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1.    APRESENTAÇÃO 

O ano 2020 tem sido um ano de enormes desafios para toda economia mundial, 
sobretudo pelos efeitos trazidos pela pandemia Covid-19. A meta de 98 mil adesões 
prevista no orçamento de 2020 para dezembro foi ultrapassada, devendo encerrar o ano 
com 99 mil adesões. 

A arrecadação previdencial prevista de R$ 1.067 milhões foi superada em R$ 42,1 
milhões, atingindo R$ 1,109 milhões em dezembro de 20201, alavancando a evolução da 
carteira de investimentos, que deverá alcançar a marca de R$ 3,5 bilhões em dezembro 
de 2020, pouco mais de um ano após romper a barreira de R$ 2 bilhões. 

A receita administrativa de R$ 69,3 milhões prevista no orçamento 2020 foi 
superada em R$ 1,7 milhões, 2,45% acima do projetado, encerrando o exercício com uma 
arrecadação acumulada de R$ 71 milhões em dezembro de 20202. 

Os resultados previdenciais e administrativos acima do previsto viabilizaram a 
manutenção da tabela escalonada de redução da taxa de carregamento que aumenta a 
parcela das contribuições destinadas às contas individuais dos Participantes, 
demonstrando a solidez do fluxo de receitas, beneficiando 70 mil participantes com a quarta 
redução de taxa promovida em 2020. 

Apesar da crise sanitária, o desemplenho dos planos de benefícios garantiram a  
manutenção do poder de compra das reservas previdenciária dos participantes ao longo 
do período até outubro de 2020. 

Várias ações visando beneficiar os participantes foram implementadas ao longo de 
2020. 

Os participantes passaram a contar com o aplicativo da Funpresp e a nova Sala do 
Participante, o que agregou mais modernidade e proporcionou mais facilidade de acesso 
aos serviços oferecidos. A Central de Atendimento ultrapassou a marca das 30 mil 
demandas respondidas no 1º semestre/2020 e centenas de servidores foram atendidos 
pelas redes sociais com aumento de 158% no alcance da Fundação para esclarecer 
dúvidas diversas sobre escolha do regime de tributação, desempenho dos diferentes perfis 
de investimento, detalhes e especificidades dos planos de benefícios, etc. 

A alteração do estatuto em dezembro de 2019 e do regulamento dos planos de 
benefícios em setembro de 2020 na Previc (ainda em análise de licenciamento), sobretudo 
com medidas de governança no sentido da criação de exigências para composição dos 
colegiados, representa um avanço na credibilidade da Fundação e fortalecimento de sua 
gestão, incluindo o programa de integridade, a política de governança dos investimentos e 
mudanças na estrutura organizacional alinhadas ao novo posicionamento estratégico da 
Fundação para o período 2020-2024. 

                                                           
1 Dados projetados da arrecadação previdenciária (revisão orçamentária agosto/20). 
2 Dados projetados das receitas administrativas (revisão orçamentária agosto/20). 
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A gestão de pessoas foi reestruturada visando a implantação de uma cultura 
organizacional voltada para os resultados. A revisão da carreira de empregados da 
Fundação e a criação de metodologia para avaliação de desempenho individual trouxeram 
concretude às ações e estratégias para o alcance das metas institucionais, direcionando 
também as ações de capacitação e desenvolvimento profissional do corpo de empregados. 

Os desafios da Funpresp-Exe e da previdência complementar para os próximos 
anos são diversos e complexos, a exemplo da possibilidade de administração de vários 
planos de benefícios de entes federados e estatais e dos impactos da reforma 
previdenciária, e especialmente do cenário concorrencial a que a Fundação estará 
submetida. 

Tanto a EC 103/2019, a reforma da previdência, quanto a PEC 133/2019, 
juntamente com as demais reformas constitucionais, notadamente a fiscal e administrativa, 
poderão ter impacto sobre a receita da Funpresp-Exe. 

Um novo ambiente de TI é necessário, que sustente de forma eficiente as atividades 
das áreas de negócios e permitam a evolução do auto-atendimento e de estratégias de 
comunicação modernas e alinhadas às melhores práticas tecnológicas e de mercado. 

A gestão de tecnologia e informação passa por um processo de ampla 
transformação e de preparação para um ano de transição com a realização de nova 
licitação para implantar um novo sistema de gestão previdenciária. Foram desenvolvidos 
projetos estruturantes, entre os quais a implementação de ferramentas de Devops, que se 
refere a uma metodologia de gestão de código-fonte de software e automação no processo 
de disponibilização de aplicações em ambientes, para a gestão de código fonte e o 
desenvolvimento da Arquitetura Funpresp-Exe de Desenvolvimento de Software, baseada 
em microserviços, que utiliza como referência tecnologias e metodologias de altíssimo nível 
e consagradas no setor. Juntamente com tais projetos, foi efetivada a contratação de 
fábricas de software para o desenvolvimento, gestão de qualidade e sustentação de 
software, ocorridas em meados do ano. Também já foi contratado o serviço de computação 
em nuvem baseado na plataforma Amazon AWS, com ampla redução de custos 
administrativos e potencialização do serviço. 

Houve ainda em 2020 a estruturação e modernização da infraestrutura física. 

Em 2020 a Funpresp também promoveu aperfeiçoamentos no produto empréstimo 
com a entrada em vigor de novo regulamento tornando mais fácil a concessão de 
operações de crédito aos participantes. 

A criação de valor para os negócios e a melhoria da gestão são muitas vezes 
impulsionadas por um alto grau de transformação digital, sendo que as entidades e 
empresas digitais estão cada vez mais dependentes de informação e tecnologia para a sua 
sobrevivência e crescimento. As ações desenvolvidas em 2020 representaram mais um 
passo  fundamental para alcançar elevado grau de maturidade na gestão e governança de 
tecnologia, visando preparar a Fundação para os desafios que se apresentam para os 
próximos anos. 
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A Funpresp deve estar apta para acelerar o processo de digitalização dos serviços 
aos participantes, incluindo ampla automação do “backoffice” da Fundação, bem como a 
rápida ampliação no número de participantes com campanhas de adesão eletrônica, dentre 
outras iniciativas. 

Nesse sentido, é necessário melhorar a organização dos trabalhos mediante o 
mapeamento e modelagem de processos estruturantes das áreas de investimentos, 
cotização, benefícios, contratação, financeira e de contabilização, visando assegurar a 
eficiência e a segurança das operações. 

O futuro da Fundação depende prioritariamente da definição de novos processos 
mais ágeis, modernos e eficazes, como base para a promoção e um salto digital, 
necessário para assegurar a continuidade da segurança dos processo internos e o alcance 
da excelência no atendimento aos participantes e patrocinadores, mesmo num contexto de 
escala crescente de adesões.  

A implantação dos Perfis de Investimentos no início de 2020 ocorreu dentro do 
contexto operacional e tecnológico atual, e permitiu apontar a necessidade de evoluções 
tanto do ponto de vista dos processos internos como do ambiente tecnológico de 
atendimento. 

Diante deste cenário, o orçamento para 2021 espelha a continuidade da 
reestruturação a luz de seu planejamento estratégico, que preparará a Funpresp-Exe a 
responder aos desafios colocados. A Fundação não se afasta do seu pressuposto de 
permanecer como uma Entidade de baixo custo administrativo que entrega bons resultados 
para seus participantes em obediência aos princípios da segurança, rentabilidade, 
solvência, liquidez e transparência. 
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2.    ESTIMATIVA DE RECEITAS 

2.1 Receitas de Contribuições 

1. As projeções das adesões realizadas pela Diretoria de Seguridade - DISEG são 
elaboradas a partir da base cadastral da Fundação, extraída do sistema Integra/TI - 
Sistema de Gestão Previdenciária, que é alimentado pelas informações recebidas dos 
Patrocinadores e Participantes e pelos fluxos de receitas previdenciárias arrecadadas pela 
Fundação. 
 
2. A estimativa indica um estoque de 104.701 adesões no final de 2021, com reflexo direto 
nas receitas de contribuições previdenciais da Fundação. 
 
3. Para a elaboração do orçamento 2021, as projeções levaram em consideração algumas 
premissas constantes para o cálculo, como tickets médios e índice de Gratificação 
Natalina, conforme tabela nº. 1 a seguir. 

Tabela 1 - Premissas para as projeções de Adesões da Funpresp-Exe 

 Premissas  
 Valor  

(Em R$) 
 Observação  

Ticket Médio de Ativos Normais - ExecPrev 566,16 Ref. Outubro/20 

Ticket Médio de Ativos Alternativos – ExecPrev 181,80 Ref. Outubro/20 

Ticket Médio de Ativos Normais – LegisPrev 2.091,42 Ref. Outubro/20 

Ticket Médio de Ativos Alternativos – LegisPrev 193,51 Ref. Outubro/20 

Índice de Gratificação Natalina 93% 
Baseado no histórico 

verificado 
Fonte: Integra/Funpresp-Exe - Elaboração: GEDEP/DISEG/Funpresp-Exe 

4. O cenário de adesões e arrecadação para 2021 utiliza os parâmetros de adesões 
conforme tabela nº. 2 a seguir. 

Tabela 2 - Parâmetros para as projeções de Adesões da Funpresp-Exe 

Parâmetros 2021-2024 

ExecPrev Ativos Normais 390 por mês 
- Adesão Voluntária (estoque) 100 por mês 
- Adesão Automática 200 por mês 

       - ExecPrev Ativos Alternativos 90 por mês 
       Adesão Eletrônica 350 por semestre 

LegisPrev 10 por mês 
- Ativos Normais 9 por mês 
- Ativos Alternativos 1 por mês 

Fonte: Integra/Funpresp-Exe - Elaboração: GEDEP/DISEG/Funpresp-Exe 

2.1.1 Projeção das Adesões 

5. Considerando as premissas utilizadas, a meta global para 2021 é o atingimento de 
104.701 adesões ao final do período, um crescimento de 6,79% (6.656 adesões) em 
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relação ao projetado para dezembro de 2020 (98.045 adesões), sujeita a revisão em 
abril/2020. 
 
6. Conforme a projeção, o Plano ExecPrev passará a ter 68.587 participantes Ativos 
Normais e 15.165 participantes Ativos Alternativos, totalizando no final de 2021, 83.752 
participantes que contribuem mensalmente. O gráfico nº. 1 demonstra o crescimento do 
estoque mensal total das adesões do Plano ExecPrev e da arrecadação de contribuições 
no exercício de 2021. 

Gráfico 1 – Projeção do Estoque de Participantes e do Plano ExecPrev - 2021 

 
Fonte: GEARC-GEDEP/DISEG/Funpresp-Exe / Elaboração: GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe 

7. A projeção indica que o Plano LegisPrev encerrará o exercício de 2021 com 2.145 
participantes, dos quais 2.067 correspondem a participantes Ativos Normais e 78 a 
participantes Ativos Alternativos. O gráfico nº. 2 demonstra o crescimento do estoque 
mensal total das adesões do Plano LegisPrev e da arrecadação de contribuições no 
exercício de 2021. 

Gráfico 2 – Projeção do Estoque dos Participantes do Plano LegisPrev - 2021 

 
Fonte: GEARC-GEDEP/DISEG/Funpresp-Exe/ Elaboração: GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe 

2.1.2 Projeção da Arrecadação consolidada dos Planos ExecPrev e LegisPrev 

8. A projeção consolidada aponta para um total de 104.701 adesões até dezembro de 
2021, das quais 85.897 participantes ativos, 70.654 participantes normais, 15.243 
participantes alternativos e arrecadação consolidada de R$ 1,122 bilhão, resultante das 
evoluções dos Planos apresentadas nos gráficos nº. 1 e nº. 2. 

Arrecadação anual de R$ 109,4 milhões 

Contribuições sobre 
13º salário 

Arrecadação anual de R$ 1,012 bilhão 
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Gráfico 3 - Projeção de arrecadação dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev – 2021 

 
Fonte: GEARC-GEDEP/DISEG/Funpresp-Exe / Elaboração: GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe 

2.1.3 Projeção de redução da Taxa de Carregamento 

9. Como uma medida de tornar a Fundação mais competitiva no mercado em prol de maior 
volume de contribuições previdenciais nas contas dos participantes, foi implementada em 
2020 a aceleração da redução gradual da taxa de carregamento e mantida para o exercício 
de 2021, conforme demonstrada na tabela n.º 3.  

