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Com a troca de governo, vieram também mudanças positivas importantes para 
o sistema de Previdência Complementar. Assume a Previc, órgão responsável 

pela supervisão das EFPCs, o Auditor Fiscal da Receita, ex-Secretário de Previdência 
Complementar e Ex-Diretor-Superintendente da Funpresp-Exe, Ricardo Pena Pinheiro, 
profissional técnico e profundo conhecedor do setor. A Revista conversou com Pena com 
exclusividade, ocasião em que foram discutidos a nova estrutura de fomento a ser criada 
dentro do supervisor, o aprimoramento dos produtos ofertados pelos fundos de pensão, a 
agenda prioritária do órgão e do governo e diversas outras pautas. Vale a leitura! Tratamos 
também, nas próximas páginas, do novo Ministério da Previdência, que finalmente 
retorna à estrutura do Poder Executivo com departamentos dedicados às várias áreas de 
competência da Previdência Complementar. 

Concomitantemente, na Abrapp, teve início uma nova gestão encabeçada por Jarbas 
de Biagi, e com ele a posse de dez novos Vice-Presidentes, sendo cinco titulares e cinco 
suplentes. Em segunda entrevista aqui publicada, igualmente merecedora de destaque, 
são compartilhadas as opiniões e análises dos novos Vices (titulares) da Associação, 
cada qual oriundo de uma das cinco regionais da Abrapp. Uma oportunidade valiosa 
de contato com diferentes visões e perspectivas para o sistema e, em especial, com as 
particularidades do conjunto de entidades pertencentes a cada região representada.

A comemoração do aniversário de 45 anos da Abrapp também torna o presente momento 
muito especial. Afinal, ao longo de quase meio século de existência, foram - e ainda são 
- muitas as lutas travadas e vitórias conquistadas, sempre na defesa total e irrestrita do 
segmento. Para contar um pouco dessa história, ouvimos ex-Presidentes da Associação 
desde os anos 80 às gestões mais recentes. Sem dúvida um relato interessante. Como parte 
da celebração, aliás, a Associação contratou, com exclusividade no Brasil, a versão legendada 
do excelente documentário anglo-holandês “Sua Vida de 100 Anos”, que agora disponibiliza 
às associadas. Mais informações e o depoimento do autor, o especialista em previdência 
mundialmente conhecido Theo Kocken, podem ser encontrados nas próximas páginas. 

A atuação da Abrapp continua, agora junto à consultoria especializada e ao governo, para 
que o CNPJ por Plano não signifique oneração adicional às entidades, em especial no que diz 
respeito à questão imobiliária e à incidência de ITBI sobre eventuais transações. A Associação 
também tem se mobilizado para defender a natureza privada das entidades frente a uma 
proposta trazida recentemente pelo Senador Paulo Paim, que pretende alterar a natureza 
jurídica das Funpresp (mais detalhes disponíveis em matérias distintas da presente edição).

Voltando-nos para os itens que figuram no topo da agenda internacional, tratamos da 
reforma do sistema suíço, referência mundial em cobertura de planos privados baseados 
no vínculo empregatício. No Reino Unido, passados mais de dez anos da introdução da 
Inscrição Automática, o governo estuda ampliar o alcance do mecanismo via a redução da 
idade e da faixa de renda de elegibilidade. 

Desejamos a todas e todos uma excelente leitura.

Flávia Silva 
Editora-Chefe
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Fique por dentro das 
AÇÕES e POSICIONAMENTOS
da sua Associação

■ ENCONTROS REGIONAIS 2023
Já estão abertas as inscrições para 
a série de Encontros Regionais 2023, 
que neste ano retornam ao formato 
presencial. A série tem início pelo En-
contro Sudoeste, que acontecerá em 05 
de abril, em São Paulo. 

Na programação, temas para engajar as 
associadas, como painéis sobre a agen-
da do segmento para 2023, a apresen-
tação do Planejamento Estratégico do 
grupo Abrapp, debates sobre o perfil da 

EFPC “do futuro” e novos produtos pre-
videnciários. Confira as datas e faça sua 
inscrição:

05/04 – Encontro Regional Sudoeste. Lo-
cal: Amcham Business Center. São Paulo 
(SP). Inscreva-se aqui!

19/04 – Encontro Regional Leste + Sudes-
te. Local: Windsor Florida Hotel. Rio de 
Janeiro (RJ). Inscreva-se aqui!

03/05 – Encontro Regional Centro-Norte 

+ Nordeste. Local: Golden Tulip Brasília 

Alvorada. Brasília (DF). Inscreva-se aqui!

10 a 12/05 – Encontro Regional Sul + 13º 

Encontro de Previdência Complementar 

da Região Sul. Local: Museu Oscar Nie-

meyer. Curitiba (PR). Este evento terá 

correalização de Previpar e Abrapp, com 

ampla programação intitulada: “O futuro 

chegou, mudar faz parte!”. Inscreva-se 

aqui!

■ 44º CBPP COMEÇA A SER CONSTRUÍDO
A Comissão Temática do Congresso Brasileiro de Previdência Pri-
vada definiu as primeiras diretrizes para a programação da 44ª 
edição do evento durante workshop virtual realizado no dia 08 de 
março. O tema central englobará a mensagem de “previdência 
para todos” e uma hashtag que convida à construção desse futuro 
hoje. “Temos o compromisso de levar a previdência para o maior 
número possível de pessoas. Saímos animados do workshop e 
com o desafio de fazer um congresso cada vez melhor”, avaliou o 
Diretor-Presidente da Abrapp, Jarbas Antonio de Biagi.

A Comissão Temática reúne cerca de 30 pessoas, entre lideran-
ças dos colegiados de Abrapp, Sindapp, ICSS, UniAbrapp e Co-
necta, gestores e outros participantes. A facilitação foi realizada 
por Saulo Bonassi, Sócio da Nodal Consultoria, em parceria com 
Ana Paula Peralta, da Brain Insights. O uso de ferramentas cola-
borativas em tempo real permitiu que todos fizessem sugestões.  

O grande objetivo da reunião foi estabelecer as bases do Con-
gresso, com a sugestão do tema central, grandes tópicos da 
agenda, indicações de possíveis palestrantes e inovações mais 
ousadas. Dentre os principais temas reunidos estão o uso da IA 
na previdência; transformação da liderança e da governança; 
evolução e simplificação do marco regulatório; inovações como 
sandbox e open finance; educação financeira; metodologias de 
gestão ágil; conexão entre previdência e saúde; ecossistemas de 
soluções, entre outros.

“Foi uma manhã muito rica, com grandes colaborações. É 
assim que se faz o maior congresso do mundo: com espírito 
associativo, pensando em nosso sistema e no que ele representa 
para a sociedade. Começamos a construir o maior congresso da 
história da Abrapp. Vamos fazê-lo acontecer”, observou o Supe-
rindente Geral, Devanir Silva. 

https://www.abrapp.org.br/encontros-regionais-2023-sudoeste/
https://www.abrapp.org.br/encontros-regionais-2023-leste-sudeste/
https://www.abrapp.org.br/encontros-regionais-2023-centronorte-nordeste/
http://www.previpar.org.br/13-encontro
http://www.previpar.org.br/13-encontro
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■ AUDIÊNCIA NO SENADO 
O Senador Paulo Paim (PT-RS) recebeu o Diretor-Presidente da Abrapp, 
Jarbas Antonio de Biagi, e o Superintendente Geral, Devanir Silva, numa au-
diência em Brasília, também no dia 14 de março. Participaram da reunião os 
assessores da Abrapp, Eduardo Lamers e Tarciana Xavier, além da assessoria 
do parlamentar. “Apresentamos as propostas legislativas para a construção 
de uma agenda positiva do nosso setor. O Senador Paim foi muito receptivo”, 
resumiu Biagi. 
Os representantes da Abrapp entregaram um documento com propostas tri-
butárias, algumas já incluídas no PL 5503/2019. Próximos passos incluem o 
envio de estudos e propostas mais detalhadas, bem como reuniões técnicas 
para a discussão de futuros projetos de lei.  A seguir, pontos do documento en-
tregue a Paim, a chamada “Agenda construtiva para o fomento da Previdência 
Complementar Fechada”:
1. Incentivo tributário para os trabalhadores de baixa renda;
2. Flexibilização da tabela regressiva de Imposto de Renda, chegando à alí-
quota zero para recursos com acumulação superior a 14 anos;
3. Incentivo fiscal para empresas patrocinadoras sujeitas a apuração do IR 
pelo lucro presumido;
4. Isenção para portabilidade de recursos destinados a custear planos de 
saúde;
5. Diferimento tributário para as contribuições pagas pelos empregadores 
para planos de previdência complementar fechada que correspondam as par-
ticipações dos colaboradores nos lucros e resultados das empresas;
6. Base cálculo para contribuição do PIS/PASEP, pelas entidades fechadas de 
previdência complementar, vinculada a folha de salários;
7. Dedução das contribuições extraordinárias efetuadas para entidades fe-
chadas de previdência complementar, na apuração do IR de pessoas físicas 
e jurídicas;
8. Permissão para que participantes e assistidos dos planos optem pelo re-
gime de tributação (progressivo ou regressivo) no momento de obtenção do 
benefício ou do resgate dos valores acumulados.

■ PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2023/24
O grupo Abrapp desenhou o seu planejamento estratégico para o biênio 2023-
2024. A ideia é continuar pavimentando o caminho para que em 2033 seja 
possível realizar o sonho de uma poupança de previdência privada que ultra-
passe 100% do PIB e alcance pelo menos metade da população.
Para tal, o planejamento do biênio foi desdobrado em 6 projetos, 20 ativi-
dades e 77 ações. Os projetos abrangem objetivos relacionados a ampliar o 
engajamento coletivo, aprimorar a gestão das EFPCs, simplificar o ambien-
te regulatório, expandir o posicionamento das entidades e seus públicos, e 
conscientizar sobre a necessidade da Previdência Complementar para todos.

■ REUNIÃO COM A PREVIC
O Diretor-Superintendente da Previc, Ricardo 
Pena, recebeu o Diretor-Presidente da Abrapp, 
Jarbas Antonio de Biagi, o Superintendente 
Geral, Devanir Silva, e os assesores da Asso-
ciação Tarciana Xavier e Eduardo Lamers em 
reunião realizada em Brasília, no dia 14 de 
março. “A pauta foi extensa. Fomos muito bem 
recebidos e sentimos que há sintonia entre o 
que aspiramos e o que o novo Diretor-Superin-
tendente pretende para a Previc”, disse Biagi. 

Durante o encontro, foi realizada a apre-
sentação de um levantamento realizado 
pela Abrapp junto a 116 associadas sobre os 
temas de fiscalização e monitoramento, li-
cenciamento, normas e orientação técnica, 
deixando clara a necessidade de repensar a 
regulação. “Existe um alto custo regulatório 
gerado pelo excesso de normas que merece 
reflexão”, comentou o Diretor-Presidente da 
Abrapp. Outros aspectos unânimes da pes-
quisa foram a demanda pela flexibilização 
do PGA e a (desnecessária) obrigatoriedade 
de auditoria interna para todas as EFPCs. A 
pesquisa mostrou ainda que a Previc tem de-
sempenho satisfatório nas ações de licencia-
mento e vem atuando de forma orientativa.  

Os representantes da Abrapp apresentaram 
também o processo de acompanhamento, 
pela Associação, de projetos de lei e 120 
proposições legislativas no último ano. Na 
sequência, elencaram os principais pontos 
para a construção de uma agenda positiva 
para o setor, com destaque para as pro-
postas tributárias, e outras pautas como a 
defesa do Ato Regular de Gestão e o Regime 
Sancionador, o aprimoramento da Resolução 
CMN n. 4994/2022 e o fortalecimento do con-
trato previdenciário. 

No curto-prazo, temas prioritários discutidos 
no encontro incluem o CNPJ por Plano; PGA; 
auditoria interna; transferência de patrocínio; 
critérios para constituição de provisões para 
perdas associadas ao risco de crédito dos 
ativos financeiros; destinação de superávit e 
equacionamento de déficits.



ANÚNCIO ATLANTIDA PERÍCIAS
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ESCUTA ATIVA,  
SUPERVISÃO NÃO-INTRUSIVA E 

RESPEITO AO ATO REGULAR DE GESTÃO

RICARDO PENA

Ricardo Pena tem uma 
visão bem ampla da Pre-
vidência Complementar 

Fechada: ocupou diferentes 
cargos na antiga SPC (Secre-
taria de Previdência Com-
plementar) até tornar-se seu 
titular. Foi Diretor-Presidente 
da Previc entre 2010 e 2011 
e, ainda, Diretor-Presidente 
da Funpresp-Exe por quase 

uma década. A experiência de 
gestor, fiscalizador e partici-
pante, atribuição conquistada 
mais recentemente, o torna-
ram, segundo suas próprias 
palavras, mais maduro e sen-
sível às necessidades do setor. 
“Chegamos com muita vonta-
de de fazer o sistema crescer”, 
diz, acrescentando que, para 
tal, é preciso “virar a chave”. 

FLÁVIA SILVA
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Nesta entrevista exclusiva, o Audi-
tor Federal e Doutor em Demogra-
fia discute estudos para flexibilizar 
as normas de solvência, a neces-
sidade de atrair patrocinadores, 
bem como trazer os investimentos 
diretos em imóveis de volta ao 
centro das discussões, proibição, 
aliás, que ele diz não compreen-
der bem. “É um pouco a visão de 
que fundação é banco e tem que 
ter tudo líquido”, observa. Tratar 
entidades diferentes de forma dife-
rente, segundo determina a SBR, e 
aprimorar o processo sancionador 
também são alguns dos assuntos 
abordados de forma aprofundada a 
seguir. “Minha perspectiva é tratar 
todos os dirigentes com boa-fé; 
eles estão imbuídos de boa-fé, são 
competentes, foram escolhidos e 
estão fazendo a gestão do plano.”

O senhor já passou, digamos 
assim, por todos os “lados” 
de um fundo de pensão. 
Liderou a SPC e a Previc, 
foi dirigente, tornou-se 
participante e agora volta à 
supervisão. Muda alguma 
coisa na sua perspectiva? 
Esse novo mandato será 
diferente dos anteriores? 

Ricardo Pena – Muda sim. Eu 
era auditor, fui galgando como 
gestor, assumi como Diretor, 
Secretário Adjunto e depois 
Secretário da Secretaria de 

Previdência Complementar (SPC). 
Fui dirigente por nove anos de 
uma fundação que começou do 
zero e também participante, e 
estive no governo de transição em 
novembro e dezembro, quando 
se discutiu o diagnóstico e as 
propostas para o setor. Eu tinha 
uma visão mais burocrata; agora 
venho com uma sensibilidade 
maior para os assuntos da 
previdência. 

Acredito que a previdência perdeu 
muita importância relativa nos 
últimos anos. O governo a deixou 
de lado e deu prioridade talvez 
para outra área. Nosso objetivo é 
tentar retomar a prioridade que 
a poupança, até pelo tamanho, 
importância e o que pode ser feito 
em termos de proteção social 
com os investimentos de longo 
prazo, teve nos mandatos do 
Presidente Lula e da ex-Presidente 
Dilma. Por exemplo, em termos 
de regime tributário, previdência 
do servidor, instituidor, regras 
de investimento. Muita coisa que 
foi feita sinalizou a importância 
do setor e eu acho que isso pode 
acontecer novamente.

Acredita que o governo 
atual dará o suporte 
necessário, tornando 
prioritárias as demandas e 
necessidades das EFPCs? 

Ricardo Pena – O governo está 

começando, eu não tenho nem 20 
dias1 no cargo. Há uma demanda 
muito grande das entidades, 
das associações. Primeiro a 
gente tem que conhecer o que 
está sendo feito, reorganizar, e 
realmente colocar essa agenda 
da necessidade de fazer com 
que o setor tenha prioridade. A 
orientação a partir do relatório de 
transição é fazer esse diagnóstico 
e tomar as ações necessárias. 
Dez medidas prioritárias foram 
sugeridas no relatório; agora é 
montar, no âmbito do Conselho 
Nacional de Previdência 
Complementar (CNPC), que vai 
ser pilotado pelo Ministério, um 
Grupo de Trabalho, a exemplo 
do que foi feito lá no primeiro 
mandato do Presidente Lula, 
para fazer uma revisão do marco 
regulatório, da supervisão e da 
fiscalização e ver o que pode 
ser melhorado, revisto. Esse é o 
primeiro pontapé, que acho que 
está perto de sair. 

Já existe uma linha de 
tempo mais palpável para 
que esse GT seja formado?

Ricardo Pena – A ideia é que a 
formação desse Grupo ocorra nos 
100 primeiros dias de governo. 
Depois teremos um prazo para 
o relatório, que será levado 
para o CNPC, para a Câmara 
de Recursos da Previdência 

1. Esta entrevista foi realizada no dia 17 de março.
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Complementar (CRPC) e para o 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN). A partir desse diagnóstico, 
a gente da um “kick off” de 
início da agenda de melhorias, 
aperfeiçoamentos e prioridades 
para que o setor possa se 
desenvolver.

Até porque não é algo 
que dependa só da 
Previc, já que há outros 
atores envolvidos...

Ricardo Pena – Sim, inclusive 
a Abrapp, participantes, 
empresas, governo. A ideia é 
que nós façamos um diálogo 
quadripartite para que se possa 
mediar as intenções do setor e dar 
um rumo a essas demandas de 
aperfeiçoamento. 

Poderia dar mais detalhes 
sobre a área de fomento a 
ser criada pelo supervisor? 
Quais as alternativas 
mais importantes para 
fazer o sistema crescer? 

Ricardo Pena – Nesses primeiros 
dias tenho constatado que havia no 
governo anterior uma visão de que 
fundo de pensão era banco: existe 
relatório de estabilidade, não pode 
ter imóvel, tem provisão de risco 
de crédito... Sobre o relatório 
de estabilidade, primeiramente 
essa palavra nem existe nas Leis 
Complementares 108 e 109. Lá 
diz que a ação do Estado, além 
de proteger os interesses dos 

participantes, é desenvolver a 
Previdência Complementar, em 
linha com o desenvolvimento 
econômico e social. Parece-me, 
ainda, que a autarquia tinha uma 
visão muito burocrática do setor, 
então a ideia é retomar o que havia 
no início do primeiro mandato do 
Presidente Lula, quando tínhamos, 
por exemplo, o Carlos de Paula 
cuidando da área de fomento. Essa 
é a minha intenção, mas ainda 
estamos montando a equipe. 
Proponho virar um pouco a chave.

Para você ter uma ideia, ano 
passado houve 600 pedidos de 
retirada de patrocínio. É muita 
coisa! O setor precisa trabalhar 
um pouco o estímulo. Creio 
que estamos vendo o estímulo 
do plano família, dos entes 
federativos, mas acho que teve 
nesse último período um excesso 
de regras, de regulação. Eu me 
assustei com o tamanho da 
coletânea de normas do setor. 
Lembro que no início era um 
caderno pequeno, agora é uma 
coisa enorme. A empresa que 
vê aquilo toma um susto. Eu, se 
fosse uma empresa, não entraria 
na Previdência Complementar. 
Durante a pandemia, cerca de 
80 empresas abriram capital na 
Bolsa, e isso é o símbolo maior 
do capitalismo brasileiro, mas 
pergunta quantas empresas 
abriram um plano de previdência? 
Aqui no nosso setor, nenhuma. 
Então alguma coisa está 
acontecendo. A gente precisa 

organizar essa agenda e ao mesmo 
tempo respeitar o ecossistema 
porque tem patrocínio de 
todo tipo: público, privado, de 
multinacional. 

Quando você ouve a Eletrobrás 
dizendo que vai contratar 1000 
pessoas e abrir um plano de 
previdência para elas, é uma 
ótima notícia, só que a gente 
precisa fazer isso mais vezes, com 
empresas grandes, médias... A 
ideia dessa área é poder organizar, 
ter um relacionamento com as 
entidades e com os patrocinadores 
e instituidores para saber o que 
está faltando para melhorar esse 
canal de fomento, de estímulo. 
Até nos entes federativos a gente 
está vendo alguns problemas nos 
planos que estão sendo criados: 
baixas taxas de contribuição, 
tem a situação dos Tribunais de 
Contas... precisamos desobstruir 
esses canais para desenvolver, 
ou seja, é preciso virar a chave. 
Não vai ser simples virar essa 
chave para que tenhamos 
fomento alinhado a políticas 
governamentais de crescimento. 
Esse é o objetivo porque a 
poupança previdenciária é algo 
muito bom para o País. Nos países 
desenvolvidos, eles estimulam a 
previdência privada.

Sim, como, por exemplo, 
via a adesão automática, 
que se mostrou muito eficaz 
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onde foi implantada.

Ricardo Pena – Eu fui pioneiro 
na adesão automática, que a 
gente fez lá na Funpresp. Fui 
no Congresso, conversei com 
deputado, depois com o relator, 
com o pessoal do governo. 
Quando montei a Funpresp, 
achei que ia ter uma fila de 
gente na fundação. No primeiro 
e no segundo mês, só 11% dos 
novos servidores entraram. 
Tinha resistência do sindicato... 
depois da adesão automática, 
esse percentual foi a 88%. Uma 
fundação que veio do zero hoje 
arrecada 1,5 bilhão por ano. Acho 
que é isso que está faltando: um 
pouco mais de iniciativas que às 
vezes são simples. Precisamos 
de estímulos para ajudar as 
pessoas a formarem a Previdência 
Complementar e vou trabalhar 
pra isso. Sei que os desafios são 
grandes, a própria estrutura da 
Previc hoje talvez não permita 
muita coisa em termos de pessoal. 
Para você ter uma ideia, o último 
concurso foi em 2010! Os sistemas 
de tecnologia também precisam 
melhorar, necessitamos entrar 
nessa agenda de simplificação 
e desburocratização para ver se 
reduzimos a percepção de excesso 
regulatório, que inclusive foi 
indicada em pesquisa recente feita 
pela Abrapp.

Então a questão regulatória 
seria o ponto de partida 

para o fomento?

Ricardo Pena – Nós precisamos 
virar a chave com relação ao que 
estava sendo feito; caso contrário, 
entraríamos num run off. Um 
estímulo seria, por exemplo, o 
governo anterior não tomar o 
Renda Mais, que é um produto 
de renda fixa, com um apelo de 
previdência. Aquele recurso, que 
foi um sucesso no lançamento, 
poderia estar aqui. Em que pese 
acreditar que todo esforço de 
previdência é válido, eu gostaria 
de defender um pouco a nossa 
experiência, que é vitoriosa. A 
gente já passou por muita coisa: 
CPIs, questionamentos, operação 
Greenfield. O setor continua de 
pé, resistente, e tem soluções de 
previdência para oferecer. 

Em entrevista ao blog da 
Abrapp, o senhor falou sobre 
a financeirização dos planos 
de estados e municípios, 
bem como do objetivo de 
“desenvolver e estimular as 
EFPCs para ofertar planos 
com soluções completas de 
proteção previdenciária”. O 
que pode ser melhorado? 

Ricardo Pena – Os planos de 
servidor público e os planos 
família são CD puros. Hoje tem 
muitos por aí e constatamos 
uma concentração. Até o final 
de fevereiro, 661 entes já haviam 
entrado e você tem basicamente 
quatro entidades que reúnem a 

maioria dos planos, normalmente 
ligadas a banco ou segurador. 
Esses planos na verdade estão 
oferecendo uma cobertura 
previdenciária baixa, com 0,5% 
a 2% de taxa de contribuição, 
o que vai gerar uma frustração 
daqui a alguns anos, e isso não 
é bom em termos de fomento. 
Um estudo da antiga Secretaria 
de Previdência mostrou que uma 
linha d’água mínima contributiva 
seria de 6,5%, então a gente vai 
passar a exigir algum estudo de 
taxa de reposição, de projeção de 
população ou de curva de salário 
dos entes para discutir um pouco 
os conceitos de previdência que 
estão faltando.

Esses planos também não 
oferecem cobertura de invalidez, 
morte, sobrevivência, e eu 
estou falando da experiência 
que vivi na Funpresp. Lá a 
gente construiu uma solução 
interna, ou seja, dentro da taxa 
de contribuição de 8,5%, tinha 
um pedaço destinado a esse tipo 
de cobertura. Logicamente há 
vários modelos, mas a gente quer 
discutir também essas coberturas; 
caso contrário, vira um plano de 
seguro: o participante paga, por 
exemplo, R$30 para previdência e 
vai comprar um seguro de R$200, 
com formação de pouca reserva. 
A reforma obrigou os entes a criar 
a Previdência Complementar 
e talvez essa primeira leva não 
tenha tido, até pelo volume, 
tanta acuidade com a questão 



PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR MARÇO/ABRIL 2021 | 11

ENTREVISTA 

previdenciária. Esse é o conceito 
de rever a financeirização dos 
planos.

A gente também deve rever 
internamente alguns requisitos 
porque, inicialmente, de 661 
entes, muitos vieram com um 
pacote, uma coisa meio acelerada 
de licenciamento automático. A 
gente pode até ajudar os entes a 
rever o conceito do plano. Esse 
é um trabalho de médio e longo 
prazo.

A questão dos investimentos 
diretos em imóveis deve 
ser revista? De que forma? 

Ricardo Pena – A gente estudou 
isso durante o governo de 
transição e realmente a restrição 
introduzida na Resolução do 
Conselho Monetário foi muito 
forte. Vale lembrar que os 
imóveis sempre estiveram no 
portfólio das fundações desde a 
primeira Resolução, lá em 1978. 
Naquele momento, inclusive, era 
obrigatório investir em imóveis 
até para estimular a construção 
civil, assim como em ações e 
títulos públicos. Depois da Lei 
Complementar 109 passou-se a se 
trabalhar com limites máximos, e 
o de imóveis foi sendo reduzido. 
Essa regra de 2018, na verdade, 
limitou a montagem do portfólio, 
e até hoje eu não entendo o 
porquê. O CPP (Canada Pension 
Plan), por exemplo, investe 
em imóveis aqui, comprou 

participação no Grupo Iguatemi, 
enquanto as fundações daqui não 
podem. Eu realmente queria que 
alguém me explicasse isso. 

O juro real do Brasil ficou negativo 
há três anos e, quando o juro 
está muito baixo, é excelente 
investir em imóveis, inclusive 
para a pessoa física. Então me 
pareceu que houve um certo 
preconceito com as fundações. 
Foi algo muito ruim, sobretudo 
porque, no longo prazo, será 
preciso vender, colocando as 
entidades numa situação de 
“corner”: ela é obrigada a vender 
o portfolio numa data, e o grupo 
de compradores, sabendo disso, 
vai fazer alguma combinação para 
forçar o preço para baixo. Imagina 
vender um imóvel por 6 milhões e 
um mês depois revender por 200 
milhões? Isso vai dar problema. O 
gestor vai estar protegido porque 
fez um leilão, mas alguém vai 
auferir um ganho que não era 
para ser auferido. Nosso objetivo 
é levar isso para o Conselho 
Monetário Nacional e retomar 
esse investimento adaptado à 
realidade. 

Também obrigaram as fundações 
que investirem em imóveis a ir 
para um fundo imobiliário, pagar 
imposto, taxa de administração... 
Para o gestor, isso é um absurdo. É 
um pouco a visão de que fundação 
é banco e tem que ter tudo líquido. 
Nos bancos está líquido porque há 
exigências de buffers, do Acordo 

da Basiléia. Eu estava na Funpresp 
durante a pandemia, quando o 
preço dos imóveis despencou. Foi 
oferecido para a gente o imóvel 
da sede da Funpresp com 40% 
de desconto e nós queríamos 
comprar, o que foi negado pela 
Previc. Ou seja, nem sede mais a 
fundação pode ter. Agora imagina 
se no Banco Central vão proibir o 
Bradesco de ter a Cidade de Deus? 
Eu duvido. Essa visão precisa ser 
adaptada e melhorada porque a 
lógica da diretriz de investimento 
do Conselho Monetário é abrir um 
cardápio de opções de acordo com 
o plano, se é BD ou CD, se está 
jovem ou pagando mais benefício, 
etc. 

É o gestor que vai montar o 
portfólio, então, pode haver 
fundações com mais apetite 
para investir no segmento, 
como por exemplo a Funcef, 
cujo patrocinador conhece o 
setor, financia imóveis e tem 
uma carteira imobiliária grande. 
Outras, por sua vez, não têm essa 
aptidão ou até mesmo restrições. 
Como são limites máximos, o 
objetivo da regra não é restringir, 
mas abrir um leque de opções, 
e é isso que pretendemos 
fazer: retomar e inserir esse 
segmento, talvez no mesmo 
patamar de 8%, permitindo que 
as entidades, assim como os 
fundos estrangeiros que estão no 
Brasil enxergando oportunidades, 
possam também realizar 
investimentos nessa área.
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O senhor já falou sobre 
uma regra “mais robusta” 
de solvência. O que 
vislumbra nesse sentido? 

Ricardo Pena – Pedi aos 
técnicos daqui, aos atuários, 
economistas, para estudar o 
que é possível, observando cada 
entidade, porque há entidades 
que não conseguem suspender 
contribuição extraordinária senão 
deixam de pagar benefício. Há 
uma linha d’agua, que é o índice 
de solvência, e que nos EUA está 
flutuando em 60%, que talvez 
pudéssemos definir por aqui para 
aqueles planos que têm condição 
de continuar honrando a folha 
de benefícios sem comprometer, 
com essa suspensão temporária, 
tanto a liquidez quanto a 
solvência. Desde 2018, com 
a Resolução 30, é exigido o 
equacionamento de planos que 
às vezes estão bem estruturados. 
Não se leva em conta os choques 
econômicos ou certa flutuação, 
que é normal: a economia cai e 
o plano com características de 
Benefício Definido, que depende 
da rentabilidade e de fatores 
demográficos, naquele momento 
está sendo exigido mais do que o 
necessário. 

