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O ANO EM QUE TODOS 
OS NOSSOS PLANOS E 

CERTEZAS, NO MÍNIMO, 
MERECERAM REFLEXÃO

Posse Novos 
Colegiados e 
Planejamento 
Estratégico para o 
Triênio 2020-2022

Pandemia provocada 
pela COVID-19… de 
repente o Plano era 
não ter Plano e viver 
um dia de cada vez

JANEIRO

MARÇO
(1ª QUINZENA) 

MARÇO
(2ª QUINZENA) 

Planejamento 
Estratégico histórico 
no CNPC
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ABRAPP SE 
FEZ PRESENTE 

E APOIOU AS 
ENTIDADES

Reuniões Regionais com 
Lideranças e Webinars de 

orientação e apoio para 
atravessamos juntos e 

unidos

#QuarentenaProdutiva: 
compartilhamento 

gratuito de palestras, 
ebooks e conteúdos de 

valor

Consolidamos nossa 
comunicação nas 

Redes Sociais

Lançamento do Blog 
Abrapp em Foco com 
cobertura em tempo 
real das principais 

notícias
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14 Webinars no ano 
reunindo audiência 
de 4.900 pessoas

Elaboração do 
Estudo e Proposta 
de Projeto de Lei 

Geral ao Poupador 
Previdenciário

Presença contínua na 
imprensa e criação do 

quadro Previdência para 
Todos no canal MyNews 

- com 18 programas e 
194.000 visualizações

Novo Código de 
Autorregulação 

em Governança de 
Investimentos

Convênio 
histórico e 

criação de Grupo 
de Trabalho com 

Fenaprevi

Crescimento do 
Fundo Setorial 

Abrapp - 11 planos 
família aprovados 

até dez/20

Participação em fóruns 
de discussão relevantes 

no Governo, como o IMK - 
Iniciativas de Mercado de 
Capitais onde estivemos 

presentes em 5 subgrupos 
temáticos

9 eventos online ao 
vivo, incluindo maior 

Congresso de Previdência 
Privada do mundo, 

que receberam 7.000 
participantes
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A Abrapp está em constante transformação e 
INOVAÇÃO, sempre acompanhando o contexto 
presente e sendo indutora da construção do futuro. 
Afinal, futuro é o nosso negócio! Novos produtos 
e iniciativas são criadas constantemente e projetos 
arrojados já fazem parte do nosso ecossistema. 

Essas mudanças nos ajudam a promover a evolução do setor e junto 
com ela, crescer, num ciclo de retroalimentação infinito que tem seu 
sólido alicerce no nosso reconhecido padrão de EXCELÊNCIA, valor 
inegociável para nós!

Falamos em nome de 252 entidades fechadas de previdência com-
plementar que atendem 8 milhões de brasileiros e representam a 
quase totalidade do patrimônio do setor (14% do PIB).

Valorizando a multiplicidade de vozes reunimos, inclusive nos órgãos 
de governança, entidades de diferentes tipos e portes com objetivo 
de retratar dentro de casa, a realidade que acontece fora, e assim, 
reproduzir a pluralidade do Sistema.

Dinâmica

35
Centro-Norte

22
Nordeste

14
Leste

41
Sul

45
Sudeste

95
Sudoeste

6
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A vida associativa se constrói e consolida através de intensas e re-
levantes trocas. E, proporcionar ambiente que motive isso é o nosso 
papel! É nesse espírito que o celeiro de ideias, que são nossos grupos 
técnicos, atua. 

As Comissões estão estabelecidas nas seguintes áreas temáticas: As-
suntos Jurídicos, Contabilidade, Estratégias e Criação de Valor, Gover-
nança e Riscos, Inovação e TI, Investimentos e Planos Previdenciários. 
Já os Comitês abrangem os seguintes grupos: Previdência Associativa, 
Previdência Complementar dos Servidores Públicos, Recursos Huma-
nos, Sustentabilidade e Expansão. Alguns projetos específicos se des-
dobraram em GTs Ad-Hocs: Compartilhamento de Riscos, Empréstimos 
e Financiamentos, Gestão de Risco de Crédito, (In)Competência  da Jus-
tiça do Trabalho e Aplicação do Tema 955 (STJ), Operacionalização do 
CNPJ por Plano, Proteção de Dados e Resolução CNPC 30; além dos 
grupos que apoiaram os projetos Conecta - Hackathon e Hupp.

+ de 800
profissionais participam das 

7 Comissões Técnicas e 
7 Comitês, além dos 

GT Ad-hocs.

