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1. INTRODUÇÃO
1. O objetivo deste Relatório é apresentar um panorama das principais atividades
realizadas pela Diretoria-Executiva da Funpresp-Exe no período de junho/2018 a
agosto/2021, nos termos do inciso XIII do art. 34 do Estatuto para que o Conselho
Deliberativo possa avaliar as metas, objetivos, indicadores e os resultados para aferir
o desempenho da Entidade sob a gestão da Diretoria Executiva.
2. O documento registra as ações e indicadores que, do ponto de vista da gestão,
merecem destaque e que servem de alicerce para a discussão dos rumos que a
Entidade deve tomar nos próximos anos.
3. Além desta introdução, o relatório apresenta na seção 2 a evolução dos principais
indicadores de gestão da Funpresp-Exe entre 2018-2021, como o atingimento do
ponto de equilíbrio em 2018, com uma antecedência de 5 anos em relação à previsão
inicial, e destaque para a marca de 100 mil adesões em 2020.
4. Na seção 3, destacam-se as principais entregas aos participantes, reforçando o papel
precípuo da Entidade de oferecer serviços e produtos de qualidade, proteção e zelo
com o dever fiduciário de gestão das reservas previdenciárias dos participantes.
5. Em seguida, a seção 4 sintetiza as atividades que representam o fortalecimento
institucional da Entidade nos últimos anos, com destaque para o aperfeiçoamento da
governança, os investimentos em infraestrutura de TI e ações voltadas ao quadro de
pessoal da Fundação.
6. A seção 5 demonstra a atenção e a crescente melhoria da accountability da Entidade,
com atendimento das mais diversas fiscalizações internas e externas, o cumprimento
com as obrigações legais, compliance e o monitoramento dos riscos.
7. Finalmente, a seção 6 apresenta os principais desafios que esta gestão entende
relevantes para os próximos anos da Funpresp-Exe, bem como as considerações
finais.
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2. PRINCIPAIS INDICADORES INSTITUCIONAIS
8. Apresentamos nesta seção alguns dos principais indicadores de gestão da Fundação,
tradicionalmente monitorados e disseminados nos mais diversos instrumentos de
prestação de contas da Diretoria-Executiva.
9. De forma não exaustiva, as informações apontam para uma gestão voltada para o
crescimento e fortalecimento institucional com responsabilidade e resultados
sustentáveis, conforme ilustrado no quadro-síntese dos resultados detalhados ao
longo da seção.
Tabela nº 01 - Principais Indicadores da Gestão da Funpresp-Exe (junho/2018 a agosto/2021)

Variação 2018/2021
Item

junho/18

agosto/21

Variação

Número de Patrocinadores

Qtd.

189

185

-2,1%

Adesões

Qtd.

62.243

104.196

67,4%

R$ milhões

R$ 956,00

R$ 4.650,00

386,4%

Patrimônio Financeiro
Rentabilidade Anual

%

10,38%

3,42%

-67,1%

Taxa Anual de Adesão Acumulada *

%

66,90%

80,40%

20,2%

Arrecadação Previdenciária Mensal

R$ milhões

R$ 40,50

R$ 94,35

133,0%

Contr., Facultativa, PAR e Portabilidade

R$ milhões

R$ 18,40

R$ 266,04

1345,9%

Benefícios Previdenciários Concedidos

R$ mil

R$ 56,60

R$ 1.463,87

2486,3%

Benefícios Previdenciários Concedidos

Qtd.

25

186

644,0%

R$ mil

R$ 5.000,00

R$ 34.855,00

597,1%

Contratos de Empréstimos

Qtd.

482

1.368

183,8%

Quadro de Pessoal

Qtd.

80

90

12,5%

Carteira de Empréstimos

* Taxa de Adesão Acumulada (20% acima do teto)

Fonte/Elaboração: Gepog/Presi/Funpresp-Exe

10. A tabela 01 sintetiza a evolução dos principais indicadores apresentados ao longo
desta seção. Percebem-se nítidos avanços em vários indicadores estratégicos no
período em análise, com realizações conquistadas com prudência e responsabilidade
do ponto de vista da variação do quadro de pessoal da Entidade.
11. Ponto de Equilíbrio e Devolução da Antecipação de Contribuições aos
Patrocinadores: A Funpresp-Exe alcançou o ponto de equilíbrio em outubro de
2018. O chamado break-even point ocorre quando as despesas e receitas administrativas
de uma Entidade atingem o mesmo patamar, conforme prevê a Instrução Previc nº
03, de 2018. A previsão inicial, em função da escala projetada, era de que a Fundação
chegasse à marca somente em novembro/2023, tendo sido alcançada, portanto,
cinco anos antes da previsão inicial.
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Gráfico nº 01 – Evolução e Atingimento do Ponto de Equilíbrio administrativo pela Funpresp-Exe

Ponto de Equilíbrio
(2º sem/2018)

Fonte: Gecot/Dirad/Funpresp-Exe
Elaboração: Gepog/Presi/Funpresp-Exe

12. Adesões: Em 2020 a Funpresp-Exe alcançou a expressiva marca de 100 mil adesões
aos planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev. A marca histórica foi superada
especificamente em dezembro de 2020, com menos de oito anos de existência da
Fundação. Até agosto de 2021, já são 104,2 mil adesões, o que representa um
crescimento de 67,40% em relação a junho/2018 (62 mil adesões), com uma adesão
média por ano de 14 mil servidores públicos.
Gráfico nº 02 - Evolução do Estoque de Adesões de Participantes aos Planos de Benefícios da Funpresp-Exe
92.136
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ago/21
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Fonte: Gedep/Diseg/Funpresp-Exe
Elaboração: Gepog/Presi/Funpresp-Exe

13. Com as despesas e receitas administrativas devidamente equilibradas e a formação de
reserva financeira, a Diretoria-Executiva propôs ao Conselho Deliberativo, no final
de 2020, a quitação integral e não parcelada, conforme previsto inicialmente no
Termo de Compromisso, dos valores antecipados pelos órgãos patrocinadores
quando da criação da Funpresp-Exe em 2013, o que demonstrou solidez na
condução financeira e orçamentária da Entidade. Ao todo, foram devolvidos em
dezembro/2020, de forma corrigida R$ 109,8 milhões para os patrocinadores do
Executivo e Legislativo Federal, e a Fundação ainda possui R$ 31 milhões no Fundo
Administrativo para a gestão financeira e orçamentária.