Tabela 3 – Cronograma de redução gradual da taxa de carregamento 

 
Fonte e elaboração: GEBEN/DISEG/Funpresp-Exe 

10. Assim, utilizando as premissas definidas para a redução escalonada da taxa de 
carregamento aprovadas no plano de custeio 2021, foram realizados estudos para 
estimativa do seu impacto sobre a arrecadação do PGA, resultando na projeção da taxa 
de carregamento com redução de alíquota, que diminuirá as projeções de taxa de 
carregamento, conforme apresentado na tabela nº. 4, cenário já incorporado no Orçamento 
para 2021. O impacto orçamentário da redução nos próximos exercícios será abordado no 
tópico nº. 5 do Orçamento Plurianual. 

Tempo Contribuição ao Plano Alíquota

Até completar 1 ano 7,00%
A partir de 1 até 2 anos 6,25%
A partir de 2 até 3 anos 6,00%
A partir de 3 até 4 anos 5,75%
A partir de 4 até 5 anos 5,50%
A partir de 5 até 6 anos 5,25%
A partir de 6 até 7 anos 3,00%
A partir de 7 até 8 anos 2,50%
A partir de 8 2,50%

Arrecadação anual de R$ 1,122 bilhão 
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Tabela 4 – Projeção de arrecadação dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe e da Taxa de 
Carregamento em 2021 

  
Fonte e elaboração: GEARC-GEDEP/DISEG/Funpresp-Exe 

* Contribuição projetada considerando participantes com contribuições mensais efetivas 

2.2 Receita de Pró-labore 

11. A receita de pró-labore refere-se aos repasses da seguradora à Funpresp-Exe, por 
força do contrato nº. 12/2019, de 10% sobre o valor total dos prêmios pagos relativos à 
Parcela Adicional de Risco – PAR, revertida para a diminuição do Plano de Custeio para 
todos os participantes.  
 
12. As projeções apontam que a Fundação deverá atingir execução de 93% da meta 
prevista de receitas de pró-labore para o ano em curso, totalizando um resultado de cerca 
de R$ 6,2 milhões em 2020 frente a R$ 6,6 milhões inicialmente previstos no orçamento. 

 
13. Foi utilizada a projeção de adesão de participantes Ativos Alternativos e Normais 
elaborada pela DISEG relativos a adesões e contribuições para o Orçamento 2021 para 
estimar o volume mensal de contratações da PAR e o respectivo pró-labore. 

Tabela 5 - Projeção de Receita de Pró-labore da Funpresp-Exe 2021 

  
Fonte e Elaboração: GEABE/DISEG/Funpresp-Exe 

Período Total de Adesões
Total da Arrecadação 

(Em R$)
Total da Taxa de 

Carregamento* (Em R$)
Jan/2021 98.171                           83.954.961                     4.672.407                       

Fev/2021 99.051                           84.745.170                     4.687.918                       

Mar/2021 99.581                           85.139.067                     4.671.620                       

Abr/2021 100.111                          85.532.964                     4.671.906                       

Mai/2021 100.641                          85.926.861                     4.673.506                       

Jun/2021 101.171                          86.320.758                     4.674.689                       

Jul/2021 101.701                          86.714.656                     4.658.241                       

Ago/2021 102.581                          87.504.865                     4.671.289                       

Set/2021 103.111                          87.898.762                     4.667.302                       

Out/2021 103.641                          88.292.659                     4.664.447                       

Nov/2021 104.171                          163.145.491                   8.556.823                       

Dez/2021 104.701                          97.135.205                     5.016.530                       

1.122.311.419                 60.286.679                     Total

Período
Prêmio seguro EXEC   

(Em R$ 1,00)
Prêmio seguro LEGIS           

(Em R$ 1,00)
Pró-labore EXEC                  

(Em R$ 1,00)
Pró-labore LEGIS                

(Em R$ 1,00)
 Total do Pró-labore            

(Em R$ 1,00) 

Jan/2021 4.541.619 190.522 454.162 19.052 473.214

Fev/2021 4.619.265 194.289 461.926 19.429 481.355

Mar/2021 4.696.911 198.057 469.691 19.806 489.497

Abr/2021 4.774.557 201.824 477.456 20.182 497.638

Mai/2021 4.852.203 205.591 485.220 20.559 505.779

Jun/2021 4.929.849 209.358 492.985 20.936 513.921

Jul/2021 5.007.495 213.125 500.750 21.313 522.062

Ago/2021 5.085.141 216.892 508.514 21.689 530.203

Set/2021 5.162.787 220.660 516.279 22.066 538.345

Out/2021 5.240.433 224.427 524.043 22.443 546.486

Nov/2021 5.318.079 228.194 531.808 22.819 554.627

Dez/2021 5.395.725 231.961 539.573 23.196 562.769

6.215.897Total
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2.3 Receita de operações com Participantes (crédito consignado)  

14. A projeção da receita da taxa de administração cobrada sobre as operações de crédito 
consignado ao participante considerou a disponibilização desse serviço a todos os 
participantes considerados elegíveis do plano de benefício ExecPrev até agosto de 2020. 
A projeção considera a evolução das novas concessões e renovações de empréstimos a 
participantes previstas para o exercício de 2021, cuja estimativa de receitas é demonstrada 
na tabela nº. 6 a seguir: 

Tabela 6 - Projeção de Receita de Taxa de Administração 2021 sobre contratos de empréstimo financiados para 
participantes da Funpresp-Exe 

 
Fonte e Elaboração: GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe 

15. Recorde-se que a Funpresp também promoveu aperfeiçoamentos com a entrada em 
vigor de novo regulamento de empréstimos tornando mais fácil a concessão de operações 
de crédito aos participantes. 

2.4 Contribuição administrativa sobre reservas de adesões canceladas  

16. A contribuição administrativa sobre as reservas de adesões canceladas visa 
remunerar os custos administrativos incorridos pela Fundação na gestão dessas reservas. 
Tal cobrança levará em conta a permanência dos saldos na carteira de investimentos sob 
a gestão da Funpresp-Exe, a constar na aprovação da avaliação atuarial e Plano de 
Custeio 2021 pelo Conselho Deliberativo. 

 
17. A contribuição administrativa sobre as reservas considera base de 7.886 participantes 
cancelados cujas reservas totalizaram R$ 54.167.767,00 em outubro de 2020, por meio de 
cobrança de contribuição de valor nominal entre R$ 16,77 a R$ 381,55 conforme o valor 
da reserva mantido, cuja receita projetada deve ultrapassar R$ 155 mil em 2021.  

Tabela 7 – Arrecadação da Contribuição Administrativas sobre saldo de Reservas de Adesões Canceladas 

 
Fonte e elaboração: GEARC-GEDEP/DISEG/Funpresp-Exe 

2.5 Receitas de Aplicações Financeiras 

18. Não obstante o índice de referência do PGA ser o IRF-M1, conforme determina a 
Política de Investimentos do referido plano, a rentabilidade apurada considerou o modelo 
estatístico de fronteira eficiente para indexar as receitas financeiras do PGA ao longo do 
ano de 2021. Tal modelo consiste em otimizar a composição de um portifólio para alcance 
do maior retorno possível por meio da relação entre risco e retorno da carteira.  
 

Mês jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 total
Taxa adm. de empréstimos 43.512 45.108 46.290 47.532 48.778 50.468 51.756 53.079 54.844 56.195 57.584 59.410 614.555 

Lim.  Inf. Saldo  
(Em R$)

Lim. Super. Saldo 
(Em R$)

Qtd Saldo (Em R$)
Arrecadação Total 

(Em R$)
Contribuição 

Unitária (Em R$)

-                         2.500                     4225 3.796.884               -                         -                         

2.500                     10.000                    2322 11.859.942             38.940                    16,77                     

10.000                    30.000                    941 16.248.877             50.165                    53,31                     

30.000                    100.000                  360 17.373.911             52.024                    144,51                    

100.000                  1.000.000               38 4.888.153               14.499                    381,55                    

7886 54.167.767             155.627                  Total
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19. Foram consideradas as projeções de receitas e despesas administrativas, elaborando-
se o fluxo de entradas e saídas na carteira de investimentos do PGA, sendo o seu 
patrimônio reajustado pela taxa obtida pelo modelo, resultando na projeção do rendimento 
financeiro anual apresentado na Tabela nº. 8. 
 

Tabela 8 - Projeção do rendimento da carteira do PGA para 2021 (R$ 1,00) 

 
Fonte da Taxa: GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe / Elaboração: GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe 

3.    DESPESAS DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA 

20. As despesas do PGA estão descritas a partir de 9 (nove) Ações Orçamentárias, a 
saber: 
 

 Pessoal e Encargos; 
 Sustentação de TI; 
 Comunicação e Relacionamento; 
 Despesas Administrativas;  
 Despesas de Gestão;   
 Implantação dos Perfis de Investimentos;  
 Tributação da Receita; 
 Projetos Estruturantes; e 
 Despesas Judiciais do PGA. 

 
21. Cada ação orçamentária é composta por um conjunto de itens de programação que 
sustentam a memória de cálculo orçamentária. 

3.1 Pessoal e Encargos 

22. Permanece presente para o exercício de 2021 grandes desafios para a Funpresp-Exe 
e previdência complementar fechada no Brasil, a exemplo dos impactos da reforma 
previdenciária, crescimento de ambiente concorrencial e possibilidade de administração de 
planos de benefícios de entes federados e estatais, contínua comunicação e transparência 
para o atendimento às expectativas previdenciárias dos participantes, aperfoiçoamento da 
governança, da gestão e da imagem para preservar a Fundação. 
 
23.  Frente aos desafios presentes e futuros para a Funpresp e em consonância com 
Planejamento Estratégico 2020-2024 que requer quadro de pessoal altamente capacitado, 
houve a estruturação da política de gestão de pessoas cujos efeitos financeiros já estão 
contemplados no orçamento 2021. A referida política leva em consideração os impactos 
de estrutura organizacional adequada ao ambiente desafiador, em especial o reforço das 
áreas finalísticas, em especial as Diretorias de Investimentos e de Seguridade. 

 
24. Esse reforço decorre também da continuidade da implantação da nova estrutura da 
Funpresp-Exe, aprovada pelo Conselho Deliberativo em janeiro de 2020 por meio da 
Resolução n.º 305. Para tanto, serão contratados 11 analistas, além do Gerente Comercial.  

 

Mês jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 total
Taxa mensal 0,413% 0,413% 0,413% 0,413% 0,413% 0,413% 0,413% 0,413% 0,413% 0,413% 0,413% 0,413% 5,07%

Receita mensal 75.642    79.911    82.543    83.996    84.934    84.510    84.047    84.202    83.556    83.235    97.820    99.256    1.023.652  
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25. O orçamento previsto considera os efeitos financeiros decorrentes do Acordo Coletivo 
de Trabalho -  ACT 2021/2022 e da continuidade da reestruturação prevista no 
planejamento estratégico plurianual 2020-2024, conforme quadro abaixo:  

Tabela 9 – Despesas de Pessoal e Encargos da Funpresp-Exe para 2021 (R$ 1,00) 

 
Fonte: GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe / Elaboração: GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe 

3.2 Sustentação de Tecnologia da Informação (TI) 

26. Em 2021 os contratos responsáveis pelos serviços de fábrica de software 
(desenvolvimento, sustentação e gestão da qualidade) ganham um pouco mais de escala 
e volume, mediante as entregas de soluções para as diversas áreas de negócio da 
Fundação, ocorridas em 2020 e previstas para 2021. Busca-se a consolidação da 
capacidade de desenvolvimento e gestão de soluções desenhadas pela Fundação, 
conforme suas necessidades, na modalidade dos serviços de Fábrica de Software. 
 
27. Com os novos prestadores de serviços tem sido possível avançar no fornecimento de 
soluções digitais aos participantes, além da implementação de tecnologias inovadoras, 
como por exemplo o portal da Fundação em nova tecnologia, entregue em 2020, e a nova 
Sala do Participante com o desenvolvimento em curso. O modelo de fornecedores de 
fábrica tem possibilitado desenvolver e entregar soluções de software para as diversas 
áreas da Fundação, que vão além daquelas referentes às funcionalidades do sistema da 
gestão previdenciária.  
 
28. No tocante à gestão previdenciária, destaca-se a migração do Sistema responsável 
pela Gestão Previdenciária, a ocorrer no primeiro semestre de 2020, independente do 
licitante vencedor do certame, dado o término da vigência contratual com o atual 
fornecedor. Será necessário dispender grande esforço tanto na implantação da nova 
solução quanto na migração dos dados do sistema legado. 
  
29. No tocante ao backoffice dos investimentos e tendo em vista as diretrizes 
estabelecidas pela política de governança dos investimentos - PGI -, destaca-se a 
necessidade de licitação de sistema de controle dos investimentos, de sistema de gestão 
de ordens de investimentos e desinvestimentos, de sistema de gestão dos empréstimos, 
cuja nova modalidade está prevista para 2021, bem como o fornecimento deste produto 
aos participantes do Plano LegisPrev. 
 
