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DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quinze minutos do vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro 

do ano de dois mil e vinte e dois, por meio de videoconferência. PRESENÇAS: Sr. Luís Ronaldo Martins 

Angoti, Presidente do Conselho Fiscal, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Leandro de Lima 

Galvão, Sr. Dimas dos Reis Ribeiro e Sr. Carlos Roberto Caixeta. Presentes os ex-conselheiros Sr. Humberto 

Durães Versiani e a Sra. Luz Milena Zea Fernández, bem como os membros suplentes Sra. Elise Sueli Pereira 

Gonçalves, Sr. José Naum de Mesquita Chagas e Sr. José Paulo Julieti Barbiere. Presentes, ainda, a Sra. Jamile 

Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar, e a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de 

Secretariado e Órgãos Colegiados. PARTICIPANTES EVENTUAIS: Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor 

Presidente; Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de 

Investimentos; Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Helano 

Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria 

Interna; Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento; Sr. Luís Márcio 

Couto Pacheco, Coordenador de Atuária; Sra. Fabiana Cristina da Silva Castro, Coordenadora de 

Relacionamento e Atendimento; e Sr. Ricardo Checchia, Diretor do Instituto de Pesquisa Checon. MESA: 

Presidiu a sessão o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. ORDEM 

DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Ordem do Dia; 2) Ata Reunião Anterior – 102ª Reunião Ordinária; 3) 

Código de Ética e de Conduta; 4) Avaliação Atuarial – 2021; 5) Balancetes, execução orçamentária do PGA e 

fluxo de caixa - dezembro 2021; 6) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – dezembro de 2021; 

Assuntos Informativos:  7) Segregação da Gestão de Riscos da Gestão de Investimentos - Resolução CD n. 

449 – em atendimento à Solicitação CF n. 24, de 22 de novembro de 2021; 8) Regras de Patrocínio – recebidos 

e concedidos – em atendimento à Solicitação CF n. 25, de 22 de novembro de 202; 9) Orçamento – exercício 

2022 – em atendimento à Solicitação CF n. 23, de 22 de novembro de 2021; 10) Quadro das Contratações e 

Aquisições – 4º trimestre 2021; 11) Relatório de Atividades da  Auditoria Interna e Acompanhamento dos 

Planos de Ação – janeiro 2021; 12) Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta – 4º trimestre 2021; 

13) Certidões negativas da Funpresp-Exe - Contribuições federais, FGTS e Débitos Trabalhistas; 14) Atas dos 

Colegiados e Órgãos Auxiliares; 15) Informes. 15.1. Diretoria Executiva; 15.2. Disponibilização do Processo 

de Patrocínio Relativo à Semana do Servidor Público – em atendimento à Solicitação CF n. 26, de 22 de 

novembro de 2021; e 15.3. Resolução CNPC n. 48; e Assunto Extrapauta Informativo:  16) Pesquisa 

Qualitativa - em atendimento à Solicitação CF n. 27, de 13 de dezembro de 2021. INSTALAÇÃO: Verificado 

o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Fiscal 

instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÕES: Item 1) A ordem do dia foi aprovada 

pelos membros do colegiado e seguiu a seguinte sequência: 1, 15.1, 7, 16, 8, 4, 5, 6, 3, 4, 2, 9 a 14, 15.2 e 15.3. 

Item 2) A ata da 102ª Reunião Ordinária foi aprovada e será assinada por meio de ferramenta de assinatura 
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eletrônica. Item 3) Os membros tomaram conhecimento da minuta do Código de Ética e de Conduta e, em 

razão da abrangência do tema e de estar pendente a resposta à Recomendação CF n. 40, de 22 de novembro de 

2021, o item será tratado em reunião futura do colegiado. Item 4) Inicialmente, o Sr. Cícero Dias fez um breve 

relato para os novos conselheiros sobre o processo de elaboração e aprovação do Parecer Atuarial, cujo objetivo 

é mensurar os compromissos dos planos de benefícios em 31 de dezembro do ano anterior (Avaliação Atuarial) 

para encaminhá-la ao órgão supervisor, de modo a definir o Plano de Custeio para o ano subsequente. Destacou 

que os planos de benefício da Funpresp-Exe são do tipo contribuição definida, isto é, cujos benefícios 

programados de aposentadoria são calculados em função do saldo de conta. No entanto, o modelo da 