Página 6 de 27

Gráfico nº 03 - Devolução Integral do Adiantamento das Contribuições Futuras aos Patrocinadores da
Funpresp-Exe (dez/2020) – valores em R$ milhões.
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Senado Federal

6,33
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Fonte: Gecot/Dirad/Funpresp-Exe
Elaboração: Gepog/Presi/Funpresp-Exe

14. Patrimônio Financeiro: A Funpresp-Exe alcançou em agosto de 2021 a marca de
R$ 4,65 bilhões em patrimônio financeiro administrado nas contas individuais de
aposentadoria dos participantes dos planos previdenciários. Considerando o tempo
de existência da Fundação, a marca atingida demonstra o crescimento exponencial
da Entidade, sendo verificado, em relação a junho de 2018, um crescimento de 386%.
Gráfico nº 04 - Evolução do Patrimônio financeiro administrado pela Funpresp-Exe – valores em R$ milhões
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Fonte: Dirin/Funpresp-Exe
Elaboração: Gepog/Presi/Funpresp-Exe

15. Arrecadação Mensal de Contribuições Previdenciárias: O esforço da gestão em
aumentar a quantidade de participantes teve e tem efeitos, naturalmente, diretos na
arrecadação mensal das contribuições previdenciárias.
16. Conforme mostra o gráfico a seguir, a Funpresp-Exe, que em junho de 2018
arrecadou R$ 40 milhões, em agosto de 2021 arrecadou R$ 94 milhões, representando
um acréscimo de 135% em 3 anos e uma arrecadação acumulada no período de R$
3,4 bilhões.
Página 7 de 27

Gráfico nº 05: Arrecadação Mensal das Contribuições Previdenciárias pelos planos de benefícios administrados
pela Funpresp-Exe (R$ mil)

R$94.352,39

R$40.502,30

Fonte: Gedep/Diseg/Funpresp-Exe
Elaboração: Gepog/Presi/Funpresp-Exe

17. Arrecadação de Contribuições Facultativa, Portabilidade e PAR/Parcela
Adicional de Riscos (seguro): Pode-se perceber, adicionalmente, uma evolução
significativa do montante arrecadado relativo à arrecadação das contribuições
facultativas, inclusive a PAR/Parcela Adicional de Risco (seguro de invalidez e
morte), e as portabilidades de entrada. Em 2018, o valor arrecadado foi de R$ 39,7
milhões e, em 2021, até o mês de agosto, foi arrecadado R$ 60,5 milhões, totalizando,
de forma acumulada no período, um montante de R$ 249,4 milhões, conforme
demonstrado a seguir.
Gráfico nº 06 - Arrecadação Anual de Contribuições Facultativas, Portabilidades de Entrada e PAR pela
Funpresp-Exe entre os anos de 2018 e 2021*, com valores em R$ milhões
249,44

71,30

77,90

2019

2020

39,70

2018

60,54

2021

Acumulado (20182021)

Fonte: Gedep/Diseg/Funpresp-Exe
Elaboração: Gepog/Presi/Funpresp-Exe
* até agosto/2021.

18. Rentabilidade Acumulada: A Política de Investimentos dos planos previdenciários
da Funpresp-Exe é consistente e focada no longo prazo e tem gerado resultados
positivos para os participantes. No período considerado, a Fundação atingiu seu
objetivo institucional de superar o índice de referência dos Planos, estipulado em
IPCA+4% a.a.
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Gráfico nº 07: Rentabilidade Anual dos planos administrados pela Funpresp-Exe (2018-2021)
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Fonte: Gecoi/Dirin/Funpresp-Exe
Elaboração: Gepog/Presi/Funpresp-Exe

19. Diversificação da Carteira de Investimentos: Com o objetivo de melhorar a
rentabilidade dos investimentos, a Fundação vem promovendo, de forma sustentável
e modular, uma maior diversificação de sua carteira de aplicações financeiras.
20. Utilizando como referência o mês de junho de 2018, o Plano ExecPrev era composto
por 96,93% de sua carteira em Títulos Públicos Federais e o LegisPrev, com 97,41%.
Já em agosto de 2021, o percentual com esses títulos encontra-se em 81,30% e
82,20%, respectivamente, como pode ser visto nos gráficos 08 e 09. Cumpre registrar
que para uma maior diversificação da carteira se faz necessário maiores investimentos
em capacitação de profissionais, recursos tecnológicos e contratação de fundos
habilitados.
Gráfico nº 08: Diversificação da Carteira ExecPrev (junho/2018 e agosto/2021)

Fonte: Gecoi/Dirin/Funpresp-Exe
Elaboração: Gepog/Presi/Funpresp-Exe
Gráfico nº 09: Diversificação da Carteira LegisPrev (junho/2018 e agosto/2021)

Fonte: Gecoi/Dirin/Funpresp-Exe
Elaboração: Gepog/Presi/Funpresp-Exe
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21. Benefícios Previdenciários: O pagamento de benefícios previdenciários
materializa a missão da Fundação. Entre junho/2018 e agosto/2021, houve um
crescimento de 644,0%, passando de 25 para 186 benefícios pagos, dentre
pagamentos únicos e continuados.
Gráfico nº 10 - Quantidade de Benefícios Previdenciários pagos mensalmente pela Funpresp-Exe
186
140
87
25
jun/18