30. Estima-se também uma continuidade no ganho de maturidade na gestão de código 
fonte e infraestrutura com as soluções de DevOps, cuja implantação já vem ocorrendo 
desde o ano de 2019, a qual tem sido importante para viabilizar todos os cenários que 
embasam o novo edital de contratação da solução responsável gestão previdenciária. 
 
31. Além disso, como resultado da reforma previdenciária e de outras medidas legais 
ainda em andamento, a Funpresp-Exe busca estar tecnologicamente preparada para 
gerenciar novos planos e aumentar expressivamente o número de participantes, em curto 

2.1.1 Pessoal e Encargos 31.116.337        
2.1.1.1 Folha e Encargos 26.159.013        
2.1.1.2 Benefícios 4.288.554           
2.1.1.3 Conselhos / COAUD 668.770              

 Ação Orçamentária/Item  Orçamento 2021 
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período de tempo, dado ao fato de que até 2021 os estados e municípios alcançados pela 
reforma da previdência deverão adotar o regime de previdência complementar para seus 
servidores.  
 
32. O amadurecimento da capacidade de desenvolvimento, sustentação e garantia na 
qualidade e teste de software tem proporcionado resultados importantes em 2020 e, para 
2021, ocupará também uma parcela significativa do orçamento.  
 
33. Estima-se também uma redução da ordem de 45% nas despesas de link internet, com 
aumento expressivo de banda larga, nível de serviços e redundância de internet, resultado 
da realização de pregão para substituir a atual INFOVIA. 
 
34. Por fim, haverá forte redução nas despesas de hospedagem de dados, contando ainda 
com escalabilidade de aumento de recursos tecnológicos, mediante a hospedagem de 
sistemas na plataforma Amazon Web Service (AWS). 
 
35. A tabela nº. 10 sintetiza os itens de despesas que compõem a ação orçamentária de 
Sustentação de TI para 2021. 

Tabela 10 – Projeção das despesas por item – Sustentação de Tecnologia da Informação (TI) (R$ 1,00) 

  
Fonte: GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe - Elaboração: GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe 

3.3 Comunicação e Relacionamento 

36. A ação engloba quatro áreas: Comunicação, Marketing, Relacionamento e 
Atendimento, com importância estratégica por executarem ações essenciais para o 
crescimento da Fundação, consolidação da marca, satisfação do participante e divulgação 
das informações, transparência e o acesso às atividades desempenhadas pela gestão e 
governança da Fundação. 
 
37.  Em 2021, a área de Comunicação e Relacionamento terá o desafio de consolidar os 
projetos implantados em 2020 e aperfeiçoá-los, a exemplo do ChatBot e a régua de 
relacionamento.  

 
38. O crescimento da Fundação, com o número de participantes acima de 100 mil, 
proporciona benefício de escala no custo do participante, como também  traz a 
necessidade de prever orçamento suficiente para o financiamento dos projetos vitais para 
o acompanhamento desse crescimento, bem como continuidade do atendimento de 
excelência pela Funpresp. As ações planejadas consideram o que é necessário para 
melhor atender os participantes e fidelizá-los, assim como programas para atrair novas 
adesões à Funpresp. 

 

2.1.2 Sustentação de TI 7.806.769                    
2.1.2.1 Sistema de Gestão Previdenciária 3.305.693                    
2.1.2.2 Segurança e Infraestrutura de TI 320.000                       
2.1.2.3 Softwares - Aquisição 1.587.446                    
2.1.2.4 Software - Desenv./Sustentação/Qualidade 1.780.000                    
2.1.2.5 Serviços 139.630                       
2.1.2.6 Plataforma Cloud Professional 630.000                       
2.1.2.7 Infraes. lógica/elétrica 44.000                         

 Ação Orçamentária / Item  Orçamento 2021 
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39. Assim, para o maior volume de ações e atividades esperadas, é necessário 
estruturação adequada para garantir a qualidade do serviço prestado aos participantes, 
assistidos e aos demais servidores públicos.  
 
40. As ações de Comunicação e Relacionamento em 2021 devem ser ampliadas, com 
vistas a aumentar o número de adesões com medidas institucionais e diálogo com os 
servidores públicos, principalmente por conta da estagnação de inscrições automáticas 
apresentada em 2020 em decorrência das consequências da pandemia de covid-19, além 
de buscar constantemente o aperfeiçoamento do relacionamento com os participantes e 
os patrocinadores, a intensificação da educação financeira e previdenciária, tendo em vista 
a implantação dos Perfis de Investimentos em 2020. 
 
41. Assim, o orçamento da ação Comunicação e Relacionamento considera elevação na 
demanda pela área e necessidade de refoço de valores destinados à Central de 
Atendimento Multicanais e ampliação do número de postos de atendimento da Central 
pelos chamados direcionados pelo assistente virtual ao atendente da Central de 
Atendimento e pelas dúvidas de participantes com a implantação do clube de benefícios, 
ainda que a responsabilidade pelas demandas relativas ao clube seja da empresa 
responsável pela implantação do serviço. 

 
42.  O orçamento proposto também considera uma série de campanhas ativas junto aos 
participantes, como também a necessidade da realização de pesquisas quantitativas e 
qualitativas para diagnóstico e mensuração do alcance dos trabalhos realizados, além dos 
levantamentos gerarem importantes subsídios para definição da estratégia de 
comunicação. Dentre as pesquisas, é imperativa a realização, por exemplo, da que mede 
a satisfação dos participantes (Net Promoter Score – NPS), que estima a quantidade de 
promotores, detratores e neutros em relação à Fundação, possibilitando assertividade na 
tomada de decisão.   
 
43. É imprescindível promover a inovação nos canais de relacionamento e de divulgação 
de informações para um posicionamento eficiente e ágil no cenário de previdência 
complementar, inclusive, em comparação com as instituições de seguros que ofertam 
planos de previdência aberta, tendo em vista o ambiente concorrêncial que pode se 
estabelecer a partir da aprovação de mudanças constitucionais e infraconstitucionais em 
trâmite.  
 
44. Deverão ser realizadas campanhas no âmbito do Executivo e do Legislativo Federal, 
com o objetivo de captar adesões de participantes ativos normais e alternativos, inclusive 
daqueles que migraram do RPPS para o RPC e, ainda, não optaram pela adesão. Também 
é preciso mobilizar em outras frentes com vistas à divulgação da opção por Perfis de 
Investimentos, ao estímulo da melhoria da reserva com aportes esporádicos e a reversão 
dos participantes que desistiram ou cancelaram o plano na Fundação. Poderá haver 
também demanda por campanhas de adesão em Entes Federativos que porventura 
venham a celebrar convênio de adesão com a Fundação. 

 
45. Com a implantação dos Perfis de Investimentos a partir de 2020, continuará sendo 
necessário o aperfeiçoamento do programa de educação financeira e previdenciária a partir 
do lançamento de novos cursos com foco a apresentar aos participantes informações 
importantes sobre finanças pessoais para planejamento de sua aposentadoria.  
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46. Como resultado da pandemia em 2020, muitos eventos em que a Funpresp-Exe 
participaria na figura de Entidade apoiadora foram reprogramados para 2021. Com a 
esperada retomada das atividades presenciais em 2021, espera-se que a Fundação seja 
ainda mais requisitada a participar desses eventos e que possa estar ainda mais presente 
em encontros, congressos e seminários que promovam a previdência complementar, que 
possam fortalecer nossa marca junto aos participantes/servidores públicos e 
patrocinadores. Assim sendo, o orçamento proposto considera maior recurso destinado à 
Ação Promocional a fim de atender essas expectativas.  

 
47. Na área de eventos, no primeiro semestre deverá ser realizado o Seminário Funpresp, 
com a participação da Funpresp-Jud, os treinamentos de servidores de RH e os workshops 
em vários estados. No segundo semestre, estão previstos o Encontro de Governança e o 
Planejamento Estratégico, além das palestras de capacitação do público interno que 
ocorrem no decorrer do ano. 

 
48. A atuação nas mídias sociais das atuais redes será fortalecida: Facebook, Instagram, 
e Twitter, sobretudo com a realização de anúncios pagos e impulsionamento de 
publicações, com foco num maior alcance e segmentação de público. Também haverá 
ações com vistas a aumentar a presença da Funpresp-Exe nas redes distribuidoras de 
streaming como Youtube, Spotify, Deezer, Soundcloud, iTunes e outras. O objetivo é 
continuar a produzição de conteúdos de vídeo e áudio que podem ser consumidos sob 
demanda pelos participantes e por quem mais se interessar por temas relacionados à 
previdência complementar e à Funpresp. Além disso, será impulsionada a realização de 
lives de temas de interesse dos participantes e servidores, como forma de ampliar a 
interação com nossos públicos. 

 
49. Assim, sintetizamos na tabela nº. 11 os itens de despesas que compõem a ação 
orçamentária de Comunicação e Relacionamento para o exercício de 2021. 

 
Tabela 11 - Projeção das despesas por item - Comunicação e Relacionamento (R$ 1,00) 

  
Fonte: GECOM/GELOG/Funpresp-Exe - Elaboração: GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe 

3.4 Despesas Administrativas 

50. Para o funcionamento da Fundação são necessárias ações relativas ao imóvel, a 
contratação de locação de mão-de-obra terceirizadas para atividades meio, bem como aos 
bens móveis da fundação, e aos insumos/ferramentas necessárias à produção intelectual 
e administrativa como materiais de expediente. 
 
51. Com relação às despesas inerentes ao imóvel estão os gastos com aluguel, 
condomínio, taxa de IPTU e energia elétrica. Tais obrigações consistem em contratos de 
natureza continuada com cláusulas de reajustes geralmente vinculadas a variação de 
índices gerais de preços e/ou afetados por setores de preços administrados. 

2.1.5 Comunicação e Relacionamento 3.883.233                    
2.1.5.1 Central de Atendimento 1.026.000                    
2.1.5.2 Gráfica 175.780                       
2.1.5.3 Comunicação 2.043.297                    
2.1.5.4 Eventos 253.164                       
2.1.5.5 Telefonia Longa Distância (0800) 229.992                       
2.1.5.6 Ação Promocional 120.000                       
2.1.5.7 Clube de Vantagens - Cashback - 2ª fase (fidelização) 35.000                         

 Ação Orçamentária / Item  Orçamento 2021 
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52. Quanto ao bens móveis - mobiliários e eletrodomésticos, prevê-se a realização de 
gastos rotineiros para a manutenção dos bens essenciais ao funcionamento institucional 
da Fundação. Além disso existem os gastos com aquisição de materiais de 
consumo/expediente em geral, para garantia dos suprimentos. 

 
53. A Funpresp-Exe utiliza-se de contratos para provimento de mão de obra terceirizada a 
fim de cumprir sua missão. Esse suporte operacional é prestado mediante serviços de 
transporte, limpeza e conservação, copeiragem, apoio administrativo / secretárias / 
recepcionistas, suporte de TI, central de relacionamento, bem ainda como os acessórios, 
porém não menos importantes, como os serviços de cartório, correios, telefonia, entre 
outros.                                                                                              

 
54. A programação relativa ao funcionamento da sede e demais contratos continuados 
obedece aos termos contratuais e legislação aplicável para revisão no que se refere a 
obrigações trabalhistas, convenção coletiva, sobretudo afetas ao pessoal terceirizado em 
função de data-base e demais obrigações correlatas. 

 
55. A tabela nº. 12 trata dos itens de despesas que compõem a ação orçamentária 
Despesas Administrativas previstas para o ano de 2021. 

Tabela 12 - Projeção das despesas por item - Despesas Administrativas (R$ 1,00) 

 
Fonte: GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe - Elaboração: GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe 

3.5 Despesas de Gestão 

56. A ação orçamentária Despesas de Gestão agrega gastos com consultorias e serviços 
técnicos especializados, em apoio às atividades dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, à 
Diretoria Executiva e aos demais colegiados da Fundação. 
 
57. A proposta relativa aos serviços de investimentos prevê basicamente a manutenção e 
ampliação de serviços relacionados a sistemas de apoio às rotinas da área de 
investimentos (Broadcast, Bloomberg, Serasa Consulta, Serasa Negativação, Carimbo de 
Tempo, Administradores de margem consignável, Sistema de controle ens e alçadas, etc.).  

 
58. Para 2021, propõe-se a continuidade das ações de desenvolvimento orientadas pelo 
Plano Anual de Capacitação, composto por trilhas específicas para os Dirigentes, 
Conselheiros e membros dos Comitês de Assessoramento, além de abranger capacitações 
para os empregados, estabelecidas nos Planos de Desenvolvimento Individual definidos 
em conjunto com os superiores imediatos. As contratações das capacitações continuarão 
sendo feitas em instituições reconhecidas e de notório saber, mantendo a premissa de  
priorizar escolhas por treinamentos com qualidade. 

