponibilizados 
testes que irão permitir que o participante co-
nheça melhor a sua própria realidade, e tenha 
condições de tomar decisões fi nanceiras e pla-
nejar seu futuro e sua aposentadoria. O maior 
benefício para o participante será a consciência 
da sua situação fi nanceira, permitindo planejar 
sua previdência e buscar uma qualidade de 
vida melhor. 

Acesse www.prever.funpresp.com.br.

Palestra na ENEF - Na mesma ocasião do 
lançamento, o presidente Ricardo Pena dará a 
palestra “Evolução da Previdência Complemen-
tar do Servidor Público Federal”. 

A abertura da 3ª Semana Nacional de Edu-
cação Financeira aconteceu no dia 16 de maio, 
no edifício-sede do Banco Central. Entre os con-
vidados, está o professor, economista e colunis-
ta, Samy Dana debatendo a irracionalidade na 
tomada de decisões na sessão “Por que precisa-
mos de educação fi nanceira?”. 

A programação completa e outras informa-
ções sobre a Semana podem ser acessadas pelo 
www.semanaenef.gov.br.

Em breve, a plataforma
PREVER de educação 
fi nanceira e previdenciária



Entrevista com o demógrafo Cássio Turra

C I C L O  D E  P A L E S T R A S

Depois da conferência proferida no ciclo de palestras mensal, o Café Funpresp, o doutor em 
demografi a pela University of Pennsylvania (2004) e pós-doutor pela Princeton University, Cássio  
Maldonado Turra, falou ao Informativo Participante.

O professor e participante alternativo do plano de benefícios da Funpresp, destacou o 
papel do Regime de Previdência Complementar (RPC) dentro do regime previdenciário bra-
sileiro. O especialista que é diretor do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regio-
nal da Universidade Federal de Minas Gerais (Cedeplar), ministrou a palestra na sede da 
Fundação, no dia 05/05, para empregados e convidados. Ele ressaltou importância da in-
fl uência da longevidade e transição demográfi ca no desenvolvimento econômico do País. 

Na sua visão, qual é a importância do 
sistema de previdência brasileiro?

Todo sistema de previdência é importan-
te no sentido de repor as perdas que acon-
tecem com a idade em relação a capacidade 
das pessoas de gerarem renda. Tanto Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS), quanto 
Regime de Previdência Complementar (RPC) 
são fundamentais para que os indivíduos 
consigam fi nanciar o seu consumo no fi m da 
vida, quando a probabilidade de trabalhar e 
de gerar renda é muito menor. 

Como vem se desenvolvendo a previ-
dência complementar dentro do contexto 
demográfi co e econômico atual?

O envelhecimento populacional faz 
com que a proporção de pessoas em idade 
de receber benefícios cresça em relação ao 
número absoluto e relativo de pessoas que 
contribuem. Esse fato gera difi culdades para 
os fundos e para os sistemas que se baseiam 
na solidariedade intergeracional, como é o 
caso do Regime Geral. Então a previdência 
complementar, especialmente quando es-
truturada como contribuição defi nida, é mais 
adequada porque é feita através de uma acu-
mulação individual de recurso e, portanto, 
sofre menos os riscos que são inerentes a es-
sas transformações demográfi cas. É claro que 
há um risco de crise econômica e de infl ação 
que pode afetar o valor do benefício. Há tam-

bém o problema demográfi co 
que afeta a relação entre contri-
buintes na economia. De qual-
quer forma, as regras são muito 
generosas. 

Dentro dessa análise, o 
que você diria para o servidor 
que têm perfi l para se tornar 
um Participante Ativo Alter-
nativo e ainda não aderiu à 
Funpresp?

Ser um participante alter-
nativo, ou seja, fazer aportes 
no fundo, me parece uma es-
tratégia muito boa. Primeiro 

porque nosso risco é muito diminuído, pois 
não temos a preocupação de acumular para 
a aposentadoria porque ela já está garanti-
da por contribuirmos com 11% no caso dos 
servidores civis. Segundo porque o fundo é 
muito bem administrado. Terceiro porque 
o custo de administração do fundo é muito 
barato. Quarto porque ele é conservador, é 
administrado de forma conservadora e trans-
parente. Além disso, você pode adicionar 
seguros para riscos não programados. Então, 
tem pecúlio por morte, por invalidez, que eu 
acho que são muito importantes. 

Em relação a mudança no perfi l das fa-
mílias, em função do aumento na longevi-
dade e da queda da natalidade. Como isso 
impacta na previdência com esse novo 
perfi l que se traçou de uns tem-
pos para cá?