2019

2020

ago/21

Fonte/Elaboração: Geabe/Diseg /Funpresp-Exe

22. No período, o valor mensal de benefícios pagos passou de R$ 56,6 mil em junho de

2018 para R$ 1,4 milhões em agosto de 2021, um incremento de 2.486%.
Gráfico nº11: Folha Mensal de Benefícios Previdenciários pagos pela Funpresp-Exe (mil R$)
R$1.463,87

R$56,60
jun/18

ago/21

Fonte/Elaboração: Geabe/Diseg /Funpresp-Exe

23. Carteira de Empréstimos: Outro aspecto a ser destacado no período de
junho/2018 a agosto/2021, foi a evolução da Carteira de Empréstimos da Fundação,
mais um produto relacionado com a conta individual de aposentadoria e
disponibilizado aos participantes e cuja operacionalização demandou o envolvimento
de diversas unidades gerenciais, sendo necessário o aprimoramento contínuo dos
processos internos.
24. Entre 2018 e 2021, a carteira cresceu de 482 para 1.368 contratos (+180%) e de R$
5,0 milhões para R$ 34,8 milhões (+600%) de valores concedidos aos participantes.
Gráfico nº 12: Evolução da Quantidade de Contratos de Empréstimos realizados pela Funpresp-Exe (20182021)
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2019
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Fonte/Elaboração: Gecoi/Dirin/Funpresp-Exe
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Gráfico nº 13: Evolução dos Valores de Empréstimos Concedidos pela Funpresp-Exe (2018-2021*) – em R$
mil
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5.000
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2019
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Fonte/Elaboração: Geofi/Dirin/Funpresp-Exe
* até julho/2021

25. Relação entre Despesa e Receita Administrativa e Quadro de Pessoal: O
comportamento das despesas administrativas, em especial as despesas de pessoal,
apresentou um crescimento proporcional aos desafios da Entidade no período,
indicando eficiência e rigor na gestão de seus recursos, conforme demonstrado no
gráfico 1.
26. Os resultados descritos anteriormente nesta seção foram atingidos com uma gestão
responsável do quadro de pessoal.
Gráfico nº 14: Evolução do Quadro de Pessoal Funpresp-Exe – Diretores, Gestores e Analista (2018-2021)

Fonte: Gepes/Dirad/Funpresp-Exe
Elaboração: Gepog/Presi/Funpresp-Exe

27. Entre junho 2018 e agosto de 2021, o quadro total de pessoal passou de 80 para 90,
um crescimento de 13% e de 40% nas despesas, compatível com os desafios
modulares e com as recomendações para o planejamento estratégico da Fundação
para o período até 2024.
Gráfico nº 15: Evolução da Despesa de Pessoal da Funpresp-Exe – em R$ mil
R$ 2.336,27
R$ 1.665,86

jun_2018

ago_2021

Fonte: Gecot/Dirad/Funpresp-Exe
Elaboração: Gepog/Presi/Funpresp-Exe
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3. ENTREGAS DIRETAS AOS PARTICIPANTES
28. Nesta seção estão descritas as principais ações que beneficiaram diretamente os
participantes da Funpresp-Exe no período de 2018 a 2021.
29. A gestão da Funpresp-Exe voltada para o crescimento modular e sustentável, com
entregas concretas aos participantes, tem se traduzido em maior confiança e
credibilidade.
30. A evolução do Net Promoter Score (NPS), um indicador que tem por objetivo medir a
satisfação e lealdade dos clientes/participantes com instituições que se relacionam, é
ilustrativa dessa evolução.
31. A avaliação da Funpresp-Exe perante seus participantes tem melhorado desde 2018,
ano em que a pesquisa do NPS começou a ser realizada na Fundação. Em junho de
2021, o indicador atingiu 26%, um crescimento de 44% em relação a 2020 (NPS de
18%).
Gráfico nº 16: Evolução do Índice de Satisfação dos Participantes (Net Promoter Score da Funpresp-Exe)
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Fonte: Gecom/Presi/Funpresp-Exe
Elaboração: Gepog/Presi/Funpresp-Exe

32. Melhoria do Regulamento dos Planos ExecPrev e LegisPrev: Para atender às
crescentes demandas dos participantes e se adequar à nova realidade após a
aprovação da Reforma da Previdência (Emenda Constitucional nº 103/2019), a
Funpresp-Exe promoveu alterações nos Regulamentos dos planos de benefícios
ExecPrev e LegisPrev.
33. As modificações tiveram como principal objetivo dar mais flexibilidade aos
participantes e preservar o equilíbrio financeiro e atuarial dos planos de benefícios,
ajustando-os às mudanças ocorridas nas aposentadorias e pensões do Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS) da União, ao qual os servidores públicos
federais estão submetidos.
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34. As propostas foram elaboradas pelo Comitê de Seguridade, vinculado à Diretoria
Executiva, analisadas pelos Comitês de Assessoramento Técnico de cada um dos
Planos de Benefícios, posteriormente pela Diretoria Executiva Colegiada e, por fim,
aprovadas com base em Pareceres Atuariais e Jurídicos pelo Conselho Deliberativo,
em 24 de abril de 2020, com posterior tramitação e aprovação pela Previc em março
de 2021.
35. Dentre as principais modificações propostas, destacam-se:
I.
opção de acesso à totalidade da reserva previdenciária da parte do
participante no momento da concessão da aposentadoria pela Fundação;
II. criação do BPT/benefício previdenciário temporário para servidor público
ainda em atividade, a ser concedido a pedido do participante com base nos
saldos das contribuições facultativas; e
III. possibilidade de suspensão temporária das contribuições aos Planos.
36. Redução Taxa de Carregamento: Desde 2019, a Funpresp-Exe tem reduzido a
taxa de carregamento dos participantes conforme o tempo de permanência no plano
previdenciário, passando de 7,0% e podendo chegar até 2,5%.
37. Até agosto/2021, 80.007 participantes já tiveram redução em suas taxas de
carregamento. Ressalte-se que a taxa de carregamento é a única cobrada pela
Funpresp-Exe e se destina apenas ao custeio administrativo da Fundação, uma vez
que a Entidade não tem finalidade lucrativa.
Gráfico nº 17: Redução da Taxa de Carregamento em função do Tempo de Plano Previdenciário na FunprespExe
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Fonte: Gearc/Diseg/Funpresp-Exe
Elaboração: Gepog/Presi/Funpresp-Exe