 
59. O Programa de Qualidade de Vida no trabalho para 2021 traz algumas ações novas 
como: vacinação gripal preventiva; minicursos com práticas que proporcionam melhoria na 
qualidade de vida; parceria para práticas esportivas, dentre outras. 

2.1.3 Despesas Administrativas 6.747.881              
2.1.3.1 Serviços Terceirizados 2.427.204              
2.1.3.2 Funcionamento da sede 4.240.676              
2.1.3.3 Manutenção e conservação 80.000                    

 Ação Orçamentária/item  Orçamento 2021 
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60. A proposta também contempla a manutenção do contrato de consultoria tributária para 
o andamento processual da ação judicial PIS/COFINS em trânsito e serviços de Auditoria 
Independente. 
 
61. Os itens orçamentários “Passagens aéreas” e “Diárias” manteve-se no mesmo 
patamar do exercício anterior em razão da previsibilidade de retomada das atividades a 
partir do primeiro semestre de 2021, ocasião que será retomada a programação de viagens 
e eventos externos de divulgação dos Planos de Benefícios da Fundação.  

 
62. A proposta orçamentária também contempla o programa de inovação aberta para 
participação do programa de aceleração de startups voltadas ao segmento de previdência 
complementar fechada. O projeto segue o conceito de inovação aberta (Open innovation) 
que tem o intuito de buscar de forma colaborativa, soluções no mercado para problemas e 
desafios de negócios. Serão realizados prova de conceito a fim de avaliar a competência 
técnica das startups dentro dos campos de atuação em que se propõe contribuir, 
observando o Planejamento Estratégico da Funpresp. 
 
63. A tabela nº. 13 demonstra a ação orçamentária de Despesas de Gestão detalhadas 
por itens para 2021. 

Tabela 13 - Projeção das despesas por item - Despesas de Gestão (R$ 1,00) 

 
Fonte - Elaboração: GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe 

3.6 Implantação dos Perfis de Investimentos 

64. O projeto de implantação dos Perfis de Investimentos não se encerra com 
implementação dos mesmos no primeiro dia útil de 2020, ações iniciadas em 2019 
continuarão em 2021 de forma a aperfeiçoar a operacionalização e a qualidade do produto. 
 
65. A educação previdenciária e financeira é uma atividade continuada. O plano de 
educação financeira e previdenciária prevê a criação de um curso EAD de forma a alcançar 
a todos, visto a distribuição geográfica dos participantes. Também estão previstas ações 
com o objetivo de ajudar no planejamento financeiro dos participantes. 

 
66. A proposta também contempla a manutenção e ampliação do uso de ferramentas para 
obtenção de informações que auxiliarão na construção de cenários econômico-financeiros 
e no planejamento da carteira de investimentos. 
 
67. Após a implantação dos Perfis de Investimentos torna-se ainda mais necessário o 
fomento do plano de educação previdenciária aos participantes e patrocinadores. Ações 

2.1.4 Gestão 3.159.796              
2.1.4.1 Consultorias, auditoria e gestão de risco 629.624                 
2.1.4.2 Seguro D&O 215.000                 
2.1.4.3 Diárias 290.000                 
2.1.4.4 Passagens aéreas 411.240                 
2.1.4.5 Informações e serviços de investimentos 730.034                 
2.1.4.6 Plano Anual de Capacitação 688.898                 
2.1.4.7 Programa qualidade de vida 65.000                    
2.1.4.8 Programa de Inovação Aberta 130.000                 

 Ação Orçamentária/item  Orçamento 2021 
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dessa natureza devem ser contínuas, com ênfase nos período anterior à escolha dos perfis 
pelos participantes. O plano de educação financeira e previdenciária prevê, entre outras 
ações, a contratação de um consultor/especialista para preparação de material didático 
que possam ajudar o participante sobre investimento.  

 
68. A Plano de Comunicação dos Perfis de Investimentos terá um papel fundamental na 
manutenção do sucesso dos perfis de investimentos, haja vista necessidade da 
assertividade, imparcialidade e clareza para que os participantes tenham a informação 
necessária à tomada de decisão. As informações serão apresentadas sobre vários 
aspectos e por diversos meios serão produzidos materiais impressos, vídeos, podcast para 
divulgação nas redes sociais da Funpresp-Exe, por meio do site, influenciadores digitais e 
imprensa.  

 
69. A tabela a seguir sintetiza todas as iniciativas decorrentes da implantação dos Perfis 
de Investimentos. 

Tabela 14 - Projeção das despesas por item – Implantação dos Perfis de Investimentos (R$ 1,00) 

 
Fonte - Elaboração: GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe 

3.7 Projetos estruturantes 

70. A ação orçamentária Projetos estruturantes foi criada em 2020 para contemplar as 
programações destinadas a promover alterações substanciais naquele exercício na 
estrutura física  da Funpresp-Exe a fim de promover as bases para o aumento na 
capacidade operacional e de atendimento, dada ao aumento da escala de adesões e 
crescimento esperado do ambiente concorrencial. Considerando a importância do 
acompanhamento em separado dessas despesas, a ação Projetos estruturantes foi 
mantida para o orçamento 2021. 
 
71. A proposta considera o projeto de otimização do processo de trabalho, que envolve o 
mapeamento de processos visando a  melhoria na gestão e eficiência operacional, 
racionalização, automação ou robotização dos processos de negócios, proporcionando 
melhores resultados organizacionais, redução de custos, otimização de recursos, 
permitindo à Fundação vantagem competitiva e consequente aumento da satisfação dos 
participantes, por meio da entrega de produtos e serviços com qualidade superiores. 

 
72. Adicionalmente, o projeto pretende alinhamento dos processos à visão da Fundação 
em “ser a instituição privada de previdência líder no segmento de servidores públicos”, e 
ao propósito de “ser o exemplo na gestão previdenciária brasileira regida pelos interesses 
dos participantes”, bem como desenvolver a cultura de gestão baseada em resultados, 
favorecendo o aumento da produtividade das equipes por meio da gestão por processos. 
 
73. As despesas administrativas previstas destinam-se basicamente a manutenção das 
condições viáveis e funcionais da Fundação, como manutenção preventiva e corretiva nas 
instalações físicas como reparos, instalação e remanejamentos de natureza hidráulica.  

2.1.6 Perfis de Investimentos 457.827                     
2.1.6.1 Plano de Comunicação 211.827                     
2.1.6.2 Plano de Educação Previdenciária - Programa PREVER 160.000                     
2.1.6.3 Planejamento Financeiro - Perfil de Investimento 86.000                      

 Ação Orçamentária/item  Orçamento 2021 
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74. A proposta também considera os custos para atendimento ao Ofício nº 610/2020 – 
PRESI/Funpresp-Exe emitido em resposta ao Ofício  n° 00020/2020/GAB/CGU/AGU, da 
Consultoria-Geral da União, que informa a Gerência Jurídica da Funpresp-Exe sobre o teor 
do Parecer n° 57/2017/DECOR/CGU/AGU, da Nota n° 203/2019/DECOR/CGU/AGU e da 
Nota n° 19/2020/DECOR/CGU/AGU, os quais versam sobre a adequação desta Fundação 
à Lei de Acesso à Informação - LAI. 

 
75. Assim, diante da decisão da CGU/AGU, foram incorporados na proposta orçamentária 
os custos operacionais necessários para a adequação da Entidade aos ditames legais. Os 
custos consideram a contratação de dois profissionais de nível médio com escalonamento 
para garantir o atendimento em horário comercial e um de nível superior para coordenação 
da área de Acesso à Informação e contato com a CGU para reuniões, assim como verba 
para capacitação com foco em LAI, classificação de documentos sigilosos e temas 
relevantes e fluxos da Funpresp, espaço físico apropriado e hospedagem de sistemas 
tecnológicos. 

 
Tabela 15 - Projeção das despesas por item – Projetos estruturantes (R$ 1,00) 

 
Fonte - Elaboração: GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe 

3.8 Despesa de Tributação da Receita Administrativa 

76. As despesas de PIS/COFINS têm por base de cálculo as receitas do PGA (taxa de 
carregamento, receitas financeiras dos investimentos, receita de pró-labore e taxa 
administrativa sobre operações de crédito consignado) e foram orçadas com base nas 
projeções de receitas utilizadas para a elaboração do orçamento de 2021. 
 
77. O item TAFIC (Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar) 
correspode ao tributo calculado sobre o volume de recursos garantidores de cada plano de 
benefícios, cuja projeção de 2021 se deu a partir da projeção dos ativos (investimentos) 
dos planos de benefícios e tabela de faixas de enquadramento da TAFIC. 

 
78. A tabela nº. 16 projeta as despesas vinculadas à tributação da receita do PGA para o 
ano de 2021. 

Tabela 16 – Projeção das despesas com tributação da receita (R$ 1,00) 

  
Fonte - Elaboração: GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe 

2.1.7 Projetos Estruturantes 4.753.400

2.1.7.1 Otimização de Processos de Trabalho 4.000.000

2.1.7.2 Modernização de instalações e material permanente 150.000

2.1.7.3 Reformas, adaptações e segurança 80.000

2.1.7.4 Implantação/manutenção da LAI 523.400

Orçamento 2021 Ação Orçamentária / Item 

2.2  Tributação da Receita                     3.447.783 
2.2.1 PIS/COFINS 3.175.783                    
2.2.2 TAFIC 272.000                       

 Ação Orçamentária / Item  Orçamento 2021 
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3.9 Despesas Judiciais do PGA 

79. A ação orçamentária Despesas Judiciais do PGA agrega gastos com o pagamento de 
custas processuais e honorários advocatícios nas ações judiciais em que a Funpresp é 
condenada. O montante apurado levou em consideração as expectativa de ganho e perda 
das teses jurídicas, a fase processual (só foram computadas as ações que já se encontram 
em 2ª instância) e o valor estimado da causa.  

Tabela 17 – Projeção das despesas com tributação da receita (R$ 1,00) 

 
Fonte - Elaboração: GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe 

3.10 Certificação orçamentária para gestão de contratos 

80. Tendo em vista a Lei nº. 8.666/1993, que prevê a certificação orçamentária para 
contratação e renovação dos contratos, bem como para os contratos plurianuais, fica 
autorizado o orçamento anual 2021, apresentado na Tabela nº. 18 a seguir, para efeito de 
certificação contratual e de programação orçamentária. 

Tabela 18 – Contratos da Funpresp-Exe para certificação orçamentária em 2021 (R$ 1,00) 

 
Fonte: GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe - Elaboração: GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe 

4.    ORÇAMENTO CONSOLIDADO 

81. O alcance do ponto de equilíbrio em 2019 permitiu à Fundação avançar bastante em 
medidas positivas em favor do participante, a exemplo da redução da taxa de 
carregamento, mas também impacta na programação orçamentária para os exercícios 
seguintes.  
 
82. A projeção da receita administrativa para 2021 prevê uma redução 3%, relativamente 
ao orçamento de 2020, conforme pode ser observado na Tabela n.º 19. 
 
83. O decréscimo apresentado na receita administrativa se justifica pela manutenção da 
tabela escalonada de redução da taxa de carregamento e pelo pró-labore, cujo cálculo 
considerou o percentual previsto no contrato nº 12/2019, equivalente a 10% sobre os 
prêmios da parcela adicional de risco - PAR. 
 
84. A projeção da arrecadação da receita de taxa de carregamento sobre contribuições 
para 2021 indica redução de 6% relativamente à execução prevista para 2020, aumentando 
a parcela das contribuições destinadas às contas individuais dos participantes. Por outro 

2.3  Despesas Judiciais do PGA                   180.000 
2.3.1 Despesas Judiciais do PGA 180.000                 

 Ação Orçamentária/item  Orçamento 2021 

Orçamento de Contratos / Item A Certiticar Autorizado Saldo a Certificar
Fábrica de Software 3.002.000                1.680.000                1.322.000                

Basis 1.712.000                840.000                   872.000                   
Cast 903.000                   480.000                   423.000                   
RSI 387.000                   360.000                   27.000                     

Plataforma Cloud Profissional 3.015.546                630.000                   2.385.546                
Claro 3.015.546                630.000                   2.385.546                

Comunicação 2.402.000                2.255.124                146.876                   
IN PRESS 2.402.000                2.255.124                146.876                   
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lado, a receita de pró-labore mantem-se em mesmo patamar relativamente à projeção de 
execução para 2020. Já a taxa administrativa de operações com participantes considera 
106% de aumento em relação ao projetado para 2020. Por outro lado, a contribuição 
administrativa sobre reserva de adesões canceladas apresenta acréscimo de 24%, 
relativamente à execução projetada para o ano corrente. 
 