Demografi camente falando 
passamos de uma situação que tí-
nhamos muitas crianças para uma 
outra situação intermediária que 
vivemos neste momento do Brasil 
de ter relativamente muitos adul-
tos. Vamos passar para uma terceira 
fase que vai ter relativamente mui-
tos idosos. Então vai haver um en-
velhecimento da estrutura etária e, 
com isso, a tendência é que a gente 
tenha cada vez mais benefi ciários 

nos serviços públicos e menos contribuintes. 
Em grosso modo, essa é a razão pela qual a 
demografi a impacta o equilíbrio fi scal do 
País.

Na sua opinião, quais seriam as alter-
nativas para reverter ou amenizar essa 
situação?

Precisamos adaptar os sistemas públicos, 
os serviços e as transferências de renda para 
essa nova realidade. Isso implica em reformar 
previdência social, investir mais educação no 
início da vida para aumentar a produtividade 
e gerar mais crescimento econômico. Implica 
em racionalizar a estrutura tributária e englo-
ba uma série de medidas que são necessá-
rias, em função dessa enorme transformação 
demográfi ca.

A Previdência Complementar é uma al-
ternativa também?

Exatamente. A previdência complemen-
tar se encaixa muito bem neste contexto por-
que ela, de uma certa forma, é imune a pelo 
menos uma parte das mudanças demográfi -
cas. Continuam havendo alguns riscos em re-
lação a incerteza de qual será a longevidade, 
que isso é demográfi co, mas você consegue 
pelo menos minimizar uma parte do risco 
que vem dessas mudanças na estrutura etária.



Rentabilidade da carteira de investimentos é de 7,8% em 4 meses 

Nos quatro primeiros meses de 2016 a ren-
tabilidade da carteira de investimentos da 
Funpresp fechou em 7,88%. Se considerar-
mos os últimos 12 meses, a rentabilidade 
registrada foi de 14,69%. O percentual foi 
superior ao IPCA + 4% a.a (índice de referên-
cia dos planos administrados pela Fundação 
- ExecPrev e LegisPrev), que foi de 4,53% nos 
primeiros quatro meses de 2016 e 13,58% 
nos últimos 12 meses.

Cenário internacional - Em abril, predo-
minou o ambiente de estabilidade na con-
juntura internacional. O banco central nor-
te-americano decidiu pela manutenção das 
taxas de juros dos Estados Unidos no mesmo 
patamar, o que mantém o nível de atrativida-
de dos investimentos em países emergentes, 
beneficiando países como o Brasil. Além dis-
so, os preços dos produtos tipicamente fabri-
cados por estes países, as chamadas commo-
dities, mantiveram-se em patamar favorável 
durante o mês, favorecendo a apreciação de 
suas moedas em comparação com o dólar.

Cenário no Brasil - O tom prevalecente 
no cenário doméstico também foi de estabi-
lidade, o que, em combinação com o cenário 
internacional favorável, trouxe valorização 
dos ativos locais, entre eles os títulos pú-
blicos federais e ações. Este movimento foi 
acentuado pela redução dos índices de in-
flação observados no mês, em comparação 
com o início do ano, o que contribui para a 
expectativa de redução da taxa de juros do-
méstica pelo Banco Central ainda em 2016. O 
resultado dessa conjuntura traduziu-se em 
ganhos de rentabilidade dos investimentos 
administrados pela Funpresp no último mês 
de abril.

Resultado final do concurso da Funpresp será divulgado no dia 20 de maio

O resultado final do concurso público da 
Funpresp, com a classificação dos aprovados, 
está previsto para ser divulgado no dia 20/05 
no Diário Oficial da União e no site do Cespe/
Cebraspe. 

A expectativa é que os novos emprega-
dos comecem a ser chamados a partir de 
junho, de acordo com as necessidades da 
Fundação.

A última etapa da seleção ocorreu na se-
mana passada: avaliação de candidatos que 
concorreram às vagas destinadas a negros. 
Os candidatos receberam o resultado refe-
rente à etapa na última sexta-feira (13/05).

 O concurso - Mais de 5 mil candidatos se 
inscreveram para participar da seleção, que 
oferece 62 vagas em cargos de nível superior. 
As provas objetivas e discursivas foram apli-
cadas no dia 28/3. 