Seria ter uma espécie de regra 
mais contracíclica, o que implica 
em entender que o plano 
pode ser ajustado no longo 
prazo, dando-lhe um waiver 
temporariamente até para ter 

uma regra melhor desenhada, 
alongando pagamentos. Falo isso 
porque hoje as empresas têm o 
Refis para dar carência, parcelar 
em várias vezes; os governos têm 
o regime de recuperação fiscal, 
que também dá carência, divide 
em parcelas e muda o indexador; 
os regimes próprios contam com 
20 anos para pagar suas dívidas 
previdenciárias... e o governo 
discute ainda aquele programa 
“Desenrola” para quem ganha até 
três salários mínimos, também 
com a ideia de carência, limpeza 
de dívidas. Por que a gente não 
pode pensar no que os americanos 
chamam de debt relief, que seria a 
liberação do fardo financeiro até 
determinado momento para que 
o negócio possa voltar depois com 
mais força? Se essa ideia não tiver 
viabilidade, nós a deixaremos de 
lado. 

Aí as pessoas podem pensar: mas 
Ricardo, isso significa perdoar as 
dívidas? Não. Haveria apenas um 
waiver temporário, até para ver 
se o plano está bem desenhado. 
No longo prazo, seria possível 
realmente equacionar a solvência 
se ele estiver mal estruturado, por 
exemplo. A ideia é estudar essa 
possibilidade de suspensão junto 
com uma regra mais alongada 
que leve em conta as flutuações 
econômicas. 

Que avaliação o senhor faz 
da Supervisão Baseada em 

Risco (SBR) atualmente?

Ricardo Pena – Na minha época, 
a gente fez um acordo com Banco 
Mundial e foi produzido um 
material que, me parece, foi feito 
parcialmente ou não foi feito. Na 
experiência que tive enquanto 
dirigente e na Previc, em alguns 
momentos, você via a fiscalização 
pedir informações que já 
possuía ou chegar uma equipe 
de auditores e pedir informação 
que estava disponível no site 
da entidade. No ano passado, 
foi aplicado um questionário 
sobre risco de crédito para todos 
as Entidades Sistemicamente 
Importantes (ESI) sem considerar 
o seu porte. Havia 200 quesitos 
dentro desse questionário.

 A Supervisão Baseada no Risco 
tem que levar em conta o porte, 
as características do plano. Você 
não pode nivelar todo mundo. 
Nivelava-se a Previ, que tinha um 
plano BD já maduro, com Petros 
e Funcef, que tinham déficit, com 
entidade de plano CD que estava 
começando, sem levar em conta as 
suas características. Aqui trata-se 
um pouco de reorientar o trabalho 
da supervisão porque muita coisa 
boa está sendo feita. Nos nove 
anos que passei na Funpresp, 
nunca houve um relatório da 
supervisão e agora parece que 
existe um relatório de ciclo curto 
e ciclo médio. É como ter uma 
“DR”. Minha mulher me chama e 
fala: vamos bater um papo sobre 
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o que está dando errado e o que 
está dando certo. Não havia um 
retorno da equipe de supervisão 
do que estava sendo feito. O papel 
da supervisão é ser proativa, 
saber o limite dela para não ser 
intrusiva na gestão, na decisão da 
governança da entidade. Pretendo 
também segmentar mais porque 
hoje há uma segmentação em 
cima apenas das 18 [ESI], mas a 
gente precisa pensar os universos 
das médias e pequenas. É lógico 
que temos carência de pessoal e 
de tecnologia no órgão, por isso, 
vamos precisar adaptar um pouco 
e hierarquizar os objetivos da 
supervisão.

O senhor também defendeu, 
em entrevista ao blog da 
Abrapp, a necessidade de 
“alinhar um novo processo 
sancionador”. No que 
consistiria esse alinhamento?

Ricardo Pena – Hoje temos o 
Decreto 4942, que vai fazer 20 
anos e, durante esse tempo, muita 
coisa aconteceu no setor. Naquele 
momento, lá em 2003, eu estava 
na Previc. A fiscalização era em 
papel, defasada em três meses, 
ou seja, muita coisa melhorou em 
termos de supervisão. Por isso, 
precisamos adaptar o modelo de 
waiver contido no art. 22. Hoje 
já existe o TAC... Nosso objetivo 
não é autuar dirigentes ou aplicar 
autos de infração. Isso está escrito 
inclusive na Lei Complementar 

109, na exposição de motivos. 
Nosso objetivo é fiscalizar o 
equilíbrio financeiro, as condutas, 
estimular boas práticas. Nunca 
foi de ser um delegado de polícia 
que sai com um cassetete batendo 
em todo mundo. Quando falo em 
alinhar, me refiro à Supervisão 
Baseada em Risco e o regime 
sancionador. Eu não estou 
dizendo que vamos tolerar ilícitos, 
infrações, mas em princípio 
o que a gente quer estimular 
é o que está na Resolução 13, 
que é o ato regular de gestão. A 
minha perspectiva é tratar todos 
os dirigentes com boa-fé. Eles 
estão imbuídos de boa-fé, são 
competentes, foram escolhidos e 
estão fazendo a gestão do plano. 
Mas é lógico que se tiver algum 
desvio, infração, ele vai cair no 
regime sancionador.

Talvez seja necessário melhorar a 
descrição das infrações, o grau das 
penalidades, e acabar com aquela 
percepção de que se tomou uma 
multa, caiu numa blacklist. Não 
vai haver blacklist. Ano passado 
tomei quatro multas e minha 
carteira não foi apreendida. 
Paguei as multas e continuei 
dirigindo. A pena capital, que é a 
inabilitação, também precisa ser 
melhor caracterizada. O objetivo 
é retomar o aprimoramento do 
regime sancionador e vincular 
à SBR, criando dispositivos que 
permitam correções e adaptações 
desde que não prejudique o plano, 
a entidade e o participante. 

De que forma a Abrapp pode 
contribuir para o trabalho 
da Previc daqui para frente? 

Ricardo Pena – A Abrapp cumpre 
um papel fundamental porque 
ela é a voz da representação das 
entidades. Seu papel também está 
na Autorregulação, na formação, 
com a UniAbrapp, e também 
como ator que tem assento no 
CNPC e na CRPC. Nós respeitamos 
muito a Abrapp e ela pode 
contribuir com sugestões, críticas. 
Achei excelente essa pesquisa 
que recebemos recentemente. 
Enquanto dirigente, eu era 
cobrado pelo participante, queria 
saber o que ele gostaria que fosse 
atendido. Montamos postos de 
atendimento e eu mesmo ia lá 
atender o participante para saber 
o que estava faltando, o que podia 
ser melhorado, ouvir as queixas.

A autarquia também tem que 
ter essa escuta ativa, temos 
relacionamento com o mercado. 
Nosso papel é fazer o melhor 
e o papel que a Abrapp exerce 
é fundamental para que a 
gente possa se aperfeiçoar, 
reconhecendo que temos um 
papel de Estado, o que às vezes 
não é fácil. Acho que a Abrapp 
pode fomentar, ser a voz do 
sistema naqueles casos em que 
é importante o Estado estar 
antenado e ouvindo os atores, as 
entidades, empresas, dirigentes, 
participantes e assistidos.  ■



ANÚNCIO BRADESCO
Entre a melhor  
gestora de Previdência 
e o melhor banco 
para investir,

Material de divulgação. ¹Ranking publicado no Guia Valor Econômico, novembro de 2022: Melhor gestora geral, Melhor gestora no período de 1 ano, Melhor gestora no período 
de 3 anos, Melhor gestora Previdência Ações e Melhor gestora Previdência Multimercado. ²Ranking MBPI (Melhor Banco e Plataforma para Investir) publicado pela revista Forbes 
Brasil em fevereiro de 2023: o Bradesco ficou em primeiro lugar na categoria Geral (plataformas não são consideradas), Primeiro lugar entre os bancos (plataformas não são 
consideradas) na categoria Varejo e Primeiro lugar na categoria Alta Renda. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 
E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos 
de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Fone Fácil Bradesco:  
4002 0022/0800 570 0022. SAC – Alô Bradesco: 0800 704 8383. SAC – Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099. Ouvidoria: 0800 727 9933. bram.bradesco

146019_Aldeiah_Bradesco_Assests_Management_Anuncio_420x275mm.indd   1146019_Aldeiah_Bradesco_Assests_Management_Anuncio_420x275mm.indd   1 02/03/23   21:0802/03/23   21:08



ANÚNCIO ANÚNCIO 
Entre a melhor  
gestora de Previdência 
e o melhor banco 
para investir,

Material de divulgação. ¹Ranking publicado no Guia Valor Econômico, novembro de 2022: Melhor gestora geral, Melhor gestora no período de 1 ano, Melhor gestora no período 
de 3 anos, Melhor gestora Previdência Ações e Melhor gestora Previdência Multimercado. ²Ranking MBPI (Melhor Banco e Plataforma para Investir) publicado pela revista Forbes 
Brasil em fevereiro de 2023: o Bradesco ficou em primeiro lugar na categoria Geral (plataformas não são consideradas), Primeiro lugar entre os bancos (plataformas não são 
consideradas) na categoria Varejo e Primeiro lugar na categoria Alta Renda. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 
E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos 
de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Fone Fácil Bradesco:  
4002 0022/0800 570 0022. SAC – Alô Bradesco: 0800 704 8383. SAC – Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099. Ouvidoria: 0800 727 9933. bram.bradesco

146019_Aldeiah_Bradesco_Assests_Management_Anuncio_420x275mm.indd   1146019_Aldeiah_Bradesco_Assests_Management_Anuncio_420x275mm.indd   1 02/03/23   21:0802/03/23   21:08

https://www.uniabrapp.org.br/site/pages/pt-br/previdencia-e-coisa-de-jovem


ANÚNCIO SANTANDER

Onde evolução
e tradição se encontram

Rating Máximo da Moody’s3:
 • Capacidade de gestão
    amplamente reconhecida;
 • processo disciplinado de
    decisão de investimentos;
 •  cultura voltada à gestão
    e ao controle de riscos;
 • desempenho sólido, ajustado     
    ao risco de seus fundos.

Nosso objetivo é ser o melhor fornecedor
de soluções de investimento.

Somos uma empresa verdadeiramente
global, aproveitamos nosso profundo
conhecimento local na Europa e na
América Latina e trabalhamos como
uma só SAM em todo o mundo.

Maior gestora 
estrangeira com 
presença no Brasil.¹

4ª maior gestora no 
Atacado (Institucional 
e Corporate).¹

Mais de 585 fundos, 
com mais de  
720 mil clientes.²

(1) Fonte: ANBIMA – Ranking de Gestão, Dezembro/2022. 
(2) Fonte: Santander Asset Management, Janeiro/2023. 
(3) Moody’s, Novembro/2022.

Um caminho,
múltiplas habilidades!
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DEFENDENDO  
O SETOR HÁ QUASE  

MEIO SÉCULO
Ex-Diretores-Presidentes da Abrapp compartilham memórias 

e lutas de seus mandatos para proteger direitos e 
fomentar a Previdência Complementar Fechada

PAULO HENRIQUE ARANTES

A história da Abrapp con-
funde-se com a história 
do regime fechado de 

Previdência Complementar. 
Essa é a constatação comum 
aos gestores ouvidos pela Revis-
ta para contar um pouco dos 45 
anos da Associação. Jarbas de 
Biagi, atual Diretor-Presidente e 
atuante no sistema desde o seu 
nascedouro, perpassa algumas 
das frentes de ação em que a 
Abrapp exerceu papel decisivo. 
“Podemos destacar o tratamen-
to tributário, a tabela regressiva 
do Imposto de Renda, a criação 

da Lei Complementar nº 109, os 
institutos e a regulação do seg-
mento.”

Sua voz é decisiva no Con-
selho Nacional de Previdência 
Complementar (CNPC) e no 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN). “A Abrapp tem se mos-
trado uma entidade completa 
em relação à proteção do seg-
mento porque cuida das entida-
des, da estruturação dos panos 
de benefícios e dos investimen-
tos, bem como da simplificação 
dos processos e da Autorregula-
ção”, observa Biagi.
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Anos 80-90 - Tributação justa
Mas se fosse preciso escolher uma só pessoa para 

contar a história da Abrapp, essa pessoa seria Devanir 
Silva, que gerencia a Associação há 40 anos – primeiro 
como Secretário-Executivo e, desde 1990, como Supe-
rintendente-Geral. Ele lembra que a Abrapp foi criada 
em 1978, dentro da Fundação Promon, para ocupar o 
vazio deixado por outra entidade já existente, a Anapp 
(Associação Nacional de Previdência Privada), repre-
sentante das entidades abertas.

Os fundos de pensão surgiram no âmbito esta-
tal, em 1977, ano em que foi editada a primeira lei 
do setor. Segundo Devanir, essa modalidade previ-
denciária foi criada logo que o Estado adquiriu con-
dições de contratar pelo regime celetista, já que não 
poderia fazê-lo pelo regime estatutário. Os desafios 
estavam só começando.

O primeiro grande embate da Abrapp ocorreu 
em 1983, quando o Decreto nº 2.065 retirou a imuni-
dade tributária das entidades. “O sistema merecia um 
tratamento tributário justo, porque, afinal de contas, 
as pessoas faziam uma renúncia de longo prazo em 
prol de um plano previdenciário”, pondera Silva. Na-
quele ano, a Associação organizou uma luta judicial 
“fantástica”, nas palavras do Superintendente-Geral, 
que se estenderia até o início dos anos 2000, quando 
foi instituído um regime especial de tributação para 
as EFPCs. “A Abrapp preparou uma Emenda – reuni-
mos 1 milhão de assinaturas – que foi levada ao Con-
gresso Nacional, sob a liderança de Ulysses Guima-
rães. Infelizmente, a Emenda não foi aprovada, mas 

se estabeleceu uma grande capacidade de 
mobilização, que foi importante”, recorda 
Silva.

Anos 2000 - Tratamento 
prioritário e Leis 
Complementares

Antes de ser eleito pela primeira 
vez Presidente da República, em 2002, 
Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se com 
a Abrapp, representada pelo seu então 
Diretor-Presidente, Mizael Vaz, e também 
por Devanir Silva. Delineou-se ali um tra-
tamento prioritário ao sistema fechado 
de Previdência Complementar. “O Lula, 
na oportunidade, demonstrou enten-
der o papel dos fundos de pensão como 
agentes de proteção social e alavancado-
res dos projetos estruturantes do Brasil”, 
rememora Devanir Silva.

De fato, no primeiro mandato de Lula 
criou-se a Lei nº 11.053, a norma tributá-
ria dos fundos de pensão, que na opinião 
do Superintendente-Geral é uma das mais 
avançadas do mundo. “Temos muito orgu-
lho disso, resultado de um trabalho capi-
taneado pela Associação. Por meio dessa 
Lei tivemos um diferimento tributário, ou 
seja, o participante abate do Imposto de 
Renda aquilo que contribui. Ele não tribu-
ta na acumulação, só no resgate.”

As normas definidoras da Previ-
dência Complementar de hoje - isto é, 
as LCs nº 108 e 109 (2001) - também não 
emplacariam sem a atuação da Abrapp. E 
num momento em que o sistema era bas-
tante contestado, com o termo “Estado-
-empresário” enfraquecendo-se diante do 
chamado “custo-Brasil”. Silva rememora: 
“Essa era uma visão equivocada. Justa-

O primeiro grande embate da Abrapp 
ocorreu em 1983, quando o Decreto nº 2.065 
retirou a imunidade tributária das entidades
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mente com a Previdência Complemen-
tar como instrumento de política de RH 
é que se alavancaram muitos projetos. 
Novamente nós entramos defendendo o 
aprimoramento do sistema”.

As Leis Complementares nº 108 e 
109 vieram como resposta à grave crise de 
1995, quando houve uma CPI dos fundos 
de pensão, considerada pelo Superinten-
dente-Geral como uma CPI artificial, sem 
fundamento. “Isso ficou provado. O siste-
ma saiu mais sólido da CPI.”

O destemor com que enfrentou de-
safios em nome das EFPCs e em favor do 
aperfeiçoamento do sistema credenciou a 
Abrapp a chegar ao que é hoje. O Sindapp 
(Sindicato Nacional das Entidades Fecha-
das de Previdência Complementar) é seu 
filho, desempenhando importante papel 
de facilitador de negociações trabalhistas, 
defesa do ato regular de gestão e  promo-
ção da ética nos fundos de pensão. O ICSS 
só se tornaria um importante órgão certi-
ficador graças à visão da Associação sobre 
a necessidade de qualificação de gestores. 
Pela Uniabrapp, nascida em 2015, já pas-
saram 25 mil alunos e neste ano tem lugar 
seu nono MBA. A Conecta, por sua vez, 
fornece às associadas a expertise necessá-
ria à inovação. Já o Congresso Brasileiro 
de Previdência Privada, cuja 44ª edição 
acontece em 2023, é reconhecidamente 
um dos melhores do mundo.

Assembleia Constituinte
Paulo Mente presidiu a Abrapp no 

primeiro período pós-redemocratização 
do País, durante a Assembleia Nacional 
Constituinte, convocada pelo Presiden-
te José Sarney em 1985 e encerrada em 

1988 com a promulgação da Constituição Cidadã. 
“A grande conquista da gestão que presidi foi, sem 
dúvida, a manutenção da Previdência Complemen-
tar no texto constitucional e a abertura dos canais 
de comunicação permanente com o Poder Público”, 
salienta Mente.

O ex-Diretor-Presidente lembra que, na época, 
vivia-se o “temor latente” de eventual reforma da 
Lei nº 6.435, do regime militar, e da possibilidade 
de retirada de direitos, especialmente no âmbito 
das estatais. Ao assumir a Abrapp, Mente carrega-
va a experiência de interventor do Governo Federal 
no fundo de pensão do Banco Comind, afetado pela 
quebra da instituição. “O bom termo da intervenção 
no Comind, com total preservação dos direitos até 
então concedidos aos aposentados e pensionistas, 
mostrou a capacidade do sistema de se autoproteger, 
o que foi um ponto muito positivo para que a Pre-
vidência Complementar fosse mantida, e até priori-
zada, no novo texto constitucional de 1988”, destaca.

Para Paulo Mente, a história da Abrapp pode ser 
dividida em dois grandes capítulos. O primeiro, nos 
seus primeiros 20 anos, foi centrado na formação de 
princípios institucionais, na consolidação dos pro-
gramas de benefícios e no crescimento dos planos 
empresariais estruturados na forma de benefícios 
definidos. “Nessa fase, consolidou-se a legislação re-
guladora, com o amadurecimento das estruturas de 
controle do Poder Público”, nota.

Na segunda fase, argumenta o gestor, uma vez 
consolidado o patrimônio setorial, observou-se a mi-
gração dos planos para um sistema de contribuição 

As Leis Complementares nº 108 e 109 vieram 
como resposta à grave crise de 1995, ano de 
criação da primeira CPI dos fundos de pensão
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“mais ameno” para as empresas, mediante a paula-
tina reversão dos planos de benefícios garantidos e 
maior preocupação voltada à capitalização das reser-
vas constituídas. 

“Hoje, com a representatividade do patrimônio 
acumulado, a Abrapp significa uma âncora eficaz para 
a sobrevivência do setor”, diz Paulo Mente. Contudo, 
ele alerta que tem sido observado, em alguns planos 
de Contribuição Definida, que as rendas concedidas 
não emparelham com as expectativas dos participan-
tes, fazendo com que o nível de insatisfação tenda a 
crescer. “Isso ocorre, principalmente, pela instabilida-
de dos mercados financeiros, exigindo severa obser-
vância de oportunidades pelos gestores.”

Aprimoramento legal e normativo
Quando José Mendonça assumiu a Presidência 

da Abrapp em 2008, o esforço dava-se no sentido do 
aprimoramento das práticas e da base legal e norma-
tiva do sistema. “Muito já vinha sendo feito. Eu e os 
Presidentes que me sucederam cuidamos de acelerar 
o processo e reconhecer a urgência de transformar 
ideias em ações, buscando o fomento da Previdência 
Complementar Fechada”, conta Mendonça.

Poucos anos antes tinham entrado em cena 
as Leis Complementares nº 108 e 109 (2001).  Poste-
riormente veio a Resolução CGPC nº 13, importante 
marco de governança, e a Lei nº 11.153, que avançou 
na questão tributária, arcabouço ao qual somou-se o 
Código de Princípios Éticos e Condutas. Como lem-
bra Mendonça, ainda não existia a Previc (Superin-
tendência Nacional de Previdência Complementar), 
cuja criação significaria “uma importante evolução 

institucional, para a qual a Abrapp contri-
buiu bastante”.

Ao lado da Previc, a Secretaria de 
Políticas de Previdência Complementar, o 
Conselho Nacional de Previdência Com-
plementar e a Câmara de Recursos de 
Previdência Complementar formaram um 
colchão de segurança em termos regulató-
rios e fiscalizatórios. “O sistema começava 
a acelerar seus passos na direção da varie-
dade dos produtos que temos hoje, como 
PrevSonho, Plano Família e o Instituto 
Corporativo”, observa Mendonça. 

Outra conquista citada pelo 
ex-Presidente foi a criação do Cejuprev, o 
Centro de Estudos Jurídicos da Previdên-
cia Complementar, que promoveu a apro-
ximação entre o sistema e a magistratura 
ao ajudar juízes, desembargadores e mi-
nistros a melhor entendê-lo.

Sobre a atuação da Abrapp nos dias 
de hoje, Mendonça destaca a adaptação 
às transformações tecnológicas como 
ponto fulcral. Na sua avaliação, a Asso-
ciação hoje fornece os meios para que as 
associadas deem um salto tecnológico, 
aproximando-se das startups, ao viabilizar 
o hub e o Hackaton. “O Hackaton é uma 
verdadeira maratona de profissionais de 
TI e de IA desafiados a encontrarem as 
melhores soluções para as situações en-
frentadas pelo sistema.”

A segunda CPI
Foi na gestão de José Ribeiro 

Pena Neto (2014-2016) que se criou a 
UniAbrapp, consagrada fonte de conheci-
mento no campo da Previdência Comple-
mentar. Também teve início o processo 
de Autorregulação, em parceria com o 

 “Eu e os Presidentes que me sucederam 
cuidamos de transformar ideias em ações, 
buscando o fomento”, diz José Mendonça
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Sindapp e o ICSS, via a  edição do Código 
de Autorregulação em Governança de In-
vestimentos. 

Em termos de desafios políticos, 
2015 foi um ano emblemático: instalou-se 
no Congresso Nacional a segunda CPI dos 
Fundos de Pensão. “A participação ativa 
da Abrapp na CPI transformou um limão 
numa limonada. Demonstramos que pon-
tos fora da curva não poderiam ser gene-
ralizados e colaboramos na produção de 
um relatório de alto teor técnico, que fo-
cava no fortalecimento da governança das 
entidades”, recorda Pena Neto.

A seu ver, a Abrapp é protagonista na 
história da Previdência Complementar e, 
com certeza, continuará sendo. Para tal, 
precisa ser mais proativa do que nunca, 
“mostrando que o sistema é parte da solu-
ção para o grave problema social da pro-
teção ao idoso e, simultaneamente, im-
portante fonte de financiamento de longo 
prazo, fundamental para a retomada do 
crescimento econômico do País”, aposta o 
ex-Presidente. 

Portas abertas
Mas onde, afinal, reside a força 

da Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complemen-
tar? Segundo Luís Ricardo Marcondes 
Martins, que a presidiu entre 2017 e 2022, 
tamanha pujança vem de um sistema 
que paga quase 100 bilhões de reais por 
ano para cerca de 1 milhão de pensionis-
tas, e que é indispensável ao desenvolvi-
mento do Brasil. “A Abrapp teve atuação 
marcante em todas as crises pelas quais 
o sistema passou ao longo da história. Ela 
sempre esteve ao lado do segmento, foi 

visionária e esteve à frente de inúmeras sugestões, 
medidas e alternativas”, afirma Martins.

O dia a dia no comando de uma instituição de 
tamanha importância pode reservar contratempos. 
No caso de Martins e da Abrapp, no entanto, posto 
e instituição significaram portas se abrindo. “Estive 
em contato com vários representantes da sociedade 
civil, Febraban, Anbima, Poder Executivo em níveis 
federal, estadual e municipal. Estivemos na Vice-
-Presidência da República, Ministérios da Fazenda e 
Previdência, com ministros do STF e STJ. Fomos sem-
pre fundamentais em propostas de aperfeiçoamento, 
num posicionamento político com viés técnico”, re-
corda. 

O início da discussão da reforma tributária, 
no ano passado, foi um tema agudo para as EFPCs, 
quando se tentou retirar-lhes o diferimento tribu-
tário. Martins lembra que a Abrapp buscava mais 
benefícios e a Receita Federal queria restringi-los. 
“Com muito diálogo, fomos sensibilizando-os para 
a importância de fomentar a Previdência Comple-
mentar como investimento de longo prazo”, lembra 
o ex-Presidente.

Martins observa ainda que questões do sistema 
afeitas ao Poder Judiciário sempre foram tratadas 
sob liderança da Associação, com desfechos positivos 
na maioria das vezes. Uma delas foi especialmente 
marcante: o acordo das OFNDs (Obrigações do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento), após o trâmite de uma 
ação por 35 anos. “Alcançamos o maior acordo da his-
tória da Advocacia Geral da União, com os fundos de 
pensão recebendo 9 bilhões de reais”, comemora. ■

Gestão de José Ribeiro Pena Neto (2014-2016) 
foi marcada pelo nascimento da UniAbrapp 
e do processo de Autorregulação
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VIDAS MAIS LONGAS, 
A BOMBA-RELÓGIO PREVIDENCIÁRIA

A longevidade humana é algo 
digno de comemoração; a 
má notícia é que os siste-

mas previdenciários, desprepara-
dos, apresentam déficits cada vez 
maiores, acarretando aumento 
dos níveis de pobreza na velhice. 
Com boa dose de humor, ironia 
e otimismo, numa abordagem 
inédita até então, o documentá-
rio “Your 100-year life” - ou “Sua 
vida de 100 anos”, idealizado pelo 
renomado especialista em riscos 
holandês Theo Kocken, traz uma 
fotografia do atual cenário de 
precariedade do financiamento 
de vidas mais longas por meio 
de relatos pessoais e análises de 
especialistas. O projeto propõe 

reflexões sobre o conceito de apo-
sentadoria e velhice, qualidade 
de vida na idade avançada e o seu 
financiamento. Lançado em 21 de 
setembro do ano passado na Ho-
landa e em fevereiro de 2023 no 
Canadá, o filme chega agora ao 
Brasil pelas mãos da Abrapp, que 
disponibiliza a versão legendada 
em português às associadas.

“Descobri que, mundo afora, 
tanto em países com populações 
jovens como Gana, quanto em so-
ciedades já envelhecidas como o 
Japão, lidamos da mesma maneira 
com o problema: nós o ignoramos 
até que seja tarde demais”, obser-
va Theo Kocken, que é fundador da 
gestora anglo-holandesa de previ-

Comemorando seus 45 anos de existência, Abrapp disponibiliza, 
com exclusividade no Brasil, o filme “Sua vida de 100 anos”, que 

propõe nova visão sobre a vida, trabalho e a aposentadoria

dência e riscos Cardano, atual Pre-
sidente da Cardano Development 
Foundation, que promove o desen-
volvimento de mercados financei-
ros em economias de fronteira e 
Professor de Gestão de Riscos da 
VU University (Amsterdam) e da 
NWU (África do Sul). “Espero que, 
com o filme, leigos, especialistas 
e reguladores tomem consciência 
dos problemas que enfrentamos 
e criem políticas bem-sucedidas 
para evitar a pobreza na velhice, 
fornecendo estímulos para que 
tenhamos idosos ativos e realiza-
dos.” 

Kocken já havia produzido 
dois filmes anteriormente - inti-
tulados “Risky Business and the 

FLÁVIA SILVA
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Business of Risk” (2010) e “Boom 
Bust Boom” (2015) - em colabora-
ção com Terry Jones, um dos inte-
grantes do grupo de comediantes 
britânico Monty Python, que co-
nheceu durante uma competição 
beneficente de ciclismo em que 
participou junto com o também 
especialista em previdência Keith 
Ambachtsheer. Mesmo sem Terry 
Jones, “Your 100-year Life” é re-
cheado de sequências bem-humo-
radas.  

Todavia, a obra aborda ques-
tões de interesse global com serie-
dade, a partir de insights, fatos e 
relatos emocionantes e motivado-
res de pessoas das mais diversas 
nacionalidades. “Eu quis destacar 
como muitas sociedades vêm li-
dando mal com o envelhecimento 
e, ao mesmo tempo, propor solu-
ções criativas que incutam propó-
sito e até alegria a esse processo. 
Um documentário é uma ferra-
menta eficaz para alcançar esses 
objetivos.”

Além de Keith Ambachtsheer, 
fundador da KPA Advisory Services 
e um dos maiores especialistas em 
previdência do Canadá, diversos 
profissionais de renome oferecem 
depoimentos contundentes, como 
David John (Assessor Sênior de Es-
tratégia Política do AARP Institute 
dos EUA), Larry Kotlikoff (Profes-
sor de Economia da Universida-
de de Boston), Josephine Cumbo 
(Correspondente Global de Previ-

dência do Financial Times) e Don 
Ezra (consultor previdenciário e 
autor de inúmeras obras sobre o 
assunto), entre outros. Segundo 
Ezra, o documentário não tem 
como pretensão dizer às pessoas 
o que fazer. “São propostas algu-
mas soluções e compartilhadas 
experiências. É basicamente um 
prelúdio para uma discussão bem-
-embasada”, resume.

Os assuntos abordados no 
filme evoluíram com o tempo, ex-
plica Kocken. A pobreza na velhi-
ce seria o tema original, mas daí 
surgiu a necessidade de ressaltar 
um fato que o especialista con-
sidera importantíssimo: como a 
longevidade aumenta devagar, as 
respostas ao fenômeno e às suas 
consequências não têm sido ade-
quadas. “A nossa expectativa de 
vida tem aumentado num ritmo 
lento, porém consistente, há mais 
de um século. Porém, a lentidão 
com que isso ocorre faz com que 
o problema passe despercebido 

pela classe política, ainda que os 
desdobramentos sejam graves.”