38. Perfis de Investimentos: A partir de janeiro de 2020, em parceria onerosa com o
DCC/UFMG – Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal
de Minas Gerais (uma das 106 universidades patrocinadoras do Plano ExecPrev)
foram implementados os Perfis de Investimentos, mecanismo no qual os
participantes passaram a fazer escolhas entre os quatro perfis oferecidos pela
Fundação em função da composição da carteira (Performance e Preservação: entre
0% a 45% de renda variável). Nesse sentido, de acordo com sua composição, cada
perfil segue um formato distinto de alocação dos ativos financeiros, como pode ser
observado na tabela a seguir:
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Tabela nº 02: Perfis de Investimentos disponíveis aos Participantes (ExecPrev/LegisPrev) da Funpresp-Exe

Fonte/Elaboração: Dirin/Funpresp-Exe

39. Devolução do Aporte Extraordinário de Aposentadoria Normal (AEAN): Em
junho/2021, a Funpresp-Exe devolveu a mais de 66 mil participantes R$ 134 milhões
em recursos financeiros que seriam usados para ajudar no custeio de aposentadorias
de participantes para os quais a Constituição Federal exigia menor tempo de
contribuição para a aposentadoria.
40. O valor devolvido formava o Aporte Extraordinário de Aposentadoria Normal
(AEAN), um percentual pago por todos os participantes Ativos Normais dos Planos
Previdenciários da Fundação, cuja aplicabilidade foi prejudicada com a aprovação da
Emenda Constitucional nº 103/2019. Nesse sentido, a contribuição para o aporte foi
zerada a partir de março de 2020 e destinada integralmente às contas individuais dos
participantes.
41. Os valores devolvidos a cada participante (entre R$ 1.000,00 e R$ 35.000,00) levaram
em consideração diversos fatores como o tempo de contribuição do participante
como Ativo Normal e o valor das contribuições mensais. Adicionalmente, o
montante depositado pelo patrocinador foi igualmente destinado às contas
individuais dos participantes.
42. Alteração do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos:
Visando ampliar a base de participantes elegíveis à obtenção de empréstimos, reduzir
custos, aumentar a escala e eficiência da carteira de empréstimos da Fundação, além
de dar maior flexibilidade na administração da carteira de empréstimos, a DiretoriaExecutiva propôs uma alteração do Regulamento de Empréstimos.
43. Dentre as principais modificações aprovadas destacam-se: (i) alteração do parâmetro
de 12 para 6 contribuições mensais consecutivas pagas ao plano de benefícios para
acesso aos empréstimos; (ii) alteração do sistema de amortização dos empréstimos
do SAC/Sistema de Amortização Constante (com prestações constantes) para o
PRICE/Sistema de Amortização Francês (com prestações crescentes); (iii) aumento
do prazo do empréstimo para 96 meses; (iv) redução do valor mínimo de R$ 7 mil
para R$ 4 mil; e (v) retirada do valor máximo.
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44. Cashback : Com o objetivo de unir inovação, cultura previdenciária e incrementar
os benefícios oferecidos aos seus Participantes, a Fundação lançou, no dia 15 de
março de 2021, o seu programa de Cashback para compras feitas a partir de
plataforma específica, com cerca de 400 parceiros.
45. Como diferencial de outros serviços oferecidos no mercado, parte do valor da
compra é revertida diretamente para a reserva previdenciária que o participante
mantém na Funpresp-Exe, com direito a dedução fiscal e a rentabilidade sobre o
valor revertido. O participante da Funpresp-Exe, após um breve cadastro na
plataforma “Prev4u”, parceira da Fundação no Projeto, adquire acesso imediato às
lojas parceiras. Ao realizar compras, um percentual pré-estabelecido é revertido em
favor do participante que, ao completar o valor mínimo de R$ 30,00 (trinta reais), o
valor é transferido para sua conta individual de aposentadoria na Funpresp-Exe.
46. Adesão Digital: A Funpresp-Exe lançou ferramenta que permite a adesão aos
planos de benefícios da Entidade de maneira integralmente digital, sem a necessidade
de imprimir formulários e da homologação pelo RH do órgão onde o servidor
trabalha. A nova funcionalidade é válida para os servidores do Poder Executivo
Federal e está no “Portal Funpresp”, no menu “Tenho interesse”, na opção
“Identifique seu plano”.
47. Campanhas de Adesão Eletrônica: Durante os anos de 2018 e 2021 foram
realizadas 6 campanhas semestrais de adesão eletrônica, um procedimento de adesão
simplificada em parceria com a Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da
Economia, com o objetivo de oferecer segurança previdenciária ao maior número
possível de servidores públicos federais. No período, foram 4.159 adesões eletrônicas
realizadas.
Gráfico nº 18: Campanhas e Quantidades de Adesões Eletrônicas na Funpresp-Exe (2018-2021)
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Fonte: Gedep/Diseg/Funpresp-Exe
Elaboração: Gepog/Presi/Funpresp-Exe
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48. Nova Sala dos Participantes e Novo Extrato: Em janeiro de 2019 foi lançada a
nova Sala do Participante, espaço restrito ao participante da Funpresp-Exe para
acesso a todas as informações relativas ao plano de benefícios, como extrato e saldo
de conta. O ambiente exclusivo foi reformulado e modernizado para abrigar
funcionalidades inéditas, em sintonia com o compromisso da Entidade em oferecer
sempre o melhor atendimento ao participante.
49. A principal novidade é a reformulação do extrato. A primeira página continua
trazendo o lançamento futuro das contribuições (aquelas que foram informadas pelo
patrocinador, mas ainda não foram repassadas à Entidade), mas agora são
apresentadas apenas as três últimas competências das contribuições cotizadas.
Dentre as novidades, agora é possível acessar o extrato por período, em atendimento
a uma demanda dos próprios participantes. Outra novidade é o Autoatendimento,
onde o participante poderá fazer requerimentos de maneira digital, sem a necessidade
de imprimir em papel, como os de autopatrocínio e contribuição facultativa.
50. “Aplicativo Funpresp”: O lançamento em 2018 do aplicativo da Funpresp-Exe
também veio atender a uma antiga demanda dos participantes. Na plataforma mobile,
eles podem conferir o próprio perfil, ter acesso ao extrato da reserva previdenciária,
acompanhar a rentabilidade do plano e a composição da contribuição, além de votar
nas Eleições Funpresp. Também é possível checar a Parcela Adicional de Risco, que
cobre casos de invalidez e morte, se contratada pelo servidor.
51. Processamento da Cota e Tempo de Disponibilização do Extrato: A
disponibilização do extrato aos participantes com a cotização diária das suas
contribuições acrescida da rentabilidade mensal é resultado de um fluxo operacional
complexo e que envolve várias áreas da Fundação. Os prazos e procedimentos para
disponibilização do extrato estão definidos em normativos internos (máximo de 12
dias úteis), e envolvem tanto o prazo para disponibilização da cota como da
individualização das contribuições.
52. Com a implantação dos Perfis de Investimentos no âmbito da Fundação, algumas
dificuldades operacionais foram observadas, gerando temporariamente um aumento
dos prazos relativos ao processamento da cotização e na disponibilização do extrato.
A Diretoria Executiva, de maneira tempestiva e resolutiva, tendo em vista a
relevância do tema, determinou que o assunto fosse semanalmente apresentado em
suas reuniões ordinárias, objetivando a melhoria dos processos internos e cumprindo
assim os prazos regulamentares.
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53. Dessa forma, conforme pode ser observado no gráfico a seguir, o cumprimento dos
prazos foi regularizado e os participantes podem de forma mais tempestiva
acompanhar a cotização de suas contribuições diretamente em seu extrato.
Gráfico nº 19: Evolução do Tempo de Disponibilização do Extrato do Participante da Funpresp-Exe