85. O total das despesas administrativas mantem-se ajustado em 2021 para atendimento 
das necessidades estratégicas de expansão e consolidação de sua atuação em ambiente 
de forte concorrência com outros fundos de pensão e com o próprio sistema bancário e 
securitário. 

 
86. Fixa-se para 2021 a meta de acumular 5 vezes a média mensal da despesa executada 
no orçamento de 2020 como disponibilidade financeira mínima. 

 
87. A apresentação do resultado orçamentário do PGA evidencia que haverá  resultado 
orçamentário líquido positivo em 2021 no valor de R$ 6.743.384,00 (item 3), formando 
fundo administrativo do PGA. Considerado o valor líquido do pagamento integral da 
Antecipação de Contribuições Futuras aos patrocinadores no ano de 2020, o valor do fundo 
administrativo do PGA com liquidez totalizaria cerca de R$ 24,8 milhões em dezembro de 
2021. 

 
Tabela 19 – Orçamento de Receitas Administrativas e Despesas Administrativas da Funpresp-Exe para o exercício de 

2021 e Resultado Consolidado do PGA (R$ 1,00) 

 
Fonte - Elaboração: GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe 

5.    ORÇAMENTO PLURIANUAL 2021 – 2024  

88. O planejamento de uma Fundação deve ter por objetivo prepará-la para os desafios 
perenes que se vislumbram no segmento de previdência complementar brasileiro, visando 
atender com excelência todos os participantes, assistidos e patrocinadores, e sua 
capacidade operacional deve crescer de forma organizada para cumprir essa missão.  
 

 a  b  c = b/a  d  e = d/b  f = d/a 

1  RECEITAS ADMINISTRATIVAS DO PGA           69.362.061           71.018.096 102%           67.272.758 -5% -3%

1.1 Receitas Administrativas 69.362.061          71.018.096          102% 67.272.758          -5% -3%
1.1.1 Taxa de Carregamento s/contribuições 62.106.739          64.396.858          104% 60.286.679          -6% -3%
1.1.2 Receita de pró-labore/outras receitas 6.633.696            6.196.957            93% 6.215.897            0% -6%
1.1.3 Taxa administrativa Operações Participantes 495.818               298.472               60% 614.555               106% 24%
1.1.4 Contribuição adms. sobre reservas de adesões canceladas 125.809               125.809               100% 155.627               24% 24%

 a  b  c = b/a  d  e = d/b  f = d/a 
2  TOTAL DE DESPESAS DO PGA           69.262.061           64.324.766 93%           61.553.026 -4% -11%
2.1  Despesas Administrativas Discricionárias           54.859.391           49.782.344 91%           57.925.243 16% 6%

2.1.1 Pessoal e Encargos 29.291.046          28.529.705          97% 31.116.337          9% 6%
2.1.2 Sustentação de TI 7.787.437            7.078.689            91% 7.806.769            10% 0%
2.1.3 Despesas Administrativas 6.480.607            5.682.785            88% 6.747.881            19% 4%
2.1.4 Gestão 3.371.227            2.368.358            70% 3.159.796            33% -6%
2.1.5 Comunicação e Relacionamento 3.954.462            3.463.690            88% 3.883.233            12% -2%
2.1.6 Perfis de Investimentos 1.714.612            1.200.558            70% 457.827               -62% -73%
2.1.7 Projetos Estruturantes 2.260.000            1.458.558            65% 4.753.400            226% 110%
2.2  Tributação da Receita             3.662.605             3.732.029 102%             3.447.783 -8% -6%
2.3  Restituição da Antecipação de Contribuições           10.670.066           10.740.393 101%                        -   -100% -100%
2.4  Despesas Judiciais do PGA                 70.000                 70.000 100%                180.000 157% 157%

3  Resultado Orçamentário do PGA (1-2) 100.000 6.693.330 6693% 5.719.732 -15% 5620%
4  Resultado Financeiro 3.626.375 0 0% 1.023.652 -72%

4.1  Resultado de Aplicação Financeira 3.626.375 3.688.985 102% 1.023.652 -72% -72%
4.2  Utilização da Reserva Financeira 73.424.158
4.3  ( - ) Restituição da Antecipação de Contribuições 77.113.143

5  Resultado Consolidado (3+4) 3.726.375 6.693.330 180% 6.743.384 1% 81%

 Orçamento 2020  Projetado 2020 

 Orçamento 2020  Projetado 2020  Ação Orçamentária / Item 

 Receita Orçamentária/Item 
 Percentual de 

Execução 

 Percentual de 
Execução 

 Orçamento 2021 
 Var. % 1 

(Or21/Exec20) 

 Var.2 %    
(Or21/Or20) 

 Var.2 %    
(Or21/Or20) 

 Orçamento 2021 
 Var. % 1 

(Or21/Exec20) 
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89. O planejamento tem de ser adaptado anualmente, tanto na sua dimensão operacional 
como na dimensão financeira à situação objetiva e particular de cada exercício.  
 
90. Com tais pressupostos, foi elaborado o Orçamento Plurianual 2021-2024 da Funpresp-
Exe,  visando apresentar o referencial da evolução do orçamento no tempo, considerando 
o reflexo financeiro das principais ações estratégicas em curso na Fundação. A execução 
deverá ser revisada no orçamento anual, de forma a ajustar a execução física/financeira 
do PGA à demanda efetiva e ao fluxo de receitas que se apresentam em cada exercício. 

5.1 Parâmetros utilizados na projeção das receitas 

91. A projeção de novas adesões considerou o ingresso de 26.064 novos Participantes, 
de 2022 a 2024, conforme evolução apresentada na Tabela nº. 20, com incremento anual 
constante de participantes de 7.060 no período 2021-2023  e de 4.884 em 2024. 
 
92. Utilizando a mesma metodologia empregada para as projeções para 2021, a tabela de 
premissas do orçamento 2021 (tabela nº.1) foi acrescida dos parâmetros 2022 a 2024 cujo 
resultado é apresentado a seguir: 

Tabela 20 – Evolução do estoque de participantes da Funpresp-Exe no período de 2020-2023 

  
Fonte: GEDEP/DISEG/Funpresp-Exe - Elaboração: GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe 

93. Para a projeção de receitas financeiras do PGA foi utilizada a rentabilidade apurada 
por meio de modelo estatístico de fronteira eficiente conforme já indicado anteriormente no 
item nº. 2.5.   
 
94. Para a projeção da receita de pró-labore foi utilizada como tendência o histórico de 
contratações da PAR e a evolução mensal do quantitativo de participantes ativos 
alternativos e normais, aplicado sobre a projeção de adesões no período de longo prazo 
elaborada pela Gerência de Atuária e Benefícios da Funpresp-Exe.  
 
95. Para a estimativa da contribuição administrativa cobrada sobre a concessão de 
empréstimos consignados foi prevista a evolução da carteira de empréstimos com base na 
estimativa do valor a ser a ser contratado, considerando a projeção do número de contratos 
e do valor mensal das contratações para o período 2022 a 2024. 

5.2 Projeção das Despesas 

96. A projeção das despesas de pessoal considerou a manutenção da estruturação 
iniciada em 2020, como também o declínio da receita administrativa decorrente da tabela 
da redução escalonada da taxa de carregamento.  
 

Plano

Mês Estoque Incremento Estoque Incremento Estoque Incremento
dez/20 95.616 2.025 97.641
dez/21 102.556 6.940 2.145 120 104.701 7.060
dez/22 109.496 6.940 2.265 120 111.761 7.060
dez/23 116.436 6.940 2.385 120 118.821 7.060
dez/24 121.296 4.860 2.409 24 123.705 4.884

ExecPrev LegisPrev Total
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97. Para as despesas de TI, administrativas, comunicação e relacionamento e perfis de 
investimentos foi considerado o crescimento vegetativo pela projeção da inflação 
(IPCA/Boletim Focus-BACEN, de 20/11/2020) no período 2022-2024. 
 
98. As despesas de Gestão caem 14,6% de 2021 para 2022 tendo em vista a redução da 
programação de despesas de consultorias, em especial as relacionadas a avaliação dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal, da Diretoria Executiva e dos Comitês de Assessoramento 
Técnico, conforme previsto  em Estatuto, que já terá sido finalizada.  

 
99. Para as despesas de projetos estruturantes foram mantidas apenas as relacionadas a 
manutenção da Lei de Acesso à Informação – LAI com crescimento vegetativo pela 
projeção da inflação.  
 
100. A Tributação da receita foi calculada com base no fluxo de receitas administrativas e 
de investimentos que são a base do PIS/COFINS e da projeção da carteira de 
investimentos, calculada com base no fluxo de entradas de contribuições. 

 
101. A ação orçamentária Despesas Judiciais do PGA agrega gastos com o pagamento 
de custas processuais e honorários advocatícios nas ações judiciais em que a Funpresp 
eventualmente venha ser condenada e possíveis impactos de devoluções de contribuições 
aos participantes que possam resultar na eventual devolução da respectiva taxa de 
carregamento recolhida, cujos valores para o período de 2022 a 2024 considerou a inflação 
projetada para o período. 
 
102. Observa-se que o planejamento orçamentário para o período 2021-2024:  

 Prevê a manutenção da readequação/revisão da estrutura do quadro de pessoal da 
Funpresp-Exe iniciada em 2020; 

 Prevê a manutenção da contribuição administrativa sobre reservas de adesões 
canceladas, condicionada à aprovação de avaliação atuarial e a previsão no Plano 
de Custeio aprovado anualmente, como compensação administrativas pela 
permanência do saldo de tais reservas sob a gestão da Funpresp-Exe. 

 
103. Considerando tais parâmetros, foram elaboradas as séries de receitas 
administrativas e despesas administrativas, apurando-se o resultado administrativo e 
resultado financeirodo PGA, cuja síntese é apresentada na tabela a seguir. 
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Tabela 21 - Orçamento Plurianual da Funpresp-Exe no período de 2021 a 2024  

 
Fonte - Elaboração: GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe 

6.    INDICADORES DE GESTÃO 

104. A Resolução CGPC nº. 29/2009 dispõe sobre os critérios e limites para custeio das 
despesas administrativas pelas entidades fechadas de previdência complementar e nos 
artigos 4º e 5º trata de critérios quantitativos e qualitativos das despesas administrativas e 
indicadores de gestão, in verbis: 

“Art. 4º Caberá ao Conselho Deliberativo, ou outra instância estatutária competente, 
fixar os critérios quantitativos e qualitativos das despesas administrativas, bem como 
as metas para os indicadores de gestão para avaliação objetiva das despesas 
administrativas, inclusive gastos com pessoal.  
§ 1º Os indicadores de gestão de que tratam no caput devem ser definidos pela 
Diretoria-Executiva da EFPC.  
§ 2º Os critérios que trata o caput devem constar no regulamento do plano de gestão 
administrativa, nos termos do item 27 do Anexo C da Resolução nº. 28, de 26 de janeiro 
de 2009.  
Art. 5º Os critérios quantitativos e qualitativos para a realização das despesas 
administrativas da EFPC devem possibilitar a avaliação da relação entre a 
necessidade e adequação dos gastos com os resultados obtidos, considerando-se, 
dentre outros, os seguintes aspectos:  
I – recursos garantidores dos planos de benefícios;  
II – quantidade de planos de benefícios;  
III – modalidade dos planos de benefícios;  
IV – número de participantes e assistidos; e  
V – forma de gestão dos investimentos.” 