Ezra concorda com Kocken. 
“Uma coisa que me marcou muito 
em relação ao filme foi que apesar 
de a longevidade estar aumentan-
do, isso ocorre de forma bastante 
gradual. Então não representa um 
choque repentino para o mundo.” 
Se o processo fosse mais rápido, 
acrescenta o consultor, talvez as 
pessoas reagissem, buscando se 
ajustar à nova realidade. 

Além disso, praticamente 
nada vem sendo feito para ajudar 
as pessoas a terem uma fase pós-
-trabalho mais satisfatória, o que 
levou Kocken a procurar compre-
ender como melhorar esse estágio 
da vida. “A pobreza na velhice au-
menta ao mesmo tempo em que 
se observa a exclusão das pessoas 
mais velhas do mercado de traba-
lho, o que os isola socialmente, 
gera decadência física e mental 
acelerada, e remove qualquer pro-
pósito do tempo que lhes resta.”

Histórico traçado
Na opinião de Keith 

Ambachtsheer, o documentário 
carrega três mensagens princi-
pais. A primeira é que “demogra-
fia é destino”, afirmação atribu-
ída ao sociólogo Augusto Comte 
(1798-1857). “O filme traça a histó-
ria dos planos de pensão a partir 
dos bônus de aposentadoria pagos 

Como a longevidade
aumenta devagar, as 

respostas ao fenômeno 
e às suas consequências 
não têm sido adequadas
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aos militares do império romano, 
britânico e da guerra civil ameri-
cana”, destaca.

Também há menção à in-
trodução, pelo Chanceler alemão 
Otto von Bismarck, do primeiro 
sistema previdenciário estatal, 
em 1889, no qual vigorava a idade 
mínima de aposentadoria de 70 
anos (posteriormente reduzida 
para 65) numa época em que a 
expectativa de vida ao nascer na 
Europa era de apenas 47 anos. 
“Quando o Presidente Roosevelt 
introduziu a Seguridade Social 
nos Estados Unidos 70 anos de-
pois, ele definiu a idade mínima 
em 65 anos. Desde então, a expec-
tativa de vida ao nascer no país 
subiu de 60 para 80 anos”, com-
plementa Ambachtsheer.

O filme deixa claro, portan-
to, que as idades de aposentado-
ria foram originalmente defini-
das bem acima das expectativas 
de vida, resultando em muitos 
contribuintes e poucos benefi-
ciários previdenciários. Porém, 
com o passar do tempo, viver 
além dos 65 anos tornou-se cada 
vez mais provável, gerando au-
mento constante dos benefícios 
devidos. Uma opção, concordam 
especialistas, é elevar a idade de 
aposentadoria de acordo com o 
aumento da expectativa de vida. 
Mas, como o documentário evi-
dencia, tal medida é considerada 

extremamente impopular pela 
classe política. 

Economia 
Comportamental 

Para o consultor canadense, 
a segunda mensagem deixada pelo 
documentário é que a Economia 
Comportamental é importante. As 
teorias econômicas baseadas no 
livro de Adam Smith denomina-
do “A Riqueza das Nações” (1776), 
explica o especialista, assumem 
que os agentes econômicos têm 
elevado nível de conhecimento, 
são racionais e bons tomadores 
de decisão. “No entanto, pesqui-
sas subsequentes sugerem que 
essas suposições muitas vezes 
não se sustentam no mundo real. 
Fatores psicológicos, cognitivos e 
sociais atrapalham ou, pior ainda, 
levam as pessoas a não tomarem 
quaisquer decisões difíceis se não 
tiverem impacto imediato em suas 
vidas”, pondera Ambachtsheer.

No filme, a aversão à tomada 
de decisão é abordada no contex-

to do planejamento financeiro da 
aposentadoria durante os anos 
na ativa. Para lidar com essa re-
sistência, propõe-se a utilização 
de uma ferramenta de projeção 
visual que envelhece a imagem 
atual da pessoa, permitindo-lhe 
enxergar o seu “eu futuro”, daqui a 
30 anos. “Observar o próprio enve-
lhecimento em poucos segundos 
faz milagres na mente. A questão 
sobre como será a vida na idade 
avançada perde seu caráter abs-
trato, passando a ser algo tangível, 
que não pode ser evitado”, assina-
la o consultor canadense. 

Expulsos do mercado
A terceira e mais poderosa 

mensagem do filme, na opinião de 
Keith Ambachtsheer, é a dificulda-
de que muitos trabalhadores mais 
velhos enfrentam para se manter 
como profissionais respeitados 
no mercado de trabalho, já que “a 
idade ainda é um dos critérios de 
desempenho mais importantes”.

O etarismo se faz presente 
na Europa e na América do Norte 
tanto quanto na América Latina, 
pontua Theo Kocken. “Não é um 
assunto superado porque ainda 
consideramos, em se tratando da 
vida profissional, no já conhecido 
intervalo de 18 a 65 anos de idade. 
Depois disso você se torna um ‘de-
pendente.” 

Ferramentas que
envelhecem a pessoa, 

permitindo enxergar o seu 
“eu futuro”, fazem milagres

na mente humana
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É necessária, portanto, uma 
mudança cultural ainda inexis-
tente - algo que o filme procura 
despertar. O fundador da Cardano 
acrescenta que alguns países da 
Europa vêm tomando iniciativas 
importantes, a exemplo da Ale-
manha, que tem um programa 
de treinamento e aprendizagem 
vitalícios para pessoas mais ve-
lhas. “Entretanto, não é possível 
erradicar o preconceito associado 
à idade por meio de um único pro-
grama”, lamenta.

Fato é que hoje em dia, 
mundo afora, inúmeras pessoas 
na faixa dos 50 e 60 anos são re-
legadas aos “porões” do mercado 
de trabalho apesar de terem larga 
experiência e ampla capacidade 
produtiva. Mas, como demons-
tra o documentário, quando o 
empregador consegue superar 
a “barreira do envelhecimento”, 
ele acaba se surpreendendo com 
a sabedoria que os profissionais 
mais velhos trazem para o local de 
trabalho. 

“Precisamos compreender 
a extensão do dano de tirarmos 
os idosos do mercado”, continua 
Kocken. A tendência deixa essas 
pessoas isoladas social e mental-
mente, mas esse não é o único 
problema. Trata-se, sobretudo, 
de uma atitude financeiramente 
inviável. 

No Japão, por exemplo, uma 
maneira encontrada para estender 

a vida profissional foi a criação de 
um novo cargo ou posição formal 
denominada “assessor especial”, 
que permite às pessoas com mais 
de 65 anos orientar e treinar os 
recém-chegados no mercado de 
trabalho. Nesse contexto, o filme 
mostra um mecânico de auto-
móveis experiente que assumiu 
tal função, passando a ensinar o 
ofício a um novo estagiário. O do-
cumentário também revela que as 
empresas criadas por empreende-
dores mais velhos têm taxas mais 
altas de sucesso do que os empre-
endimentos iniciados pelos mais 
jovens.

“Temos a percepção de que 
os trabalhadores braçais, como 
os do ramo da construção, não 
são capazes de trabalhar por mais 
tempo. De fato, eles não deveriam 
exercer o mesmo ofício na idade 
avançada, embora ainda tenham 
muito potencial para fazer coisas 
que lhes darão um senso de auto-
-realização”, defende Theo Ko-
cken. Em sua opinião, são neces-

sárias políticas públicas para dar 
suporte e “treinar” as pessoas des-
de o início da vida profissional até 
as fases posteriores. “Da mesma 
forma que somos treinados, en-
quanto jovens, para iniciar a vida 
laboral, precisamos do mesmo 
tipo de treinamento ou coaching 
em diferentes estágios porque es-
tamos vivendo muito mais tempo.”

Outra experiência bem-su-
ce dida advinda do Japão são os 
chamados “Centros Prateados” 
ou organizações que oferecem 
ocupação a pessoas que desejam 
continuar na ativa aos 80, 90 ou 
100 anos, ao mesmo tempo em 
que promovem a interação social. 
No filme, uma senhora sorriden-
te de 98 anos utiliza o transporte 
público para chegar ao trabalho 
voluntário que exerce na limpeza 
de um parque público. Pesquisas 
indicam, ainda, que os gastos com 
saúde dos integrantes dos “Silver 
Centers” são mais baixos do que as 
despesas dos idosos que não parti-
cipam do projeto. 

Comunidades de 
aposentadoria

Em suas últimas sequências, 
o documentário aborda o conceito 
de “comunidades de convivência 
intencional” (Intentional Living 
Communities) para pessoas com 
55 anos ou mais, uma grande pro-
messa em termos de qualidade de 

Além de suscitar questões 
emocionais, a exclusão 
de idosos do mercado 

é uma atitude 
financeiramente inviável
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vida na idade avançada. O concei-
to teve origem no movimento coo-
perativista na cidade de Nova York 
na década de 70 e, com o tempo, 
evoluiu para a ideia de Comunida-
des de Aposentadoria de Ocorrên-
cia Natural (Naturally Occurring 
Retirement Communities - NORCS), 
nas quais há alta densidade (pelo 
menos 30%) de residentes com 
mais idade. 

O exemplo de NORC intro-
duzido no filme é localizado nos 
EUA. Trata-se de um condomínio 
autogerido onde casais ou pessoas 
solteiras possuem suas próprias 
unidades. O arranjo proporciona 
aos moradores um sentimento de 
independência e também de co-
munidade: as compras são feitas 
em grandes quantidades e as re-
feições, bem como outras tarefas 
( jardinagem, manutenção, etc.), 
são coletivas. Além de propor-
cionar a interação social entre os 
residentes, a comunidade promo-
ve a sustentabilidade e melhora a 
relação custo-benefício devido a 
economias de escala.

O consultor e autor previ-
denciário Don Ezra afirma que 
desconhecia a expressão, mas 
que ficou muitíssimo interessado 
no assunto. “As NORCs podem se 
transformar em redes de apoio 
mútuo. Como incluem as gerações 
mais jovens, essas comunidades 
acabam surtindo benefícios para 
todos, como o compartilhamento 

de serviços que seriam mais caros 
para residentes individuais.” 

 E os fundos de pensão?
Os fundos de pensão capi-

talizados poderiam fazer alguma 
coisa em termos de investimento, 
desenho de planos, entre outros 
aspectos, para ajudar a mitigar os 
riscos associados a uma vida mais 
longa? Para Theo Kocken, levaria 
muito tempo para discutir todos 
os investimentos possíveis e ima-
gináveis relacionados ao envelhe-
cimento saudável, mas o filme dá 
exemplos que podem desencadear 
boas ideias, como as comunidades 
autossuficientes. “Elas farão parte 
do futuro do setor imobiliário”, ar-
gumenta. 

Em se tratando de desenhos 
de planos, o especialista acredita 
ser possível antever os múltiplos 
estágios da vida laboral, conforme 
discutido no documentário. “Um 
exemplo é estimular a manuten-
ção de uma reserva única - em 
substituição à filiação em diferen-

tes planos de pensão - que possa 
ser transferida de forma barata 
quando o trabalhador encontrar 
um novo empregador. O sistema 
de inscrição automática no Reino 
Unido é um bom exemplo disso.”

Kocken também acredita que 
talvez o filme também possa vir 
a encorajar os fundos de pensão 
a repensarem o seu papel de pro-
motores de bem-estar na velhice. 
“Os fundos de pensão poderiam 
considerar a possibilidade de for-
necer informações que deem su-
porte a um melhor planejamento 
da velhice, não só financeiramen-
te, mas socialmente”, detalha. 

Tal esforço seria integrado, 
ainda, pela devida assistência 
ao participante para que tome 
consciência dos benefícios de 
trabalhar por mais tempo, quem 
sabe numa profissão totalmente 
diferente. Alternativamente, as 
entidades poderiam ajudar o seu 
público-alvo a trilhar os passos 
necessários ao planejamento de 
uma nova carreira, seja como em-
pregado, empreendedor ou volun-
tário. “Esse é um aspecto muito 
importante da longevidade que 
está quase que completamente au-
sente do nosso planejamento es-
trutural hoje. Fundos de pensão, 
com acesso a participantes jovens 
e idosos, podem desempenhar um 
papel fantástico com pequenos 
passos”, conclui Theo Kocken. ■

Nas Comunidades 
de Aposentadoria de 
Ocorrência Natural 

(NORCS), há interação social 
e economias de escala
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A VOLTA DA  
NATUREZA PÚBLICA 

DAS ENTIDADES DOS SERVIDORES 
Vista como retrocesso, 

proposta de Emenda 
Constitucional pode 
engessar fundações, 

gerar mais custo e trazer 
insegurança jurídica 

para o segmento 

Uma Emenda Constitucio-
nal apresentada no Senado 
trouxe de volta a discussão 

sobre a personalidade jurídica 
dos fundos de pensão. Proposta 
pelo Senador Paulo Paim (PT/RS), 
a Emenda propõe a retomada da 
natureza pública das Entidades 
Fechadas de Previdência Comple-
mentar (EFPC) dos servidores da 
União - a Funpresp-Exe e a Fun-
presp-Jud. Para a Abrapp, a medi-
da representa um retrocesso, pois 
compromete a competitividade 
do sistema fechado ao engessar 
processos, como as contratações.
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Até o ano passado, as EFPCs dos servi-
dores federais eram compreendidas como 
sendo de natureza pública. A mudança 
veio com a Medida Provisória nº 1.119, 
posteriormente aprovada pelo Congresso 
e editada na forma da Lei nº 14.463/2022. 
A nova legislação tratou da reabertura do 
prazo de migração dos servidores públi-
cos federais para o regime de Previdência 
Complementar e alterou a natureza jurí-
dica da Funpresp, tornando as duas enti-
dades (Exe e Jud) de natureza privada. A 
mudança foi bem recebida pelo sistema, 
que viu avanços como o aumento da auto-
nomia e da capacidade competitiva frente 
ao mercado.

O entendimento perdura até agora, 
mas se vê em risco diante da proposta de 
emenda apresentada por Paulo Paim. O 
senador explica que a retomada do caráter 
público decorre da própria natureza das 
entidades (Funpresp-Exe e Funpresp-Jud) 
que, diferentemente das outras fundações 
de Previdência Complementar, foram cria-
das com autorização constitucional e nos 
termos da Lei. “São fundações públicas de 
direito privado e não fundações privadas 
em sentido estrito. O fato de serem regidas 
pelo direito privado não afasta a nature-
za pública, como pretendeu o governo 
Bolsonaro ao editar a Medida Provisória 
nº 1.119.” Segundo Paim, retomar na Lei o 
caráter público é cumprir a Constituição e 
impedir que, por ser “privada”, a entidade 
possa ser gerida “sem levar em conta a sua 
real natureza”, sustenta.

Advogado especialista em Previdên-
cia, Roberto Messina aponta equívocos 
sobre tal entendimento. Ele ressalta que 
nunca chegou a ser explicitado o que se-

ria uma Entidade Fechada de previdência 
privada com natureza pública. “Todos nós 
sabemos que a atividade da Previdência 
Complementar é, por definição, uma ati-
vidade privada. Público são os regimes 
próprios e o sistema da seguridade social 
organizado, estruturado e executado pelo 
Estado, que é o INSS”, pondera. 

Segundo Messina, o que é organi-
zado no âmbito da sociedade civil, ainda 
que conte com patrocinadores que sejam 
o Estado ou entidades paraestatais, “é uma 
atividade paralela, autônoma, como diz o 
Artigo nº 202 da Constituição Federal, ao 
qual o Art. 40, § 15º, desde sempre se sub-
meteu”, complementa.

Série de exigências
A Emenda apresentada por Paim 

estabelece uma série de exigências decor-
rentes desse retorno à natureza jurídica 
original das entidades, entre elas, a sub-
missão (1) à legislação federal sobre licita-
ção e contratos administrativos aplicável à 
administração autárquica e fundacional; 
(2) ao disposto no Artigo nº 37, Inciso XI 
da Constituição, quanto à remuneração 
e vantagens de qualquer natureza dos 
membros das diretorias executivas das 
EFPCs, fixadas nos termos do Art. 5º, § 8º; 
e (3) às demais normas de direito públi-
co que decorram de sua instituição pela 
União como fundação pública de direito 
privado.

O senador afirma ter convicção de 
que, no governo Lula, a Emenda terá apoio 
dos ministérios envolvidos e da Presidên-
cia da República, mas que será necessário 
garantir o suporte da maioria dos parla-
mentares. “Esse é o nosso desafio”, diz. 

“Sabemos que 
a Previdência 

Complementar 
é, por definição, 

uma atividade 
privada”
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Fiscalização e custos
Messina também questiona as razões 

para a distinção e quais receios poderiam 
ser dirimidos com o novo entendimento. 
Em sua opinião, se for para, exclusiva-
mente, oferecer garantia em relação aos 
recursos, não haveria sentido, uma vez 
que a Previc já atua como órgão de super-
visão, orientação e fiscalização do setor 
inteiro. “Seja para as entidades submeti-
das à LC 108 ou 109, sejam os patrocina-
dores públicos, Estado, União e Municí-
pios, sejam as paraestatais ou as entidades 
privadas”, enumera. Ao estabelecer um 
novo ator para esta função - os Tribunais 
de Contas - ficaria, portanto, configurada 
uma dupla fiscalização. 

Eduardo Lamers, Assessor da Supe-
rintendência Geral da Abrapp, concorda 
que hoje o sistema conta com uma autar-
quia que já tem essa competência muito 
bem definida em lei, e diz que qualquer 
tipo de sobreposição de órgãos incorre em 
oneração excessiva. “Trata-se de um item 
que onera e diminui o tempo de atividade 
das entidades, que focam muitas vezes 
mais em atender à fiscalização do que 
no seu ‘core’, que é administrar plano de 
natureza previdenciária.” Cada obrigação 
adicional pode resultar no aumento do 
custo de administração dos recursos, im-
pactando patrocinadores, participantes e 
assistidos. 

O Assessor chama a atenção para 
o fato de que a gestão das EFPCs não se 
confunde com seus entes patrocinado-
res. “São coisas diferentes, regras dife-
rentes. Entendemos que o regramento 
da Previdência Complementar como um 

todo reitera a sua natureza privada.” Ele 
acrescenta que ao se atribuir uma nature-
za pública para essas entidades, atribui-
-se também alguns trâmites que, além 
de custo de gestão, também pressupõem 
responsabilidades diversas. Exemplo é a 
exigência de licitação, tal como aplicado 
aos entes federativos. “A forma como essa 
possibilidade foi levantada não condiz 
com a dinâmica que esses fundos preci-
sam hoje”, reforça Lamers.

Messina defende que as entidades 
precisam contar cada vez mais com exper-
tise e agilidade para gerenciar questões 
que aparecem e desafiam a gestão a todo 
momento. “Não tenho tempo para ficar 
fazendo licitação nem pelo procedimento 
mais simples”, resume. São necessárias 
cotações, como ocorre em toda empresa, e 
procedimentos internos que assegurem os 
princípios da boa governança, como trans-
parência, efetividade, qualidade, melhor 
preço. “Mas não seguindo uma lei enges-
sada, fazendo processos e mais processos 
que permitam às pessoas que participam 
daquela seleção ficarem impugnando uns 
aos outros. Inviabiliza o sistema, engessa 
demais”, critica o advogado.

Questionado sobre o impacto da me-
dida sobre as EFPCs, Paim é categórico ao 
afirmar que não há engessamento e que as 
Funpresp atuaram de 2013 a 2022 sem essa 
alteração na sua natureza legal. Quanto ao 
regime de compras e contratações, ele as-
sinala que a nova Lei das Licitações já sim-
plificou bastante o processo. “Já a política 
de investimentos e outras medidas que 
sejam vinculadas à gestão de ativos não 
serão ‘engessadas’ pela natureza pública, 
como nunca foram.”

Um novo ator 
para a supervisão 
- os Tribunais 
de Contas - 
configuraria dupla 
fiscalização
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Todavia, não é o que pensa o siste-
ma. Para o Diretor-Presidente da Abrapp, 
Jarbas de Biagi, colocar uma EFPC sob o 
regime de natureza pública pode por em 
risco até a sua própria sobrevivência, pela 
falta de agilidade na tomada de decisões. 
“Nosso posicionamento é contrário. A 
gente respeita muito o Senador Paim, mas 
nesse ponto entendemos que a medida é 
um retrocesso”, afirma.

Primeiros passos
No Brasil, a Previdência Comple-

mentar dos servidores públicos começou 
a ser discutida a partir das reformas ad-
vindas das Emendas Constitucionais nº 20, 
de 1998, e nº 41, de 2003, que possibilita-
ram a fixação de teto para os benefícios 
previdenciários desses trabalhadores. 
A EC 41 estabelecia que o regime fosse 
ofertado ao segmento por intermédio 
de uma entidade de natureza pública. 
Desde então, todas as EFPCs criadas por 
estados e municípios seguiam esta deter-
minação. A obrigatoriedade vigorou até a 
promulgação da Emenda Constitucional 
nº 103/2019, que possibilitou a oferta da 
Previdência Complementar dos servido-
res públicos tanto por entidades fechadas 
quanto abertas, o que ainda carece de re-
gulamentação específica. 

A exclusão da natureza pública no 
âmbito das Funpresp chamou a atenção 
por configurar um avanço, tornando a 
administração mais flexível ao derrubar 
a necessidade de licitação e a limitação 
da remuneração dos gestores, hoje fixa-
da de acordo com o teto constitucional 
(R$ 41.650,92 a partir de abril). “Na nossa 
avaliação, isso é o correto, porque as en-

tidades têm toda uma dinâmica própria 
e elas não são, de nenhum modo, entes 
públicos. São fundações de direito privado 
e assim devem ser tratadas”, defende Edu-
ardo Lamers.

Outro argumento para o retorno à 
natureza pública dessas entidades diz res-
peito ao capital aportado. Mas ele também 
é rechaçado pelo Assessor da Abrapp. 
Segundo Lamers, a partir do momento 
em que o dinheiro sai do patrocinador e 
ingressa nos cofres da entidade para a ad-
ministração, passa a ser capital privado. 

Insegurança jurídica
A discussão em torno da natureza das 

EFPCs do servidor público traz à tona ou-
tro debate que ainda precisa ser enfrenta-
do pelo sistema, que é a insegurança jurí-
dica das entidades regidas pela LC nº 109, 
portanto, instituídas por patrocinadores 
de natureza privada, mas que agora tam-
bém administram planos de entes federa-
tivos por meio do multipatrocínio. “Hoje 
não existe uma certeza se a governança 
deve refletir, por exemplo, o que exige a 
LC nº 108 para entidades instituídas por 
patrocinadores e sociedades de economia 
mista ou empresas públicas.”

Lamers lembra que no Projeto de 
Lei de reforma das Leis Com ple menta 
res nº 108 e 109 existia uma proposta con-
signando que, independente dessa enti-
dade administrar ou não planos de entes 
federativos, ela permaneça com a sua na-
tureza de identidade sujeita à LC 109, o que 
impacta principalmente a sua estrutura de 
governança. O entendimento da Abrapp 
é que deve ser respeitada a origem. Se é 
uma entidade da LC nº 109, deve seguir os 

Há insegurança 
jurídica para as 

EFPCs sob a  
LC 109, que agora 

administram planos 
de entes federativos 
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critérios de governança sob a égide dessa 
lei, independente da natureza dos novos 
patrocinadores. 

Nesse ambiente de dúvidas, questões 
que possam suscitar mais insegurança 
são rejeitadas por representarem uma 
ameaça ao esforço de todo o sistema pelo 
incremento de uma nova cultura previ-
denciária. “O País tem esse vício de ficar 
‘complexificando’ situações que são mais 
simples e que estão baseadas em contra-
tos”, adverte Roberto Messina.

Para ele, o ato jurídico perfeito não 
tem distinção se celebrado no âmbito pú-
blico ou privado. Estando presentes os ele-
mentos que legitimam aquele ato, a força 
dos contratos é a mesma. “As pessoas não 
têm que ficar criando coisas que não exis-
tem porque isso tudo dá ensejo a medidas 
que uns poucos que se sentirem suposta-
mente prejudicados em algum momento 
vão começar a atulhar no Judiciário, com 
base em iniciativas supostamente ampa-
radas em alguma diferença que não há”, 
resume o especialista. 

Surpresa
Toda a discussão em torno do caráter 

jurídico das entidades causou surpresa a 
Amarildo Vieira de Oliveira, Diretor-Pre-
sidente da Funpresp-Jud, que minimiza 
os impactos da mudança. “Nós não está-
vamos apegados a nenhuma questão em 
relação a isso. Para nós, o que interessava 
de fato era a questão da reabertura do pra-
zo de migração de servidores”, ressalta. 
A Funpresp-Jud obteve 4,5 mil migrações 
em um universo que, até então, era de 
aproximadamente 22 mil participantes. 

“A gente subiu para um patamar de quase 
30 mil participantes”, comemora.

A aprovação da Lei nº 14.463/2022 
não impactou a gestão da entidade por-
que, por força do Estatuto, a remuneração 
de dirigentes já é limitada ao teto consti-
tucional dado que a Funpresp-Jud atua 
como entidade de natureza pública desde 
a sua criação. Para Oliveira, parte do ruído 
se deu porque alguns adotaram o discur-
so de que a natureza privada do fundo de 
pensão implicaria na entrega da gestão a 
um banco privado, o que não passa de um 
discurso político descasado da realidade.

 “Não é nada disso” diz ele. “A gestão 
é nossa, e o mesmo vale para a gestão de 
ativos. A legislação fala desde sempre que 
a gente só poderia ter no máximo 20% do 
capital na mão de uma única instituição 
financeira, ou seja, eu tenho que pulveri-
zar essa gestão de ativos.” Oliveira ressalta 
que toda a fatia destinada à gestão privada 
é precedida por licitação, concorrência ou 
credenciamento. “Mas a maior parte do 
patrimônio está sob gestão direta da fun-
dação”, rebate.

Sobre a exigência de licitação, o Di-
retor-Presidente da Funpresp-Jud acredita 
que o momento é de transição, com a en-
trada em vigor da nova Lei de Licitações 
das Estatais, que é mais flexível e menos 
rigorosa que a Lei nº 8.666. Ainda assim, 
possui um rito a ser seguido. “Estamos na 
fase de transição para estudar, entender, 
fixar os nossos critérios e saber como va-
mos adotar essa Lei”, conclui. ■

Por Débora Diniz

O ato jurídico 
perfeito não 
tem distinção 
se celebrado no 
âmbito público 
ou privado
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A PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR SOB A 

PERSPECTIVA REGIONAL
Vice-Presidentes da Abrapp 

falam sobre as suas  
prioridades e expectativas para o biênio

DEBORA DINIZ

O novo Diretor-Presi dente 
da Abrapp, Jarbas An-
tônio de Biagi, terá ao 

seu lado um time formado por 
dez Vice-Presidentes regionais, 
sendo cinco titulares e cinco 
suplentes. Nesta entrevista 
especial com os cinco titulares, 
foram abordados desafios, 
perspectivas e prioridades, 
com destaque para as pecu-
liaridades de cada região que 
representam. Luiz Carlos Cotta 
(Capital Prev, Vice-Presidente 

da Regional Leste-Sudeste); 
Roberto de Sá Dâmaso (ECOS, 
Vice-Presidente da Regional 
Nordeste); Cláudia Trindade 
(Fusan, Vice-Presidente da 
Regional Sul); João Carlos 
Ferreira (Value Prev, Vice-Pre-
sidente da Regional Sudoeste) 
e José Roberto Rodrigues Peres 
(Ceres, Vice-Presidente da Re-
gional Centro-Norte) chegam 
dispostos a trabalhar em me-
didas que, ao fim, permitirão o 
fomento de todo o sistema.



INVESTIMENTOS

36 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR MARÇO/ABRIL 2023

Como você avalia a Previdência 
Complementar no País?
Luiz Carlos Cotta (Regional Leste-Sudeste)

Durante muitos anos, o sistema ficou estagnado. Lá 
pelo ano de 2012/2013, surgiu a obrigatoriedade de se 
criar planos de previdência para funcionários públicos 
federais, estaduais e municipais e, com isso, a Previ-
dência Complementar deu um salto. Esse crescimento 
continuará porque nem todos os entes públicos fede-
rativos constituíram seus planos, sobretudo no que diz 
respeito aos municípios. Mas ainda assim chegaria um 
novo momento de estagnação.

 Nos últimos dois mandatos do presidente Luiz 
Ricardo (Marcondes Martins) e, claro, de toda a dire-
toria da Abrapp, trabalhou-se muito na mudança da 
legislação e criação de novos desenhos de planos, como 
os planos família e instituídos corporativos. Natural-
mente, haverá um crescimento porque entrarão filhos, 
netos, sobrinhos, irmãos. Paralelo a isso, a criação de 
planos instituídos oferecidos a conselhos de classe 
ficou mais forte depois da mudança da legislação. São 
planos em que somente o participante contribui, mas 
ele também pode indicar familiares. O sistema, apesar 
dos avanços nos últimos anos, continua em construção.

Roberto de Sá Dâmaso (Regional Nordeste)
Primeiramente, acho que é cada vez maior a preocu-

pação de fazer previdência para os brasileiros. A Previ-
dência Complementar vai ter um papel muito importan-
te porque o INSS, como todo mundo vê, diminui cada vez 
mais o benefício. Antigamente, o benefício máximo era 
de 20 salários mínimos; hoje não chega perto de seis ou 
sete. A própria criação do Funpresp é um sinal da im-
portância da Previdência Complementar, assim como as 
Prevcom. Acho, portanto, o cenário muito positivo, com 
perspectiva de grande crescimento.  

Cláudia Trindade (Regional Sul)
A Previdência Complementar não está num am-

biente diferente do País e do mundo, ou seja, de muita 

mudança, transformação e necessidade de entendi-
mento sobre o que ela é e sua importância para as pes-
soas, empresas e o País como um todo. Temos um novo 
Diretor-Superintendente na Previc, uma pessoa de alto 
nível técnico. Ele trouxe, em recente entrevista, oito 
pontos que considera importantes nesse momento - e 
que de fato o são - mas a gente percebe ali uma diferen-
ça no posicionamento do órgão. São coisas boas, entre 
elas a questão da educação financeira e previdenciária, 
do fomento. Estamos nesse momento de transição, de 
alterações e, principalmente, de necessidade de fazer a 
Previdência Complementar crescer. 