Fonte/Elaboração: Gearc/Diseg/Funpresp-Exe

54. Relacionamento e Atendimento aos Participantes: Em busca de melhoria
contínua da satisfação dos participantes da Funpresp-Exe, a Diretoria Executiva
coordenou diversas ações de aperfeiçoamento em relação ao atendimento tempestivo
e de qualidade.
i. Atendimentos aos Participantes: Desde 2018, já foram realizados
165 mil atendimentos, os quais se dividem em 09 (nove) canais: Fale
Conosco; Telefone (0800); Ramais Internos; Atendimentos
Presenciais; Redes Sociais; Sites de Reclamações; Ouvidoria Previc;
Atendimento Assistente Virtual (Vic); e Atendimento Humano (Vic).
Gráfico nº 20: Quantidade de Atendimentos aos Participantes na Funpresp-Exe no período de 2018 a 2021 (*)
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Fonte/Elaboração: Gecom/Presi/Funpresp-Exe
* até julho/2021

Página 17 de 27

ii. Ouvidoria: Como objetivo de elevar continuamente os padrões de
transparência, presteza e tempestividade no atendimento de
sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias dos
participantes, patrocinadores, integrantes da Funpresp-Exe e da
sociedade como um todo, foi criada em novembro/2019 a Ouvidoria
da Funpresp-Exe, que anteriormente tinha suas funções acumuladas
por ouvidora certificada, no âmbito da Gerência de Comunicação e
Relacionamento.
iii. Redes Sociais: A Funpresp-Exe ampliou os meios de comunicação
junto aos participantes e atualmente conta com diversas redes sociais,
com a veiculação de matérias, destaques, informações, divulgação de
eventos, processos seletivos, dentre outras informações. Dentre as
novas ferramentas utilizadas para a comunicação destacam-se o
Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube e Podcast.
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4. FORTALECIMENTO DA ENTIDADE
55. Nesta seção destacam-se as principais iniciativas voltadas para o robustecimento
institucional, com ações importantes de aperfeiçoamento da governança,
investimento em TI e gestão de pessoas.
56. Aprimoramento da Governança: No período de 2018 a 2021, diversos
instrumentos/normativos foram alterados, aperfeiçoados e criados no âmbito da
Funpresp-Exe com o objetivo da melhoria contínua dos processos ligados à
Governança da Fundação.
57. A linha do tempo a seguir ilustra os principais marcos, dentre os quais destacam-se
as alterações no Estatuto e no Regimento Interno, a criação do Plano e do Programa
de Integridade, o novo Planejamento Estratégico Institucional 2020-2030, contendo
a nova identidade estratégica (propósito, missão, visão, valores e objetivos
institucionais), e a criação da Política de Governança dos Investimentos.
Figura nº 01: Principais Aprimoramentos da Governança na Funpresp-Exe (2018-2021)