2021 Var.% 2022 Var.% 2023 Var.% 2024

1 Receitas Orçamentárias do PGA 67.272.758       -0,03% 67.254.805       -0,26% 67.077.255       -2,79% 65.208.658       

1.1 Receitas Administrativas 67.272.758       -0,03% 67.254.805       -0,26% 67.077.255       97,21% 65.208.658       

1.1.1 Taxa de Carregamento s/contribuições 60.286.679       -2,38% 58.852.257       -2,84% 57.180.690       94,02% 53.760.117       

1.1.2 Receita de pró-labore/outras receitas 6.215.897         18,86% 7.388.247         15,87% 8.560.598         113,69% 9.732.948         

1.1.3 Taxa administrativa operações participantes 614.555            36,78% 840.561            32,22% 1.111.429         129,12% 1.435.027         

1.1.4 Contribuição adm. sobre reservas de adesões canceladas 155.627            11,64% 173.740            29,24% 224.539            124,95% 280.566            

2021 Var.% 2022 Var.% 2023 Var.% 2024

2  Despesas Administrativas 61.553.026       -6,50% 57.551.892       4,04% 59.875.478       3,48% 61.961.534       

2.1  Despesas Administrativas Discricionárias 57.925.243       -7,16% 53.778.734       3,80% 55.819.637       3,87% 57.981.208       

2.1.1 Pessoal e Encargos 31.116.337       3,45% 32.189.851       4,54% 33.649.661       4,28% 35.090.708       

2.1.2 Sustentação de TI 7.806.769         -13,78% 6.731.252         3,50% 6.966.846         3,25% 7.193.269         

2.1.3 Despesas Administrativas 6.747.881         3,45% 6.980.683         1,00% 7.050.489         3,25% 7.279.630         

2.1.4 Gestão 3.159.796         -11,61% 2.792.939         3,50% 2.890.692         3,25% 2.984.639         

2.1.5 Comunicação e Relacionamento 3.883.233         3,45% 4.017.204         3,50% 4.157.807         3,25% 4.292.935         

2.1.6 Perfis de Investimentos/outros 457.827            473.622  473.622            3,50% 490.199            3,25% 506.130            

2.1.7 Projetos Estruturantes 4.753.400         593.182  593.182            3,50% 613.944            3,25% 633.897            

2.2  Tributação da Receita 3.447.783         4,04% 3.586.948         7,70% 3.863.113         -2,12% 3.781.334         

2.3  Despesas Judiciais do PGA 180.000            3,45% 186.210            3,50% 192.727            3,25% 198.991            

3  Resultado Administrativo (1-2) 5.719.732         69,64% 9.702.913         - 7.201.777         - 3.247.125         

4  Resultado Financeiro 1.023.652         1.367.730         1.806.897         1.916.812         

5  Resultado Consolidado (3+4) 6.743.384         64,17% 11.070.644       -18,63% 9.008.675         -42,68% 5.163.937         

6 Pessoal/Receita Administrativa 46% 48% 50% 54%

 Receitas Administrativa/Item 

 Ação Orçamentária/Item 
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105. O Regulamento do PGA da Funpresp-Exe, aprovado pela Resolução CD/Funpresp-
exe nº 07/2013 e atualizado pela Resolução CD/Funpresp-Exe nº 259/2019, no seu artigo 
12, dispõe sobre os critérios quantitativos e qualitativos que nortearão as despesas 
administrativas, em atendimento à Resolução CGPC nº 29, de 2009: 

“Art. 11 - Na aprovação do orçamento anual, o Conselho Deliberativo da FUNPRESP- 
EXE estabelecerá os critérios quantitativos e qualitativos que nortearão as despesas 
administrativas, assim como as metas para os indicadores de gestão propostos 
anualmente pela Diretoria Executiva de modo a permitir uma melhor avaliação dos 
gastos realizados pela Entidade. 
§ 1º Deverão ser fixados critérios quantitativos pertinentes à mensuração dos gastos 
administrativos da FUNPRESP-EXE, que possibilitem a determinação do limite de 
gasto pela Entidade. 
§ 2º Os critérios qualitativos são os atributos que tornam as informações relacionadas 
às despesas administrativas úteis para os usuários da informação, devendo ser 
observadas as seguintes características qualitativas: 
- Compreensibilidade: As informações apresentadas sobre as despesas 
administrativas devem ser prontamente entendidas pelos usuários da informação; 
- Relevância: As informações são relevantes quando podem influenciar as decisões 
econômicas dos usuários, ajudando-os a avaliar o  impacto  de eventos passados, 
presentes ou futuros, ou confirmando ou corrigindo as suas avaliações anteriores; 
- Confiabilidade: Para ser útil, a informação sobre as despesas administrativas deve 
ser confiável, ou seja, deve estar livre de erros ou vieses relevantes e representar 
adequadamente aquilo que se propõe; 
- Comparabilidade: a mensuração e apresentação dos efeitos financeiros das 
despesas administrativas no patrimônio da FUNPRESP-EXE devem ser feitas de 
modo consistente, ao longo dos diversos períodos. 
§ 3º Serão previstas, entre outras, metas de gestão para acompanhamento de gastos 
médios por participante e percentual de despesas de pessoal sobre o total de 
despesas administrativas.” 

106. A Funpresp atende ao disposto na regulamentação da Resolução CGPC nº. 29/2009 
e do Regulamento do PGA durante o processo de elaboração e discussão orçamentária, 
quando são fixados parâmetros, metas e critérios quantitativos e qualitativos relativos a 
evolução de adesões, arrecadação previdencial e administrativa consolidadas e por Plano 
de Benefícios, estabelecendo o teto das despesas administrativas.  
 
107. Na prática essa discussão estabelece metas anuais de receitas e despesas per 
capita, referenciando o planejamento orçamentário de receitas e despesas para um 
período de cinco anos, evidenciando a evolução quantitativa e qualitativa do PGA, tratando 
dos principais agregados que implicarão em aumento ou redução de despesa. Estabelece, 
ainda, os tetos de despesas administrativas em geral e especificamente as despesas de 
pessoal, analisando sua evolução em relação ao ano anterior, fixando, conforme previsto 
no Regulamento do PGA, tais metas e critérios no Orçamento Anual do PGA da Funpresp.  

 
108. Os aspectos relacionados aos Planos de Benefícios listados no art. 5º da Resolução 
CGPC nº 29/2009 são: 

“I – recursos garantidores dos planos de benefícios;  
II – quantidade de planos de benefícios;  
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III – modalidade dos planos de benefícios;  
IV – número de participantes e assistidos; e  
V – forma de gestão dos investimentos.” 

109. Os recursos garantidores são aqueles destinados à cobertura dos benefícios 
oferecidos pelo plano de benefícios e são compostos das contas contábeis de ativos 
disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades, não 
computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores. 
 
110. Considerando a projeção da arrecadação, benefícios e rentabilidade, os recursos 
garantidores estimados para dezembro de 2021 são de R$ 4,4 bilhões para o Plano 
ExecPrev e R$ 404 milhões  para o Plano LegisPrev . 
  
111. A Funpresp é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) criada 
por meio do Decreto nº. 7.808/2012. Teve seu funcionamento aprovado pela Portaria 
MPS/PREVIC/DITEC  nº. 604, de 19 de outubro de 2012, sob o código nº. 0472-4, 
constituída sob a forma de fundação privada, dotada de autonomia administrativa, 
financeira e gerencial, com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios de 
caráter previdenciário complementar na modalidade de contribuição definida para os 
servidores públicos titulares de cargo efetivo da União, suas Autarquias e Fundações.  

Tabela 22 – Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe 
Fonte - Elaboração: GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe 

 
Fonte - Elaboração: GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe 

112. A Funpresp-Exe conta em outubro de 2020 com a administração de 02 planos de 
benefícios, classificados na modalidade de Contribuição Definida (CD), tendo 184 
patrocinadores no Plano Executivo Federal (ExecPrev) e 3 no Legislativo Federal 
(LegisPrev), alcançando em outubro de 2020 a marca de 98.553 participantes. 

Tabela 23 – Resumo de patrocinadores, participantes e assistidos dos planos de benefícios em Outubro/2020

 
Fonte - Elaboração: GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe 

113. A forma de gestão de investimentos de que trata o inciso V, art. 5º da Resolução 
CGPC nº 29/2009 diz respeito até 2020 a uma estrutura de controle 
segregando/apropriando gastos da gestão previdencial a gestão de investimentos 
realizado na Funpresp no âmbito contábil.  
 
114. As despesas relacionadas à operacionalização da área de investimentos foram 
tratadas no orçamento no âmbito do PGA sem segregação. Ou seja, no Orçamento do 

Plano Data de início CNPB Modalidade Patrocinadoras 

ExecPrev 04/02/2013 2013.0003-83 CD
Órgãos da administração direta, as autarquias e as
fundações do Poder Executivo Federal.

LegisPrev 07/05/2013 2013.0006-18 CD
Câmara dos Deputados, Senado Federal e Tribunal
de Contas da União.

Plano 2020 (out/20) 2019 2020 (out/20) 2019 2020 (out/20) 2019

Exec Prev 181                    182                    96.488               90.117               130                    73                     

Legis Prev 3                       3                       2.065                 2.019                 1                       1                       

Total 184                    185                    98.553               92.136               131                    74                     

Patrocinadores Participantes (total de adesões) Assistidos
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PGA as despesas  do pessoal de investimentos foram tratadas em conjunto com as demais 
despesas de pessoal, sistemas de informação utilizadas pela mesa de operações foram 
custeadas na mesma ação orçamentária com os demais gastos de gestão, etc.  

 
115. A partir de 2021, a Instrução PREVIC nº 31/2020 alterou os procedimentos contábeis 
das entidades fechadas de previdência complementar, a estrutura e o plano contábil 
padrão. Entre as alterações realizadas no novo plano de contas, houve o fim da 
segregação/apropriação de gastos entre a gestão previdencia e gestão de investimentos, 
perdendo a eficácia o mencionado inciso V, art. 5º da Resolução CGPC nº 29/2009.  

 
116. Vale mencionar que entre as alterações, a determinação de que as despesas de 
controladoria e custódia qualificada, obrigatória para o controle de investimentos da 
EFPCs, devem ser apropriadas diretamente contra o resultado de investimentos, 
desonerando o PGA. 

 
117. A Diretoria Executiva acompanha dez indicadores estratégicos chamados de “sinais 
vitais”, sendo três indicadores relacionados ao orçamento, para acompanhamento mensal: 

 
 Execução orçamentária – mede a execução do orçamento aprovado versus o 

executado. A Meta é de 85% da execução. 
 Despesa administrativa per capita – mede o volume de despesa administrativa por 

participante. A meta anual para 2021 é R$ 716,59, obtido pela razão entre a 
projeção de despesa administrativa anual (R$ 61,5 milhões) e o total projetado de 
adesões de ativos normais e alternativos (85.897). 

 Receita administrativa per capita – mede o volume de receita administrativa por 
participante. A meta anual é de R$ 783,18, obtido pela razão entre a projeção da 
receita administrativa anual (R$ 67,2 milhões) e o total projetado de adesões de 
ativos normais e alternativos (85.897). 

 Receitas Administrativas sobre Despesas Administrativas (RA/DA) – mede a 
relação entre receitas administrativas (RA) e despesas administrativas (DA). A 
meta é ≥ a 1. 

 Despesa de pessoal sobre Receitas Administrativas (DP/RA) – mede a relação 
entre Despesa com pessoal sobre a Receitas Administrativas. A meta é ≤ a 0,55. 

 Despesas de pessoal sobre Despesas Administrativas (DP/DA) – mede a 
participação de Despesa de pessoal no total das Despesas Administrativas. A 
meta é ≤ a 0,55.  

 Taxa de Carregamento de até 9% - mensura o volume de recursos destinados ao 
Plano de Gestão Administrativa – PGA para cobertura das despesas 
administrativas, obtida pelas rubricas contábeis. A meta é ≤ a 7%.     

7.    PROCESSO ORÇAMENTÁRIO DO PGA 

118. O processo orçamentário do PGA é baseado na análise de curto e médio prazo do 
fluxo de receitas e despesas administrativas da Funpresp-Exe, sendo de curto prazo o 
orçamento detalhado para o exercício seguinte e médio prazo o orçamento consolidado no 
plurianual (2021-2024), estruturado em cinco etapas: elaboração, aprovação, publicidade, 
gestão e controle. 
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119. A etapa de elaboração é de competência da Diretoria de Administração, que cuida 
das despesas administrativas e elabora a projeção de receitas a partir das informações 
produzidas pela Diretoria de Seguridade, para projeção de adesões, de arrecadação 
previdenciária e de receitas de pró-labore, e pela Diretoria de Investimentos, quanto aos 
parâmetros para as receitas de aplicações financeiras e de operações de crédito 
consignado.  
 
120. Esta etapa consiste na definição e validação de parâmetros, pela projeção de 
adesões e estimativa de receitas previdenciárias e do PGA, pela fixação de metas 
balizadoras da ampliação de despesas, consideradas as projeções de receitas e o 
atingimento do ponto de equilíbrio financeiro do PGA, pela captação das despesas por 
área, pelo alinhamento ao Planejamento Estratégico Institucional 2020-2024 e, por fim, 
pela análise, validação e aprovação no âmbito da Diretoria Executiva. 
 
121. A etapa de deliberação final, de competência do Conselho Deliberativo, caracteriza-
se pela análise, validação e aprovação da Proposta Orçamentária, apresentada em 
documento específico, composto pelas estimativas de receitas, pelas projeções de 
despesas demonstradas por ação orçamentária e pela projeção orçamentária plurianual. 
Em seguida, o documento aprovado é publicado na íntegra na página da Fundação na 
internet, em atendimento ao princípio da publicidade e transparência. 
 