Estamos, também, num ponto não de estagnação, 
porque as nossas reservas vêm crescendo, mas o núme-
ro de entidades não cresce. Pelo contrário, existe uma 
tendência de diminuição. No termômetro que compara 
o patrimônio ao PIB do país, houve uma decrescida de 
14% para 13,6%, 13,7%. Esse instrumento de poupança 
de longo prazo, que em muitos países supera o PIB ou 
tem grandes percentuais, aqui no Brasil não consegue 
ultrapassar essa barreira de 14%, 15%. É o momento de 
darmos uma guinada e fazermos com que isso aconteça.

João Carlos Ferreira (Regional Sudoeste)
A Previdência Complementar tem um potencial 

muito grande desde que alguns fatores relevantes se-
jam definidos. É um cenário muito positivo. Temos um 
produto de excelente qualidade, barato, que entrega 
resultado, rende bem e cumpre seu papel. No entanto, 
há uma concorrência de mercado muito grande com 
as instituições financeiras devido à capilaridade dessas 
instituições, coisa que nós não temos. Acho que esse é 
o grande desafio para que o horizonte seja brilhante. 

José Roberto Peres (Regional Centro-Norte)
Evoluímos muito nos últimos anos e a Abrapp tem 

tido um papel fundamental, mas temos muito que 
percorrer. Somos um País que praticamente não tem 
educação financeira nem previdenciária, e por isso 
temos uma população economicamente ativa (PEA) 
muito pequena participando da Previdência Comple-



INVESTIMENTOS

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR MARÇO/ABRIL 2023 | 37

mentar: menos de 10% enquanto os países desenvol-
vidos chegam a 90%. Eis aí uma grande oportunidade. 
Sempre falo que a educação financeira e previdenciá-
ria no País é muito difícil, mas temos talvez a primeira 
grande oportunidade para começar a alterar o rumo 
de um problema estrutural: sensibilizar o governo 
para mudar o currículo escolar desde o início da for-
mação. Enquanto isso não acontece, a gente usa todas 
as oportunidades para fazer programas focados, mas 
precisamos de uma integração maior entre as insti-
tuições para fazer programas robustos de impacto na 
educação. A educação previdenciária depende muito 
do setor público. Temos de trabalhar muito forte-
mente na conscientização e na mudança das decisões 
governamentais. 

 Mais especificamente, qual a avaliação 
sobre a Previdência Complementar na 
sua região?
Luiz Carlos Cotta 

Como Vice-Presidente da Regional Sudeste Leste, 
que engloba Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas 
Gerais, tenho a dizer que muitas fundações já criaram 
planos família. Em regra, a gente age muito em função 
daquilo que a Abrapp nos orienta e incentiva a fazer, 
mas é claro que depende de cada dirigente. Percebemos 
que os fundos de pensão que têm pessoas mais empe-
nhadas no crescimento geralmente estão ali no dia a 
dia com a Abrapp. Precisamos continuar incentivando 
as EFPCs a se transformarem em multipatrocinados 
para buscar, em cada regional, a criação de planos 
instituídos. Aí sim, daqui a três, quatro, cinco anos, 
veremos mais um salto de crescimento. A partir daí, 
penso que vai se tornar uma normalidade o crescimen-
to porque assim que entrar, por exemplo, um filho meu 
e ele se casar, entra nora, filhos e outros dependentes. 
Como os fundos de pensão, em regra, conseguem uma 
rentabilidade melhor nos investimentos, a tendência é 
que sejam uma opção mais viável que os bancos.

Roberto de Sá Dâmaso
Não será possível fazer previdência sem as entida-

des. E principalmente no Nordeste, que é muito carente 
de oferta de produtos e tudo mais, a responsabilidade 
das EFPCs vai ser maior ainda. Eu, como Vice-Presi-
dente da Abrapp, tenho a responsabilidade cada vez 
maior de divulgar a Previdência Complementar para as 
entidades nordestinas.

Cláudia Trindade
Com a reforma da Previdência, tivemos a possibili-

dade de as EFPCs ofertarem planos para os entes fede-
rativos. Acho que a região Sul se destaca nesse sentido 
porque várias entidades nossas, associadas da Abrapp, 
inclusive onde eu atuo, foram por esse caminho de bus-
car auxiliar o que o legislador queria que as entidades 
fossem. A região Sul é muito engajada nesse propósito, 
sendo a única do País que tem associações estaduais 
dos fundos de pensão, como a Previpar, do Paraná, a 
SCPrev em Santa Catarina, e a Tchê Previdência no Rio 
Grande do Sul. São fóruns de discussão, engajamento e 
união entre as EFPCs. Temos realizado eventos em con-
junto: esse ano vai ser aqui no Paraná, ano que vem em 
Santa Catarina, depois no Rio Grande do Sul, e assim 
sucessivamente. Temos essa integração.  

João Carlos Ferreira
A região Sudoeste, da qual eu sou Vice-Presidente, 

tem um potencial enorme porque tem muita gente 
trabalhando sem Previdência Complementar. Existe 
um mar gigantesco de oportunidades no qual a gente 
precisa começar a nadar. Só que nadar no mar é dife-
rente de nadar numa piscina. Por intermédio do ins-
tituído corporativo, há a possibilidade de trazer, para 
dentro das EFPCs, empresas de pequeno porte, que 
não têm condição de ter entidades próprias, ficando 
na mão das instituições financeiras. Por intermédio da 
coletividade de várias empresas, com vários grupos de 
pessoas fazendo contribuições para o mesmo plano de 
previdência, podemos potencializar esses planos como 
um produto realmente de renda qualificada futura. 
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Poucas empresas privadas têm plano de previdência. 
Não sei precisar o número, mas na região de São Paulo, 
eu arrisco dizer que é a minoria. O grande potencial do 
instituído corporativo é você poder trazer um número 
gigantesco de empresas de menor porte para dentro 
de um plano coletivo e, consequentemente, gerar um 
crescimento patrimonial robusto e suas benesses, 
como investimentos no mercado financeiro, custos 
mais baixos, etc.  

José Roberto Rodrigues Peres
A região Centro-Norte é privilegiada. Temos muitas 

empresas estatais no setor público que já têm Previdên-
cia Complementar, mas precisamos fazer um esforço 
de manter e aumentar a nossa presença nesse setor 
porque a tendência, pelas dificuldades do governo nos 
últimos anos, além da pressão política e econômica 
do País, é de não haver muitos concursos públicos e, 
consequentemente, a ausência de novas contratações e 
adesões. Na nossa região, a adesão dos empregados das 
empresas estatais foi bastante razoável. Na Ceres, por 
exemplo, temos 85% de adesões, em média, um núme-
ro muito significativo. Entretanto, temos consciência 
de que precisamos fazer um esforço muito grande para 
manter, porque a tendência são os planos e as pessoas 
envelhecerem e, assim, as contribuições patronais dei-
xarem de entrar. 

A Abrapp tem trabalhado com as associadas muito 
fortemente no sentido de buscar alternativas não só 
de sobrevivência, mas de sustentabilidade diante da 
diminuição projetada de cenários dos patrocinados. 
Estamos trabalhando muito nisso junto à Previc. 

Quais são as suas prioridades na Vice-
Presidência?
Luiz Carlos Cotta

Eu diria que é estar mais próximo das entidades 
através da realização de eventos, comunicação mais 
frequente de tudo que vem sendo feito, mas de uma ma-
neira mais direcionada, como uma forma de incentivo a 

mais para o dirigente regional. É preciso questionar se 
o fundo de pensão já é multipatrocinado, se vai criar o 
plano família ou corporativo instituído, do suporte que 
precisa para avançar. A gente vai buscar na estrutura 
da Abrapp e entre outros consultores o apoio para que 
os fundos de pensão, de maneira geral, possam atender 
um público maior.

Roberto de Sá Dâmaso
Tenho a responsabilidade de divulgar o que é e o que 

a Abrapp faz. Sou novo aqui e realmente estou muito 
animado com a possibilidade de ver o que é feito e acho 
que as associadas aproveitam muito pouco daquilo que 
a Abrapp pode dar. A prioridade é permitir que as asso-
ciadas aproveitem toda a infraestrutura da Associação, 
que é fantástica, através de ICSS, UniAbrapp, Conecta. 
Por exemplo, no caso da Fundação Ecos, nós utilizamos 
o Life Checking, que é um produto da Conecta para che-
cagem de óbitos de assistidos que evita prejuízo ao pla-
no. E tem mais, a Abrapp pode prestar assessoria com 
dúvidas, interlocução com a Previc. Vamos orientar as 
entidades da região.

Cláudia Trindade
Começaremos a fazer em maio o Abrapp Itinerante, 

aqui em Curitiba, para que a Associação converse com 
os seus dirigentes. A parte de comunicação e informação 
da Abrapp é muito bem gerida, mas a parte de escutar 
quem está lá na ponta também é muito importante, até 
para direcionar novos caminhos. Outro propósito é ir 
atrás e descobrir como fazer com que outras entidades 
que não são associadas percebam a vantagem de tudo o 
que a gente fornece. Algumas EFPCs, associadas ou não, 
talvez não percebam a grandeza que Abrapp tem.

João Carlos Ferreira
Pretendo ampliar a comunicação com as entidades 

da regional objetivando estimular a participação ativa 
no sistema, bem como encorajar e apoiar as EFPCs na 
implantação de novos produtos visando dar continui-
dade ao crescimento da Previdência Complementar.
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José Roberto Rodrigues Peres
A prioridade é fazer com que aquilo que é colocado 

no planejamento estratégico da Abrapp seja trazido e 
internalizado nas entidades. O Planejamento Estraté-
gico coloca de maneira muito enfática que nós, Vice-
-Presidentes, sejamos esse elo. Digo isso porque fui, 
nos três últimos anos, também Diretor Regional. As di-
ficuldades de se reunir, mesmo através das Comissões 
Técnicas, que são um mecanismo importantíssimo 
para fazer chegar o que a gente está fazendo “no chão 
da fábrica”, é muito grande. Foi criada a Abrapp Itine-
rante e a gente tem uma agenda muito forte entre as 
diretorias das entidades para levar as nossas propostas 
e os nossos propósitos. As entidades, apesar da grande 
competência da Abrapp na comunicação, conhecem 
pouco o que temos na prateleira, como a biblioteca 
virtual, com mais de 900 publicações. 

A busca de novos negócios e alternativas tem que ser 
uma grande prioridade em paralelo ao nosso dia a dia. 
Buscar ser o mais eficiente possível no atendimento ao 
cliente, implementar de fato a transformação digital, 
enxergar a inovação não como alternativa, mas obriga-
ção. Sabemos que alguns “assets” já estão oferecendo 
Previdência Complementar Aberta e Fechada, então, se 
a gente não se modernizar, vamos ficar cada vez menos 
competitivos, com tendência a desaparecer. Eu não te-
nho medo da competição desde que a gente realmente 
use da nossa competência, do nosso diferencial, para 
ganhar espaço. No futuro isso vai ser fundamental. 

Quando eu falo de novos negócios, falo sobre previ-
dência para novas gerações diante da mudança da rela-
ção de trabalho e da falta de patrocinador. As entidades 
podem se transformar em grandes consultoras dessa 
nova geração que, sozinha, não vai conseguir fazer uma 
boa gestão do seu dinheiro. Para que isso aconteça, o ar-
cabouço legal tem que ser flexibilizado e a nova diretoria 
da Previc está muito sensível a isso. Temos que sair do 
paradigma de que fiscalização é penalização para o para-
digma de prevenção. Precisamos internalizar nas entida-
des as boas práticas do nível estratégico ao operacional.

 Quais seriam os principais desafios a 
serem enfrentados?
Luiz Carlos Cotta 

O desafio é tornar a Previdência mais flexível. É claro 
que a gente, enquanto dirigente de uma regional ou fundo 
de pensão, não consegue fazer isso sozinho. Mas podemos 
buscar que todos os fundos de pensão ofereçam sugestões 
para a Abrapp pleitear junto ao órgão regulador. 

Outra coisa seria buscar o crescimento de participan-
tes, com o intuito de ter ganho de escala e reduzir a taxa 
de administração. A Abrapp divulgou recentemente uma 
pesquisa que trata justamente disso para compartilhar 
com a Previc as dores do sistema. Os desafios incluem 
um espaço maior no órgão regulador para que o sistema 
seja ouvido, removendo as amarras de hoje.

Roberto de Sá Dâmaso
Os desafios são muito grandes. Acho que necessita 

haver uma divulgação cada vez maior do importante pa-
pel das EFPCs na sociedade. Hoje as pessoas enxergam 
a importância de se aposentar dignamente e começam 
a preocupar, até porque o papel do INSS vai ficar cada 
vez menor e alguém vai ter que ocupar esse espaço. Isso 
está no DNA de Previdência Complementar Fechada, di-
ferentemente da Aberta, a despeito do seu crescimento. 

Cláudia Trindade
É necessário atuar junto aos legisladores para via-

bilizar, por exemplo, a adesão automática para todos 
os fundos, tratar a questão tributária, o fomento da 
poupança previdenciária. Muitas discussões precisam 
ser continuadas, pois não avançaram, como a do PGA. 
Outro grande desafio é fazer uma transformação da 
cultura das equipes, dirigentes e conselheiros para 
uma cultura comercial. Estamos num momento de 
transição: pescávamos num aquário de planos patro-
cinados e agora temos que pescar os clientes no mar. 
Precisamos fomentar os planos família e instituídos. O 
nome da nossa chapa traz essas três palavras importan-
tíssimas que a gente pretende usar na gestão: continui-
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dade, harmonização e fomento.  

João Carlos Ferreira
Precisamos consolidar a Previdência Complemen-

tar como uma ferramenta abrangente de renda para 
o trabalhador. Nosso setor é sólido, sério, paga muito 
benefício, mas ainda tem abrangência muito pequena. 
Ampliar essa abrangência implica em nos consolidar-
mos no mercado como fornecedor de renda qualifica-
da para as pessoas. E isso passa pelos planos família e 
instituídos corporativos. 

José Roberto Rodrigues Peres
Sustentabilidade é o grande desafio. Estudos mos-

tram que a quantidade de entidades está diminuindo 
significativamente porque não é possível cumprir com 
as exigências colocadas pelas normativas existentes, o 
que impede a competitividade. É caro ter uma fundação 
administrando planos pequenos. A sustentabilidade 
passa por manter o que temos hoje de participantes e 
assistidos e buscar novos negócios. Algumas entidades 
já estão criando ou reestruturando a sua estrutura 
organizacional para isso. Não é visar lucro, é mitigar e 
minimizar custos, principalmente para o participante. 
Outra vertente que temos que colocar como prioridade 
é ser o mais eficiente possível na gestão, principalmen-
te de investimento. Dos recursos garantidores, 15%, em 
média, vêm da patrocinadora e 85% de investimento. 
Eu preciso ter uma área de investimento muito compe-
tente e isenta de tantas amarras em comando e contro-
le, senão perco bons negócios. 

 Como promover o fomento? 
Luiz Carlos Cotta 

É muito importante que todos os fundos de pensão 
sejam multipatrocinados, e aí todo mundo vai ter que 
ir pra rua vender o seu produto, se aproximando das 
associações de classe, dos conselhos. Estamos tentan-
do, sem sucesso, uma aproximação com a Associação 
Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), que tem um 
papel importante na interlocução com todos os atores 

relacionados ao RH das empresas. Precisamos de um 
trabalho de educação previdenciária e poucas empresas 
têm um processo de preparação para aposentadoria. É 
por isso que eu acho muito importante sensibilizar as 
associações de recursos humanos de todas as regio-
nais. Cada fundo de pensão que tem plano instituído 
pode buscar essas associações e conselhos para fazer 
essa aproximação. Precisamos investir em publicidade, 
patrocinar eventos dessas associações e conselhos, no 
sentido de conquistar espaço para falar com um pú-
blico maior da importância e da necessidade de criar 
planos de Previdência Complementar. Hoje, muita 
gente ganha 15, 20, 30 mil reais, mas contribui para um 
valor muito menor no INSS, e, quando se aposentar, vai 
perder qualidade de vida. 

Roberto de Sá Dâmaso
Eu vejo o crescimento da Previdência Complementar 

com muito otimismo. No passado, fazer planos de pre-
vidência era um negócio absolutamente burocrático, 
difícil e de alto custo. Hoje, a Abrapp é uma grande fa-
cilitadora disso ao oferecer toda a infraestrutura para o 
plano família, para o instituído corporativo e isso facilita 
bastante tanto a criação quanto em termos de custo. 

Cláudia Trindade
Para haver fomento, tem que ter emprego, renda. 

Mas o ponto principal é a educação financeira. Se a 
pessoa não tem educação financeira, ela nunca vai 
conseguir ter uma previdência. Por que nas grades 
curriculares, em todos os níveis, a questão financeira 
nunca é abordada? Se você olhar, por exemplo, uma 
grade curricular de uma escola de Direito, irá encon-
trar o direito previdenciário do INSS, mas a previdência 
complementar não está lá, o que depois se reflete em 
dificuldades junto ao próprio Judiciário.

João Carlos Ferreira
O setor precisa sofrer uma transformação voltada 

para a comercialização. Não temos o perfil de vende-
dores de plano de previdência, temos o perfil de admi-
nistrador de plano de previdência, que é o que a gente 
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sabe fazer. Agora, precisamos ir ao mercado, oferecer 
um plano, conquistar uma empresa, uma associação, 
uma agremiação, e vender a Previdência Complemen-
tar. Ninguém acorda de manhã dizendo que vai fazer 
um plano de pensão; a prioridade é viajar, comprar 
carro, apartamento. A satisfação na Previdência Com-
plementar só vem na longevidade, e para isso as pes-
soas precisam ter muita disciplina e consciência para, 
ainda jovens, dizerem “hoje eu vou abrir um plano de 
pensão”. Esse é um dos grandes desafios de fomento.

José Roberto Rodrigues Peres
O primeiro lugar é, de fato, flexibilizar o arcabouço 

legal, as normativas. Eu tenho grande oportunidade 
de flexibilização do Fundo de Garantia, então posso 
usar para incentivar a Previdência Complementar. 
Nós temos cerca de 8,5 milhões de empresas e mais 
de 50 milhões de empregados, quase todo mundo sem 
Previdência Complementar. Olha aí a oportunidade de 
pegar esses CNPJs e oferecer alternativas. São ações ex-
tremamente factíveis e que estão no radar da Abrapp. 
Voltando um pouco atrás, temos um custo muito alto 
em termos de administração, taxas bancárias, custó-
dia. Surgiu a ideia de a Abrapp liderar a criação de uma 
grande Asset, um “banco”, por assim dizer, que cuide 
da custódia com um custo muito menor. Outra possibi-
lidade é trabalhar politicamente, já que não temos uma 
frente parlamentar dentro do Congresso Nacional.

 Quais as expectativas em relação ao 
novo governo?
Luiz Carlos Cotta

Vamos buscar, junto ao órgão regulador, a alíquota 
zero de IR para aqueles que já contribuíram por 15 anos 
ou mais. Outra coisa é a transformação na estrutura 
operacional das entidades, naturalmente, com o apoio 
da Abrapp, porque a gente precisa expandir. Nessa  es-
teira também entra a educação previdenciária. 

Roberto de Sá Dâmaso
Este governo, no passado, fez muita coisa pela Pre-

vidência complementar. A gente pode lembrar que a 
criação do Funpresp foi no governo Dilma, bem como a 
criação e fomento das entidades dos estados e dos mu-
nicípios. Espero que eles continuem dando a importân-
cia que a Previdência Complementar Fechada precisa. 
E para complementar tudo aquilo que eu falei, temos 
que permear a sociedade com o assunto previdência. 

Cláudia Trindade
Temos uma expectativa muito boa de que o novo 

governo consiga fazer uma estabilização da economia, 
que é primordial, tanto para conseguirmos aumentar 
o nosso quadro de participantes, quanto para termos 
uma recuperação das rentabilidades dos fundos. Com 
o próprio novo Diretor-Superintendente da Previc, 
espero que a gente consiga pavimentar o caminho 
entre Abrapp, Previc e outros órgãos reguladores, e 
Ministério da Previdência.

João Carlos Ferreira
Do ponto de vista institucional, no próximo biênio 

temos que ficar próximos do governo, mostrar quais 
são as pautas prioritárias, o papel da Abrapp. Quando 
há mudança no governo, tem que começar tudo de 
novo. O lado bom é que muitos dos interlocutores que 
estão sendo nomeados são pessoas que já conhecem o 
sistema. É um trabalho grande para que as pautas que 
nós temos sejam mantidas, não revertidas, e que outras 
sejam conquistadas.

José Roberto Rodrigues Peres
O novo Diretor-Superintendente da Previc é uma 

pessoa do setor muito preparada e com muita experi-
ência dos dois lados. Ele tem um plano de trabalho com 
oito itens que, em boa parte, atendem à expectativa do 
sistema. No governo passado, houve uma tendência 
muito grande de trazer o comando do setor financeiro 
para a Previdência Complementar. As pessoas perdem 
de vista que a Previdência Complementar é de longo 
prazo e o setor financeiro é de curto prazo. Esse dife-
rencial precisa existir e tem que ser iniciado agora.  ■
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ESFORÇO EM 
DIVERSAS FRENTES E  

EM TEMPO HÁBIL
Sistema busca alinhamento tributário e registral  

para afastar incidência de imposto sobre imóveis na operacionalização 
do CNPJ por plano, cujo prazo termina em 30 de junho

O sistema fechado de Pre-
vidência Complementar 
está na etapa final de 

discussões sobre um dos as-
pectos que ainda preocupam a 
respeito da operacionalização 
do CNPJ por plano de benefício: 
a incidência do Imposto sobre 
Transmissão de Bens Imóveis 
(ITBI) no contexto da segrega-
ção de ativos imobiliários. A 
Abrapp, que solicitou um pare-
cer especializado sobre o assun-
to ao escritório Mattos Filho - já 
encaminhado à Previc (Superin-

tendência Nacional de Previdência 
Complementar), trabalha também 
na análise de uma minuta de nor-
mativo para tornar a questão mais 
clara junto aos cartórios de regis-
tros de imóveis. Ao mesmo tempo, 
as EFPCs buscam, por meio da 
Associação e de advogados, um 
alinhamento do entendimento so-
bre o ITBI junto às entidades que 
representam esses cartórios a fim 
de dar maior segurança jurídica 
às operações. O prazo para a ope-
racionalização do CNPJ por plano 
vencerá no dia 30 de junho. 
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“Tanto a Abrapp quanto a 
Previc estão preocupadas com o 
efeito do CNPJ por plano sobre as 
carteiras imobiliárias das entida-
des no que diz respeito às questões 
tributárias e de registro das frações 
ideais desses ativos”, explica Eduar-
do Lamers, Assessor da Superinten-
dência da Abrapp. Ele lembra que o 
ITBI é um tributo municipal e, por-
tanto, o entendimento a respeito de 
sua incidência fica sujeito às inter-
pretações de cada município, o que 
poderá gerar decisões conflitantes. 
Outro ponto preocupante é o aspec-
to registral desses imóveis, até por 
ser uma operação totalmente nova. 
É preciso saber, por exemplo, como 
os registradores entenderiam isso e 
se exigirão documentos comprova-
tórios da isenção do tributo junto às 
autoridades municipais. 

“O parecer que solicitamos 
detalhou todas essas preocupações 
e uma equipe multidisciplinar tra-
tou de avaliar o assunto sob a ótica 
do Direitos Tributário, Imobiliá-
rio e da Previdência”, diz Lamers. 
Ponto a ponto, o trabalho analisou 
essa operacionalização e como ela 
poderia ser vista pelo Fisco. Como 
resultado, foi descartada a hipótese 
de qualquer incidência de tributos. 
A principal conclusão é a de que 
essa segregação significará apenas 
uma atribuição de propriedade 
que, como tal, é isenta de imposto.

Por ser uma operação nova, 
porém, não há ainda uma definição 
sobre o seu registro, acrescenta La-

esse alinhamento tanto nos aspec-
tos tributários quanto nos regis-
trais. A isenção de ITBI para nós 
já era uma interpretação pacífica 
porque as operações entre os pla-
nos não preenchem os requisitos 
de incidência tributária. O parecer 
reforçou isso”, afirma Lamers.

Análise passo a passo
A análise feita passo a passo a 

pedido da Abrapp permitiu estudar 
a fundo a regulação que trata do 
tema, reforça o advogado Eduardo 
Melman Katz, Sócio da Área Tributá-
ria do escritório Mattos Filho. “Ficou 
muito claro que essa operação com 
os imóveis não indica transferência 
de propriedade entre os diversos 
planos porque a segregação de ati-
vos já existia. O que as Resoluções 
editadas sobre o tema trouxeram foi 
uma ratificação dessa segregação, 
até porque os planos não têm perso-
nalidade jurídica própria.”

O parecer ressalta, quando 
trata especificamente do ITBI, que 
a primeira materialidade desse tri-
buto é a transmissão de propriedade 
ou do domínio útil dos bens imóveis 
e que a segunda materialidade con-
siste na transmissão de direitos a eles 
atinentes, hipóteses essas que, em 
nossa visão, não se confundem com a 
segregação dos ativos atribuídos aos 
planos de benefícios a partir da opera-
cionalização do registro no CNPJ.

Logo, ocorrerá apenas uma ra-
tificação da segregação patrimonial 
ou contábil. No estudo, foram des-

Como é um tributo 
municipal, o entendimento 

sobre a incidência 
do ITBI pode gerar 

decisões conflitantes

mers, daí a necessidade de que seja 
lavrado pela Previc um ato norma-
tivo para orientar as EFPCs sobre 
a terminologia a ser utilizada. “A 
Abrapp já encaminhou o parecer à 
Previc e agora conclui a análise da 
minuta do ato normativo, que traz 
um modelo de formulário padrão 
para as EFPCs enviarem aos cartó-
rios.”

A minuta de Portaria dispõe 
sobre a divulgação, nos ofícios de 
registro de imóveis competentes, 
da atribuição e vinculação dos 
direitos reais sobre imóveis ad-
ministrados e detidos fiduciaria-
mente pelas EFPCs aos planos de 
benefícios por elas administrados, 
no âmbito da operacionalização 
da independência patrimonial 
desses planos e nos termos das 
Resoluções CNPC nº 46/2021 e 
PREVIC nº 12/2022.

Ao mesmo tempo, estão sendo 
feitos contatos com o IRIB (Institu-
to de Registro Imobiliário do Brasil) 
para consolidar a orientação aos re-
gistradores. Há também o objetivo 
de chegar a um alinhamento nos 
Tribunais de Justiça. “Buscamos 
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trinchadas todas as possíveis hipó-
teses de incidência e possíveis fatos 
geradores de ITBI, mas nenhuma 
delas se enquadrou. “Identifica-
mos, inclusive, operações seme-
lhantes no mercado imobiliário 
que poderiam ser utilizadas como 
parâmetro”, explica Katz. 

Operações semelhantes
Uma dessas operações é a atri-

buição de unidades autônomas e a 
estremação de imóveis em condo-
mínios, um instrumento para regu-
larização fundiária urbana ou rural 
por meio do qual os proprietários-
-condôminos fazem a demarcação 
da cota-parte de cada um. Nos casos 
de estremação, por mais que a divi-
são do imóvel seja incontroversa, 
os proprietários ainda não realiza-
ram a atribuição da fração de cada 
um dentro do condomínio. Assim, 
ela operacionaliza a identificação 
dessa fração ideal pertencente a 
cada proprietário-condômino com 
efeito meramente declaratório (e 
não constitutivo). “Essas são si-
tuações muito semelhantes à da 
atribuição de imóveis nos planos, 
nas quais a jurisprudência não vê 
incidência de ITBI, confirmando 
que o CNPJ por plano não tem um 
fato gerador do tributo”, argumenta 
o tributarista. 

Katz também lembra que, 
como não há, nas atuais normas 
pertinentes, uma manifestação dos 
municípios que chancele a não in-
cidência do ITBI, não seria possível 

descartar uma cobrança do impos-
to. “Até porque os fiscais entendem 
de ITBI, mas não necessariamente 
conhecem o funcionamento da Pre-
vidência Complementar”, observa. 

Normas complementares
Com o parecer, a expectativa é 

de que sejam expedidas pela Previc 
normas complementares com o 
detalhamento dos procedimentos 
para fazer a vinculação dos imóveis 
aos respectivos planos de benefí-
cios. Do lado das EFPCs, cada uma 
irá preparar um requerimento aos 
cartórios em que passe a constar as 
matrículas dos imóveis e sua atribui-
ção aos planos. “Em relação aos car-
tórios, que costumam ser bastante 
rígidos nessa análise de isenção tri-
butária, não é incomum que peçam 
a comprovação do pagamento ou da 
dispensa de ITBI.” Daí a necessidade 
de haver uma decisão conjunta com 
a entidade representativa dos regis-
tradores, o IRIB, que eventualmente 
poderia emitir um comunicado aos 
cartórios para afastar qualquer dú-
vida, afirma Katz. 

Operação com imóveis 
não indica transferência de 
propriedade entre planos 

porque a segregação
de ativos já existe

A legislação vigente determi-
na que a identificação individua-
lizada dos investimentos deverá 
observar a segregação de ativos já 
existente dos planos de benefícios. 
Essa conclusão é corroborada pelo 
Artigo 5º da Resolução CNPC nº 
46/2021, que determina expressa-
mente que a operacionalização da 
inscrição no CNPJ deve observar 
a segregação de ativos dos planos 
sem lhes conferir personalidade 
jurídica, implicar transmissão de 
propriedade, domínio útil ou direi-
tos sobre os imóveis, nem cessão de 
direitos ou troca de ativos.