Funpresp-Exe também prevê outros benefícios como cobertura para invalidez, contra morte e de 

sobrevivência, chamados benefícios de riscos. Desse modo, o benefício programado de aposentadoria é 

calculado em função do saldo em conta, com base na expectativa média de vida. Caso o participante ultrapasse 

a expectativa de vida, a Fundação paga uma aposentadoria vitalícia por meio dos recursos que são destinados 

individualmente e mensalmente para o Fundo de Contribuição de Benefícios Extraordinários (FCBE), que 

cobre o benefício do risco de sobrevivência. Feitos esses esclarecimentos preliminares, o Sr. Luís Pacheco, por 

meio da PDE n. 78, de 7 de fevereiro de 2022, apresentou a Avaliação Atuarial de encerramento do exercício 

social de 2021 e a definição do Plano de Custeio do exercício social de 2022 para os Planos de Benefícios 

ExecPrev e LegisPrev, em cumprimento à Resolução CNPC nº 30, de 10 de outubro de 2018. Os documentos 

apresentam os principais resultados da avaliação atuarial, dimensionam os compromissos dos Planos de 

Benefícios ExecPrev e LegisPrev e estabelecem os respectivos Planos de Custeio, bem como o montante das 

reservas matemáticas e fundos com posição em 31 de dezembro de 2021. A conclusão é de que os planos 

ExecPrev e LegisPrev se encontram equilibrados, tendo suas obrigações integralmente cobertas pelo ativo do 

plano, em conformidade com a legislação específica e com os princípios financeiros e atuariais, observando-se 

os resultados e indicações apurados na Avaliação Atuarial. Os membros do Conselho apreciaram as referidas 

propostas e, por unanimidade, emitiram Parecer favorável à sua submissão ao Conselho Deliberativo, na forma 

apresentada pela Diretoria Executiva. RESOLUÇÃO Nº 350: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO 

DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER 

EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso II do art. 14 do 

Regimento Interno da Fundação, c/c a Resolução CNPC nº 30, de 10 de outubro de 2018, e com base no 

constante da PDE n. 78, de 7 de fevereiro de 2022, resolve aprovar o Parecer nº 01/2022, relativo à Avaliação 

Atuarial de encerramento do exercício social de 2021 e à definição do Plano de Custeio do exercício social de 

2022 para os Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, na forma apresentada pela Diretoria Executiva, 

conforme documentos anexos. Item 5) O Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou, por intermédio da Nota 

Técnica nº 04/2022/COORC/GECOT/ DIRAD/Funpresp-Exe, de 7 de fevereiro de 2022, constante do 

Processo SEI nº 03750.020405.000008/2022-31, os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios 
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ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, 

referentes ao mês de dezembro de 2021, aprovados pela Resolução da Diretoria Executiva nº 1.881, de 9 de 

fevereiro de 2022. Os conselheiros tomaram conhecimento e, com base exclusivamente nas informações 

apresentadas e cingindo-se ao exame da legalidade, se manifestaram favoravelmente à sua aprovação, nada 

obstando o Conselho Fiscal em realizar novas análises de mérito a posteriori sobre o assunto. Assim, esta 

apresentação mensal não caracteriza preclusão consumativa da matéria por parte do colegiado, o qual pode 

examinar posteriormente a documentação completa das operações e emitir a respectiva manifestação. 

RESOLUÇÃO Nº 351: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-

EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 42, inciso I, do Estatuto da Fundação, tomou 

conhecimento dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão 

Administrativa (PGA), bem como da execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de dezembro de 2021 

e, com base exclusivamente nas informações da Nota Técnica nº 04/2022/COORC/GECOT/ 

DIRAD/Funpresp-Exe, de 7 de fevereiro de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000008/2022-

31, e cingindo-se ao exame da legalidade, manifesta-se favoravelmente à sua aprovação. Item 6) O Sr. Helano 

Dias apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 03/2022/COMON/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 

04 de fevereiro de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.0010207.000007/2022-70, o Relatório de 

Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de dezembro de 2021. Os conselheiros tomaram 

conhecimento da matéria e, com base exclusivamente nas informações apresentadas e cingindo-se ao exame da 

legalidade, se manifestam favoravelmente à sua aprovação, nada obstando o Conselho Fiscal em realizar novas 

análises de mérito a posteriori sobre o assunto. Assim, esta apresentação mensal não caracteriza preclusão 

consumativa da matéria por parte do Conselho Fiscal, o qual pode examinar posteriormente a documentação 

completa das operações e emitir a respectiva manifestação. RESOLUÇÃO Nº 352: O CONSELHO FISCAL 

DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO 

PODER EXECUTIVO –FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso XI do art. 14 

do Regimento Interno da Fundação, tomou conhecimento da Nota Técnica nº 

03/2022/COMON/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 04 de fevereiro de 2022, constante do Processo SEI 

nº 03750.0010207.000007/2022-70, referente ao Relatório de Execução das Políticas de Investimentos do mês 

de dezembro de 2021 e, com base exclusivamente nas informações apresentadas sobre a Política de 

Investimentos e outros parâmetros legais e normativos existentes, e cingindo-se ao exame da legalidade, se 

manifesta favoravelmente à sua aprovação. Item 7) Em atendimento à Solicitação CF nº 24, de 22 de novembro 

de 2021, o Sr. Gilberto Stanzione, apresentou, por meio da PDE n. 80, de 07 de fevereiro de 2022, 

esclarecimentos acerca do projeto de segregação da gestão de riscos da gestão de investimentos no que diz 

respeito às áreas de orçamento, pessoas e tecnologia da informação, com previsão do impacto orçamentário e 
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operacional da proposta. Inicialmente, fez uma breve contextualização para os novos membros do Conselho 

acerca das discussões já realizadas no âmbito dos colegiados. Em seguida, destacou algumas informações do 

projeto original anteriormente apresentadas, em especial no que tange aos problemas constatados, às estratégias 

a serem adotadas e ao que se espera alcançar. Com relação especificamente a orçamento, está prevista para 2022 

a criação de duas coordenações ao custo de R$ 350.000,00 cada, para as quais serão contratados dois 

coordenadores a partir do início de julho do presente ano: Coordenação de Informações de Investimentos, na 

Diretoria de Investimentos, subordinada à Gerência de Controle de Investimentos, e Coordenação de Riscos 

de Investimentos, subordinada à Gerência de Conformidade e Controles Internos, vinculada à Presidência. No 

âmbito da Diretoria de Investimentos, não há custo adicional trazido pelo projeto relativo à contratação de 

Analistas de Previdência Complementar, uma vez que se trata apenas de reposição de colaboradores por meio 

do concurso ora em andamento. Já para a Gerência de Conformidade e Controles Internos, vinculada ao 

Diretor Presidente, não foi sequer prevista a alocação adicional de um Analista num primeiro momento. No 

que diz respeito à contratação de sistema do tipo front-to-back, o custo anual estimado é de R$ 1.800.000,00, 

conforme previsto originalmente. No orçamento de 2022, está prevista uma despesa de R$ 500.000,00 para 

esse item, o que equivale a pouco mais de três meses do sistema em funcionamento. Os conselheiros tomaram 

conhecimento, esclareceram suas dúvidas e deliberaram nos termos da Recomendação n. 041. 

RECOMENDAÇÃO N. 041: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-

EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 14, inciso VII, do Regimento Interno da Fundação, e com 

base no que consta da Nota Técnica nº 07/Geofi/Dirin, de 16 de julho de 2021, tomou conhecimento do 

assunto e se manifestou favoravelmente à proposta, uma vez que considera atendidas as questões levantadas 

por este Conselho, tendo decidido recomendar, complementarmente, ao Conselho Deliberativo: (i) a aprovação 

da segregação total das estruturas de gestão de investimentos e de gestão dos riscos inerentes aos investimentos, 

bem como a cisão do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) em dois comitês: um Comitê de Riscos, 

composto pelos membros propostos no item 5.4.6 da referida Nota Técnica e com as atribuições do art. 83 do 

Regimento Interno vigente relacionadas à gestão de riscos dos investimentos; e um Comitê de Investimentos, 

com estrutura análoga à do Comitê de Riscos, sendo composto pelo Diretor de Investimentos e pelos 

respectivos gerentes da Diretoria de Investimentos, tendo como atribuições as competências remanescentes do 