7
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No ano em que o mundo literalmente parou, a Abrapp, suas 
associadas e o Sistema demonstraram sua força!

E enquanto muitos setores da economia amargaram enormes 
e tristes perdas, juntos e unidos, tivemos a resiliência neces-
sária para atravessar os momentos mais desafiadores, nos 
reinventarmos e superarmos! 

Encerramos esse ano inesquecível em todos os sentidos, 
com pagamento anual de aproximadamente R$ 70 bilhões 
em benefícios de pensões e aposentadorias a mais de 850 
mil assistidos. O patrimônio atual se aproxima de R$ 1 trilhão 
com cerca de 2,7 milhões de participantes ativos, e com forte 
tendência de crescimento pelos planos família e dos estados 
e municípios.

Particularmente, na Abrapp, iniciávamos a nova gestão para 
o Triênio 2020-2022 já também apoiando histórico Plane-
jamento Estratégico no Conselho Nacional de Previdência 
Complementar (CNPC), quando de repente, todos os planos 
tiveram que ser revistos…

Nossa primeira ação foi nos colocarmos lado a lado com 
nossas Associadas, buscando presença em tempo real, atra-
vés do nosso Blog e oferecendo todo apoio possível. Logo 
no início da pandemia já nos reunimos virtualmente com as 
lideranças de todas as regionais para ouví-los e identificar 
as questões mais desafiadoras e formas de as superarmos. 
Seguiram daí série de iniciativas junto ao Governo, de quem 
tivemos suporte irrestrito, para revisão e extensão de prazos 
bem como medidas para enfrentamento da crise, webinars de 
esclarecimentos e orientações, intensa oferta de conteúdo de 
valor, entre tantas outras ações.

Passado os primeiros meses, em junho, já era possível iden-

tificarmos que o momento 
mais crítico havia sido su-
perado e ao olharmos o fu-
turo, a única certeza era de 
que não seria mais o mesmo. 
Diante desse cenário, arregaçamos 
as mangas, recomeçamos do zero algumas iniciativas nos po-
sicionando como aprendizes, transpomos barreiras e pouco a 
pouco fomos atuando nos fundamentais projetos acalentados 
em nosso Planejamento Estratégico, como poderá ser visto 
em detalhes nesse Relatório. E muito foi feito!

A pandemia nos trouxe inúmeras reflexões, lições, dificulda-
des, oportunidades e, sem dúvida, não só pela tecnologia mas 
especialmente pela necessária quebra de padrões e abertura 
de mindset, acelerou a meta central definida pelos colegia-
dos para nossa gestão: UM NOVO POSICIONAMENTO DO 
SISTEMA!

Somos conscientes de que essa não é uma transição fácil, 
mas seguiremos empenhados e persistindo, com visão alta-
mente positiva das inúmeras possibilidades!

(*) Parabenizamos a todas as lideranças e profissionais do 
Sistema que deram o melhor de si neste momento. Manifes-
tamos, também, nossos sentimentos a todas as pessoas do 
Sistema que, infelizmente, passaram pela dor da perda de 
entes queridos e lastimamos muito as vidas de profissionais 
atuantes e dedicados, das quais nos despedimos.

Luís Ricardo Marcondes Martins
Diretor-Presidente

‘2020: Resiliência e 
Superação definem’

Assista ao vídeo do 
Diretor-Presidente 

da Abrapp
Luís Ricardo Martins

8

Mensagem do 
Diretor-Presidente

https://youtu.be/sdnIS6clGEE

https://youtu.be/sdnIS6clGEE
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• DIRETORIA INTEGRADA DO SISTEMA
Diretor-Presidente
Luís Ricardo Marcondes Martins
MAG Fundos de Pensão

Diretor Vice-Presidente
Luiz Paulo Brasizza
Volkswagen Previdência Privada

Diretores Executivos
| REGIONAL CENTRO-NORTE

Amarildo Vieira de Oliveira
Fundação de Previdência Complementar do Servidor 
Público Federal do Poder Judiciário – Funpresp-Jud

José Roberto Rodrigues Peres 
Ceres - Fundação de Seguridade Social

| REGIONAL LESTE

Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior
Fundação de Previdência Complementar do Estado 
de Minas Gerais - Prevcom-MG 

Denner Glaudson de Freitas
Aceprev - Acesita Previdência Privada

| REGIONAL NORDESTE

Alexandre Araújo de Moraes
Fundação Compesa de Previdência e Assistência - 
CompesaPrev