Por sua vez, o Art. 6º veda 
mutações patrimoniais do ativo 
por ocasião da implementação do 
cadastro no CNPJ. Estão vedadas no 
regramento: (I) a mudança de crité-
rios de precificação; (II) a repreci-
ficação dos ativos e passivos; e (III) 
a alteração do resultado individual 
do plano ou consolidado da EFPC.

O estudo lembra ainda que a 
operacionalização da segregação de 
ativos dos planos nos termos da Re-
solução CNPC nº 46/2021 tem efeito 
meramente declaratório, isto é, uma 
medida a mais para formalizar a se-
gregação patrimonial e a atribuição 
de determinado ativo ao respectivo 
plano de benefícios. ■

Por Martha Corazza
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Cursos de curta duração 
(entre 08 e 16 horas) que 
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O programa customizado 
oferece flexibilidade para 

atender demandas específicas, 
permitindo a adaptação de 
horário e, principalmente, 

direcionamento de conteúdo 
ao público e as necessidades 

vividas pela organização.

CURSOS RÁPIDOS

CURSOS EAD 
(GRAVADOS)

TRILHAS DO 
CONHECIMENTO

IN COMPANY
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REINO UNIDO  
PLANEJA AMPLIAÇÃO DA  

INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA
Rendimento e idade mínima de abrangência do 

mecanismo devem ser reduzidos, estimulando a adesão 
de contingente significativo de novos participantes 

No dia 6 de março, o go-
verno do Reino Unido de-
clarou formalmente seu 

apoio a um Projeto de Lei que, se 
aprovado, tem tudo para ser um 
marco histórico da Previdência 
Complementar do país. Os dois 
pontos propostos pelo deputado 
Jonathan Gullis, autor do PL, são 
a extensão da adesão automá-
tica a planos de pensão capita-
lizados para pessoas a partir de 
18 anos, ao invés de 22 anos em 
vigor atualmente, bem como a 

abolição do limite mínimo de 
rendimentos, o chamado Lower 
Earnings Limit - LEL. A medida 
apoiada por Laura Trott, titular 
do Departamento de Trabalho e 
Previdência (Department of Work 
and Pensions - DWP), terá impac-
to positivo ao garantir que pesso-
as de mais baixa renda e grupos 
minoritários, como mulheres e 
jovens, que há tempos enfren-
tam dificuldades para poupar, 
sejam incluídos nos planos ba-
seados no vínculo empregatício. 
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O apoio do governo a uma 
maior ampliação da inscrição 
automática vinha sendo aguarda-
do desde a introdução do meca-
nismo, uma iniciativa do Partido 
Trabalhista durante o processo 
de aprovação da Legislação Pre-
videnciária de 2008 (Pensions Act 
2008). A referida lei estabeleceu 
que trabalhadores deveriam ser 
automaticamente inscritos em 
planos ocupacionais pelos seus 
empregadores, cabendo ao então 
participante a decisão de manter-
-se ou não no plano, dentro de um 
prazo máximo de seis meses.

A ferramenta foi implemen-
tada de forma gradual a partir de 
2012. Os percentuais contributivos 
foram crescendo desde então, até 
chegarem aos 8% atuais, sendo 
um mínimo de 3% pagos pelo em-
pregador e o restante pelo funcio-
nário. Atualmente, são inscritos 
automaticamente os trabalhado-
res com renda a partir de £10 mil 
anuais (cerca de R$ 62 mil) embo-
ra as contribuições sejam calcula-
das sobre os rendimentos compre-
endidos entre £6.240 e £50.270 (R$ 
39 mil e R$ 319 mil, aproximada-
mente).

Super nudge 
O Automatic Enrolment (AE) é 

considerado um nudge, ou “empur-
rão” em inglês literal, cujo objetivo 
é incentivar as pessoas a tomar 
uma decisão que não tomariam 
sozinhas devido ao viés comporta-

mental da inércia, que influencia 
atitudes principalmente no que diz 
respeito à aposentadoria. Por isso, 
apesar do processo de saída (opting 
out) ser descomplicado, são poucos 
os que escolhem deixar o plano de 
benefícios.

A partir de 2022, o DWP deu 
um passo à frente e implemen-
tou medidas para garantir que 
os participantes sejam mais bem 
orientados ao acessar as reservas 
acumuladas nos planos CD (Contri-
buição Definida). Criou-se, então, 
o Pension Wise, serviço gratuito de 
consultoria mantido pelo governo 
e disponibilizado a indivíduos aci-
ma de 50 anos de idade inscritos 
em um plano de aposentadoria, 
sejam pessoais ou corporativos. O 
serviço disponibiliza especialistas 
em previdência para educar e in-
formar a população sobre opções 
de saque, tributação, etc. 

A iniciativa é tida como um 
“stronger nudge” ou “empurrão 
mais forte”, pois tem o intuito 
de empoderar e proteger os par-
ticipantes ao levá-los a conhe-
cer quais as opções disponíveis 

para a sua situação individual e, 
consequentemente, tomar deci-
sões mais assertivas acerca da apo-
sentadoria.

Resultados e problemas
Para a Pensions and Lifetime 

Savings Association, entidade repre-
sentativa dos fundos de pensão do 
país, a fim de ter uma aposenta-
doria financeiramente adequada, 
o trabalhador médio precisaria 
acumular cerca de £37,300 ao ano, 
supondo que ele/ela possua imóvel 
próprio. No entanto, 38% das pes-
soas em idade ativa, o equivalente 
a 12,5 milhões de britânicos, não 
economizam o suficiente para 
que possam aproveitar a velhice 
tranquilamente. O fenômeno é 
conhecido como undersaving, ou 
“poupança insuficiente”.

Ainda assim, a experiência 
britânica com a adesão automática 
é considerada um case de sucesso 
ao pelo menos fazer com que as 
pessoas comecem a poupar para o 
longo prazo. Desde 2012, as contri-
buições para os planos de pensão 
baseados no vínculo empregatício 
subiram de £41,5 bilhões para £62,3 
bilhões aproximadamente. Nesse 
mesmo período, segundo levan-
tamentos oficiais, o percentual de 
participantes passou de 56% para 
89% da população em idade ativa. 
A introdução da adesão automática 
contribuiu, portanto, para a dimi-
nuição das taxas de undersaving na 

O Pension Wise,  
serviço de consultoria 

do governo a maiores de 
50 anos, é classificado 
como “super nudge”
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PEA: de 14 milhões (45%) para 12 
milhões (38%) de indivíduos.

Inclusão de minorias
As novas mudanças agora 

propostas na legislação da inscri-
ção automática atingem, em espe-
cial, certos grupos que não tiveram 
suas particularidades devidamente 
consideradas até hoje, como mu-
lheres com renda inferior ao limite 
mínimo, que deixaram de contri-
buir durante a licença-maternida-
de ou que estão fora do mercado de 
trabalho. Segundo dados do Trades 
Union Congress, federação de sindi-
catos britânica, as mulheres com 
filhos recebem 7% a menos do que 
aquelas que não são mães. 

Um relatório produzido pela 
seguradora Scottish Widows, por 
sua vez, revela que grupos étnicos 
minoritários, como paquistaneses 
(53%) e negros (48%), revelam ter 
mais preocupação com o custo de 
vida alto e assuntos cotidianos do 
que com o planejamento da apo-
sentadoria. Muitos indivíduos per-
tencentes a esses grupos também 
não possuem acesso a planos de 
pensão privados por trabalharem 
informalmente ou em empregos 
diferentes ao mesmo tempo.

Outro caso diz respeito às 
pessoas com deficiência. Estudo 
realizado pelo Instituto de Políti-
cas Previdenciárias (Pensions Policy 
Institute - PPI) em 2022 indicou que 
esse grupo tem menor probabili-
dade de contribuir para um plano 

de aposentadoria. Os entrevistados 
com deficiência entre 60 e 64 anos 
relataram contar com uma pou-
pança de aposentadoria média de 
£47,980, apenas um terço da média 
nacional para pessoas sem defici-
ência, que seria de £130,928.

Otimismo
Apesar das dificuldades, es-

pecialistas estão otimistas. Steve 
Webb, Ministro da Previdência 
entre 2010 e 2015 e sócio da con-
sultoria LCP, declarou: “Este é um 
dia marcante para a previdência 
do Reino Unido. Com a legislação 
inalterada desde a revisão de 2017, 
havia um risco real de que os ga-
nhos com a inscrição automática 
fossem prejudicados. Agora, com 
o apoio do governo, está aberta 
a entrada de trabalhadores mais 
jovens, particularmente os que re-
cebem menos, para que acumulem 
recursos mais rapidamente”. 

O DWP continua mapeando 
os próximos passos para garan-
tir que a população tenha acesso, 
em sua totalidade, a uma aposen-
tadoria digna. Um desses passos 

é a criação do Pension Dashboard 
Programme, sistema que permitirá 
aos participantes consultar infor-
mações sobre sua aposentadoria a 
partir de uma base de dados online 
contendo milhões de planos. O pri-
meiro teste está programado para 
agosto deste ano. 

A titular do Departamento, 
Laura Trott, que está à frente do 
projeto, acredita que o Pension 
Dashboard Programme trará muitas 
vantagens. “O programa colocará 
os poupadores no controle do seu 
planejamento, além de ajudá-los a 
encontrar recursos que porventura 
estejam perdidos em planos de 
pensão, transformando, assim, a 
maneira como pensam e planejam 
a aposentadoria.” 

Yvonne Braun, Diretora de 
Políticas, Proteção e Poupança de 
Longo Prazo da Associação de Se-
guradores Britânicos (Association 
of British Insurers - ABI), também 
acredita no potencial da iniciati-
va. “Com mais de £26 bilhões em 
fundos de pensão não-reclamados. 
o Pensions Dashboard pode ser 
transformador. Ficamos felizes 
em ver que o governo continua 
comprometido com o projeto, mas 
desafios técnicos ainda precisam 
ser sanados”, comentou Braun 
em entrevista concedida ao portal 
Pensions Age. ■

Por Flávia Silva

Grupos minoritários 
tendem a não contribuir 
ou pagar muito menos

que a média para 
planos de pensão
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CDP: 
CRESCE REPORTE DE 

RISCOS AMBIENTAIS
Demanda de investidores gera aumento de 30%  

no número de empresas que divulgam  
dados climáticos, hídricos e florestais no Brasil

MARTHA ELIZABETH CORAZZA

Criado em 2000 e com o 
início das atividades no 
Brasil em 2006, o Carbon 

Disclosure Project (CDP) registra 
nos últimos dois anos um salto 
de crescimento no País, com 
o avanço do número de signa-
tários e de companhias que 
fazem reports sobre suas prá-
ticas ambientais para mapear 
os riscos associados a questões 
climáticas, florestais e de se-
gurança hídrica. “Esse cres-

cimento teve como principal 
motivador a ação dos investido-
res, que passaram a exigir das 
empresas as informações sobre 
os temas abrangidos pelo CDP”, 
informa Laís Cesar, Gerente de 
Desenvolvimento de Negócios 
do CDP na América Latina. Ela 
diz que o número de empresas 
que reportam seus dados no 
Brasil passou de 986 em 2021 
para 1.300 no ano passado, um 
aumento de 30%. 
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Essas 1.300 companhias repre-
sentam um total de R$ 113 bilhões 
em riscos ligados às mudanças cli-
máticas, que podem se traduzir em 
riscos físicos, como nos casos de 
secas que impactam o agronegócio, 
levam à menor produtividade, me-
nos lucro e redução do valor de 
mercado das companhias. O maior 
interesse pela cobrança de informa-
ções veio das instituições financei-
ras, puxado desde 2020 pela agenda 
internacional de investimentos res-
ponsáveis (que seguem práticas de 
sustentabilidade ambiental, social e 
de governança ou ESG na sigla em 
inglês).

Mas o crescimento não ocor-
reu apenas no Brasil. O número de 
empresas que reportam informa-
ções ao CDP no mundo passou de 13 
mil para mais de 18 mil entre 2021 
e 2022, totalizando cerca de 50% da 
capitalização do mercado global.

O Carbon Disclosure Project 
detém o maior banco de dados 
ambiental do mundo e está total-
mente alinhado à TCFD (Task Force 
on Climate-related Financial Disclo-
sures), uma força-tarefa que reúne 
diversas organizações dedicadas 
a desenvolver um padrão comum 
para as empresas mapearem e 
divulgarem os riscos financeiros 
relacionados ao clima. É, ainda, 
membro fundador das iniciativas 
Science Based Targets, We Mean Busi-
ness Coalition, The Investor Agenda e 
da Net Zero Asset Managers.

O relatório divulgado no final 
do ano passado pelo Banco Central 
mostra a relação entre os diversos 
tipos de riscos envolvidos. “O olhar 
do BC procura identificar como os 
riscos climáticos podem afetar os 
riscos financeiros e o sistema finan-
ceiro nacional, em linha com o que 
foi feito na Inglaterra para avaliar 
os impactos em vários cenários de 
aquecimento global”, conta Cesar. 

No relatório da autoridade 
monetária brasileira (Relatório de 
Riscos e Oportunidades Sociais, 
Ambientais e Climáticas) estão 
detalhadas as frentes de trabalho 
criadas para tornar mais efetiva a 
atuação do BC na identificação e 
gestão dos riscos ESG. O plano de 
ação surgiu à medida que aumen-
tou a preocupação com as crescen-
tes exigências da regulação global 
por conta do que está sendo solici-
tado na Europa, observa Cesar.

Padrão ISSB para o clima
Entre as principais medidas a 

serem adotadas pelo CDP em 2023 
está a incorporação do padrão de 
divulgação do Conselho Interna-
cional de Padrões de Sustentabi-
lidade (International Sustainability 
Standards Board - ISSB) relacionado 
às mudanças climáticas, que pas-
sará a integrar a sua plataforma 
global de divulgação ambiental. O 
anúncio da incorporação foi feito 
em novembro passado durante a 
COP 27, no Egito. “Essa decisão de-
verá apoiar a divulgação dos dados 

Apesar de avanços recentes, 
o Brasil ainda está no 

começo do caminho dos 
investimentos responsáveis, 
com 32 signatários ao CDP  

No Brasil, o Projeto tem atu-
almente 32 signatários, incluindo 
bancos, assets, seguradoras, fun-
dos de pensão e outros players do 
mercado, com o número de casas 
gestoras de investimentos passan-
do de 15 para 18 no ano passado. 
Mas apesar dos avanços recentes, 
o País ainda está no início do ca-
minho dos investimentos ambien-
talmente responsáveis, lembra 
Laís Cesar, o que está refletido no 
número de fundos de investimento 
exclusivamente dedicados ao tema 
ESG por aqui: são US$ 3 bilhões 
em patrimônio contra um volume 
mundial de U$$ 16 trilhões. 

“É ainda um número muito 
baixo, mas esse é um trabalho que 
está sendo desenvolvido agora en-
tre os reguladores e autorregulado-
res. Em 2023, devemos ter novida-
des nessa área”, acredita a Gerente. 
As medidas que visam aumentar a 
transparência da comunicação de 
informações sobre riscos ambien-
tais integram o planejamento do 
Banco Central brasileiro e estão 
alinhadas com o trabalho feito pelo 
Banco Central britânico.
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porque os participantes do mer-
cado já estão bem acostumados ao 
padrão do ISSB. Hoje há diversos 
frameworks para isso, mas a decisão 
de adotar um padrão já bem co-
nhecido facilitará o processo”, diz.

Caberá ao CDP transmitir 
esses dados aos investidores e 
outros stakeholders ao dar acesso 
às informações ambientais das 
empresas em formato consistente 
e comparável em todas as regi-
ões. Além disso, o CDP fornecerá 
à Fundação IFRS (International 
Financial Reporting Standards 
Foundation), que supervisiona a 
definição de padrões de relatórios 
financeiros, os dados sobre todas 
as divulgações feitas em relação 
ao padrão climático, o que permi-
tirá monitorar a adoção e imple-
mentação efetiva dos mesmos.

Como o CDP está muito ali-
nhado à TCFD, cujo framework já é 
bem conhecido, e como o IFRS S2 
(Divulgação Relacionada ao Clima, 
da Fundação IFRS) está identifica-
do em alguns pontos com essa for-
ça-tarefa, a transição das empresas 
deve ser suave, sem desgastes. O 
objetivo é que as companhias já 
estejam alinhadas ao padrão global 
no ciclo de divulgação de informa-
ções de 2024, o que significa que 
esses dados estarão refletidos nos 
relatórios do CDP em 2025. 

O anúncio feito pelo CDP en-
viou um sinal importante para o 
mercado ao mostrar que o CDP e o 
ISSB estão unidos para responder 

à demanda crescente por infor-
mações eficazes e consistentes a 
respeito das questões climáticas. 
O padrão será incorporado aos 
questionários do CDP emitidos anu-
almente para as companhias em 
nome de 680 instituições financei-
ras signatárias, que respondem por 
mais de US$ 130 trilhões em ativos.

Grupos de trabalho
Em pouco mais de vinte anos 

de trabalho, o CDP conseguiu ser 
uma referência global em questões 
ambientais e faz um trabalho forte 
junto aos stakeholders para medir 
as emissões de escopo 3 (todas as 
emissões de CO2 de responsabi-
lidade indireta que ocorrem ao 
longo de toda a cadeia de valor da 
empresa). 

Em 2020, foram concebidos e 
criados Grupos de Trabalho no País 
porque a atuação aqui começou a 
ficar mais forte, explica Laís Cesar. 
São dois grupos: um é dedicado aos 
planos de transição climática e aos 
indicadores que permeiam toda a 
companhia. O segundo, que tem 
crescido nos últimos dois anos, é 

Por aqui, os riscos 
florestais estão ligados 

à produção de soja, 
criação de gado e 

produtos madeireiros

voltado às florestas. “Também fize-
mos uma capacitação do tema para 
evidenciar como esse risco afeta o 
valor das empresas, além de criar-
mos uma ferramenta que mapeia 
os riscos florestais presentes nas 
carteiras de investimento”, detalha 
Cesar. 

No caso do Brasil, esses ris-
cos estão ligados principalmente à 
produção de soja, à criação de gado 
e às atividades que envolvem pro-
dutos madeireiros. Mas o grupo de 
florestas inclui ainda a extração de 
óleo de palma, um problema mais 
presente no sudeste asiático. “Ofe-
recemos informações aos investi-
dores, mas também ferramentas 
para que eles possam atuar junto 
às empresas investidas. A proposta 
é apoiar as tomadas de decisões de 
investimento e gerenciamento de 
riscos”, complementa.

Conscientização
A participação dos fundos de 

pensão brasileiros no CDP é impor-
tante, mas apenas os dois maiores 
têm sido ativos no engajamento 
corporativo. “O trabalho do CDP, 
como um megabanco de dados am-
bientais, dá aos investidores signa-
tários a oportunidade de analisar 
riscos, mas ele ainda é pouco utili-
zado diante do que oferece”, analisa 
Raquel Castelpoggi, Coordenadora 
da Comissão Técnica de Sustenta-
bilidade da Abrapp e suplente do 
representante da Abrapp no Con-
selho Consultivo do CDP. Para as 
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timentos que participou da elabo-
ração do manual.

Ela observa que o CDP tem 
tido, ao longo do tempo, um tra-
balho relevante que inclui o aque-
cimento global, água e florestas. 
“Olhamos muito para o ângulo do 
engajamento com as empresas 
investidas. Recentemente, com a 
mudança do modelo de gestão, que 
passou a ser mais terceirizada, foi 
preciso descentralizar o manual e 
dividir seu conteúdo”, detalha Mi-
cheli, acrescentando que, para os 
gestores dos fundos exclusivos, a 
fundação inclui uma cláusula con-
tratual que exige o compromisso 
com cada tópico ESG. 

As políticas de investimento 
têm um item específico de res-
ponsabilidade ESG, além de enfa-
tizar a importância de a fundação 
ser signatária de iniciativas como 
o CDP e o PRI. “Recebemos toda a 
comunicação sobre temas especí-
ficos. Em 2022, cresceu o número 
de empresas que reportaram seus 
dados ao CDP sobre emissões de 
carbono e riscos florestais”, conta 
Micheli. O mais importante sob 
o ponto de vista da fundação é 
explorar a oportunidade de enga-
jamentos e trocas de informações 
junto a outros investidores signa-
tários. 

A Analista destaca ainda a 
relevância de contar com ferra-
mentas e estudos do CDP que per-
mitem visualizar dados nacionais 
e globais.  ■

fundações que terceirizam a gestão 
de investimentos, o melhor cami-
nho é exigir dos gestores externos 
o compromisso de utilizarem as 
ferramentas do CDP. “Isso é vital 
porque são investidores que têm 
responsabilidade fiduciária e não 
podem alegar desconhecimento do 
assunto”, salienta Castelpoggi. 

A Abrapp tem uma atuação 
firme no CDP desde que ele chegou 
ao Brasil, integrando o seu Conse-
lho Consultivo de forma atuante, 
diz a Coordenadora. “Além disso, 
é signatária do PRI (Principles for 
Responsible Investment) e tem uma 
produção extensa de Guias e Ma-
nuais a respeito de investimentos 
sustentáveis.”

Depois dos casos de Mariana 
e Brumadinho, em MG, e outros 
episódios mais recentes, como os 
de exploração do trabalho análo-
go à escravidão no Rio Grande do 
Sul, investidores brasileiros ainda 
parecem não ter noção do risco 
que correm. “Eles não fazem uma 
análise detalhada dos riscos am-
bientais ou sociais. Também não 
questionam se as companhias em 
que investem fazem isso ou se têm 
previsão e provisão orçamentária 
para arcar com esses potenciais 
danos”, aponta Castelpoggi.

Muitos também ignoram 
o fato de que a contratação de 
prestadores de serviços terceiriza-
dos não exime da responsabilidade 
em relação aos riscos. “Não dá para 
deixar o assunto de lado porque a 

responsabilidade final chega até 
o investidor. Se ele tem uma orga-
nização que dá ferramentas para 
identificar e gerenciar riscos e não 
a utiliza, ficará difícil explicar no 
futuro, em caso de danos ao inves-
timento”, avisa.

Dentro do planejamento es-
tratégico da Abrapp, a agenda do 
CDP deverá ganhar atenção es-
pecial este ano. “Vamos fazer um 
trabalho conjunto para mostrar a 
importância desse tema”, conclui a 
Coordenadora.

O case da Real Grandeza
Uma das primeiras entidades 

a ser signatária do CDP, ainda em 
2006, a fundação Real Grandeza 
editou a primeira versão de seu 
manual de sustentabilidade dos 
investimentos em 2012, com ques-
tionários enviados a empresas e 
gestores. “Nesses questionários já 
havia perguntas específicas sobre 
os programas de redução das emis-
sões de carbono e se eles eram sig-
natários do CDP ou do PRI”, conta 
Marcia Micheli, Analista de Inves-

Signatária do CDP desde 
2006, a FRG editou seu 

primeiro manual de 
sustentabilidade dos 

investimentos em 2012
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O investidor
sustentável para um
mundo em mudança

O investidor
sustentável para um
mundo em mudança

EM UM MUNDO EM MUDANÇA,
VOCÊ PRECISA DE UM PARCEIRO COM 
CONHECIMENTO GLOBAL E LOCAL.

¹ Inclui fundos locais, fundos offshore geridos localmente e carteiras administradas até dezembro/2022.
Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto 

Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para Administrar fundos de investimento. Apesar do cuidado na 
obtenção e manuseio das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, 
nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem sofrer mudanças a 
qualquer momento sem aviso prévio. Esse material não caracteriza nenhuma oferta de investimento. Antes de qualquer decisão de investimento, é 

informações essenciais e o regulamento do fundo antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, 
ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A metodologia de Atribuição de Rating a Gestores de Recursos da Fitch foi projetada para sistematicamente capturar, avaliar e reportar os principais atributos da 
plataforma operacional e de investimentos de um gestor de recursos, focando cinco pilares principais: 1) Companhia, 2) Controles, 3) Investimentos, 4) Operações e 5) Tecnologia. Em março/2017, a metodologia 

 
O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00. Acesse: brasil.bnpparibas > Nossas linhas de negócios > Asset Management (Administrador)
ou www.bnpparibas-am.com.br (Gestor).

GESTORA GLOBAL QUE ATUA HÁ 25 ANOS NO MERCADO BRASILEIRO 
OFERECENDO SOLUÇÕES DE INVESTIMENTO DE ALTO PADRÃO.

3

A BNP Paribas Asset Management Brasil tem mais de R$ 91 bilhões¹ 
de recursos sob gestão e um portfólio diversi�cado de soluções locais 
e globais. Estas soluções de investimento seguem rigorosos processos 
de análise e seleção de ativos, incluindo critérios de alto padrão 
sustentável (ambiental, social e de governança) visando atender aos 
diferentes per�s de investidores institucionais.
www.bnpparibas-am.com.br

http://www.bnpparibas-am.com.br
http://www.bnpparibas-am.com.br
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Expressamos na representação e atuação institucional, no celeiro 
de ideias e oferecer soluções positivas que contribuam para a 
gestão das entidades fechadas de previdência complementar 

e qualificação técnica dos seus profissionais. Benefícios que 
maximizam o retorno em ser uma Associada, e agregam alto valor 

que ultrapassam as contribuições associativas!

Conheça alguns dos nossos Canais de Comunicação, 
Relacionamento e Notícias - conexões humanizadas 
de quem conta com a parceria Abrapp:

Comunicação, Informações e 
Relacionamento, soluções que aproximam!

abrappatende@abrapp.org.br | +55 (11) 98325-6942

www.abrapp.org.br

O principal e mais atualizado 
canal focado em Previdência 

Complementar traz as notícias 
do Sistema em primeira mão. 
De forma objetiva e íntegra, 

você não perde nenhum 
acontecimento sobre as EFPC, 
governo, legislação, eventos e 

muitos outros, além de ter total 
acessibilidade acompanhando 

pelo seu celular, tablet ou 
computador.

Disponível na plataforma 
Spotify, você pode ouvir o 
futuro bem de perto com 

o Podcast Futuro em Foco. 
As principais pautas do 

Sistema sob a perspectiva de 
profissionais do segmento vão 
te acompanhar onde estiver.

O Serviço de Atendimento 
Abrapp Atende é o principal 

canal de relacionamento 
e valorização do cliente 

associado. Tem o propósito de 
esclarecer dúvidas, receber 
sugestões, orientar o uso e 
atender adesão a produtos 
e serviços, sempre por meio 

de atendimento claro e 
cortês, assegurando a efetiva 

resposta ao cliente, em prazos 
ágeis como a rotina atual das 

organizações exige.

A maior vitrine de produtos 
e serviços de qualidade e 
específicos oferecidos por 
consultorias, instituições 
financeiras, escritórios de 
advocacia, empresas de 

soluções em TI, comunicação, 
entre outros, que valorizam e 
constroem relacionamentos 

sólidos e de credibilidade com 
os fundos de pensão.

De perfil único no mercado, o 
tradicional periódico técnico é 
reconhecido pelo alto padrão 
editorial, equipe de jornalistas 
especializados e abordagem 

aprofundada de assuntos que 
estejam no topo da agenda 

previdenciária tanto no Brasil 
quanto no exterior.

O mundo digital nos 
aproxima! Através de nossas 

redes sociais, ampliamos 
nossas interações através do 
compartilhamento de ideias, 

tendências, informações, 
curiosidades e muito mais. 

Uma verdadeira comunidade 
engajada em somar 

conhecimentos e novas 
tecnologias.
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https://www.abrapp.org.br/a-abrapp/produtos-e-servicos/
http://www.abrapp.org.br
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www.sindapp.org.br

Como protagonista nas 
atividades sindicais, o Sindapp 
atua no recebimento de pautas, 
condução das negociações 
e fechamentos de acordos e 
convenções coletivas de trabalho.

A gestão da sua entidade vai 
negociar com os colaboradores? 
Oferecemos auxílio especializado 
às Associadas, orientando os 
acordos coletivos de trabalho e as 
convenções firmadas nos estados 
de São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Conte com a expertise e o 
forte posicionamento do 
Sindapp para apoiar a sua 
entidade. Faça parte!

E para saber mais sobre as convenções 
coletivas, conquistas, ações e novidades, 

acompanhe o LinkedIn do Sindapp.

http://www.sindapp.org.br
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A VOLTA  
DO MINISTÉRIO DA  
PREVIDÊNCIA
Nova estrutura e 
nomes técnicos 

levam a crer que 
a Previdência 

Complementar 
Fechada está bem 

representada no 
governo que se inicia

A partir de 1º de janeiro de 
2023, de modo alvissarei-
ro, o Brasil voltou a con-

tar com um Ministério da Pre-
vidência. A estrutura do novo 
Ministério difere das anteriores 
a começar pelas denominações 
- por exemplo, antigas Subse-
cretarias passam a se chamar 
Departamentos, comandados 
por Diretores que equivalem 
aos antigos Subsecretários.
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À Secretaria-Executiva da Pasta 
ligam-se, entre outros órgãos, a Secre-
taria de Regime Próprio e Complemen-
tar, a que se agregam o Departamento 
dos Regimes de Previdência no Serviço 
Público e o Departamento de Políti-
cas e Diretrizes de Previdência Com-
plementar. Também estão na esfera 
da Secretaria-Executiva o Conselho 
Nacional de Previdência Complemen-
tar (CNPC), a Câmara de Recursos da 
Previdência Complementar (CRPC) e 
a Previc (Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar), além 
dos órgãos que não têm relação com as 
EFPCs.

Na equipe do Ministro Carlos 
Lupi estão o Secretário-Executivo 
Wolney Queiroz, o Secretário de Re-
gime Próprio e Complementar, Paulo 
Roberto dos Santos Pinto, o Diretor 
do Departamento dos Regimes de 
Previdência no Serviço Público, Allex 
Albert Rodrigues, e o Diretor do De-
partamento de Políticas e Diretrizes 
de Previdência Complementar, Narlon 
Gutierre Nogueira. À frente da Previc 
está Ricardo Pena.

