
Muito prazer,
nós somos
a Funpresp.



Mais de
103,5 mil
adesões

Rentabilidade de
10,3%
nos últimos 12 meses 

R$ 4,5 bi
em patrimônio 
administrado 

184 
patrocinadores 
(órgãos do Executivo 
e Legislativo federais) 

O que é a Funpresp?
Somos a previdência complementar exclusiva para 
servidores federais dos poderes Executivo e Legis-
lativo. Os participantes dos nossos planos realizam 
contribuições mensais para uma conta individual e 
ainda têm acesso a proteção por invalidez e morte, 
além de inúmeros benefícios e produtos, como 
empréstimos com taxas competitivas, perfil de 
investimentos e programa de cashback.

*Dados referentes a julho/2021.

Para informações atualizadas, aponte a câmera do 
celular para o QR code abaixo:

Somos formados por...



Tem dúvidas? A gente te ajuda!

Temos uma equipe especializada para falar com você 
de segunda a sexta, das 7h30 às 19h30

E-mail: faleconosco@funpresp.com.br

Telefone: 0800 282 6794 e

WhatsApp: (61) 8435 8952 

Ou acesse o QR code e encontre um dos nossos 
consultores espalhados por todo o país:

/funprespexe
@funpresp
/funpresp
/tvfunpresp
/funpresp
/podcast

Com adesão à Funpresp, o servidor recebe dois 
benefícios no futuro: um do RPPS (limitado ao 
teto do INSS), e outro da Fundação, de acordo 
com o valor que ele acumulou ao longo dos anos. 

O servidor faz sua adesão e passa a ser um parti-
cipante da Funpresp. Ele pode ser Ativo Normal 
(se tiver remuneração superior ao teto do INSS e 
fizer parte do Regime de Previdência Comple-
mentar) ou Ativo Alternativo (se tiver remunera-
ção inferior ao teto ou ingressado no serviço 
público antes de fevereiro de 2013).

O Ativo Normal tem a contrapartida do órgão 
onde trabalha: para cada R$ 1,00 que ele deposita 
mensalmente na reserva individual em contribui-
ções regulares, o órgão também destina R$ 1,00. 
Já o Ativo Alternativo funciona sem paridade, 
como um PGBL de banco ou seguradora, mas 
com taxas mais atrativas e melhor rentabilidade.
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Quais são as vantagens de ser 
Funpresp?
- A Fundação não tem fins lucrativos, logo, toda a 
rentabilidade é revertida para as contas individu-
ais dos participantes; 

- A rentabilidade acumulada da Fundação de feve-
reiro de 2013 (criação da Funpresp) até julho de 
2021 é de 140,74%, superior a investimentos como 
PGBL  (76,81%), poupança (58,23%) e títulos públi-
cos (117,03%);

– É possível deduzir o valor das contribuições na 
fonte e na declaração anual do imposto de renda; 

– Acesso a um programa de cashback exclusivo 
para participantes;  

– Possibilidade de contratar cobertura extra de 
invalidez e morte a um custo menor do que o pra-
ticado no mercado; 

- Empréstimo consignado a prazos e taxas com-
petitivas, em que os juros voltam em forma de 
rentabilidade para o plano; 

- É possível sacar, a qualquer tempo, a reserva 
formada pelas contribuições facultativas, aquelas 
realizadas além dos valores mensais, e usar o mon-
tante como quiser; 

- Transparência na forma como os investimentos 
são feitos, já que seguem estritas políticas e 
normas internas e externas; 

- Taxa de carregamento que reduz ao longo do 
tempo, de 7% até 2,5%. 
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Cobrada só na 
entrada da 
contribuição 
mensal, não incide 
sobre contribuições 
extras nem 
portabilidades feitas 
pelo participante.

Taxa de 
carregamento

Quer um exemplo?
Imagine que um servidor de 35 anos do Executivo, 
empossado em 2012 e que não migrou de regime, 
com remuneração mensal de R$ 8 mil, deseje se 
tornar participante Ativo Alternativo da Funpresp. 
Pelas regras do plano, a contribuição mínima é de 
R$ 114,71 e a máxima é R$ 680,00. Se ele fizer 
depósitos mensais de R$ 500,00 e se aposentar com 
65 anos (somando 30 anos na Funpresp), poderá 
acumular uma reserva de R$ 367.238,00.

E esta projeção ainda não considera as contribuições 
facultativas que ele fizer ao longo da vida na Funpresp.
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Taxa de carregamento x taxa de 
administração: veja a diferença
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Mais prejudicial, é cobrada 
pelos bancos e seguradoras 
e incide sobre todo o valor 
acumulado – incluindo 
rentabilidade, aportes extras 
e portabilidades. A Funpresp 
não cobra essa taxa por não 
ter fins lucrativos.  

Quer um exemplo?
Imagine que um servidor de 35 anos do Executivo, 
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R$ 114,71 e a máxima é R$ 680,00. Se ele fizer 
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