Augusto da Silva Reis
Neos Previdência Complementar 

| REGIONAL SUDESTE

Carlos Alberto Pereira
Sociedade Ibgeana de Assistência e Seguridade - Sias 

Sérgio Wilson Ferraz Fontes
Real Grandeza - Fundação de Previdência e 
Assistência Social

| REGIONAL SUDOESTE

Carlos Henrique Flory
Fundação de Previdência Complementar do Estado 
de São Paulo - Prevcom

Jarbas Antonio de Biagi
OABPrev-SP - Fundo de Pensão Multipatrocinado da 
Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados 
do Brasil e da CAASP - Caixa de Assistência dos 
Advogados de São Paulo

| REGIONAL SUL

Cláudia Trindade
Fundação Sanepar de Previdência e Assistência 
Social - Fusan

Rodrigo Sisnandes Pereira
Fundação Família Previdência

• CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente
José Maurício Coelho
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 
Brasil - Previ

Vice-Presidente
Edécio Ribeiro Brasil
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – 
Valia

1º Secretário
Walter Mendes de Oliveira Filho
Vivest

GOVERNANÇA
TRIÊNIO 2020-2022

9
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2º Secretário
Reginaldo José Camilo
Fundação Itaú-Unibanco - Previdência 
Complementar

Associadas Membro 
BB Previdência - Fundo de Pensão Banco 
do Brasil 

Fundação Banco Central de Previdência 
Privada - Centrus 

Fundação Copel de Previdência e 
Assistência Social

Fundação Chesf de Assistência e 
Seguridade Socia - Fachesf

Fundação de Assistência e Previdência 
Social do BNDES - Fapes 

Fundação dos Economiários Federais – 
Funcef 

Fundação Eletrobrás de Seguridade Social 
- Eletros 

Fundação Forluminas de Seguridade Social 
- Forluz

Fundação Itaipu-Br de Previdência e 
Assistência Social - Fibra

Fundação Nestlé de Previdência Privada - 
Funepp

Fundação Petrobrás de Seguridade Social 
- Petros

Previ-GM Sociedade de Previdência Privada

Previbosch - Sociedade de Previdência 
Privada

Previdência Usiminas

Previg - Sociedade de Previdência 
Complementar

Previsc - Sociedade de Previdência 
Complementar do Sistema Federação das 
Indústrias do Estado de SC

PrevNordeste

Prhosper - Previdência Rhodia

Quanta - Previdência Unicred

Value Prev Sociedade Previdenciária

Visão Prev - Sociedade de Previdência          
Complementar

• CONSELHO FISCAL
Presidente
Antonio Augusto Chagas Arruda
Instituto Ambev de Previdência Privada (atual)

Edgar Silva Grassi
Caixa Beneficente dos Empregados da Companhia 
Siderúrgica Nacional – CBS Previdência (até 
setembro/2020)

Associadas Membro
Caixa Beneficente dos Empregados da 
Companhia Siderúrgica Nacional – CBS 
Previdência

Fundação Banrisul de Seguridade Social 

Fundação Itaúsa

OABPrev-PR - Fundo de Pensão 
Multipatrocinado da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seção do Paraná e da Caixa de 
Assistência dos Advogados do Paraná

10

O ano foi também de uma muito sentida perda, a 
de Edgar Grassi, presidente dos conselhos fiscais 
de nossas entidades, que nos deixou ainda muito 
jovem, faleceu com apenas 39 anos. Jovem de 
excepcional qualificação e talento, virtudes que fazia 
acompanhar de uma extraordinária capacidade de 
trabalho e de uma didática muito elogiada sempre 
que atuava em eventos de treinamento, seu pouco 
tempo de vida não impediu que desse uma enorme 
contribuição ao nosso sistema.

Agradecer e cultuar a sua memória é mais que 
justo e necessário, até porque todos somos seus 
admiradores.
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PLANO DE TRABALHO 2020-2022

Os colegiados da nova gestão 
se reuniram no início de 2020, 
juntamente com as novas lideranças 
do Sindapp, UniAbrapp, ICSS e 
Conecta e definiram os seis principais 
direcionadores da atuação, a partir dos 
públicos diretamente relacionados 
e, também, os projetos de gestão, 
todos estruturados para a construção 
e consolidação de UM NOVO 
POSICIONAMENTO DO SISTEMA

Um Novo
Posicionamento

do Sistema

2
SUSTENTABILIDADE

DO LEGADO

1
VISÃO DE
NEGÓCIO

3
EXPANSÃO E

COMPETITIVIDADE
DO SISTEMA

4
CULTURA DE

CONSTRUÇÃO DE
PATRIMÔNIO FUTURO

5
FORTALECIMENTO
DA GOVERNANÇA
E QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

6
VALORIZAÇÃO
DO AMBIENTE
ASSOCIATIVO

11
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Alicerçado em três metas aspiracionais: 