“Os nomes agradam. Achamos 
que o Ministro foi muito feliz nas no-
meações”, afirma o Diretor-Presidente 
da Abrapp, Jarbas de Biagi. “Narlon 
Gutierre Nogueira e Ricardo Pena, 
especialmente, são profissionais ex-
perientes, que conhecem muito o seg-
mento da Previdência Complementar 
Fechada”, observa Biagi, destacando o 
“perfil técnico” dos novos dirigentes.

Está posto, portanto, que no go-
verno Lula quem efetivamente colocará 

a mão na massa dos fundos de pensão 
será Narlon Gutierre Nogueira - assim 
sugere o cargo que ocupa. Nogueira é de 
perfil absolutamente técnico, o que se 
comprova pelo ecletismo dos governos 
em que atuou e atua: foi Subsecretário 
dos Regimes Próprios sob Temer e Bol-
sonaro; sob o segundo, foi ainda Secre-
tário-Adjunto de Previdência (no âmbito 
do Ministério da Economia), Secretário 
de Previdência no Ministério do Traba-
lho e Previdência, e Subsecretário do 
Regime de Previdência Complementar 
na mesma Pasta. Agora, sob Lula, dirige 
o Departamento de Políticas e Diretrizes 
de Previdência Complementar.

Como enfatizou o Diretor-Presi-
dente da Abrapp, as qualidades técni-
cas de Nogueira são conhecidas. E suas 
posturas sempre indicaram apreço pelo 
sistema. Tanto que em 2022 liderou um 
Grupo de Trabalho no âmbito do CNPC 
para analisar o custeio administrativo 
das entidades, bem como medidas rela-
cionadas ao tratamento de déficits.

Narlon Gutierre Nogueira também 
é defensor da harmonização entre as 
legislações dos sistemas aberto e fecha-
do. Quando à frente da Secretaria de 
Previdência (2020-2021), manifestou-se 
favoravelmente a uma reformulação da 
tributação do segmento, reconhecendo, 
contudo, que a discussão sobre o tema 
teria de envolver o Ministério da Econo-
mia, em especial a Secretaria Especial 
da Receita Federal. ■

Por Paulo Henrique Arantes

“Os nomes 
agradam. O Ministro 

foi muito feliz nas 
nomeações”, diz 
Jarbas de Biagi
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SUÍÇA  
INICIA REFORMA  
PREVIDENCIÁRIA

Após ajustes no sistema 
estatal e realização de 

referendo, legisladores 
agora miram os 

planos capitalizados 
do segundo pilar, 

que deverão pagar 
benefícios mais baixos

Sistemas previdenciários 
mundo afora vêm sendo 
abalados por três fatores 

em especial: o envelhecimento 
das populações, maior expecta-
tiva de vida e retornos mais bai-
xos nos investimentos. Por isso, 
há tempos o governo suíço bus-
cava, sem sucesso, implementar 
mudanças paramétricas no pri-
meiro e segundo pilares que, por 
lá, podem necessitar de aprova-
ção da população, via referendo. 
Em setembro último, porém, a 
resistência a mudanças, que já 
persistia por cerca de 25 anos, 
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foi vencida e após a reestruturação 
das propostas, a Suíça aprovou alte-
rações nas idades mínimas de apo-
sentadoria de homens e mulheres, 
bem como o aumento provisório 
do VAT (tributo sobre bens e servi-
ços), direcionando, assim, recursos 
extras para o sistema estatal de 
repartição simples. Atualmente, as 
discussões concentram-se em tor-
no do segundo pilar de um país em 
que a previdência privada respon-
de por nada mais nada menos que 
170% do PIB. 

A partir da Constituição de 
1972, o sistema previdenciário da 
Suíça passou a ser estruturado em 
três pilares. O primeiro pilar, co-
nhecido como AVS/AHV, funciona 
em regime de repartição simples e 
é financiado por impostos cobrados 
sobre a folha de salários (emprega-
dos e empregadores). As pensões 
por idade, morte e invalidez pagas 
mensalmente aos beneficiários 
destinam-se a garantir um padrão 
de vida mínimo, sendo calculadas 
de acordo com os níveis e tempo de 
contribuição, além da massa sala-
rial média nacional. 

Em outubro de 2022, o Con-
selho Federal da Suíça anunciou 
um aumento de 2,5% nos benefí-
cios estatais, que a partir de 1º de 
janeiro de 2023 passaram de CHF 
1.1951 para CHF 1.225 por mês (va-
lor mínimo), enquanto o máximo 
subiu de CHF 2.390 para CHF 2.450. 

Tais reajustes são feitos a cada dois 
anos a menos que a inflação anual 
exceda 4%. O custo do “upgrade” é 
estimado em CHF 1,4 bilhão, mon-
tante a ser arcado sobretudo por 
patrões e empregados - CHF 1,2 bi-
lhão, através do fundo mantido por 
impostos destinado à previdência. 
O restante CHF 0,2 bilhão ficará a 
cargo do governo federal.

O segundo pilar é composto 
por planos de pensão capitalizados, 
de filiação compulsória e baseados 
no vínculo empregatício, que tam-
bém oferecem pensões por idade, 
morte e invalidez. A proposta é 
manter o padrão de vida que o par-
ticipante tinha na ativa. Os pilares 
1 e 2 são fortemente interligados, 
garantindo, juntos, ao menos 60% 
do último salário do trabalhador. 

Todos os indivíduos cobertos 
pelo sistema estatal com renda su-
perior a CHF 22.050 anuais devem 
se filiar a um plano ocupacional, 
com exceção dos profissionais au-
tônomos, contratos temporários 
inferiores a três meses, familiares 

assalariados de produtores rurais e 
pessoas com deficiência. Os empre-
gadores que tenham funcionários 
elegíveis devem criar ou se filiar a 
uma entidade gestora de planos de 
benefícios. 

Fundos de pensão e compa-
nhias seguradoras operam, em sua 
maioria, planos de Contribuição 
Definida que possuem garantias 
mínimas de retorno e taxa de con-
versão fixa para as anuidades. Tra-
ta-se de planos mistos ou híbridos 
conhecidos internacionalmente 
como Cash Balace Plans. O segundo 
pilar tem como alicerce o princípio 
do financiamento coletivo, ou seja, 
o aporte patronal deve ser pelo me-
nos igual à soma das contribuições 
pagas por todos os funcionários. 

De acordo com a Lei BVG, que 
rege os fundos de pensão, o acú-
mulo de direitos tem início em pri-
meiro de janeiro do ano posterior 
ao 24º aniversário do participante/
segurado. Um dos principais com-
ponentes do sistema são os crédi-
tos previdenciários (contribuições 
de empregados e empregadores), 
calculados como uma porcenta-
gem do salário de referência, os 
quais são gradualmente elevados 
com a idade (7% entre 25 e 34 anos 
até 18% para indivíduos com 55 a 
65 anos). Na prática, porém, di-
versos fundos de pensão utilizam 
porcentagens mais altas do que as 
estipuladas na lei. 

Os indivíduos cobertos 
pelo sistema estatal com 

renda superior a CHF 22.050 
anuais devem se filiar a 
um plano ocupacional

1. 1 CHF = R$ 5,64
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Sobre os ativos que financia-
rão os benefícios incidem taxas 
de juros mínimas fixadas em 2,0% 
(2009-2010), 1,5% (2012-2013), 
1,75% (2014-2015), 1,25% (2016) e 
1% (desde 2017). O valor da renda 
vitalícia irá depender, portanto, dos 
montantes disponíveis na conta na 
data da aposentadoria (incluindo 
direitos eventualmente portados 
ao plano), contribuições, e os ga-
nhos sobre esse saldo conforme 
a taxa de juros mínima. Também 
entra no cálculo a chamada “taxa 
de conversão”, atualmente de 6,8%, 
que é aplicada sobre os ativos para 
definir a anuidade. Contribuições e 
os retornos sobre os investimentos 
não são tributados, apenas os bene-
fícios.

O terceiro pilar é composto 
por soluções financeiras individu-
ais, classificadas como Pilar 3A e 
Pilar 3B. O Pilar 3A, representado 
pelos “Planos de Pensão Privados 
Restritos”, é destinado a  indivídu-
os  que  desempenham atividades 
remuneradas e oferece tratamento 
tributário diferenciado. Porém, 
os ativos só podem ser acessados 
antes da data oficial de aposen-
tadoria caso o segurado torne-se 
comprovadamente inválido, plane-
je empreender, comprar um imóvel 
residencial ou mudar para o exte-
rior permanentemente. 

Já o Pilar 3B abrange os “Pla-
nos de Pensão Livres ou Irrestri-
tos”, aos quais qualquer pessoa 
pode se filiar, porém pagando mais 

imposto. Administrado por bancos 
e seguradoras, o terceiro pilar re-
gistra um elevado nível de ativos.

Tentativas frustradas
Há vários anos, o governo 

Suíço vinha tentando instituir mu-
danças paramétricas no sistema 
previdenciário a fim de torná-lo 
mais resiliente face à explosão do 
número de aposentadorias - e vida 
mais longas - da geração de baby 
boomers. Diante desses e de outros 
problemas, como as baixas taxas de 
juros e fertilidade, o legislativo ela-
borou dois projetos de reforma que 
traziam, entre diversas propostas, 
o aumento da idade de aposenta-
doria das mulheres de 64 para 65 
anos, igualando-a à dos homens. O 
primeiro PL foi rejeitado pela po-
pulação em 2004. 

Em 2017, o segundo Projeto de 
Lei, denominado Previdência 2020, 
também foi malsucedido junto à 
opinião pública. De maneira am-
pla, para facilitar sua aprovação, a 
legislação foi dividida em duas par-
tes: a primeira abrangia o aumen-

to de 0,3% sobre os impostos para 
financiar o primeiro pilar (diferen-
ça paga exclusivamente pelo em-
pregador), bem como o ajuste do 
VAT (Value-Added Tax) - ou Imposto 
sobre Valor Agregado (IVA), cor-
respondente ao ICMS brasileiro. O 
referido imposto passaria de 8,0% 
para 8,3% em 2018 e 8,6% em 2021.

A segunda parte tratava da 
equiparação das idades de aposen-
tadoria de homens e mulheres e da 
redução dos percentuais de cálculo 
das anuidades (taxa de conversão) 
do segundo pilar de 6,8% para 
6,0%. Cada uma das partes precisa-
va ser aprovada por referendo, e se 
uma passasse e a outra não, ambas 
seriam descartadas, o que acabou 
acontecendo. 

Primeiro passo
Em 2021, o parlamento suíço 

fez ajustes finos e voltou a apreciar 
pontos da proposta, aprovando-os. 
Todavia, por se tratar de alteração 
constitucional, foram coletadas as-
sinaturas suficientes (em torno de 
151 mil) para submeter a questão 
ao escrutínio da população via refe-
rendo. E foi assim que em 24 de se-
tembro de 2022, por uma margem 
mínima de 50,57%, a idade mínima 
das mulheres foi igualada à dos ho-
mens em 65 anos. 

Com margem um pouco 
maior, mas ainda bastante aper-
tada, 55,01% dos suíços também 
endossaram o aumento do Impos-
to sobre Valor Agregado (IVA), que 

Sobre os ativos 
incidem taxas de juros 

fixas que passaram 
de 2,0% (2009-2010) 
para 1% desde 2017
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No segundo pilar, o 
plano é reduzir a 

taxa de conversão 
aplicada no cálculo 

das anuidades

a partir de janeiro de 2024 passa 
a funcionar da seguinte forma: 
a alíquota normal sobe de 7,7% 
para 8,1%, a reduzida de 2,5% para 
2,6%, e a de hotelaria de 3,7% para 
3,8%. A alteração só permanecerá 
em vigor até 2030. 

O referendo chancelou a pri-
meira reforma previdenciária em 
mais de duas décadas com a pro-
messa de estabilizar a situação da 
previdência estatal - pelo menos 
por enquanto. “Assim como outras 
nações ocidentais, a Suíça está sob 
estresse na medida em que uma 
grande quantidade de baby boomers 
atinge a idade da aposentadoria. 
Esse é o principal fator por trás das 
mudanças em discussão”, afirmou, 
em entrevista coletiva, o então Mi-
nistro do Interior e hoje Presiden-
te, Alain Berset.

Os reformistas enfatizam, 
ainda, que as mudanças configu-
ram um ato de solidariedade de 
todos os consumidores, que terão 
que pagar mais imposto sobre pro-
dutos e serviços para garantir o 
futuro da Previdência Social. Vale 
ressaltar que as regiões de língua 
alemã votaram esmagadoramente 
a favor da reforma, ao passo que 
os cantões de língua francesa e 
italiana manifestaram posição for-
temente contrária. 

Mulheres em 
desvantagem

Políticos da oposição, sindi-
catos e associações representa-

tivas rechaçaram o aumento da 
idade de aposentadoria sob o ar-
gumento de que o Estado deveria 
se concentrar primeiro em igualar 
os salários de trabalhadores do 
sexo masculino e feminino. Isso 
porque, na Suíça, a disparidade 
salarial entre homens e mulheres 
é de 43%, em média.

Protestos chegaram a ocor-
rer em algumas cidades, mas esse 
não foi o único motivo a levar as 
pessoas às ruas. De acordo com o 
Ministério da Economia, as mu-
lheres também recebem, em geral, 
pensões quase 35% mais baixas 
que os homens, um desequilíbrio 
observado sobretudo no segundo 
pilar, cuja entrada requer um pa-
tamar mínimo de renda, ao con-
trário do que ocorre no sistema 
estatal. Aproximadamente 70% 
dos homens recebam benefícios 
baseados no vínculo empregatício 
em comparação a apenas 49% das 
mulheres. 

Segundo análises espe ciali-
zadas, 64% dos homens votaram 
a favor do aumento da idade de 

aposentadoria em comparação a 
apenas 38% das mulheres, diferen-
ça nunca antes observada. Sobre o 
aumento do VAT, os percentuais fa-
voráveis foram de 66% contra 45%, 
respectivamente. 

O que vem a seguir
Aqueles que se opõem à refor-

ma acreditam que, dada a largada, 
o próximo passo será aumentar a 
idade universal de aposentadoria 
para 67 anos; medida necessária, 
segundo estudiosos, para fazer 
frente às mudanças demográficas. 
Tal possibilidade encontra bastan-
te resistência. O aumento do VAT 
também gera críticas em período 
de alta de preços no país, sobretu-
do da energia e dos seguros-saúde, 
por pressionar ainda mais o poder 
de compra da população. 

Elevar a idade de aposentado-
ria de homens e mulheres para 67 
anos e posteriormente implantar 
um mecanismo de ajuste automá-
tico, em linha com a expectativa 
de vida média, de fato está no ra-
dar dos legisladores. Outras duas 
propostas integram a agenda: o 
uso de superávits do Banco Cen-
tral na previdência e o pagamento 
de “auxílios” mensais adicionais 
para dar um suporte maior aos 
aposentados menos favorecidos 
financeiramente. 

No segundo pilar, há planos 
para reduzir a taxa de conversão 
aplicada aos ativos acumulados 
no intuito de definir o valor das 
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anuidades (benefícios) individu-
ais. Nesse sentido, há consenso no 
parlamento quanto à mudança de 
6,8% para 6,0%. Com isso, o valor 
das aposentadorias diminuirá, 
ainda que as contribuições (pagas 
em partes iguais por empregados 
e empregadores) permaneçam 
inalteradas. A iniciativa pode vir 
a ser alvo de referendo caso não 
haja votação favorável expressiva 
em ambas as casas do parlamento.

Geração transitória
A fim de atenuar os efeitos 

do aumento da idade de aposen-
tadoria recém-aprovado sobre a 
chamada “geração transitória”, que 

se aposentará após a entrada em vi-
gor da nova lei BVG21/LPP21, será 
garantido um suplemento mensal. 
No entanto, esse ainda é um ponto 
de atrito entre o Conselho Nacional 
(equivalente à Câmara dos Deputa-
dos) e o Conselho de Estados (Sena-
do). Os participantes que tiverem 
poupado CHF215.100 ou menos 
até a aposentadoria teriam direito 
ao suplemento integral, que será 
menor para a faixa de poupança 
entre CHF215.100 e CHF430.200. O 
valor do benefício deve ficar entre 
CHF100 e 200 mensais pagos du-
rante os 15 anos que sucederem a 
reforma. 

Está em discussão, ainda, a re-
dução do salário-base sobre o qual 
são descontadas as contribuições, 
o que permitiria a ampliação da 
cobertura dos planos ocupacionais 
a pessoas com renda mais baixa, 
beneficiando, em especial, as mu-
lheres. Ambas as casas legislativas 
concordaram, de início, com o 
percentual fixo de 80% da renda. 
No entanto, surgiram opiniões di-
vergentes quanto à adequação des-
se patamar, com o “senado” defen-
dendo, ao invés disso, o benchmark 
de 85%.  ■

Por Flávia Silva

Entre os países mais velhos
Atualmente, a expectativa de vida ao nascer na Suíça é de cerca da 82 anos para homens e 86 para mulheres de 

acordo com o Departamento Federal de Estatísticas. Trata-se de um dos países mais velhos do mundo, o que se deve 
à baixa fertilidade e a um estilo de vida consciente, além de políticas eficazes de saúde preventiva e envelhecimento 
saudável. 

Dentro das regras do sistema “pré-reforma”, um indivíduo médio do sexo masculino poderia vir a receber o 
benefício estatal por aproximadamente 17 anos, ao passo que a mulher média o receberia por 22 anos. 

No entanto, o aumento da idade mínima em apenas um ano, tendo em vista a expectativa de 
vida média de cerca de 21,5 anos aos 65 anos, gerará uma economia de 4,7% para o sistema.

O número de suíços centenários também aumentou nas últimas décadas. Eram 377 em 
1990, 787 em 2000 e 1.888 nos dias de hoje, informa o jornal Le Matin Dimanche. Demógrafos 

acreditam que uma a cada duas crianças nascidas no país depois do ano 2000 viverá até 
completar um século. 

Segundo estudos da Universidade de Fribourg, há uma correlação significativa entre 
escolaridade e a expectativa média de vida na Suíça, especialmente entre os homens. Em 

1994, a diferença entre os graduados e os indivíduos que completaram apenas a educação 
básica era de 7,6 anos. Hoje, os primeiros vivem 8,8 anos a mais e com boa saúde. 
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CONSOLIDADOS ESTATÍTICO

Discriminação 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %

Renda Fixa  483.765 70,7%  546.624 72,4%  592.605 73,6%  635.029 73,4%  692.048 72,9%  733.960 72,6%  783.131 75,7%  859.584 78,2%

      Títulos públicos 105.949 15,5% 131.273 17,4% 142.564 17,7% 155.420 18,0% 157.503 16,6% 155.595 15,4% 173.537 16,8% 212.221 19,3%

      Créditos Privados e Depósitos 24.473 3,6% 23.843 3,2% 21.341 2,7% 17.897 2,1% 19.063 2,0% 18.982 1,9% 16.531 1,6% 13.675 1,2%

      Fundos de investimentos - RF1 353.344 51,6% 391.508 51,8% 428.700 53,3% 461.712 53,4% 515.482 54,3% 559.383 55,3% 593.063 57,3% 633.688 57,6%

Renda Variável  126.869 18,5%  137.014 18,1%  142.703 17,7%  159.742 18,5%  186.531 19,6%  206.259 20,4%  163.260 15,8%  150.773 13,7%

      Ações 58.445 8,5% 71.536 9,5% 66.706 8,3% 62.999 7,3% 74.668 7,9% 75.478 7,5% 87.319 8,5% 86.000 7,8%

      Fundos de investimentos - RV2 68.425 10,0% 65.478 8,7% 75.997 9,4% 96.743 11,2% 111.862 11,8% 130.781 12,9% 75.941 7,3% 64.772 5,9%

Investimentos Estruturados  19.706 2,9%  16.574 2,2%  13.116 1,6%  12.613 1,5%  12.756 1,3%  12.282 1,2%  14.910 1,4%  14.423 1,3%

Investimento no Exterior ND ND ND ND ND ND  16.402 1,6%  8.308 0,8%

Imóveis  32.798 4,8%  32.485 4,3%  31.740 3,9%  32.100 3,7%  32.061 3,4%  31.525 3,1%  31.558 3,1%  32.001 2,9%

Operações com participantes  19.423 2,8%  19.969 2,6%  20.105 2,5%  21.019 2,4%  21.220 2,2%  21.175 2,1%  21.707 2,1%  22.519 2,0%

      Empréstimo a Participantes 17.950 2,6% 18.546 2,5% 18.746 2,3% 19.632 2,3% 19.882 2,1% 19.855 2,0% 20.285 2,0% 20.951 1,9%

      Financiamento imobiliário 1.473 0,2% 1.424 0,2% 1.360 0,2% 1.387 0,2% 1.338 0,1% 1.320 0,1% 1.421 0,1% 1.568 0,1%

Outros3  2.355 0,3%  2.429 0,3%  4.535 0,6%  4.688 0,5%  5.336 0,6%  6.161 0,6%  3.464 0,3%  12.052 1,1%

Total  684.916 100,0%  755.096 100,0%  804.803 100,0%  865.191 100,0%  949.953 100,0%  1.011.362 100,0%  1.034.431 100,0%  1.099.659 100,0%

Notas: ¹ Inclui Renda Fixa, ETF, Multimercado, Multimercado estruturado e FIDC; ² Inclui Ações e Fama (Fundo de Investimento ações em mercado de acesso); ³ Outros, Empréstimos de cotas de fundos, Derivativos, 
Depósitos Judiciais/Recursais, Recursos a receber- Precatórios e Outros realizáveis.
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  I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                        (R$ milhões)

  II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO

DESTAQUES - DEZEMBRO/22

DESTAQUEMERCADO - DEZEMBRO/22

               
               
               
               
               
               
               
               

. 

Nesta edição de dezembro, o déficit líquido do sistema reduziu para R$ 15,9 bilhões (R$ 33,7 bilhões no mês anterior). Os ativos das EFPCs totalizaram R$ 1,18 trilhão, 
o que atualmente equivale a 11,9% do PIB. A carteira consolidada das EFPCs atingiu, no acumulado do ano, a rentabilidade de 9,31%. Os Planos Família atingiram cres-
cimento de 22%, comparativamente à dezembro de 2021 e encerraram o ano com R$ 1,3 bilhões de recursos, paralelamente a esse resultado, o Plano Setorial Abrapp 
totalizou R$ 605,4 milhões em dezembro. A Renda Fixa, que representa 78,2% dos ativos, proporcionou retorno de 0,46% no mês e a Renda Variável, com alocação de 
13,7% dos recursos apresentou resultado negativo de 0,90% no mesmo período. O segmento de Imóveis foi o que teve melhor desempenho, registrando 1,72% no mês. 

Em dezembro, os mercados acionários tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos registraram perdas significativas. O Ibovespa caiu -2,45%, mesmo assim no acumulado 
do ano fechou no território positivo, em alta de 4,69%, enquanto o S&P 500 caiu -5,90%, amargando perda de -19,65% no ano. Na reunião do COPOM realizada em 07/12, 
foi anunciado a manutenção da taxa de juros básica da economia (SELIC) em 13,75%. Os índices atrelados ao IPCA, IMA-B 5 e IMA-B 5+, obtiveram retornos mensais de 
0,94% e -1,19%, respectivamente. O IMA-B 5 aumentou o retorno acumulado no ano para 9,83%, enquanto o IMA-B 5+ teve desempenho bem abaixo, registrando uma 
modesta alta no ano de 3,35%. O dólar se desvalorizou em -1,44% frente ao real no mês, fechando o ano cotado a R$ 5,22 depreciado em -6,50%. Quanto à curva de 
juros, os contratos futuros de DI, com vencimento em um, cinco e dez anos, no fechamento do último pregão do ano, apresentaram taxas de 13,41%, 12,62% e 12,61%, 
respectivamente. No último dia útil do mês de novembro as taxas se encontravam em 13,94%, 12,59% e 12,61%, já no encerramento do ano de 2021 estavam em 11,80%, 
10,61% e 10,73%. 



CONSOLIDADOS ESTATÍTICO

Fonte: IBGE/ABRAPP 
O ativo representa o disponível + realizável + permanente                                                                 
PIB referente ao I, II, III e IV Trim/2022
* Valor estimado   
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Ativos das EFPCs (R$ bi) Ativos EFFPs/ PIB

Regional* Quantidade de 
Entidades** % Investimento 

(R$ milhões) % Participantes 
Ativos % Dependentes % Assistidos %

Centro-Norte  33 13,4%  193.168 17,6%  874.696 33,4%  677.610 18,2%  173.311 21,8%

Leste  13 5,3%  39.753 3,6%  77.797 3,0%  117.725 3,2%  51.780 6,5%

Nordeste  20 8,1%  28.139 2,6%  26.214 1,0%  67.447 1,8%  29.265 3,7%

Sudeste  45 18,3%  509.977 46,4%  423.129 16,2%  1.186.256 31,8%  330.733 41,7%

Sudoeste  93 37,8%  255.025 23,2%  871.004 33,2%  1.167.455 31,3%  138.014 17,4%

Sul  42 17,1%  73.597 6,7%  347.030 13,2%  514.058 13,8%  70.169 8,8%

Total  246 100,0%  1.099.659 100,0%  2.619.870 100,0%  3.730.551 100,0%  793.272 100,0%

* Composição Regional:  Centro-Norte - RO, AM, RR, AP, GO, DF, AC, MA, MT, MS, PA, PI e TO.   Leste - MG.   Nordeste - AL, BA, CE, PB, PE, RN e SE. Sudeste - RJ e ES.   Sudoeste - SP.   Sul - PR, SC e RS. 
**  EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por região de acordo com Estatística Trimestral (set/22) - PREVIC -  Centro-Norte = 33, Leste = 16, Nordeste = 23, Sudeste = 48, Sudoeste = 106 e Sul = 51 -> (Total = 277)

Patrocínio Quantidade de 
Entidades* % Investimento 

(R$ milhões) % Participantes 
Ativos % Dependentes % Assistidos %

Instituidor  15 6,1%  11.752 1,1%  318.994 12,2%  553.014 14,8%  15.090 1,9%

Privado  148 60,2%  400.992 36,5%  1.514.998 57,8%  1.793.771 48,1%  266.806 33,6%

Público  83 33,7%  686.916 62,5%  785.878 30,0%  1.383.766 37,1%  511.376 64,5%

Total  246 100,0%  1.099.659 100,0%  2.619.870 100,0%  3.730.551 100,0%  793.272 100,0%

* EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por tipo de Patrocínio de acordo com Estatística Trimestral (set/22) - PREVIC:  Instituidor = 21, Privado = 172 e Público = 84-> ( Total = 277).
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  III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS* X PERCENTUAL DO PIB                                                                                                                                                                                     

  IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS EFPCs  (acumulado)                                                                                                                                                                   (R$ bilhões)

  V. COMPARATIVO REGIONAL

  VI. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO

Superávit

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Qtde
EFPCs 138 127 138 141 139 139 119 108 122

Qtde 
Planos 417 398 438 437 415 384 361 296 317

Déficit

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Qtde
EFPCs 95 92 80 77 78 70 84 112 103

Qtde 
Planos 237 239 205 193 199 168 223 280 251

Concentração do Déficit

R$ Tri                                                          R$ Tri                                                          R$ Tri                                                          

Período CDI IMA Geral IBOVESPA TMA/TJP* EFPCs

2008 12,38% 12,69% -41,22% 12,87% -1,62%

2009 9,88% 12,90% 82,66% 10,36% 21,50%

2010 9,77% 12,98% 1,04% 12,85% 13,26%

2011 11,58% 13,65% -18,11% 12,44% 9,80%

2012 8,40% 17,72% 7,40% 12,57% 15,37%

2013 8,06% -1,42% -15,50% 11,63% 3,28%

2014 10,82% 12,36% -2,91% 12,07% 7,07%

2015 13,26% 9,32% -13,31% 17,55% 5,22%

2016 14,01% 20,99% 38,94% 13,60% 14,56%

2017 9,93% 12,82% 26,86% 8,86% 11,36%

2018 6,42% 10,05% 15,03% 10,14% 12,30%

2019 5,96% 12,81% 31,58% 10,73% 14,24%

2020 2,76% 5,34% 2,92% 11,53% 11,13%

2021 4,42% 0,97% -11,93% 15,59% 5,88%

dez/22 1,12% 0,77% -2,45% 1,06% 0,28%

2022 12,39% 9,65% 4,69% 10,71% 9,31%

12 meses 12,39% 9,65% 4,69% 10,71% 9,31%

Acumulado 278,98% 360,18% 71,78% 463,32% 320,09%

Acumulado 
anualizado 9,29% 10,71% 3,67% 12,21% 10,04%
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Fonte: ABRAPP / BACEN / IPEADATA                                                              
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Ativo total (R$ milhões)

População

605,4

35.738 

SETORIAL ABRAPP

Segmento
Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável

R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento

Renda Fixa  464.330 72,8% 54,7%  137.762 88,9% 16,2%  246.715 83,6% 29,1%

Renda Variável  109.600 17,2% 72,8%  11.322 7,3% 7,5%  29.581 10,0% 19,7%

Investimentos Estruturados  8.521 1,3% 59,4%  1.736 1,1% 12,1%  4.087 1,4% 28,5%

Investimento no Exterior  3.349 0,5% 42,0%  1.744 1,1% 21,8%  2.889 1,0% 36,2%

Imóveis  28.216 4,4% 88,5%  573 0,4% 1,8%  3.108 1,1% 9,7%

Operações com participantes  12.782 2,0% 56,8%  1.586 1,0% 7,0%  8.154 2,8% 36,2%

Outros  11.157 1,7% 91,9%  315 0,2% 2,6%  664 0,2% 5,5%

Total  637.954 100,0% 58,6%  155.038 100,0% 14,2%  295.197 100,0% 27,1%

* São considerados os investimentos dos Planos Previdenciais.                                                            

  VIII. RENTABILIDADE ESTIMADA                                                                                                                                                                                   

  VII. EVOLUÇÃO DOS PLANOS FAMÍLIA E SETORIAL ABRAPP

  IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO*                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Período Benefício
 Definido

Contribuição 
Definida

Contribuição 
Variável EFPCs

2013 3,96% 0,66% 1,52% 3,28%

2014 6,15% 10,22% 8,78% 7,07%

2015 3,15% 10,69% 9,32% 5,22%

2016 14,10% 16,40% 15,23% 14,56%

2017 11,68% 11,95% 10,36% 11,36%

2018 13,72% 8,72% 10,54% 12,30%

2019 14,72% 12,66% 14,08% 14,24%

2020 14,11% 5,14% 7,50% 11,13%

2021 7,02% 2,76% 4,82% 5,88%

dez/22 0,34% 0,28% 0,22% 0,28%

2022 9,56% 8,75% 9,08% 9,31%

Acumulado 153,15% 130,34% 138,00% 144,95%

153,15%

130,34%

138,00%

144,95%

BD CD CV EFPCs

   X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO

* TJP- Taxa de Juros Padrão (INPC + taxa de juros parâmetro de 4,46% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº  373 de 27/04/2022); (INPC + taxa de juros parâmetro de 4,66% a.a. considerando 10 anos - de 
acordo com a Portaria PREVIC nº  228 de 20/04/2021); (INPC + taxa de juros parâmetro de 5,75% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº  292 de 08/04/2020); (INPC + taxa de juros parâmetro de 5,84% a.a. con-
siderando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº  300 de 12/04/2019); (INPC + limite superior de 6,39% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº  363 de 26/04/2018); (INPC + limite superior de 6,66% a.a. 
considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº  375 de 17/04/2017); (INPC + limite superior de 6,59% a.a. considerando 10  anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 186 de 28/04/2016); (INPC + limite superior de 5,65% a.a. 
considerando 10 anos - de acordo com a IN  nº 19/2015 e Portaria PREVIC nº 197 de 14/04/2015 até dez/2015); TMA - Taxa Máxima Atuarial (até dez/2014) - de acordo com as premissas previstas na Resolução CNPC nº 9 de 29/11/2012.