Fonte/Elaboração: Gepog/Presi/Funpresp-Exe

58. Alteração do Estatuto: O Estatuto da Funpresp-Exe foi alterado com o objetivo
de aprimorar os mecanismos de governança e o processo decisório dos colegiados
da Fundação. Dentre as mudanças estão a inclusão de requisitos para a composição
dos colegiados da Funpresp-Exe, inclusive Diretoria Executiva Colegiada, como a
obrigatoriedade de ser servidor público de cargo efetivo e participante dos Planos,
com, no mínimo, trinta e seis contribuições mensais. O Estatuto também passou
prever que os membros dos colegiados não poderão ter atividade político-partidária.
59. Alteração do Regimento Interno: Espelhando a reforma do Estatuto da Fundação
foram propostas pela Diretoria Executiva alterações específicas no Regimento
Interno da Fundação.
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60. Dentre as mudanças aprovadas, consta a obrigatoriedade de voto favorável da
maioria absoluta (2/3 dos membros) no âmbito dos 14 Colegiados técnicos,
consultivos e deliberativos da Funpresp-Exe, com exceção para o Comitê de
Investimentos e Riscos (CIR), onde será necessária decisão unânime para autorização
de investimentos e gestão de riscos financeiros. Abriu-se também a possibilidade de
reuniões remotas, presenciais ou por combinação de ambas as modalidades, com uso
de assinatura digital. Por fim, registra-se a criação do Comitê de Pessoas, vinculado à
Diretoria Executiva e do Comitê de Governança e do Comitê de Remuneração e
Seleção de Diretores, vinculados ao Conselho Deliberativo.
Figura nº 02: Evolução da Quantidade de Órgãos Colegiados na Governança da Funpresp-Exe

Fonte/Elaboração: Gepog/Presi/Funpresp-Exe

61. Novo Posicionamento Estratégico Institucional (PEI 2020-2024): A Diretoria
Executiva apresentou ao Conselho Deliberativo, em novembro de 2019, proposta
para seu novo posicionamento estratégico, que levou em consideração o crescimento
da Fundação desde sua criação, o cenário macroeconômico brasileiro e mundial, a
reforma da Previdência em discussão à época, dentre outros fatores.
Figura nº 03: Novo Planejamento Estratégico Institucional da Funpresp-Exe (2020-2024)