CIR não relacionadas a risco, nos termos do item 5.4.7 da Nota Técnica; e (ii) a alteração do § 4º, do artigo 20, 

do Estatuto da Funpresp-Exe vigente, uma vez que não coaduna com a Instrução Normativa Previc n. 35, de 

novembro de 2020, publicada em momento posterior à última alteração estatutária pelo órgão regulador, e, 

concomitantemente, a alteração do Regimento Interno a fim de que sejam instituídos os dois comitês o mais 

breve possível, em obediência aos comandos estabelecidos nos §§1º e 2º do art. 13 da citada Instrução 

Normativa. Item 8) O item será tratado em reunião futura do colegiado. Item 9) O item será tratado em 
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reunião futura do colegiado. Item 10) O item será tratado em reunião futura do colegiado. Item 11) O Sr. Luiz 

Eduardo Alves apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos 

de Ação referente ao mês de janeiro de 2022. Segundo o Gerente, estão em andamento os trabalhos de auditoria 

de Gestão Documental e de Segurança da Informação e de auditoria de Gestão de Aquisições. Além desses, 

destacam-se também (i) a contratação de empresa para assessorar o Conselho Fiscal na elaboração do Relatório 

de Controles Internos, (ii) a apuração mensal dos indicadores do Programa de Participação de Resultados e do 

Programa de Remuneração Variável e o acompanhamento da pesquisa Net Promoter Score; (iii) o 

acompanhamento da execução do trabalho de Auditoria Atuarial; e (iv) o acompanhamento dos trabalhos da 

Auditoria Externa. Além disso, apresentou as recomendações vincendas e as em fase de certificação, além do 

acompanhamento dos trabalhos previstos no Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna. Os conselheiros 

tomaram conhecimento do assunto. Item 12) Os membros tomaram conhecimento do Relatório de Infrações 

ao Código de Ética e de Conduta relativo ao 4º trimestre de 2021, encaminhado por meio da PDE nº 76, de 4 

de fevereiro de 2022, o qual relata que não houve infrações no período. Item 13) O Conselho Fiscal tomou 

ciência do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), da Certidão 

Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas. Os documentos atestam a regularidade da Funpresp-Exe perante o FGTS e a Justiça do 

Trabalho e, ainda, que não constam pendências em nome da Fundação relativas a créditos tributários 

administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Item 14) As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho 

Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 106; (ii) Comitê de Investimentos e Riscos: atas de reuniões ordinárias 

nº 84 e 86. Item 15) Informes. Item 15.1) Inicialmente, o Diretor-Presidente pediu a palavra e parabenizou o 

Conselho Fiscal pelo trabalho realizado até janeiro de 2022 e pelo legado deixado pela composição anterior. 

Também deu as boas-vindas aos membros que farão parte da nova composição do colegiado, tendo destacado 

que a Fundação está sólida e estruturada e agora entra num momento de renovação. Na ocasião, apresentou os 

dois diretores que o acompanhavam: Sr. Gilberto Stanzione, novo Diretor de Investimentos, que era 

anteriormente o Gerente de Operações Financeiras da Funpresp-Exe e que foi selecionado por meio de 

processo seletivo recente, e Sr. Cícero Dias, Diretor de Seguridade, que já ocupava o cargo anteriormente. A 

pauta proposta pela nova Diretoria Executiva é de aproximação e aprofundamento da interlocução entre os 

órgãos colegiados. Por essa razão, o Diretor-Presidente informou que realizou uma conversa individual com 

cada membro do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, e que vai agendar também com os novos 

membros desses colegiados ao longo das próximas semanas, para ouvir as percepções e preocupações com 

relação à Funpresp-Exe. Ao final, se colocou à disposição dos conselheiros para o que precisarem e a qualquer 

tempo, agradeceu a oportunidade de participar da reunião e informou que pelo menos um dos diretores se fará 

sempre presente nas sessões. Em seguida, deu início aos informes da Diretoria Executiva, nos mesmos moldes 
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do que é apresentado ao Conselho Deliberativo: (i) Resultados Operacionais: a) adesões: até 31 de dezembro 

de 2021, registra-se a adesão de 106.077 participantes na Fundação, dos quais 87.604 permaneciam ativos. Taxa 

de Adesão 2021: 93,37%); e b) arrecadação: R$ 114,85 milhões (dezembro de 2021); (ii) Patrimônio acumulado 

de investimentos até 31 de dezembro de 2021: R$ 4,96 bilhões; (iii) a) Rentabilidade acumulada desde o início 

da Fundação até 20 de janeiro de 2022: 142,99% (Índice de Referência: 139,80%); Últimos 12 meses: 4,33% 