Dados de população ref. jun/22



CONSOLIDADOS ESTATÍTICO

Fonte: IBGE/ABRAPP 
O ativo representa o disponível + realizável + permanente                                                                 
PIB referente ao I, II, III e IV Trim/2022
* Valor estimado   
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Ativos das EFPCs (R$ bi) Ativos EFFPs/ PIB

Regional* Quantidade de 
Entidades** % Investimento 

(R$ milhões) % Participantes 
Ativos % Dependentes % Assistidos %

Centro-Norte  33 13,4%  193.168 17,6%  874.696 33,4%  677.610 18,2%  173.311 21,8%

Leste  13 5,3%  39.753 3,6%  77.797 3,0%  117.725 3,2%  51.780 6,5%

Nordeste  20 8,1%  28.139 2,6%  26.214 1,0%  67.447 1,8%  29.265 3,7%

Sudeste  45 18,3%  509.977 46,4%  423.129 16,2%  1.186.256 31,8%  330.733 41,7%

Sudoeste  93 37,8%  255.025 23,2%  871.004 33,2%  1.167.455 31,3%  138.014 17,4%

Sul  42 17,1%  73.597 6,7%  347.030 13,2%  514.058 13,8%  70.169 8,8%

Total  246 100,0%  1.099.659 100,0%  2.619.870 100,0%  3.730.551 100,0%  793.272 100,0%

* Composição Regional:  Centro-Norte - RO, AM, RR, AP, GO, DF, AC, MA, MT, MS, PA, PI e TO.   Leste - MG.   Nordeste - AL, BA, CE, PB, PE, RN e SE. Sudeste - RJ e ES.   Sudoeste - SP.   Sul - PR, SC e RS. 
**  EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por região de acordo com Estatística Trimestral (set/22) - PREVIC -  Centro-Norte = 33, Leste = 16, Nordeste = 23, Sudeste = 48, Sudoeste = 106 e Sul = 51 -> (Total = 277)

Patrocínio Quantidade de 
Entidades* % Investimento 

(R$ milhões) % Participantes 
Ativos % Dependentes % Assistidos %

Instituidor  15 6,1%  11.752 1,1%  318.994 12,2%  553.014 14,8%  15.090 1,9%

Privado  148 60,2%  400.992 36,5%  1.514.998 57,8%  1.793.771 48,1%  266.806 33,6%

Público  83 33,7%  686.916 62,5%  785.878 30,0%  1.383.766 37,1%  511.376 64,5%

Total  246 100,0%  1.099.659 100,0%  2.619.870 100,0%  3.730.551 100,0%  793.272 100,0%

* EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por tipo de Patrocínio de acordo com Estatística Trimestral (set/22) - PREVIC:  Instituidor = 21, Privado = 172 e Público = 84-> ( Total = 277).
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  III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS* X PERCENTUAL DO PIB                                                                                                                                                                                     

  IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS EFPCs  (acumulado)                                                                                                                                                                   (R$ bilhões)

  V. COMPARATIVO REGIONAL

  VI. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO

Superávit

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Qtde
EFPCs 138 127 138 141 139 139 119 108 122

Qtde 
Planos 417 398 438 437 415 384 361 296 317

Déficit

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Qtde
EFPCs 95 92 80 77 78 70 84 112 103

Qtde 
Planos 237 239 205 193 199 168 223 280 251

Concentração do Déficit

R$ Tri                                                          R$ Tri                                                          R$ Tri                                                          

Período CDI IMA Geral IBOVESPA TMA/TJP* EFPCs

2008 12,38% 12,69% -41,22% 12,87% -1,62%

2009 9,88% 12,90% 82,66% 10,36% 21,50%

2010 9,77% 12,98% 1,04% 12,85% 13,26%

2011 11,58% 13,65% -18,11% 12,44% 9,80%

2012 8,40% 17,72% 7,40% 12,57% 15,37%

2013 8,06% -1,42% -15,50% 11,63% 3,28%

2014 10,82% 12,36% -2,91% 12,07% 7,07%

2015 13,26% 9,32% -13,31% 17,55% 5,22%

2016 14,01% 20,99% 38,94% 13,60% 14,56%

2017 9,93% 12,82% 26,86% 8,86% 11,36%

2018 6,42% 10,05% 15,03% 10,14% 12,30%

2019 5,96% 12,81% 31,58% 10,73% 14,24%

2020 2,76% 5,34% 2,92% 11,53% 11,13%

2021 4,42% 0,97% -11,93% 15,59% 5,88%

dez/22 1,12% 0,77% -2,45% 1,06% 0,28%

2022 12,39% 9,65% 4,69% 10,71% 9,31%

12 meses 12,39% 9,65% 4,69% 10,71% 9,31%

Acumulado 278,98% 360,18% 71,78% 463,32% 320,09%

Acumulado 
anualizado 9,29% 10,71% 3,67% 12,21% 10,04%
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Fonte: ABRAPP / BACEN / IPEADATA                                                              
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Ativo total (R$ milhões)

População

605,4

35.738 

SETORIAL ABRAPP

Segmento
Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável

R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento

Renda Fixa  464.330 72,8% 54,7%  137.762 88,9% 16,2%  246.715 83,6% 29,1%

Renda Variável  109.600 17,2% 72,8%  11.322 7,3% 7,5%  29.581 10,0% 19,7%

Investimentos Estruturados  8.521 1,3% 59,4%  1.736 1,1% 12,1%  4.087 1,4% 28,5%

Investimento no Exterior  3.349 0,5% 42,0%  1.744 1,1% 21,8%  2.889 1,0% 36,2%

Imóveis  28.216 4,4% 88,5%  573 0,4% 1,8%  3.108 1,1% 9,7%

Operações com participantes  12.782 2,0% 56,8%  1.586 1,0% 7,0%  8.154 2,8% 36,2%

Outros  11.157 1,7% 91,9%  315 0,2% 2,6%  664 0,2% 5,5%

Total  637.954 100,0% 58,6%  155.038 100,0% 14,2%  295.197 100,0% 27,1%

* São considerados os investimentos dos Planos Previdenciais.                                                            

  VIII. RENTABILIDADE ESTIMADA                                                                                                                                                                                   

  VII. EVOLUÇÃO DOS PLANOS FAMÍLIA E SETORIAL ABRAPP

  IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO*                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Período Benefício
 Definido

Contribuição 
Definida

Contribuição 
Variável EFPCs

2013 3,96% 0,66% 1,52% 3,28%

2014 6,15% 10,22% 8,78% 7,07%

2015 3,15% 10,69% 9,32% 5,22%

2016 14,10% 16,40% 15,23% 14,56%

2017 11,68% 11,95% 10,36% 11,36%

2018 13,72% 8,72% 10,54% 12,30%

2019 14,72% 12,66% 14,08% 14,24%

2020 14,11% 5,14% 7,50% 11,13%

2021 7,02% 2,76% 4,82% 5,88%

dez/22 0,34% 0,28% 0,22% 0,28%

2022 9,56% 8,75% 9,08% 9,31%

Acumulado 153,15% 130,34% 138,00% 144,95%

153,15%

130,34%

138,00%

144,95%

BD CD CV EFPCs

   X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO

* TJP- Taxa de Juros Padrão (INPC + taxa de juros parâmetro de 4,46% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº  373 de 27/04/2022); (INPC + taxa de juros parâmetro de 4,66% a.a. considerando 10 anos - de 
acordo com a Portaria PREVIC nº  228 de 20/04/2021); (INPC + taxa de juros parâmetro de 5,75% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº  292 de 08/04/2020); (INPC + taxa de juros parâmetro de 5,84% a.a. con-
siderando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº  300 de 12/04/2019); (INPC + limite superior de 6,39% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº  363 de 26/04/2018); (INPC + limite superior de 6,66% a.a. 
considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº  375 de 17/04/2017); (INPC + limite superior de 6,59% a.a. considerando 10  anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 186 de 28/04/2016); (INPC + limite superior de 5,65% a.a. 
considerando 10 anos - de acordo com a IN  nº 19/2015 e Portaria PREVIC nº 197 de 14/04/2015 até dez/2015); TMA - Taxa Máxima Atuarial (até dez/2014) - de acordo com as premissas previstas na Resolução CNPC nº 9 de 29/11/2012.

Dados de população ref. jun/22



CONSOLIDADOS ESTATÍTICO
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   XII. EVOLUÇÃO DOS PLANOS INSTITUÍDOS*

Em EFPC 
 Instituidoras 

(Qtde)

Em EFPC  
Multipatrocinadas 

(Qtde)

2010 18 28

2013 22 34

2017 22 37

2018 23 38

2019 22 37

2020 23 48

2021 24 62

2022 23 66

O ativo representa o disponível + realizável + permanente
* Valor em R$ milhões                                                                 

Nome do Plano EFPC Investimentos 
(R$ mil)

1 PLANO DE BENEFÍCIOS 1 PREVI  225.560.782 

2 REG/REPLAN FUNCEF  63.884.159 

3 PPSP PETROS  44.741.754 

4 PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO REAL GRANDEZA  15.756.729 

5 PLANO BÁSICO DE BENEFÍCIOS FAPES  14.565.270 

6 PLANO V BANESPREV  13.567.724 

7 PLANO DE BENEFICIOS DA SISTEL SISTEL  13.163.350 

8 PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO VALIA  11.787.077 

9 PLANO PETROS DO SIST. PETROBRAS PETROS  11.524.876 

10 PLANO DE APOSENTADORIA FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO  9.320.842 

11 PSAP/ELETROPAULO VIVEST  8.645.217 

12 PLANO BANESPREV II BANESPREV  7.608.215 

13 PLANO UNIFICADO DE BD FUNDAÇÃO COPEL  6.774.956 

14 PLANO DE BENEFÍCIOS I FUNBEP  6.311.606 

15 PLANO A FORLUZ  6.263.209 

Nome do Plano EFPC Investimentos 
(R$ mil)

1 PLANO DO SISTEMA UNICRED QUANTA - PREVIDÊNCIA  4.917.707 

2 PLANO VIVA DE PREV. E PECÚLIO FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA  2.205.515 

3 SICOOB MULTI INSTITUÍDO SICOOB PREVI  1.903.826 

4 PLANO DE PREVIDÊNCIA UNIMED-BH MULTICOOP  1.491.116 

5 PLANO PREVER OABPREV-SP  1.165.013 

6 PBPA OABPREV-PR  636.420 

7 PLANO ANAPARPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA  617.385 

8 PLANJUS JUSPREV  453.319 

9 PLANO DE BENEFÍCIOS TECNOPREV BB PREVIDÊNCIA  329.034 

10 PBPA OABPREV-MG  308.799 

11 PLANO DE BENEF. PREVIDENCIÁRIOS QUANTA - PREVIDÊNCIA  275.182 

12 PLANO SETORIAL PREVI FAMÍLIA PREVI  260.570 

13 PBPA OABPREV-SC  252.690 

14 PLANO DE PREV. DO COOPERADO MULTICOOP  237.804 

15 PLANO DE BENEFÍCIOS SETORIAL VALUEPREV  176.135 

Nome do Plano EFPC Investimentos 
(R$ mil)

1 PLANO ITAUBANCO CD FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO  10.653.856 

2 PLANO EXECUTIVO FEDERAL FUNPRESP-EXE  5.866.809 

3 PLANO DE BENEFÍCIOS VISÃO VISÃO PREV  5.748.190 

4 SISTEL - ASSISTENCIAL SISTEL  4.940.095 

5 PLANO PREV. DO SISTEMA UNICRED QUANTA - PREVIDÊNCIA  4.917.707 

6 PLANO CD DA IBM BRASIL FUNDAÇÃO IBM  4.801.118 

7 PLANO DE APOSENTADORIA EMBRAER PREV  4.184.527 

8 PLANO DE BENEFÍCIOS VEXTY VEXTY  3.821.889 

9 PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA GERDAU PREVIDÊNCIA  3.466.515 

10 PLANO PETROS - 3 PETROS  3.452.787 

11 PLANO DE BENEFÍCIOS 01-B PREVINORTE  3.145.596 

12 PLANO DE BENEFÍCIOS CEEEPREV FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA  3.052.949 

13 PAI-CD FUNDAÇÃO ITAÚSA  3.029.670 

14 PLANO UNILEVERPREV UNILEVERPREV  2.959.657 

15 PLANO DE APOSENTADORIA CD II VIVEST  2.632.891 

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

  XI. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS

BENEFÍCIO DEFINIDO

INSTITUÍDOS

Nome do Plano EFPC Investimentos 
(R$ mil)

1 PLANO DO SISTEMA PETROBRAS PETROS  36.247.167 

2 NOVO PLANO FUNCEF  28.195.071 

3 PLANO DE BENEFÍCIOS 2 PREVI  26.212.136 

4 PLANO DE BENEFÍCIOS VALE MAIS VALIA  12.734.298 

5 PLANO B FORLUZ  12.702.187 

6 PLANO POSTALPREV POSTALIS  7.522.904 

7 PPCPFL VIVEST  6.416.539 

8 PLANO DE BENEFÍCIOS PREV.III FUNDAÇÃO COPEL  6.194.039 

9 PLANO TELOS CV I TELOS  5.934.046 

10 PLANO TELEMARPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO  5.903.434 

11 PLANO DE APOS. PREVI-GM PREVI-GM  4.801.303 

12 PLANO DE BENEFÍCIOS SERPRO SERPROS  4.678.831 

13 PLANO DE BENEFÍCIOS TCSPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO  4.613.692 

14 PLANO DE APOS. SANTANDERPREVI SANTANDERPREVI  4.464.464 

15 PLANO DE APOSENTADORIA FACHESF  3.957.859 
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9,7%

62,9% 61,8%

29,7%

BD CD CV EFPCs

Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder

Tipo
Qtde.

EFPCs/Planos
Até 25%

Entre 25% e 
50%

Entre 50% e 
75%

Entre 75% e 
100%

BD  253  5  14  39  195 

CD  448  326  65  39  18 

CV  280  108  94  48  30 

EFPCs  240  65  62  58  55 

 

EFPCs e Planos de acordo com o percentual da Provisão Matemática de 
Benefícios Concedidos
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Percentual das EFPCs e Planos de acordo com a 
Maturidade Populacional

 

Percentual das Provisões Matemáticas

 

Maturidade Populacional por Tipo de Plano
 

Evolução da Maturidade Populacional** - EFPCs

 
Foram consideradas apenas EFPCs com dados disponíveis na posição dezembro/22

  XIII. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS*, EFPCs e PLANOS  DOS SERVIDORES
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*Dados de dez/21 / Amostra: 3 milhões de participantes, 652 mil aposentados e 191 mil beneficiários de pensão

65%
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Masculino Feminino

71%

29%

Aposentados

Masculino Feminino

9%

91%

Beneficiários de Pensão

Masculino Feminino

Faixa Etária
Participantes* Aposentados* Beneficiários de Pensão* 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino

Até 24 anos 4,7% 3,9% 0,0% 0,0% 2,3% 2,2%

De 25 a 34 anos 13,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,4% 0,5%

De 35 a 54 anos 36,8% 18,8% 2,2% 1,2% 1,7% 6,7%

De 55 a 64 anos 7,2% 2,9% 21,9% 11,3% 1,5% 15,2%

De 65 a 74 anos 2,1% 1,3% 29,4% 12,7% 1,8% 27,1%

De 75 a 84 anos 0,7% 0,5% 14,1% 3,1% 1,0% 25,4%

Mais de 85 anos 0,2% 0,2% 3,3% 0,7% 0,5% 13,6%

Total 64,8% 35,2% 71,0% 29,0% 9,2% 90,8%

Tipo Valor (R$ mil)¹ Valor Médio      
Mensal2  (R$)

Aposentadoria Programada  24.338.983 7.264

Aposentadoria por Invalidez  820.433 3.046

Pensões  3.761.175 3.632

7.264

3.046 3.632

Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões

1 Valor acumulado até junho de 2022, considerando amostra com 212 EFPCs.
2 Média estimada dos valores acumulados até junho de 2022 (R$). 

 
Nota: O valor dos Benefícios pagos, quando também considerados os Auxílios - Prestação Continuada, 
Pecúlios e Outros benefícios de Prestação Continuada é de R$ 35 bi (jun/22).

 
**Divisão dos assistidos (aposentados e beneficiários 
de pensão) pela soma dos participantes e assistidos
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Tipo
Qtde.

EFPCs/Planos
Até 25% Entre 25% 

e 50%
Entre 50% 

e 75%
Entre 75% 

e 100%

BD 242 12% 10% 13% 65%

CD 336 85% 7% 5% 3%

CV 235 63% 18% 9% 10%

EFPCs 234 59% 20% 13% 9%
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2005 2010 2014 2019 2020 2021 2022

Planos Instituídos em EFPCs Multipatrocinadas (R$ mi)
Planos Instituídos em EFPCs Instituidoras (R$ mi)
Total (R$ mi)
Participantes Ativos (mil) ref. jun/22

   XII. EVOLUÇÃO DOS PLANOS INSTITUÍDOS*

Em EFPC 
 Instituidoras 

(Qtde)

Em EFPC  
Multipatrocinadas 

(Qtde)

2010 18 28

2013 22 34

2017 22 37

2018 23 38

2019 22 37

2020 23 48

2021 24 62

2022 23 66

O ativo representa o disponível + realizável + permanente
* Valor em R$ milhões                                                                 

Nome do Plano EFPC Investimentos 
(R$ mil)

1 PLANO DE BENEFÍCIOS 1 PREVI  225.560.782 

2 REG/REPLAN FUNCEF  63.884.159 

3 PPSP PETROS  44.741.754 

4 PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO REAL GRANDEZA  15.756.729 

5 PLANO BÁSICO DE BENEFÍCIOS FAPES  14.565.270 

6 PLANO V BANESPREV  13.567.724 

7 PLANO DE BENEFICIOS DA SISTEL SISTEL  13.163.350 

8 PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO VALIA  11.787.077 

9 PLANO PETROS DO SIST. PETROBRAS PETROS  11.524.876 

10 PLANO DE APOSENTADORIA FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO  9.320.842 

11 PSAP/ELETROPAULO VIVEST  8.645.217 

12 PLANO BANESPREV II BANESPREV  7.608.215 

13 PLANO UNIFICADO DE BD FUNDAÇÃO COPEL  6.774.956 

14 PLANO DE BENEFÍCIOS I FUNBEP  6.311.606 

15 PLANO A FORLUZ  6.263.209 

Nome do Plano EFPC Investimentos 
(R$ mil)

1 PLANO DO SISTEMA UNICRED QUANTA - PREVIDÊNCIA  4.917.707 

2 PLANO VIVA DE PREV. E PECÚLIO FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA  2.205.515 

3 SICOOB MULTI INSTITUÍDO SICOOB PREVI  1.903.826 

4 PLANO DE PREVIDÊNCIA UNIMED-BH MULTICOOP  1.491.116 

5 PLANO PREVER OABPREV-SP  1.165.013 

6 PBPA OABPREV-PR  636.420 

7 PLANO ANAPARPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA  617.385 

8 PLANJUS JUSPREV  453.319 

9 PLANO DE BENEFÍCIOS TECNOPREV BB PREVIDÊNCIA  329.034 

10 PBPA OABPREV-MG  308.799 

11 PLANO DE BENEF. PREVIDENCIÁRIOS QUANTA - PREVIDÊNCIA  275.182 

12 PLANO SETORIAL PREVI FAMÍLIA PREVI  260.570 

13 PBPA OABPREV-SC  252.690 

14 PLANO DE PREV. DO COOPERADO MULTICOOP  237.804 

15 PLANO DE BENEFÍCIOS SETORIAL VALUEPREV  176.135 

Nome do Plano EFPC Investimentos 
(R$ mil)

1 PLANO ITAUBANCO CD FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO  10.653.856 

2 PLANO EXECUTIVO FEDERAL FUNPRESP-EXE  5.866.809 

3 PLANO DE BENEFÍCIOS VISÃO VISÃO PREV  5.748.190 

4 SISTEL - ASSISTENCIAL SISTEL  4.940.095 

5 PLANO PREV. DO SISTEMA UNICRED QUANTA - PREVIDÊNCIA  4.917.707 

6 PLANO CD DA IBM BRASIL FUNDAÇÃO IBM  4.801.118 

7 PLANO DE APOSENTADORIA EMBRAER PREV  4.184.527 

8 PLANO DE BENEFÍCIOS VEXTY VEXTY  3.821.889 

9 PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA GERDAU PREVIDÊNCIA  3.466.515 

10 PLANO PETROS - 3 PETROS  3.452.787 

11 PLANO DE BENEFÍCIOS 01-B PREVINORTE  3.145.596 

12 PLANO DE BENEFÍCIOS CEEEPREV FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA  3.052.949 

13 PAI-CD FUNDAÇÃO ITAÚSA  3.029.670 

14 PLANO UNILEVERPREV UNILEVERPREV  2.959.657 

15 PLANO DE APOSENTADORIA CD II VIVEST  2.632.891 

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

  XI. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS

BENEFÍCIO DEFINIDO

INSTITUÍDOS

Nome do Plano EFPC Investimentos 
(R$ mil)

1 PLANO DO SISTEMA PETROBRAS PETROS  36.247.167 

2 NOVO PLANO FUNCEF  28.195.071 

3 PLANO DE BENEFÍCIOS 2 PREVI  26.212.136 

4 PLANO DE BENEFÍCIOS VALE MAIS VALIA  12.734.298 

5 PLANO B FORLUZ  12.702.187 

6 PLANO POSTALPREV POSTALIS  7.522.904 

7 PPCPFL VIVEST  6.416.539 

8 PLANO DE BENEFÍCIOS PREV.III FUNDAÇÃO COPEL  6.194.039 

9 PLANO TELOS CV I TELOS  5.934.046 

10 PLANO TELEMARPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO  5.903.434 

11 PLANO DE APOS. PREVI-GM PREVI-GM  4.801.303 

12 PLANO DE BENEFÍCIOS SERPRO SERPROS  4.678.831 

13 PLANO DE BENEFÍCIOS TCSPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO  4.613.692 

14 PLANO DE APOS. SANTANDERPREVI SANTANDERPREVI  4.464.464 

15 PLANO DE APOSENTADORIA FACHESF  3.957.859 
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Maturidade Populacional por Tipo de Plano
 

Evolução da Maturidade Populacional** - EFPCs

 
Foram consideradas apenas EFPCs com dados disponíveis na posição dezembro/22
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*Dados de dez/21 / Amostra: 3 milhões de participantes, 652 mil aposentados e 191 mil beneficiários de pensão

65%

35%
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Masculino Feminino

71%
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Aposentados

Masculino Feminino

9%

91%

Beneficiários de Pensão

Masculino Feminino

Faixa Etária
Participantes* Aposentados* Beneficiários de Pensão* 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino

Até 24 anos 4,7% 3,9% 0,0% 0,0% 2,3% 2,2%

De 25 a 34 anos 13,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,4% 0,5%

De 35 a 54 anos 36,8% 18,8% 2,2% 1,2% 1,7% 6,7%

De 55 a 64 anos 7,2% 2,9% 21,9% 11,3% 1,5% 15,2%

De 65 a 74 anos 2,1% 1,3% 29,4% 12,7% 1,8% 27,1%

De 75 a 84 anos 0,7% 0,5% 14,1% 3,1% 1,0% 25,4%

Mais de 85 anos 0,2% 0,2% 3,3% 0,7% 0,5% 13,6%

Total 64,8% 35,2% 71,0% 29,0% 9,2% 90,8%

Tipo Valor (R$ mil)¹ Valor Médio      
Mensal2  (R$)

Aposentadoria Programada  24.338.983 7.264

Aposentadoria por Invalidez  820.433 3.046

Pensões  3.761.175 3.632

7.264

3.046 3.632

Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões

1 Valor acumulado até junho de 2022, considerando amostra com 212 EFPCs.
2 Média estimada dos valores acumulados até junho de 2022 (R$). 

 
Nota: O valor dos Benefícios pagos, quando também considerados os Auxílios - Prestação Continuada, 
Pecúlios e Outros benefícios de Prestação Continuada é de R$ 35 bi (jun/22).