Fonte/Elaboração: Funpresp-Exe
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62. Estrutura Organizacional: Desde fevereiro de 2020, a Fundação conta com nova
estrutura organizacional. A proposta aprovada teve como objetivo tornar a Entidade
ainda mais ágil e eficiente, aprimorando o direcionamento de suas ações ao
participante, tendo sido levado em consideração as necessidades do mercado e o
potencial de crescimento da Funpresp-Exe, com destaque para reforço na área de
governança, compliance e a criação da área comercial.
63. Após 7 anos de criação da Funpresp-Exe, com aumento significativo no número de
participantes e do patrimônio financeiro administrado, além de diversas mudanças
no cenário de previdência, como a reforma da previdência, a Fundação precisou se
adaptar à nova realidade, a fim de adequar e guiar os novos rumos da Entidade para
a década seguinte.
64. Dentre as principais mudanças trazidas com a nova estrutura, destacam-se: o
fortalecimento das áreas de governança e gestão de riscos; a criação da Ouvidoria,
que anteriormente era atendida pela Gerência de Comunicação e Relacionamento; o
desenvolvimento da área de inovação (Laboratório de Inovação), visando a oferta de
novos produtos aos participantes; e o desenvolvimento de uma área comercial com
vistas a atender melhor o participante.
65. Política de Governança dos Investimentos (PGI): Por intermédio do Comitê de
Investimentos e Riscos (CIR), a Diretoria Executiva coordenou o processo de
elaboração da proposta da Política de Governança dos Investimentos no âmbito da
Fundação, a fim de estar alinhada ao disposto no Planejamento Estratégico
Institucional 2020/2024 da Funpresp-Exe, que possui como um de seus objetivos
estratégicos “garantir governança de alto desempenho”.
66. A PGI possui como objetivo institucionalizar estrutura e práticas, direta ou
indiretamente, procedimentais de investimentos e de desinvestimentos que visam
garantir a sustentabilidade e o fortalecimento do dever fiduciário perante os
participantes, assistidos, beneficiários, patrocinadores e partes interessadas.
67. Política de Alçadas: Em 2019, a Diretoria propôs atualização da Política de Alçadas
de modo a refletir uma nova realidade, como a considerável evolução do patrimônio
financeiro e da governança da Fundação, que se refletiu no montante das
movimentações de investimentos, dos pagamentos administrativos e previdenciários,
na quantidade de rotinas administrativas e no volume de transações contábeis e
financeiras, exigindo um novo reescalonamento de atribuições entre as instâncias
decisórias da Fundação.
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68. Matriz de Competência: A Diretoria Executiva aprovou em novembro de 2020 a
atualização da Matriz de Competência motivada especialmente pela aprovação da
nova estrutura organizacional ocorrida em janeiro de 2020 e do Regimento Interno,
quando a Fundação passou por uma remodelação de suas unidades organizacionais,
passando a contar com 15 Gerências e 30 Coordenações.
69. Atualização do Regulamento do PGA: O Plano de Gestão Administrativa (PGA),
que trata dos recursos financeiros destinados a custear as despesas de funcionamento
da Funpresp-Exe, foi modificado para refletir o alcance do ponto de equilíbrio, ainda
em 2018, entre as suas receitas e despesas administrativas.
70. Infraestrutura de Tecnologia de Informação: A Governança de TI foi
continuamente priorizada pela Funpresp-Exe, que frequentemente avalia, direciona
e monitora as atividades e projetos afetos à Tecnologia da Informação. A entrega de
valor digital e a mitigação de risco de negócios que resulta da transformação digital
são preocupações constantes à Governança de TI da Fundação.
71. A partir da orientação estratégica da Diretoria Executiva, as ações desenvolvidas
buscam ampliar as vantagens do uso da tecnologia nos processos de trabalho, assim
como otimizar os riscos e os recursos associados ao uso da tecnologia da informação,
tendo utilizado como referência e guia de orientação o COBIT 2019.
72. Desde setembro de 2018 são desenvolvidas ações (framework) com o objetivo de
alcançar um alto nível de maturidade sustentado por um conjunto de soluções e
ferramentas tecnológicas que possuem as seguintes características essenciais:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Sistema de Gestão Previdenciária maduro, escalável e com
elevado
grau
de
domínio
pela
Funpresp-Exe
(independentemente do modelo de gestão/contratação);
Arquitetura da Funpresp-Exe de Desenvolvimento de Software,
baseada em microserviços, estabelecida e amplamente adotada;
Alta capacidade de gestão de código fonte, com utilização de
ferramentas Devops;
Integração contínua entre sistemas;
Plataforma Cloud Professional para hospedagem de soluções;
Elevada capacidade na gestão de dados;
Sistemas amplamente documentados e padronizados; e
Segurança e qualidade na oferta de soluções tecnológicas para
as áreas de negócios da fundação;
Atendimento integral da Lei Geral de Proteção a Dados
(LGPD).
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73. Novo Sistema Previdenciário: Em março/2021, a Fundação celebrou, a partir de
licitação, contrato com a empresa Intech Soluções em Tecnologia da Informação
Ltda., para a contratação do novo Sistema Integrado de Gestão Previdenciária,
abrangendo implantação, licença de uso, atendimento dedicado, customização e
consultoria necessários às especificidades da Funpresp-Exe, além de opção de
compra da licença de uso.
74. Gestão de Pessoas: A área de pessoas da Fundação apresentou diversas evoluções
em seus processos internos e colocou em prática ações para a melhoria do clima
organizacional, a redução do turnover, bem como a capacitação do quadro pessoal da
Fundação.
i. Reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Remunerações:
Dentre as principais alterações, destacam-se:
a) unificação das carreiras de Especialista e Analista da carreira
Técnica Previdenciária;
b) alteração da segmentação de complexidade de classes Júnior,
Pleno e Sênior para classes I, II, III e IV;
c) nova tabela salarial – composta de 25 níveis, com aumento de
níveis salariais variando de acordo com a classe em que está o
empregado, estimulando o empregado a buscar o
autodesenvolvimento;
d) fim da "Reserva" de 50% dos cargos de Coordenador, ficando
a ascensão condicionada à aprovação em Processo Seletivo;
e) alinhamento do nível salarial do empregado que exerce cargo
em comissão, acabando assim com a estagnação na carreira
desse profissional que ao perder a função voltava para o nível
salarial de quando assumiu o cargo comissionado;
f) progressões por mérito atreladas a novo modelo de Avaliação
de Desempenho e condicionadas ao atingimento de nota
mínima; e
g) maior flexibilidade para realocações internas.
ii. Concurso Público: A Diretoria Executiva propôs em maio/2021 e
o Conselho Deliberativo autorizou a realização do concurso para o
provimento de um total de 52 vagas de nível superior, dentre as quais
aproximadamente 16 já poderão ser providas ainda em 2021 e as
demais ao longo do prazo de validade do concurso, até 2025.
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75. A maioria das vagas irá compor áreas estruturais, como cadastro, arrecadação e
concessão de benefícios, análise, controle e acompanhamento dos investimentos,
concessões de crédito ao participante e cotização de contribuições. Outros setores
como tecnologia, governança, jurídico, controle interno e negócios também serão
contemplados.
i. Home Office: Desde o início da pandemia medidas têm sido
tomadas pela Fundação para garantir a continuidade dos trabalhos e
a segurança de todos seus profissionais, dentre as quais destacam-se:
a) Ampliação da utilização do acesso remoto, incluindo a
possibilidade de que cada usuário se conecte ao seu próprio
desktop corporativo a partir de sua residência;
b) Campanhas de conscientização dos riscos e das medidas de
prevenção para enfrentamento da COVID-19;
c) Restrição de circulação interna de pessoas que não trabalhem
na Funpresp-Exe;
d) Disponibilização de álcool gel nos sanitários e nas áreas comuns
da Fundação, e de tapetes sanitizante na entrada; e
e) Implantação de um programa de testagem para o SARS-COV2.
76. Comissão da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): A Funpresp-Exe se
preparou para a entrada em vigor da Lei nº 13.709, de 2018 (Lei Geral de Proteção
de Dados), adotando uma série de medidas, dentre as quais a criação de Comissão
Especial de adequação à referida Lei e designação do Encarregado pelo Tratamento
de Dados Pessoais, conforme prevê a referida Lei.
77. Eleições Funpresp-Exe: O período em análise abrange a realização de dois
processos eleitorais (de um total de quatro) conduzidos pela Diretoria-Executiva, por
meio da Comissão Eleitoral. As Eleições 2019 finalizaram em 15 de fevereiro de 2020
e contabilizaram 4.021 votos para representantes eleitos nos Conselhos Deliberativo,
Fiscal e nos Comitês de Assessoramento dos Planos.
78. As Eleições 2021 encontram-se em andamento, com 12 vagas em disputa e com
previsão do 1º turno de votação para o período de 06 a 15 de setembro de 2021.
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5. PROTEÇÃO DA ENTIDADE
79. Destacam-se nesta seção os esforços dedicados à prestação de contas frente a
fiscalizações internas e externas, bem como a estruturação do arcabouço de
integridade e gestão de riscos da Fundação.
80. Atendimento aos Órgãos de Fiscalização e Controle: nos últimos anos, o volume
de fiscalizações e solicitações de informações de órgãos de controle aumentou
consideravelmente. A tempestividade e a qualidade do atendimento têm norteado a
conduta da Diretoria, o que reflete na crescente melhoria da accountability da Entidade.
81. Entre 2018 e 2021, já foram direcionadas à Fundação um total de 72 demandas
específicas pelo TCU, CGU, Ministério da Economia (CRTCI) e pela Previc,
conforme gráfico a seguir:
Gráfico nº 21: Fiscalizações e Atendimentos da Funpresp-Exe a diversos aos Órgãos de Controle (2018-2021)
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Fonte: Gecci/Presi/Funpresp-Exe
Elaboração: Gepog/Presi/Funpresp-Exe