Foram abertas chances para cargos de 
Especialista e Analista, com remunerações de 
R$ 6.295,00 e de R$ 5.543,00, respectivamen-
te, somado de auxílio-alimentação e auxílio-
-cesta. A jornada de trabalho para ambos os 
cargos é de 40 horas semanais. 

Mais informações no site www.cespe.
unb.br/concursos/funpresp_15 ou pelo tele-
fone (61) 3448 0100.

Fonte: Funpresp
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Expediente

Relatório anual de 2015 está disponível no 
portal da Funpresp 

Todas as ações desenvolvidas pela 
Funpresp no ano de 2015 já podem ser 
consultadas pelos participantes dos planos 
ExecPrev e LegisPrev. Está disponível desde 
o fi nal de abril, no site da Fundação (www.
funpresp.com.br), o Relatório Anual de Infor-
mações 2015. O documento apresenta, um 
resumo das atividades de cada área. O rela-
tório é divulgado conforme instrução da Pre-
vic. Além disso, é uma ação de transparência 
adotada pela Entidade.

O material mostra o crescimento da Fun-
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PATROCINADORES % ADESÕES
Controladoria-Geral da União
Ministério do Desenvolvimento Social de Combate à Fome

Agência Nacional de Saúde Suplementar
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística

Min. do Desenv. Industrial e Comércio Exterior

Ministério das Relações Exteriores

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Ministério do Trabalho e Emprego

Fundo Nacional de Desenv. da Educação

Agência Nacional de Cinema

Sup. de Desenvolvimento do Centro Oeste

Banco Central do Brasil

Fund. Coord Aperf Pessoal Nível Superior

Agência Nacional de Transportes Terrestres

Inst. Nacional da Propriedade Industrial 

91,8%
90,1%
84,9%

84,4%

83,0%
81,4%

80,0%
78,1%

77,9%

77,4%

77,1%
77,8%

76,8%

74,8%

81,0%

15 Maiores % de adesões, por patrocinadores*
Participante deve atualizar 
seus dados periodicamente

As even-
tuais mudan-
ças nos dados 
pessoais dos 
participantes 
da Funpresp 
devem ser 
i n fo r m a d a s 
à Funda-
ção. O re-

dação ao longo do ano, 
quando saiu de 9,1 mil 
participantes em 2014 
para 21,6 mil em 2015. 
Esse desenvolvimento 
demonstra o aumento da 
confi ança na Instituição, 
que completou três anos 
de existência no último 
mês de fevereiro.

Há destaque também 
para a adesão automática, 
estipulada em novembro 
pela Lei nº 13.183/2015. 
Importante instrumento 
para a garantia do direto 
à aposentadoria comple-
mentar dos novos servi-
dores, o processo inscre-
ve automaticamente na 
Funpresp aqueles que en-
traram no serviço a partir 

de 5 de novembro de 2015 e recebem acima 
do teto do INSS. O caráter facultativo da ade-
são, no entanto, manteve-se com a possibili-
dade de desistência no prazo de 90 dias.

O leitor pode conferir os demonstrati-
vos de investimentos feitos no ano passado. 
É possível acompanhar a rentabilidade dos 
planos ExecPrev e LegisPrev ao longo do pe-
ríodo, assim como as ações de governança, 
comunicação e relacionamento, tecnologia 
da informação e outros assuntos relaciona-
dos à Funpresp.

passe das informações deve ser feito di-
retamente para a Funpresp pelo e-mail 
faleconosco@funpresp.com.br.

A recomendação vale para todas as ca-
tegorias de participante, seja do Poder Exe-
cutivo ou Legislativo, Ativo Normal ou Ativo 
Alternativo.

“Funpresp em núme-
ros” traz detalhes sobre 
investimentos

Os participantes podem, a partir 
de agora, acompanhar os investi-
mentos da Fundação por meio da 
“Funpresp em números”. Na página 
online, é possível ver informações 
sobre a composição da carteira, a 
gestão e também dados sobre o 
crescimento da Entidade.

O espaço é uma ação de trans-
parência que será atualizado men-
salmente. Com uma linguagem leve 
e descomplicada, ele mostra deta-
lhes sobre as aplicações fi nanceiras 
e sobre a rentabilidade anual.

Também é informada a quan-
tidade de participantes, patrocina-
dores e o patrimônio da Entidade. 
Assim, é possível acompanhar o 
crescimento mensal da Funpresp. 
Tudo fi ca mais fácil com o glossário 
disponível na página.

Acesse a “Funpresp em núme-
ros” no www.funpresp.com.br, no 
menu Investimentos.
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