(Índice de Referência: 14,64%); 2021: -0,7% (Índice de Referência: 0,87%). Em seguida, informou sobre a 

vantajosidade obtida na renovação do contrato de aluguel da sede em 2022, cujo valor previsto por m2 era de 

R$ 87,70, tendo sido negociado por R$ 72,21/m2. Destacou que a renovação vem sendo decrescente desde 

2020 e que o valor relativo a 2022, de cerca de R$ 149 mil mensais é nominalmente abaixo do valor relativo a 

2020, de R$ 159 mil, ademais dos efeitos da inflação. Após, passou a palavra ao Diretor de Investimentos, que 

deu boas-vindas aos novos membros e agradeceu aos antigos pelas contribuições. Na sequência, apresentou 

informações relativas ao resultado do ano anterior. O índice de referência da Fundação, que é de IPCA+4%, 

subiu muito por causa da inflação e alcançou 14,46%, – o que tornou a meta dos planos de benefícios bastante 

desafiadora –, tendo a Fundação alcançado 4,46%, um pouco acima do CDI. Ao mesmo tempo, o mercado 

também refletiu a situação econômica, sendo que a maior parte dos índices das EFPC atingiu um resultado 

negativo ou positivo muito baixo. O principal motivo para não atingimento do índice de referência, no seu 

entendimento, foi a elevação das taxas de juros. Em janeiro de 2022, a dinâmica do mercado ainda permanecia 

a mesma, muito em razão da questão inflacionária, mas também em função de incertezas na questão fiscal, 

relacionadas principalmente ao teto de gastos. Já o resultado do Plano de Gestão Administrativa, por ter uma 

carteira mais conservadora, teve um resultado em 2021 de 8,61%. Após, o Diretor de Seguridade expressou sua 

gratidão aos conselheiros Luz Fernández e Humberto Versiani pelo trabalho realizado e pelas contribuições à 

entidade, apresentando na sequência informe relativo a pedido de informações do Conselho Deliberativo. A 

esse respeito, relatou que foram solicitadas informações acerca da recomposição de contribuição de um 

participante, especificamente de um professor da Universidade Federal Fluminense, que teve a sua titulação 

deferida com efeitos retroativos e procurou a Central de Atendimento para relatar o caso. Em seguida, o Diretor 

apresentou o fluxo desse processo dentro da Funpresp-Exe e o encaminhamento que é dado pela Fundação 

nesse tipo de situação, informando ao final que o caso consultado se encontra em fase de pagamento pelo 

patrocinador, já tendo sido emitido boleto e tendo a universidade confessado que a dívida vai ser paga no 

processamento da próxima folha de pagamento. Ao final, o Diretor Presidente apresentou o status das 

habilitações dos novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, indicados pelo patrocinador e eleitos, 

junto à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, estando todos os membros do Conselho 

Fiscal habilitados. Na sequência, o Presidente do Conselho Fiscal propôs que os antigos e os novos membros 

do Conselho Fiscal se apresentassem para que todos pudessem se conhecer. Inicialmente, os ex-conselheiros  

Luz Milena e Humberto Versiani falaram de suas experiências e contribuições como membros do Conselho 
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Fiscal da Fundação. Em seguida, os novos conselheiros apresentaram um breve histórico de suas atividades  

profissionais e seus objetivos como membros do Conselho Fiscal da Funpresp-Exe. Ao final, o Sr. Luís Angoti 

destacou que a proposta do colegiado é que o órgão seja funcional e efetivo, atuando de modo técnico, objetivo 

e independente no controle interno, com fundamento nas normas aplicáveis, visando a construir e estabelecer 

as bases para construção da Funpresp-Exe do futuro, juntamente com o Conselho Deliberativo e com a 

Diretoria Executiva, e por meio da aproximação com os órgãos de controle – Controladoria-Geral da União e 

Tribunal de Contas da União –, fortalecendo a governança da entidade e mitigando os riscos de eventuais 

interferências. Item 15.2) Em atendimento à Solicitação CF n. 26, de 22 de novembro de 2021, o Conselho 

Fiscal tomou ciência do Processo SEI n. 03750.010404.000035/2021-80, relativo ao patrocínio da Semana do 

Servidor. Item 15.3) O assunto foi adiado para reunião futura do colegiado. Item 16) O Sr. Ricardo Checchia 

apresentou as principais conclusões e aspectos relativos à Pesquisa Qualitativa realizada pelo Instituto Checon 

Pesquisa, nos meses de julho e agosto de 2021, com diferentes perfis de servidores públicos federais. A pesquisa 

teve por objetivo realizar um levantamento de ações e iniciativas que pudessem auxiliar a Funpresp-Exe a 

crescer e a melhorar sua prestação de serviços aos participantes. Como aspectos positivos, destacou a imagem 

favorável da Fundação e a credibilidade por parte dos servidores em relação ao que seja a Funpresp-Exe. 