82. Como destaque, em 2019 houve uma profunda fiscalização de contas pela
Controladoria Geral da União (CGU) que culminou com a certificação de
regularidade nas contas da Entidade e avaliação da aderência dos controles internos
e política de gestão de riscos nos termos da IN Conjunta MP/CGU nº 01/2016,
evidenciando em seu Relatório de Avaliação que “(...) os resultados das análises realizadas
permitiram concluir que, de forma geral, a gestão da Funpresp-Exe em relação aos itens analisados
está adequada”.
83. Da mesma forma, a Funpresp-Exe tem sido acompanhada pela supervisão
permanente da PREVIC, desde outubro de 2017, tendo apresentado nota 2 (boa) no
relatório (não formalizado) de governança de 2018. Ressalte-se que a referida nota
de governança da Autarquia vai numa escala de 1 a 4, sendo o menor valor para
Entidades com melhor governança e 4 para Entidades com piores níveis de
governança.
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84. Importante registrar que, devido aos enxutos quadros técnicos da Fundação, a
quantidade de demanda tem gerado uma forte mobilização interna das unidades
gerenciais, não apenas da Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci),
responsável pelo monitoramento e coordenação dos trabalhos de fiscalização
externa, mas também das mais diversas áreas técnicas da Funpresp-Exe, assim como
a escolha na alocação das horas de trabalho das atividades e rotinas operacionais das
áreas.
85. Plano e Programa de Integridade: Internamente, merecem destaque a
implantação do Plano e do Programa de Integridade, bem como a política de gestão
de riscos da Fundação. O Plano de Integridade para o biênio 2020-2021 consolida
uma série de ações, medidas, campanhas educacionais e de capacitação envolvendo
os temas integridade, ética e conduta, boas práticas de gestão, entre outros.
86. O Plano foi desenvolvido para consolidar as boas práticas já implementadas e reunir
pontos de melhoria e objetivos a serem alcançados, bem como estimular a criação de
mecanismos de gerenciamento de riscos que desenvolvam uma gestão capaz de lidar
com incertezas ou eventuais violações éticas e protejam o alcance do cumprimento
finalístico da Fundação.
87. O Plano de Integridade da Funpresp-Exe encontra-se alinhado às diretrizes de sua
Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, aprovada pelo Conselho
Deliberativo, e é baseado no posicionamento institucional da Fundação, no
propósito de “ser o exemplo na gestão previdenciária brasileira regida pelos interesses
dos participantes”, na missão de “zelar pela segurança e prosperidade do servidor e
de sua família hoje e amanhã”, em valores como transparência, empatia e confiança
e na busca pela melhoria contínua da governança e dos resultados da Entidade.
88. Já o Programa de Integridade corresponde a um conjunto estruturado de medidas
institucionais pautadas pela disseminação de elevados padrões de gestão, ética e
conduta, na aplicação de estratégias e ações para disseminação da cultura da
integridade, voltadas para a prevenção, detecção, remediação e punição de práticas
de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de comportamento.
89. Gestão de Riscos: Durante o período de 2018 e 2021, diversas ações estruturais
relacionadas à gestão dos riscos operacionais da Fundação foram priorizadas e
devidamente executadas pela Diretoria Executiva, dentre as quais a elaboração de
uma Matriz de Risco única para a Fundação; revisão da Política de Gestão de Riscos
e Controles Internos; definição de Metodologia de gerenciamento de riscos;
implantação do Sistema Ágatha; e atualização da arquitetura de processos.
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6. DESAFIOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
90. Após 8 anos de existência, a Funpresp-Exe consolida-se como uma Entidade sólida
em seu segmento, reconhecida por seus participantes e em busca de melhor
estruturação administrativa.
91. Os avanços no período 2018-2021 foram significativos e posicionam a Entidade para
uma trajetória promissora nos próximos anos na oferta e administração de planos
previdenciários para os servidores públicos.
92. Os desafios são muitos, mas três merecem destaque: o primeiro, a preparação da
Entidade para um ambiente concorrencial em que deverá disputar espaço com outras
instituições (EAPC e Seguradoras do ramo vida e previdência) ofertantes de planos
de benefícios aos servidores públicos federais, conforme previsto na Emenda
Constitucional nº 103/2019.
93. A perspectiva de um cenário de concorrência leva a outro desafio importante que é
a definição sobre a natureza jurídica (pública ou privada) da Funpresp-Exe, um tema
ainda não totalmente pacificado e que implica em indefinições quanto ao
planejamento estratégico, dados os diferentes limites de atuação a depender da
interpretação jurídica sobre a questão.
94. Vale ressaltar que a incerteza jurídica quanto à sua natureza impacta também nas
perspectivas de a Funpresp administrar futuramente planos de benefícios para Entes
Federativos, conforme texto do Projeto de Lei nº 6.088/2016, ainda que a tramitação
no Congresso Nacional esteja lenta e indefinida.
95. Por fim, e diretamente associado aos desafios anteriores, tem-se o permanente
esforço de melhoria do relacionamento com os participantes, contemplando as
transformações digitais e as novas tecnologias por meio de uma gestão moderna, via
CRM (Customer Relationship Management). Tem-se, portanto, um desafio que se traduz
constantemente no condão de manter a Entidade voltada para o interesse dos
participantes, inspirada em seu propósito de existência, independente das mudanças
de ambiente e configuração jurídica de sua natureza.
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