 
**Divisão dos assistidos (aposentados e beneficiários 
de pensão) pela soma dos participantes e assistidos
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EFPC INVESTIMENTO                         
(R$ mil)

PARTIC. 
ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS

Ano
Referência
População

XVII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs 

EFPC INVESTIMENTO                         
(R$ mil)

PARTIC. 
ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS

Ano
Referência
População

66 SARAH PREVIDÊNCIA  2.718.762   nd    nd    nd  nd

67 SP-PREVCOM  2.648.365  23.837  10.706  301 2022

68 MULTIPLA  2.521.305  21.125  12.508  1.024 2022

69 PREVDOW  2.404.703  3.045  4.572  862 2022

70 FUNPRESP-JUD  2.270.504  23.314  5.006  21 2022

71 INSTITUTO AMBEV  2.270.062  8.846  683  1.117 2022

72 JOHNSON & JOHNSON  2.234.238  8.412  12.599  1.148 2022

73 BANDEPREV  2.228.241  321  483  1.908 2022

74 ENERPREV  2.166.453  2.669  6.441  2.583 2022

75 BANESES  2.165.802  661  581  -   2022

76 FUNDAÇÃO CORSAN  2.105.144  4.274  8.363  4.226 2022

77 SICOOB PREVI  2.098.600  197.886  32.823  158 2022

78 EQTPREV  2.088.141  3.007  4.852  3.936 2022

79 GEBSA-PREV  2.056.000  9.107  12.303  717 2022

80 FIPECQ  1.957.565  12.024  29.928  483 2022

81 FUSAN  1.943.967  6.644  13.670  3.147 2022

82 PREVI-SIEMENS  1.910.907  7.066  10.593  1.573 2022

83 FUNSEJEM  1.889.556  17.232  20.469  860 2022

84 PREVDATA  1.882.667  2.906  7.077  1.978 2022

85 MULTICOOP  1.835.553  8.977  13.478  104 2022

86 FASC  1.830.804  4.443  37.190  975 2022

87 BASF  1.805.892  4.091  3.515  634 2022

88 FUNDAÇÃO PROMON  1.796.605  1.637  4.164  763 2022

89 E-INVEST  1.753.834  2.659  1.224  798 2022

90 PRECE  1.745.772  1.480  3.948  6.952 2022

91 PREVIG  1.710.484  2.604  1.672  975 2022

92 PREVISC  1.704.464  17.221  34.588  1.602 2021

93 CIBRIUS  1.694.884  2.770  4.083  1.776 2022

94 CARGILLPREV  1.657.000  7.005  9.422  386 2022

95 ACEPREV  1.613.725  4.168  7.362  1.916 2022

96 ENERGISAPREV  1.594.237  8.910  13.202  2.951 2022

97 VALUEPREV  1.583.474  2.629  531  472 2022

98 SYNGENTA PREVI  1.575.821  3.947  6.856  363 2022

99 PRHOSPER  1.551.370  2.057  2.669  1.491 2022

100 FAELCE  1.519.375  945  3.510  2.422 2022

101 IAJA  1.465.095  8.982  15.100  1.363 2022

102 SÃO BERNARDO  1.446.778  10.608  8.408  1.319 2022

103 FACEB  1.433.085  626  1.983  1.795 2022

104 PREVUNIÃO  1.409.193  3.914  5.871  1.141 2022

105 FORD  1.386.151  8.162  275  936 2021

106 BRASILETROS  1.369.104  969  2.868  2.449 2022

107 ISBRE  1.359.545  419  1.187  514 2022

108 RUMOS  1.351.097  2.876  4.364  353 2021

109 PREVI NOVARTIS  1.273.238  2.587  1.430  647 2022

110 PREVSAN  1.272.198  3.602  7.549  1.863 2022

111 OABPREV-SP  1.226.152  51.645  105.711  457 2022

112 SEBRAE PREVIDENCIA  1.177.118  8.529  7.962  427 2022

113 MBPREV  1.161.757  11.751  1.485  1.359 2021

114 INOVAR  1.114.453  3.895  5.659  808 2022

115 PREVIBOSCH  1.093.511  6.284  11.238  1.230 2022

116 COMPESAPREV  1.093.413  2.578  5.510  2.652 2022

117 DESBAN  1.081.529  372  1.012  572 2022

118 ULTRAPREV  1.077.280  8.440  682  446 2022

119 FUNDAMBRAS  1.068.409  4.917  976  625 2022

120 SÃO RAFAEL  1.063.686  870  1.305  846 2022

121 COMSHELL  1.032.951  1.281  1.922  528 2022

122 PLANEJAR  1.028.803  4.322  6.483  605 2022

123 PREVICAT  1.014.908  1.630  2.840  1.004 2022

124 FUNDIÁGUA  996.097  2.119  6.127  1.874 2022

125 SAO FRANCISCO  995.372  1.276  1.792  909 2022

126 FABASA  992.955  3.705  13.521  897 2022

127 BASES  989.925  211  996  1.555 2022

128 SERGUS  985.751  898  1.702  845 2022

129 VIKINGPREV  984.898  6.120  74  407 2022

130 ECOS  932.145  50  941  701 2022

1 PREVI  253.820.086  81.939  231.273  108.845 2022

2 PETROS  109.318.967  54.682  322.668  79.829 2022

3 FUNCEF  95.668.481  86.729  204.335  53.500 2022

4 VIVEST  35.300.631  16.737  41.697  33.066 2021

5 FUND. ITAÚ UNIBANCO  30.845.469  27.332  7.654  25.019 2022

6 VALIA  28.710.845  101.996  320.208  26.247 2022

7 BANESPREV  27.930.445  4.430  21.517  25.489 2021

8 SISTEL  21.934.703  1.824  23.611  21.787 2022

9 FORLUZ  19.057.300  6.452  25.192  16.449 2022

10 REAL GRANDEZA  17.922.274  3.155  16.343  9.338 2022

11 FAPES  14.905.082  2.729  7.852  2.316 2022

12 FUNDAÇÃO COPEL  13.216.316  12.231  14.097  9.829 2022

13 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO  11.648.667  5.017  43.489  15.275 2022

14 POSTALIS  10.903.134  143.534  112.243  47.447 2022

15 CERES  10.016.223  12.859  21.837  9.371 2022

16 TELOS  9.859.446  6.856  28.679  7.286 2022

17 MULTIPREV  9.635.070  49.142  41.431  3.799 2021

18 PREVIDÊNCIA USIMINAS  9.572.107  15.748  48.591  20.043 2022

19 ECONOMUS  9.019.064  8.530  18.121  10.035 2022

20 MULTIBRA  8.865.017  54.314  103.965  8.426 2022

21 FACHESF  8.342.229  6.463  19.389  10.221 2022

22 SERPROS  7.544.503  7.532  24.170  5.426 2022

23 VISÃO PREV  7.494.756  14.521  16.884  6.035 2022

24 BB PREVIDÊNCIA  7.430.116  201.490  70.273  4.796 2022

25 CENTRUS  7.219.447  1.156  1.992  1.309 2022

26 FUNPRESP-EXE  6.486.772  101.021  -    218 2022

27 FUNBEP  6.320.172  271  540  6.125 2022

28 FUNDAÇÃO FAMÍLIA  6.247.314  8.761  16.661  8.865 2022

29 CAPEF  6.245.348  6.895  14.606  5.611 2022

30 FUNDAÇÃO REFER  6.033.223  3.128  30.660  22.362 2022

31 CBS PREVIDÊNCIA  5.904.248  21.343  38.219  12.337 2022

32 FUNDAÇÃO BANRISUL  5.711.342  8.524  14.182  8.885 2022

33 FUNDAÇÃO IBM  5.573.013  7.377  12.492  1.994 2022

34 QUANTA - PREVIDÊNCIA  5.209.494  148.091  230.132  727 2022

35 ELETROS  5.203.648  2.447  7.346  2.691 2022

36 FIBRA  5.047.903  1.862  4.740  2.021 2022

37 PREVI-GM  4.813.239  18.027  19.801  3.889 2022

38 PREVINORTE  4.474.591  3.605  6.521  2.586 2022

39 SANTANDERPREVI  4.472.513  28.089  42.134  1.769 2022

40 BRF PREVIDÊNCIA  4.275.835  47.061  139.740  7.867 2022

41 GERDAU PREVIDÊNCIA  4.206.634  15.918  19.385  3.142 2022

42 EMBRAER PREV  4.193.808  18.228  31.532  1.967 2022

43 FUNDAÇÃO LIBERTAS  4.133.558  15.187  1.761  5.321 2022

44 ELOS  4.061.696  1.452  3.051  3.585 2022

45 INFRAPREV  4.032.414  6.094  11.725  5.221 2022

46 CITIPREVI  4.000.572  4.626  -    1.473 2021

47 VEXTY  3.842.299  14.161  -    1.005 2022

48 SABESPREV  3.807.988  11.651  34.529  8.966 2022

49 UNILEVERPREV  3.779.454  13.189  1.597  1.667 2022

50 ITAJUBÁ FUNDO MULTI  3.608.396  41.823  14.727  1.404 2022

51 NUCLEOS  3.567.451  2.871  5.919  1.937 2022

52 FUNSSEST  3.555.228  7.698  927  3.569 2022

53 REGIUS  3.513.752  4.510  5.063  1.616 2022

54 NÉOS  3.507.659  10.466  28.653  6.258 2022

55 CELOS  3.495.741  7.337  9.969  5.752 2022

56 BRASLIGHT  3.477.228  4.840  10.058  5.142 2022

57 FUNEPP  3.384.015  20.135  502  2.506 2022

58 METRUS  3.356.387  8.097  16.148  4.466 2022

59 PREVIBAYER  3.351.866  9.215  17.649  1.799 2022

60 FUNDAÇÃO ITAÚSA  3.258.430  5.699  1.699  1.246 2022

61 VWPP  3.222.225  28.603  40.515  2.641 2022

62 FUND. VIVA DE PREV.  2.970.282  45.501  93.789  12.888 2022

63 ICATUFMP  2.884.508  35.593  16.055  2.299 2022

64 PREVIRB  2.814.988  556  1.127  1.473 2022

65 FUSESC  2.801.268  2.064  6.375  4.897 2022
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PARTIC. 
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TOTAL ESTIMADO
Investimentos (R$ mil) 1.099.659.075 Participantes Ativos 2.619.870 Dependentes 3.730.551 Assistidos 793.272

188 SUPRE  313.449  198  901  551 2022

189 OABPREV-MG  312.836  11.093  18.348  88 2022

190 CAGEPREV  302.386  1.244  1.653  144 2022

191 FUCAP  282.837  892  1.376  286 2022

192 AVONPREV  280.481  7.310  5.244  95 2022

193 FAPECE  277.347  291  -    155 2022

194 CAPOF  277.118  50  275  385 2022

195 PREVIHONDA  275.604  10.758  18.825  116 2022

196 CARBOPREV  257.928  818  1.228  204 2022

197 OABPREV-SC  255.335  8.458  15.380  117 2022

198 FUMPRESC  250.626  553  755  438 2022

199 SOMUPP  247.760  -    -    107 2022

200 ALPHA  233.485  779  1.816  271 2022

201 INSTITUTO GEIPREV  199.534  32  197  308 2022

202 RJPREV  191.749  3.411  3.043  10 2022

203 SIAS  191.749  6.772  4.463  650 2022

204 FUTURA II  178.880  5.491  8.184  24 2022

205 MAIS FUTURO  176.869  4.239  7.806  63 2022

206 RECKITTPREV  169.948  1.137  1.275  67 2022

207 OABPREV-RS  169.381  8.444  16.099  73 2022

208 PREVYASUDA  156.588  795  967  95 2022

209 SUL PREVIDÊNCIA  154.933   nd    nd    nd  nd

210 MÚTUOPREV  154.314  10.586  17.316  -   2022

211 PREVBEP  151.618  18  162  167 2022

212 DATUSPREV  148.244  309  333  75 2022

213 OABPREV-GO  145.852  4.780  13.715  90 2022

214 CAPAF  131.280  142  560  884 2022

215 SCPREV  129.972  1.392  195  -   2022

216 MAG FUNDOS DE PENSÃO  119.386  2.825  4.700  28 2022

217 ALBAPREV  110.777  199  430  21 2022

218 PREVUNISUL  105.670  315  254  136 2022

219 PREVCOM-MG  103.955  1.847  1.464  -   2022

220 TEXPREV  94.454  104  156  8 2022

221 RS-PREV  89.457  1.686  2  -   2022

222 PREVES  86.498  5.517  -    5 2022

223 ANABBPREV  80.050  1.449  2.840  10 2021

224 SBOT PREV  76.128  1.744  1.892  10 2022

225 PREVCHEVRON  74.445  115  173  61 2022

226 FUNCASAL  70.312  456  1.423  841 2022

227 PREVNORDESTE  68.197  1.788  1.386  4 2022

228 FIOPREV  61.188  61  94  80 2021

229 ALEPEPREV  56.238  164  215  33 2022

230 MM PREV  55.969  2.249  3.357  35 2022

231 OABPREV-RJ  52.546  4.692  8.593  31 2022

232 CAVA  48.610  401  1.013  500 2022

233 DF-PREVICOM  45.189  1.325  3  -   2022

234 CE-PREVCOM  30.214   nd    nd    nd  nd

235 SILIUS  29.249  13  251  300 2022

236 ALPREV  28.999  128  148  -   2022

237 PREVCOM-BRC  22.322  343  98  -   2022

238 FUCAE  17.596   nd    nd    nd  nd

239 CURITIBAPREV  14.659  1.609  1.079  -   2022

240 MAPPIN  8.222  3.463  2.895  35 2014

241 INERGUS  6.406  -    152  102 2022

242 MULTIBRA INSTITUIDOR  4.476  1.199  2.312  362 2022

243 ORIUS  2.725  -    23  46 2022

131 PREVICOKE  842.134  910  1.365  224 2022

132 PORTOPREV  833.457  8.771  13.842  223 2022

133 MAIS VIDA PREVIDÊNCIA  830.637  1.282  1.923  186 2022

134 ELETRA  755.415  1.043  2.581  1.187 2022

135 FGV-PREVI  742.485  2.351  3.545  175 2022

136 PREVIPLAN  732.157  2.292  6.430  545 2022

137 ALCOA PREVI  700.704  3.328  4.992  155 2022

138 PREVIM-MICHELIN  694.175  5.659  8.481  351 2022

139 MSD PREV  678.131  1.434  2.505  275 2022

140 AERUS  668.606  nd  nd  nd nd

141 PREVEME  662.297  1.303  921  777 2021

142 SEGURIDADE  659.645  2.088  3.132  461 2022

143 PREVHAB  641.241  3  412  560 2022

144 OABPREV-PR  640.679  18.320  22.199  194 2022

145 KPMG PREV  617.524  7.318  10.977  89 2022

146 INDUSPREVI  611.335  1.922  2.642  608 2022

147 DERMINAS  610.490  4.933  -    4.109 2022

148 BUNGEPREV  606.490  9.283  13.832  359 2022

149 PFIZER PREV  605.961  1.610  2.415  230 2022

150 FAPERS  604.756  1.424  2.507  914 2022

151 POUPREV  573.922  1.238  2.004  154 2022

152 PORTUS  573.199  727  15.557  8.252 2022

153 CP PREV  564.220  3.066  5.070  171 2022

154 CARREFOURPREV  556.549  52.948  29.303  288 2022

155 RAIZPREV  549.860  26.791  39.870  47 2022

156 FAPA  545.228  364  1.570  811 2022

157 MAIS PREVIDÊNCIA  540.250  5.171  2.297  885 2022

158 PREVINDUS  536.526  7.627  4.522  1.045 2022

159 FUTURA  529.019  581  872  408 2022

160 RANDONPREV  510.681  17.152  24.868  314 2022

161 P&G PREV  506.870  4.739  7.140  245 2022

162 SUPREV  496.932  2.915  2.830  1.004 2022

163 CAPESESP  493.145  27.497  2.265  636 2022

164 PREVIDEXXONMOBIL  483.360  2.154  2.418  129 2022

165 PREV PEPSICO  481.164  14.455  13.459  152 2022

166 ALPAPREV  476.084  19.906  29.859  247 2022

167 PREVIP  474.673  4.130  6.195  210 2022

168 GASIUS  473.942  14  459  968 2022

169 PREVCUMMINS  468.844  2.656  2.849  228 2022

170 JUSPREV  453.456  3.755  6.379  40 2022

171 BOTICÁRIO PREV  452.956  9.136  10.918  39 2022

172 CIFRÃO  452.262  631  1.388  1.045 2022

173 CAPITAL PREV  434.391  944  2.964  980 2022

174 MAUÁ PREV  426.776  5.386  8.081  254 2022

175 TETRA PAK PREV  425.059  1.880  2.820  89 2022

176 PREVEME II  412.064  4.749  8.056  212 2022

177 PREVISCANIA  410.838  5.192  734  239 2022

178 VOITH PREV  408.291  1.314  1.332  308 2022

179 PREVICEL  406.644  763  1.094  209 2022

180 MERCERPREV  400.450  2.553  3.957  79 2022

181 UNISYS PREVI  377.450  576  323  81 2022

182 CABEC  351.294  6  1.530  1.153 2022

183 LILLY PREV  349.036  612  918  262 2022

184 CASANPREV  343.222  1.262  2.650  780 2022

185 TOYOTA PREVI  342.485  4.873  7.293  124 2022

186 ROCHEPREV  339.265  1.549  2.303  124 2022

187 DANAPREV  329.310  4.756  7.134  164 2022
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66 SARAH PREVIDÊNCIA  2.718.762   nd    nd    nd  nd

67 SP-PREVCOM  2.648.365  23.837  10.706  301 2022

68 MULTIPLA  2.521.305  21.125  12.508  1.024 2022

69 PREVDOW  2.404.703  3.045  4.572  862 2022

70 FUNPRESP-JUD  2.270.504  23.314  5.006  21 2022

71 INSTITUTO AMBEV  2.270.062  8.846  683  1.117 2022

72 JOHNSON & JOHNSON  2.234.238  8.412  12.599  1.148 2022

73 BANDEPREV  2.228.241  321  483  1.908 2022

74 ENERPREV  2.166.453  2.669  6.441  2.583 2022

75 BANESES  2.165.802  661  581  -   2022

76 FUNDAÇÃO CORSAN  2.105.144  4.274  8.363  4.226 2022

77 SICOOB PREVI  2.098.600  197.886  32.823  158 2022

78 EQTPREV  2.088.141  3.007  4.852  3.936 2022

79 GEBSA-PREV  2.056.000  9.107  12.303  717 2022

80 FIPECQ  1.957.565  12.024  29.928  483 2022

81 FUSAN  1.943.967  6.644  13.670  3.147 2022

82 PREVI-SIEMENS  1.910.907  7.066  10.593  1.573 2022

83 FUNSEJEM  1.889.556  17.232  20.469  860 2022

84 PREVDATA  1.882.667  2.906  7.077  1.978 2022

85 MULTICOOP  1.835.553  8.977  13.478  104 2022

86 FASC  1.830.804  4.443  37.190  975 2022

87 BASF  1.805.892  4.091  3.515  634 2022

88 FUNDAÇÃO PROMON  1.796.605  1.637  4.164  763 2022

89 E-INVEST  1.753.834  2.659  1.224  798 2022

90 PRECE  1.745.772  1.480  3.948  6.952 2022

91 PREVIG  1.710.484  2.604  1.672  975 2022

92 PREVISC  1.704.464  17.221  34.588  1.602 2021

93 CIBRIUS  1.694.884  2.770  4.083  1.776 2022

94 CARGILLPREV  1.657.000  7.005  9.422  386 2022

95 ACEPREV  1.613.725  4.168  7.362  1.916 2022

96 ENERGISAPREV  1.594.237  8.910  13.202  2.951 2022

97 VALUEPREV  1.583.474  2.629  531  472 2022

98 SYNGENTA PREVI  1.575.821  3.947  6.856  363 2022

99 PRHOSPER  1.551.370  2.057  2.669  1.491 2022

100 FAELCE  1.519.375  945  3.510  2.422 2022

101 IAJA  1.465.095  8.982  15.100  1.363 2022

102 SÃO BERNARDO  1.446.778  10.608  8.408  1.319 2022

103 FACEB  1.433.085  626  1.983  1.795 2022

104 PREVUNIÃO  1.409.193  3.914  5.871  1.141 2022

105 FORD  1.386.151  8.162  275  936 2021

106 BRASILETROS  1.369.104  969  2.868  2.449 2022

107 ISBRE  1.359.545  419  1.187  514 2022

108 RUMOS  1.351.097  2.876  4.364  353 2021

109 PREVI NOVARTIS  1.273.238  2.587  1.430  647 2022

110 PREVSAN  1.272.198  3.602  7.549  1.863 2022

111 OABPREV-SP  1.226.152  51.645  105.711  457 2022

112 SEBRAE PREVIDENCIA  1.177.118  8.529  7.962  427 2022

113 MBPREV  1.161.757  11.751  1.485  1.359 2021

114 INOVAR  1.114.453  3.895  5.659  808 2022

115 PREVIBOSCH  1.093.511  6.284  11.238  1.230 2022

116 COMPESAPREV  1.093.413  2.578  5.510  2.652 2022

117 DESBAN  1.081.529  372  1.012  572 2022

118 ULTRAPREV  1.077.280  8.440  682  446 2022

119 FUNDAMBRAS  1.068.409  4.917  976  625 2022

120 SÃO RAFAEL  1.063.686  870  1.305  846 2022

121 COMSHELL  1.032.951  1.281  1.922  528 2022

122 PLANEJAR  1.028.803  4.322  6.483  605 2022

123 PREVICAT  1.014.908  1.630  2.840  1.004 2022

124 FUNDIÁGUA  996.097  2.119  6.127  1.874 2022

125 SAO FRANCISCO  995.372  1.276  1.792  909 2022

126 FABASA  992.955  3.705  13.521  897 2022

127 BASES  989.925  211  996  1.555 2022

128 SERGUS  985.751  898  1.702  845 2022

129 VIKINGPREV  984.898  6.120  74  407 2022

130 ECOS  932.145  50  941  701 2022

1 PREVI  253.820.086  81.939  231.273  108.845 2022

2 PETROS  109.318.967  54.682  322.668  79.829 2022

3 FUNCEF  95.668.481  86.729  204.335  53.500 2022

4 VIVEST  35.300.631  16.737  41.697  33.066 2021

5 FUND. ITAÚ UNIBANCO  30.845.469  27.332  7.654  25.019 2022

6 VALIA  28.710.845  101.996  320.208  26.247 2022

7 BANESPREV  27.930.445  4.430  21.517  25.489 2021

8 SISTEL  21.934.703  1.824  23.611  21.787 2022

9 FORLUZ  19.057.300  6.452  25.192  16.449 2022

10 REAL GRANDEZA  17.922.274  3.155  16.343  9.338 2022

11 FAPES  14.905.082  2.729  7.852  2.316 2022

12 FUNDAÇÃO COPEL  13.216.316  12.231  14.097  9.829 2022

13 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO  11.648.667  5.017  43.489  15.275 2022

14 POSTALIS  10.903.134  143.534  112.243  47.447 2022

15 CERES  10.016.223  12.859  21.837  9.371 2022

16 TELOS  9.859.446  6.856  28.679  7.286 2022

17 MULTIPREV  9.635.070  49.142  41.431  3.799 2021

18 PREVIDÊNCIA USIMINAS  9.572.107  15.748  48.591  20.043 2022

19 ECONOMUS  9.019.064  8.530  18.121  10.035 2022

20 MULTIBRA  8.865.017  54.314  103.965  8.426 2022

21 FACHESF  8.342.229  6.463  19.389  10.221 2022

22 SERPROS  7.544.503  7.532  24.170  5.426 2022

23 VISÃO PREV  7.494.756  14.521  16.884  6.035 2022

24 BB PREVIDÊNCIA  7.430.116  201.490  70.273  4.796 2022

25 CENTRUS  7.219.447  1.156  1.992  1.309 2022

26 FUNPRESP-EXE  6.486.772  101.021  -    218 2022

27 FUNBEP  6.320.172  271  540  6.125 2022

28 FUNDAÇÃO FAMÍLIA  6.247.314  8.761  16.661  8.865 2022

29 CAPEF  6.245.348  6.895  14.606  5.611 2022

30 FUNDAÇÃO REFER  6.033.223  3.128  30.660  22.362 2022

31 CBS PREVIDÊNCIA  5.904.248  21.343  38.219  12.337 2022

32 FUNDAÇÃO BANRISUL  5.711.342  8.524  14.182  8.885 2022

33 FUNDAÇÃO IBM  5.573.013  7.377  12.492  1.994 2022

34 QUANTA - PREVIDÊNCIA  5.209.494  148.091  230.132  727 2022

35 ELETROS  5.203.648  2.447  7.346  2.691 2022

36 FIBRA  5.047.903  1.862  4.740  2.021 2022

37 PREVI-GM  4.813.239  18.027  19.801  3.889 2022

38 PREVINORTE  4.474.591  3.605  6.521  2.586 2022

39 SANTANDERPREVI  4.472.513  28.089  42.134  1.769 2022

40 BRF PREVIDÊNCIA  4.275.835  47.061  139.740  7.867 2022

41 GERDAU PREVIDÊNCIA  4.206.634  15.918  19.385  3.142 2022

42 EMBRAER PREV  4.193.808  18.228  31.532  1.967 2022

43 FUNDAÇÃO LIBERTAS  4.133.558  15.187  1.761  5.321 2022

44 ELOS  4.061.696  1.452  3.051  3.585 2022

45 INFRAPREV  4.032.414  6.094  11.725  5.221 2022

46 CITIPREVI  4.000.572  4.626  -    1.473 2021

47 VEXTY  3.842.299  14.161  -    1.005 2022

48 SABESPREV  3.807.988  11.651  34.529  8.966 2022

49 UNILEVERPREV  3.779.454  13.189  1.597  1.667 2022

50 ITAJUBÁ FUNDO MULTI  3.608.396  41.823  14.727  1.404 2022

51 NUCLEOS  3.567.451  2.871  5.919  1.937 2022

52 FUNSSEST  3.555.228  7.698  927  3.569 2022

53 REGIUS  3.513.752  4.510  5.063  1.616 2022

54 NÉOS  3.507.659  10.466  28.653  6.258 2022

55 CELOS  3.495.741  7.337  9.969  5.752 2022

56 BRASLIGHT  3.477.228  4.840  10.058  5.142 2022

57 FUNEPP  3.384.015  20.135  502  2.506 2022

58 METRUS  3.356.387  8.097  16.148  4.466 2022

59 PREVIBAYER  3.351.866  9.215  17.649  1.799 2022

60 FUNDAÇÃO ITAÚSA  3.258.430  5.699  1.699  1.246 2022

61 VWPP  3.222.225  28.603  40.515  2.641 2022

62 FUND. VIVA DE PREV.  2.970.282  45.501  93.789  12.888 2022

63 ICATUFMP  2.884.508  35.593  16.055  2.299 2022

64 PREVIRB  2.814.988  556  1.127  1.473 2022

65 FUSESC  2.801.268  2.064  6.375  4.897 2022
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190 CAGEPREV  302.386  1.244  1.653  144 2022

191 FUCAP  282.837  892  1.376  286 2022

192 AVONPREV  280.481  7.310  5.244  95 2022

193 FAPECE  277.347  291  -    155 2022

194 CAPOF  277.118  50  275  385 2022

195 PREVIHONDA  275.604  10.758  18.825  116 2022

196 CARBOPREV  257.928  818  1.228  204 2022

197 OABPREV-SC  255.335  8.458  15.380  117 2022

198 FUMPRESC  250.626  553  755  438 2022

199 SOMUPP  247.760  -    -    107 2022

200 ALPHA  233.485  779  1.816  271 2022

201 INSTITUTO GEIPREV  199.534  32  197  308 2022

202 RJPREV  191.749  3.411  3.043  10 2022

203 SIAS  191.749  6.772  4.463  650 2022

204 FUTURA II  178.880  5.491  8.184  24 2022

205 MAIS FUTURO  176.869  4.239  7.806  63 2022

206 RECKITTPREV  169.948  1.137  1.275  67 2022

207 OABPREV-RS  169.381  8.444  16.099  73 2022

208 PREVYASUDA  156.588  795  967  95 2022

209 SUL PREVIDÊNCIA  154.933   nd    nd    nd  nd

210 MÚTUOPREV  154.314  10.586  17.316  -   2022

211 PREVBEP  151.618  18  162  167 2022

212 DATUSPREV  148.244  309  333  75 2022

213 OABPREV-GO  145.852  4.780  13.715  90 2022

214 CAPAF  131.280  142  560  884 2022

215 SCPREV  129.972  1.392  195  -   2022

216 MAG FUNDOS DE PENSÃO  119.386  2.825  4.700  28 2022

217 ALBAPREV  110.777  199  430  21 2022

218 PREVUNISUL  105.670  315  254  136 2022

219 PREVCOM-MG  103.955  1.847  1.464  -   2022

220 TEXPREV  94.454  104  156  8 2022

221 RS-PREV  89.457  1.686  2  -   2022

222 PREVES  86.498  5.517  -    5 2022

223 ANABBPREV  80.050  1.449  2.840  10 2021

224 SBOT PREV  76.128  1.744  1.892  10 2022

225 PREVCHEVRON  74.445  115  173  61 2022

226 FUNCASAL  70.312  456  1.423  841 2022

227 PREVNORDESTE  68.197  1.788  1.386  4 2022

228 FIOPREV  61.188  61  94  80 2021

229 ALEPEPREV  56.238  164  215  33 2022

230 MM PREV  55.969  2.249  3.357  35 2022

231 OABPREV-RJ  52.546  4.692  8.593  31 2022

232 CAVA  48.610  401  1.013  500 2022

233 DF-PREVICOM  45.189  1.325  3  -   2022

234 CE-PREVCOM  30.214   nd    nd    nd  nd

235 SILIUS  29.249  13  251  300 2022

236 ALPREV  28.999  128  148  -   2022

237 PREVCOM-BRC  22.322  343  98  -   2022

238 FUCAE  17.596   nd    nd    nd  nd

239 CURITIBAPREV  14.659  1.609  1.079  -   2022

240 MAPPIN  8.222  3.463  2.895  35 2014

241 INERGUS  6.406  -    152  102 2022

242 MULTIBRA INSTITUIDOR  4.476  1.199  2.312  362 2022

243 ORIUS  2.725  -    23  46 2022

131 PREVICOKE  842.134  910  1.365  224 2022

132 PORTOPREV  833.457  8.771  13.842  223 2022

133 MAIS VIDA PREVIDÊNCIA  830.637  1.282  1.923  186 2022

134 ELETRA  755.415  1.043  2.581  1.187 2022

135 FGV-PREVI  742.485  2.351  3.545  175 2022

136 PREVIPLAN  732.157  2.292  6.430  545 2022

137 ALCOA PREVI  700.704  3.328  4.992  155 2022

138 PREVIM-MICHELIN  694.175  5.659  8.481  351 2022

139 MSD PREV  678.131  1.434  2.505  275 2022

140 AERUS  668.606  nd  nd  nd nd

141 PREVEME  662.297  1.303  921  777 2021

142 SEGURIDADE  659.645  2.088  3.132  461 2022

143 PREVHAB  641.241  3  412  560 2022

144 OABPREV-PR  640.679  18.320  22.199  194 2022

145 KPMG PREV  617.524  7.318  10.977  89 2022

146 INDUSPREVI  611.335  1.922  2.642  608 2022

147 DERMINAS  610.490  4.933  -    4.109 2022

148 BUNGEPREV  606.490  9.283  13.832  359 2022

149 PFIZER PREV  605.961  1.610  2.415  230 2022

150 FAPERS  604.756  1.424  2.507  914 2022

151 POUPREV  573.922  1.238  2.004  154 2022

152 PORTUS  573.199  727  15.557  8.252 2022

153 CP PREV  564.220  3.066  5.070  171 2022

154 CARREFOURPREV  556.549  52.948  29.303  288 2022

155 RAIZPREV  549.860  26.791  39.870  47 2022

156 FAPA  545.228  364  1.570  811 2022

157 MAIS PREVIDÊNCIA  540.250  5.171  2.297  885 2022

158 PREVINDUS  536.526  7.627  4.522  1.045 2022

159 FUTURA  529.019  581  872  408 2022

160 RANDONPREV  510.681  17.152  24.868  314 2022

161 P&G PREV  506.870  4.739  7.140  245 2022

162 SUPREV  496.932  2.915  2.830  1.004 2022

163 CAPESESP  493.145  27.497  2.265  636 2022

164 PREVIDEXXONMOBIL  483.360  2.154  2.418  129 2022

165 PREV PEPSICO  481.164  14.455  13.459  152 2022

166 ALPAPREV  476.084  19.906  29.859  247 2022

167 PREVIP  474.673  4.130  6.195  210 2022

168 GASIUS  473.942  14  459  968 2022

169 PREVCUMMINS  468.844  2.656  2.849  228 2022

170 JUSPREV  453.456  3.755  6.379  40 2022

171 BOTICÁRIO PREV  452.956  9.136  10.918  39 2022

172 CIFRÃO  452.262  631  1.388  1.045 2022

173 CAPITAL PREV  434.391  944  2.964  980 2022

174 MAUÁ PREV  426.776  5.386  8.081  254 2022

175 TETRA PAK PREV  425.059  1.880  2.820  89 2022

176 PREVEME II  412.064  4.749  8.056  212 2022

177 PREVISCANIA  410.838  5.192  734  239 2022

178 VOITH PREV  408.291  1.314  1.332  308 2022

179 PREVICEL  406.644  763  1.094  209 2022

180 MERCERPREV  400.450  2.553  3.957  79 2022

181 UNISYS PREVI  377.450  576  323  81 2022

182 CABEC  351.294  6  1.530  1.153 2022

183 LILLY PREV  349.036  612  918  262 2022

184 CASANPREV  343.222  1.262  2.650  780 2022

185 TOYOTA PREVI  342.485  4.873  7.293  124 2022

186 ROCHEPREV  339.265  1.549  2.303  124 2022

187 DANAPREV  329.310  4.756  7.134  164 2022
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