122. A gestão orçamentária visa o monitoramento da confirmação dos parâmetros 
utilizados, o controle da execução orçamentária e do fluxo de desembolsos conforme as 
metas estabelecidas, o desenvolvimento de ferramentas e metodologias de 
acompanhamento que favoreçam a otimização da decisão alocativa, a transparência e a 
prestação de contas. Esta etapa é de competência da Diretoria Executiva. 
 
123. Por fim, a etapa de controle da execução orçamentária é exercida pelo Conselho 
Fiscal por meio do acompanhamento mensal e da emissão semestral do Relatório de 
Controles Internos – RCI. 
 
7.1 Estrutura Orçamentária dos Planos de Benefícios 

124. A estrutura do orçamento e o acompanhamento da execução orçamentária dos 
Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe compreende: 

1. Adições        + 

2. Deduções Previdenciais      - 

3. Taxa de Carregamento        - 

4. Resultado de Investimentos +/- 

5. Resultado Previdencial    = 

125. Essa estruturação encontra-se dividida em dois segmentos principais: 
 

I - Adições Previdenciais, composta dos seguintes itens: 
a) Contribuições; 
b) Portabilidade; 
c) Alternativos; e 
d) Excedente Técnico. 
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II - Deduções Previdenciais, compreendendo: 
a) Benefícios de prestação continuada; 
b) Resgates e Portabilidades;  
c) Prêmio de seguro ativo normal; e 
d) Prêmio de seguro da Parcela Adicional de Riscos. 

7.2 Estrutura Orçamentária do PGA 

126. A estrutura do orçamento do Plano de Gestão Administrativa - PGA tem caráter 
gerencial, evidenciando e agregando gastos estratégicos atuais para a estruturação da 
Funpresp-Exe e de interesse para gestão dos Conselhos e da Diretoria Executiva, 
considerando-se como ações orçamentárias os títulos agregadores de despesas afins. 
 
127. As receitas previstas para custeio das despesas do PGA são: 

a. Taxa de Carregamento sobre contribuições; 

b. Resultado de Aplicação Financeira; 

c. Receita de Pró-labore/Outras Receitas;  

d. Taxa de administração sobre operações de crédito consignado ao participante;  

e. Contribuição administrativa sobre reservas de adesões canceladas; e 

f. Fundo Administrativo do PGA. 

128. Importante ressaltar que o item Fundo Administrativo do PGA poderá ser utilizado 
apenas para ajustes de fluxo e não será orçado nem consumido, tendo suas 
movimentações efeito nulo no resultado anual. 
 
129. O Fundo Administrativo também não será utilizado para cobertura de gastos com 
prospecção, elaboração, implantação e fomento de planos de beneficios de previdencia 
complementar, de que trata o Inciso III, do art. nº. 24, da Resolução MF/CNPC nº. 28, de 6 
de dezembro de 2017. 
 
130. Em caso da não realização da receita anual nos patamares suficientes para custear 
a execução das despesas previstas neste orçamento a Diretoria Executiva promoverá de 
ofício o ajuste na realização da Despesa e levará o assunto ao conhecimento do Conselho 
Deliberativo por ocasião das revisões em abril ou agosto de 2021.  
 
131. A estrutura das ações orçamentárias utilizadas para programação de despesas do 
PGA são as utilizadas no tópico nº. 3: 
 

 Pessoal e Encargos; 
 Sustentação de TI; 
 Comunicação e Relacionamento; 
 Despesas Administrativas;  
 Despesas de Gestão;   
 Tributação da Receita; 
 Implantação dos Perfis de Investimentos;  
 Projetos Estruturantes; e 
 Despesas judiciais do PGA. 
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132. O detalhamento dos contratos, atividades, projetos e outras despesas não se 
constituem como ações orçamentárias, são itens afins que compõem a memória de cálculo 
do valor proposto para cada ação. 

7.3 Acompanhamento Orçamentário 

133. A execução orçamentária será gerida pela Diretoria de Administração e submetida à 
Diretoria Executiva, que proverá a prestação de informações mensalmente ao Conselho 
Fiscal e ao Conselho Deliberativo nos meses de abril e agosto, a título de revisão e/ou 
ponto de controle de execução orçamentária, ou quando demandado. 
 
134. A principal motivação dos indicadores de acompanhamento orçamentário é orientar 
a gestão para o monitoramento da relação positiva entre receitas administrativas (RA) e 
despesas administrativas (DA), mesmo com a redução da taxa de carregamento e o 
pagamento da restituição da antecipação de contribuições ao patrocinador.  
 
135. As estimativas de receitas previdenciais, apresentadas no item nº. 121-I, doravante 
chamadas de adições previdenciais, conforme terminologia utilizada no plano de contas, 
além das Receitas Administrativas, constituem metas financeiras, derivadas das metas de 
adesões e do desempenho dos investimentos, conforme apresentado na Proposta 
Orçamentária dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, anexo 8.3. 
 
136. As estimativas de deduções previdenciais foram calculadas conforme o histórico 
existente e o comportamento esperado, mas são referenciais, tendo em vista que 
desembolsos previdenciais (benefícios, resgates e portabilidades) não são decorrentes de 
atos discricionários dos gestores desta Fundação. 
 
137. Em caso de arrecadação das receitas com variação de 15% abaixo do esperado no 
trimestre, ou se houver forte tendência de que esta variação ocorra no total do exercício, a 
Diretoria Executiva comunicará o fato ao Conselho Deliberativo, propondo as medidas para 
ajustar a realização da despesa à reestimativa da receita. 
 
138. As programações de despesas administrativas constituem limite de gastos anuais, 
ficando a Diretoria Executiva encarregada de controlar a sua execução. 

 
139. A periodicidade da avaliação orçamentária é anual, sendo o cronograma apresentado 
no orçamento referencial, para facilitar a análise sobre o andamento da execução e as 
ações necessárias em caso de desvio percentual significativo em relação ao cronograma 
de referência. 
 
140. Será obrigatoriamente informada e justificada ao Conselho Fiscal a execução da 
despesa do PGA em percentual abaixo de 20% do orçado, no total consolidado ou por 
ação orçamentária. 
 
141. Da mesma forma, a execução da despesa orçamentária superior a 20% do previsto 
no acumulado até o mês deverá ser justificada ao Conselho Fiscal. 
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142. O acompanhamento dos orçamentos dos Planos de Benefícios será realizado 
utilizando-se a formatação prevista no tópico nº. 6.1 e a execução atualizada conforme a 
apuração contábil do resultado da Gestão Previdencial.  
 
143. Será considerada receita realizada aquela auferida e registrada na contabilidade, 
conforme o Princípio Contábil da Competência. 
 
144. As receitas da taxa de carregamento, de aplicações financeiras, de pró-labore e de 
empréstimo consignado serão captadas das contas de resultado dos Planos de Benefícios 
e do PGA nos respectivos balancetes. 
 
145. O acompanhamento orçamentário de despesas do PGA terá por base a despesa 
contábil apresentada no balancete mensal, tendo em vista suas funções gerenciais e a boa 
técnica, a qual serão acrescidos ou deduzidos valores, de forma a apurar e registrar a 
execução orçamentária ajustada no mês de competência. 
 
146. A despesa orçamentária realizada no mês de competência, quando diferente da 
despesa contábil, poderá ser registrada para fins gerenciais com base na informação 
estimada, desde que seja tecnicamente fundamentada. 
 
147. Considerando a necessidade da autorização para realização de dispêndios para 
aquisição de Ativo Permanente, os pagamentos realizados com essa finalidade serão 
registrados como despesas orçamentárias, embora não sejam despesas contábeis.  
 
148. Considerando que o desembolso financeiro relativo a aquisição de Ativo Permanente 
e o respectivo registro como execução orçamentária ocorrerá no ano do efetivo pagamento 
a sua depreciação/amortização não será considerada como despesa orçamentária.  
 
149. A mesma metodologia será utilizada relativamente a constituição e amortização de 
Ativo Permanente Intangível, que será registrado como execução orçamentária por ocasião 
do desembolso financeiro no exercício em que tiver sido autorizado no orçamento, mas 
não será considerado por ocasião da amortização. 
 
150. As alterações realizadas no orçamento aprovado, as deduções de despesas de 
exercícios anteriores e de depreciação/amortização, as despesas tecnicamente 
estimáveis, mas que não possam ser provisionadas na contabilidade e quaisquer 
lançamentos que provoquem divergências entre a despesa contábil e a despesa a ser 
considerada no acompanhamento orçamentário, serão registrados por meio de quadro de 
controle auxiliar, para fins de análise gerencial, de modo a evidenciar a diferença entre a 
despesa contábil e a despesa orçamentária, e a respectiva fundamentação.  
 
151. As despesas cujas execuções tenham sido contratadas ou iniciadas no mesmo ano 
em que tiver sido autorizada no orçamento poderão ser computadas como despesa do 
exercício corrente, ainda que não possam ser provisionadas na contabilidade, 
evidenciando-se tais situações no controle auxiliar, e seu pagamento no acompanhamento 
orçamentário do exercício corrente sob o título de “despesas de exercícios anteriores”.  
 
152. Os desembolsos a serem realizados no exercício subsequente a título de despesas 
de exercícios anteriores deverão ser estimados por ocasião do encerramento do exercício, 
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mediante informação do fiscal/gestor do contrato ou da despesa em curso, devendo ser 
registrado no acompanhamento orçamentário do mês de dezembro. 
 
153. Os desembolsos previstos, a serem realizados a conta do orçamento do exercício 
anterior, com amparo no item nº. 148, será registrado em quadro detalhado que fará parte 
das Notas Explicativas, dando transparência a possíveis valores de “contas a pagar” não 
registrados em balanço por questões tributárias ou outras questões técnicas. 
 
154. As despesas de exercícios anteriores que não tiverem sido registradas no 
encerramento do exercício até sua apresentação ao Conselho Fiscal, correrão por conta 
do orçamento posterior. 
  
155. O mês de competência para efeito de acompanhamento orçamentário é, sempre que 
possível,  aquele de efetiva realização do serviço no caso de despesas continuadas e o do 
efetivo pagamento no caso de despesas realizadas por demanda, quando não houver 
informação prévia do gestor do contrato fundamentada em documentação hábil, que 
permita o registro em data anterior. 
  
156. Por ocasião da apresentação do balancete do mês de dezembro, será elaborado 
resumo demonstrando as interferências de exercícios anteriores nos desembolsos do 
exercício. 

7.4  Alterações Orçamentárias 

157. Nos meses de abril e agosto a Diretoria Executiva apresentará ao Conselho 
Deliberativo para conhecimento e/ou deliberação a evolução das despesas e receitas e 
eventuais alterações orçamentárias, no valor das dotações e também na metodologia e na 
estrutura programática, caso necessário. 
 
158. O remanejamento de recursos entre as programações compreendidas em uma 
mesma ação orçamentária será de responsabilidade da Diretoria de Administração até o 
limite de 30% do item, devendo ser registrado no acompanhamento orçamentário. Acima 
desse percentual, será submetido à apreciação da Diretoria Executiva, mediante 
proposição de iniciativa da GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe. 

 
159. A alteração do cronograma financeiro da programação orçamentária é mero ajuste 
da previsão dos fluxos de pagamento ao curso de implementação da execução física ou 
contratual e poderá ser aprovada pela Diretoria de Administração, mediante proposição da 
Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças, em conjunto com a área gestora do 
orçamento, apresentado-se ao Conselho Fiscal as alterações em quadro resumo anexo 
aos documentos enviados para análise do balancete e informações financeiras mensais, 
modificando, inclusive, indicadores de gestão orçamentária. 
 
160. Para a melhor eficiência da gestão orçamentária, a Diretoria Executiva poderá 
autorizar remanejamento de recursos entre ações orçamentárias até o limite de 15%. 
Acima desse percentual, o remanejamento será submetido à apreciação do Conselho 
Deliberativo, mediante proposição de iniciativa da Diretoria Executiva. 