Também foram ressaltadas as ótimas avaliações dos consultores; a propensão ao retorno dos “cancelados” e 

dos que desistiram, especialmente quando apresentada a cláusula de suspensão; as avalições positivas do 

atendimento e do site, e a ausência de menção a fraudes ou a uma imagem negativa da Fundação. Em seguida, 

foram apresentados dez temas desafiadores para os quais podem ser adotadas medidas, algumas sem grandes 

investimentos, que trariam retorno favorável para a Fundação. São eles: (i) insegurança – dificuldades de 

entendimento da matéria, falta de informação amigável e agradável aos interesses e expectativas do público-

alvo, histórico negativo de outros fundos de pensão; (ii) disparidades – dos participantes, o que deve ser levado 

em consideração em qualquer estratégia de comunicação que for adotada; (iii) comunicação – insuficiência de 

informações e falta de clareza dos participantes e não participantes, (iv) distanciamento – em relação aos 

participantes (por terem aderido) e não participantes (por não terem aderido), (v) posicionamento – assumir o 

papel de orientadora e consultora financeira do servidor, participante ou não, bem como trabalhar a imagem e 

o discurso do participante como “dono/sócio” da Fundação; (vi) captação – rever a estratégia de captação de 

não participantes no formato on-line, (vii) produtos – atualizar de forma permanente o portfólio de produtos; 

(viii) transparência – buscar perenemente pelo aumento da transparência; (ix) efetivação – adotar postura menos 

assertiva na adesão do servidor e mais de aconselhamento; e (x) complexidade do tema – traduzir a linguagem 

da previdência de uma forma mais didática, uma vez que os servidores têm consciência de que o tema é 

importante mas ficam inseguros com sua complexidade. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto e 

elogiaram o trabalho realizado, principalmente pelo volume de informações qualitativas relevantes a serem 

consideradas na elaboração da estratégia de comunicação da Fundação. Após, a Sra. Patrícia Mesquita informou 
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ao colegiado que, em decorrência do resultado da pesquisa, a adesão já está ocorrendo em dois cliques e que, 

tanto os consultores quanto o atendimento da Funpresp-Exe já deram início a uma abordagem de “educação 

financeira” para os novos entrantes. Sobre a questão da transparência, informou que todas as informações estão 

disponíveis na Internet e que são feitas campanhas temáticas. O maior desafio, no entanto, é conseguir engajar 

servidores e participantes no assunto previdência, que é um tema complexo. Que tipo de mídia, ferramenta, 

instrumento de comunicação deve ser utilizado para alcançar esse fim? Esse é o desafio. Na sequência, o 

conselheiro Dimas Ribeiro ressaltou a importância de divulgar o simulador do cálculo da aposentadoria, de 

modo que os participantes potenciais fiquem cientes da importância de se ter uma previdência complementar, 

especialmente para os servidores que entraram após 2013. Ao final, os conselheiros agradeceram a apresentação 

e pediram que sempre que a Gerência de Comunicação e Relacionamento tiver informações relevantes sobre 

pesquisa qualitativa e divulgação de informações, que dê conhecimento ao Conselho Fiscal. 

ENCERRAMENTO: A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 21 de março de 2022, 

às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Presidente do Conselho Fiscal, 

considerou encerrados os trabalhos às 13h57. E para constar, eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, 

lavrei e subscrevi esta Ata.    

 

Luís Ronaldo Martins Angoti 
Presidente do Conselho Fiscal 

 
 

Dimas dos Reis Ribeiro 
Conselheiro Titular 

 
               

Patrícia Brito de Ávila 
Secretária da Reunião 

Carlos Roberto Caixeta 
Conselheiro Titular 

 
 

Leandro de Lima Galvão 
Conselheiro Titular 
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