 
161. Fica autorizada a qualquer tempo a alteração das ações orçamentárias “Tributação 
da Receita” e “Despesas Judiciais do PGA”, para ajuste do orçamento à despesa realizada, 
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tendo em vista que a extrapolação do valor orçado decorre da arrecadação acima do 
esperado e não representa ato de gestão discricionário, sendo as alterações procedidas 
informadas ao Conselho Fiscal. Tais ações não poderão ser usadas como fonte de 
remanejamento para outra ação orçamentária. 
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8.    ANEXOS 
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8.1 Anexo – Proposta Orçamentária do PGA da Funpresp-Exe para 2021 (em R$ 1,00) 

 
Fonte: GECOT/DIRAD-Funpresp-Exe 

 a  b  c = b/a  d  e = d/b  f = d/a 

1  RECEITAS ADMINISTRATIVAS DO PGA           69.362.061           71.018.096 102%           67.272.758 -5% -3%

1.1 Receitas Administrativas 69.362.061          71.018.096          102% 67.272.758          -5% -3%
1.1.1 Taxa de Carregamento s/contribuições 62.106.739          64.396.858          104% 60.286.679          -6% -3%
1.1.2 Receita de pró-labore/outras receitas 6.633.696            6.196.957            93% 6.215.897            0% -6%
1.1.3 Taxa administrativa Operações Participantes 495.818               298.472               60% 614.555               106% 24%
1.1.4 Contribuição adms. sobre reservas de adesões canceladas 125.809               125.809               100% 155.627               24% 24%

 a  b  c = b/a  d  e = d/b  f = d/a 
2  TOTAL DE DESPESAS DO PGA           69.262.061           64.324.766 93%           61.553.026 -4% -11%
2.1  Despesas Administrativas Discricionárias           54.859.391           49.782.344 91%           57.925.243 16% 6%

2.1.1 Pessoal e Encargos 29.291.046          28.529.705          97% 31.116.337          9% 6%
2.1.2 Sustentação de TI 7.787.437            7.078.689            91% 7.806.769            10% 0%
2.1.3 Despesas Administrativas 6.480.607            5.682.785            88% 6.747.881            19% 4%
2.1.4 Gestão 3.371.227            2.368.358            70% 3.159.796            33% -6%
2.1.5 Comunicação e Relacionamento 3.954.462            3.463.690            88% 3.883.233            12% -2%
2.1.6 Perfis de Investimentos 1.714.612            1.200.558            70% 457.827               -62% -73%
2.1.7 Projetos Estruturantes 2.260.000            1.458.558            65% 4.753.400            226% 110%
2.2  Tributação da Receita             3.662.605             3.732.029 102%             3.447.783 -8% -6%
2.3  Restituição da Antecipação de Contribuições           10.670.066           10.740.393 101%                        -   -100% -100%
2.4  Despesas Judiciais do PGA                 70.000                 70.000 100%                180.000 157% 157%

3  Resultado Orçamentário do PGA (1-2) 100.000 6.693.330 6693% 5.719.732 -15% 5620%
4  Resultado Financeiro 3.626.375 0 0% 1.023.652 -72%

4.1  Resultado de Aplicação Financeira 3.626.375 3.688.985 102% 1.023.652 -72% -72%
4.2  Utilização da Reserva Financeira 73.424.158
4.3  ( - ) Restituição da Antecipação de Contribuições 77.113.143

5  Resultado Consolidado (3+4) 3.726.375 6.693.330 180% 6.743.384 1% 81%

 Orçamento 2020  Projetado 2020 

 Orçamento 2020  Projetado 2020  Ação Orçamentária / Item 

 Receita Orçamentária/Item 
 Percentual de 

Execução 

 Percentual de 
Execução 

 Orçamento 2021 
 Var. % 1 

(Or21/Exec20) 

 Var.2 %    
(Or21/Or20) 

 Var.2 %    
(Or21/Or20) 

 Orçamento 2021 
 Var. % 1 

(Or21/Exec20) 
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8.2 Anexo – Proposta Analítica das Despesas Administrativas Discricionárias para 2021 (em R$ 1,00)  

 
Fonte: GECOT/DIRAD-Funpresp-Exe 
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8.3 Anexo – Proposta Orçamentária dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev para 2021 (em R$ 1,00) 

 
Fonte: GECOT/DIRAD-Funpresp-Exe

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

1. Adições 90.656.926         91.582.669         92.059.741         92.536.807         93.013.866         93.490.920         93.967.966         94.893.663         95.370.689         110.676.063       170.783.658       96.801.730         1.215.834.697    

Contribuições 75.710.167         76.462.537         76.818.595         77.174.653         77.530.711         77.886.769         78.242.827         78.995.197         79.351.255         79.707.313         154.522.306       80.419.429         1.012.821.757    

Indenização de Seguro / Excedente técnico 10.067.617         10.163.344         10.206.712         10.250.074         10.293.430         10.336.779         10.380.121         10.475.802         10.519.124         25.390.793         10.605.749         10.649.052         139.338.598       

Portabilidade   337.523               337.523               337.523               337.523               337.523               337.523               337.523               337.523               337.523               337.523               337.523               337.523               4.050.278           

Contribuição para PAR 4.541.619           4.619.265           4.696.911           4.774.557           4.852.203           4.929.849           5.007.495           5.085.141           5.162.787           5.240.433           5.318.079           5.395.725           59.624.065         

2. Deduções 8.379.739           8.548.892           8.701.679           8.854.765           9.008.148           9.161.830           8.654.333           8.819.268           8.971.170           9.123.370           9.275.868           9.753.467           107.252.529       

Benefícios de prest. continuada 249.121               284.687               320.405               356.275               392.296               428.469               464.794               501.453               538.264               575.227               612.341               974.411               5.697.745           

Beneficios prest. Única 232.409               257.403               282.543               307.830               333.263               358.842               384.568               410.440               436.458               462.623               488.934               515.391               4.470.703           

Resgate 59.349                 59.349                 59.349                 59.349                 59.349                 59.349                 59.349                 59.349                 59.349                 59.349                 59.349                 59.349                 712.188               

Portabilidade   92.218                 92.218                 92.218                 92.218                 92.218                 92.218                 92.218                 92.218                 92.218                 92.218                 92.218                 92.218                 1.106.620           

Premio de seguro ativo normal 3.205.022           3.235.969           3.250.253           3.264.536           3.278.819           3.293.102           2.645.909           2.670.666           2.682.093           2.693.519           2.704.946           2.716.373           35.641.208         

Prêmio da PAR 4.541.619           4.619.265           4.696.911           4.774.557           4.852.203           4.929.849           5.007.495           5.085.141           5.162.787           5.240.433           5.318.079           5.395.725           59.624.065         

3.
Taxa de carregamento/ cobertura de 
despesas administrativas

4.213.554           4.229.741           4.215.072           4.215.366           4.216.844           4.217.948           4.203.142           4.217.015           4.213.441           4.210.889           8.104.546           4.153.247           54.410.804         

-                       
4. Resultado de Investimentos 21.923.398         22.567.775         23.218.721         23.876.175         24.540.173         25.210.759         25.888.087         26.574.729         27.268.142         27.968.361         29.161.139         29.876.575         308.074.035       

5 Resultado (1-2-3+4) 99.987.032         101.371.811       102.361.711       103.342.852       104.329.046       105.321.901       106.998.579       108.432.109       109.454.220       125.310.165       182.564.382       112.771.591       1.362.245.399    

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
1. Adições 9.803.633           9.850.999           9.898.364           9.945.728           9.993.092           10.040.454         10.087.816         10.135.177         10.182.537         11.155.422         10.277.254         18.379.364         129.749.840       

Contribuições 8.244.794           8.282.633           8.320.472           8.358.312           8.396.151           8.433.990           8.471.829           8.509.668           8.547.507           8.585.346           8.623.185           16.715.776         109.489.662       

Portabilidade   32.509                 32.509                 32.509                 32.509                 32.509                 32.509                 32.509                 32.509                 32.509                 32.509                 32.509                 32.509                 390.110               

Indenização de Seguro (Excedente técnico) 1.335.807           1.341.567           1.347.326           1.353.084           1.358.841           1.364.597           1.370.353           1.376.107           1.381.861           2.313.140           1.393.366           1.399.117           17.335.167         

Contribuição para PAR 190.522               194.289               198.057               201.824               205.591               209.358               213.125               216.892               220.660               224.427               228.194               231.961               2.534.901           

2. Deduções 1.085.086           1.097.568           1.110.071           1.122.595           1.135.139           1.147.705           982.069               993.901               1.005.754           1.017.628           1.029.523           1.081.988           12.809.026         

Benefícios de prest. continuada 26.689                 31.531                 36.395                 41.279                 46.183                 51.109                 56.056                 61.023                 66.011                 71.019                 76.049                 121.649               684.991               

Premio de seguro ativo normal 867.875               871.747               875.620               879.492               883.365               887.237               712.888               715.986               719.084               722.182               725.280               728.378               9.589.134           

Prêmio da PAR 190.522               194.289               198.057               201.824               205.591               209.358               213.125               216.892               220.660               224.427               228.194               231.961               2.534.901           

3.
Taxa de carregamento/ cobertura de 
despesas administrativas

458.854               458.177               456.548               456.540               456.661               456.742               455.100               454.273               453.861               453.559               452.278               863.283               5.875.875           

4. Resultado de Investimentos 1.809.353           1.870.761           1.932.784           1.995.414           2.058.654           2.122.509           2.186.992           2.252.104           2.317.845           2.384.218           2.451.234           2.567.518           25.949.386         

5 Resultado (1-2-3+4) 10.069.046         10.166.015         10.264.529         10.362.007         10.459.945         10.558.517         10.837.640         10.939.107         11.040.767         12.068.454         11.246.688         19.001.611         137.014.325       

Orçamento do Plano LegisPrev (Em R$ 1 mil)

Orçamento do Plano ExecPrev (Em R$ 1 mil)
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8.4 Anexo – Orçamento Plurianual 2021-2024 

 
Fonte: GECOT/DIRAD-Funpresp-Exe

2021 Var.% 2022 Var.% 2023 Var.% 2024

1 Receitas Orçamentárias do PGA 67.272.758       -0,03% 67.254.805       -0,26% 67.077.255       -2,79% 65.208.658       

1.1 Receitas Administrativas 67.272.758       -0,03% 67.254.805       -0,26% 67.077.255       97,21% 65.208.658       

1.1.1 Taxa de Carregamento s/contribuições 60.286.679       -2,38% 58.852.257       -2,84% 57.180.690       94,02% 53.760.117       

1.1.2 Receita de pró-labore/outras receitas 6.215.897         18,86% 7.388.247         15,87% 8.560.598         113,69% 9.732.948         

1.1.3 Taxa administrativa operações participantes 614.555            36,78% 840.561            32,22% 1.111.429         129,12% 1.435.027         

1.1.4 Contribuição adm. sobre reservas de adesões canceladas 155.627            11,64% 173.740            29,24% 224.539            124,95% 280.566            

2021 Var.% 2022 Var.% 2023 Var.% 2024

2  Despesas Administrativas 61.553.026       -6,50% 57.551.892       4,04% 59.875.478       3,48% 61.961.534       

2.1  Despesas Administrativas Discricionárias 57.925.243       -7,16% 53.778.734       3,80% 55.819.637       3,87% 57.981.208       

2.1.1 Pessoal e Encargos 31.116.337       3,45% 32.189.851       4,54% 33.649.661       4,28% 35.090.708       

2.1.2 Sustentação de TI 7.806.769         -13,78% 6.731.252         3,50% 6.966.846         3,25% 7.193.269         

2.1.3 Despesas Administrativas 6.747.881         3,45% 6.980.683         1,00% 7.050.489         3,25% 7.279.630         

2.1.4 Gestão 3.159.796         -11,61% 2.792.939         3,50% 2.890.692         3,25% 2.984.639         

2.1.5 Comunicação e Relacionamento 3.883.233         3,45% 4.017.204         3,50% 4.157.807         3,25% 4.292.935         

2.1.6 Perfis de Investimentos/outros 457.827            473.622  473.622            3,50% 490.199            3,25% 506.130            

2.1.7 Projetos Estruturantes 4.753.400         593.182  593.182            3,50% 613.944            3,25% 633.897            

2.2  Tributação da Receita 3.447.783         4,04% 3.586.948         7,70% 3.863.113         -2,12% 3.781.334         

2.3  Despesas Judiciais do PGA 180.000            3,45% 186.210            3,50% 192.727            3,25% 198.991            

3  Resultado Administrativo (1-2) 5.719.732         69,64% 9.702.913         - 7.201.777         - 3.247.125         

4  Resultado Financeiro 1.023.652         1.367.730         1.806.897         1.916.812         

5  Resultado Consolidado (3+4) 6.743.384         64,17% 11.070.644       -18,63% 9.008.675         -42,68% 5.163.937         

6 Pessoal/Receita Administrativa 46% 48% 50% 54%

 Receitas Administrativa/Item 

 Ação Orçamentária/Item 
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8.5 Projeção de Despesa por Área para 2021 (em R$ 1,00) 

 
Fonte - Elaboração: GECOT/DIRAD/FUNPRESP-EXE 

*Estudo do orçamento agregado por área, compreendendo despesas de pessoal e rateio de despesas comuns 

**  Despesas Não-Discricionárias: Tributação da Receita e Despesas Judiciais 

 