Transformar o Sistema em 
prioridade de Estado

Estabelecer a Lei de Proteção 
ao Poupador Previdenciário

Consolidar os Planos Família 
adicionando 600 mil novos 

participantes
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Assim, de 28 objetivos estratégicos mapeados para os seis 
direcionadores, foram estabelecidos 10 projetos compostos por 
total de 65 macroações envolvendo todas as instituições:

A Abrapp está inserida em 
9 projetos, somando um 
total de 59 macroações 

para o triênio 2020/2022.

E neste 2020, 
completamente 

desafiador, a Abrapp se 
superou atingindo 140% 

da meta para o ano!

13
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PROJETOS E ESTÁGIO EM 1 DE 3 ANOS

Novo 
Posicionamento 

do Sistema

A ideia central é implementar o conceito de nova proposta de valor do Sistema: renda qualifi-
cada de longo prazo e, nesse sentido, atuar na proposição de alterações normativas. O projeto 
envolve proposta de difusão do novo posicionamento criando ambiente para alinhamento de 
visão estratégica, também através de ações para convergência de mindset da liderança e en-
gajamento, além de apoio às entidades para mudança em seus designs organizacionais com 
orientação para modelos digitais. 

atuação em
100% das ações totais, 

que seguem nos 
próximos anos

Tributação e 
Incentivo à 

Poupança de 
Longo Prazo

O projeto prevê a difusão, nas instâncias de Governo e fóruns da sociedade civil, da proposta 
de Lei de Proteção ao Poupador Previdenciário, motivando alinhamento de pensamento e 
visão quanto à poupança de longo prazo, além de atuar para alteração das regras tributárias 
de modo a incentivá-la. Tal mudança também estabeleceria tratamento equânime em relação 
às entidades abertas, que somada às questões de governança gerariam ambiente saudável 
de operação das entidades.

atuação em
100% das ações totais, 

que seguem nos 
próximos anos

Cultura 
Comercial

O projeto envolve difusão e apoio à construção da cultura comercial nas entidades, através da 
ampliação da capilaridade de redes e canais de vendas como aceleradores do processo, base-
ados em estratégia digital de comunicação, venda e engajamento para públicos segmentados.

atuação em
80% das ações totais, 

que seguem nos 
próximos anos

Eficiência do 
Legado

O projeto envolve: promoção de ações para revisão regulatória com vistas à agilidade e deso-
neração, desenvolvimento de alternativas para manutenção atuarial dos planos e para renda 
continuada, bem como para produtos e mercados alternativos em cenário de juros baixos 
(investimentos não tradicionais), além de protagonismo em alternativas para participações 
em investimentos de infraestrutura, fortalecimento da gestão baseada em riscos, estímulo à 
intensificação no uso digital para ganho de eficiência operacional.

atuação em
87,5% das ações 

totais, que seguem nos 
próximos anos

Serviços 
Compartilhados 

e Techs

O projeto envolve o desenvolvimento, através da Conecta, de um centro de serviços estratégi-
cos compartilhados, além da criação de plataforma única de distribuição de planos e avaliação 
de oportunidades para criação de "techs" para processos diversos.

atuação em
100% das ações totais, 

que seguem nos 
próximos anos
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Governança 
e Processos 
Valorizados

O projeto envolve: fortalecimento da Autorregulação (segurança e credibilidade para atuais e 
novos públicos) com ampliação das adesões aos Códigos e Selos, bem como das estruturas 
de governança nas entidades por meio da profissionalização de pessoas e processos e com-
partilhamento de experiências - o que apóia a defesa do ato regular de gestão.

atuação em
87,5% das ações 

totais, que seguem nos 
próximos anos

Comunicação 
e Cultura de 
Construção 

de Patrimônio 
Futuro

O projeto envolve a participação em campanhas nacionais e fortalecimento de parcerias para 
o desenvolvimento da cultura de construção de patrimônio futuro, sensibilizando e inten-
sificando ações junto aos formadores de opinião e mídias especializadas (agenda positiva) 
bem como através de intercâmbio com referências internacionais, além de transformação na 
abordagem da comunicação com foco no novo posicionamento e proposta de valor baseada 
na ideia de "bem-estar no presente e no futuro” e maior exploração do ambiente digital por 
meio de influenciadores.

atuação em
100% das ações totais, 

que seguem nos 
próximos anos

Círculo 
Virtuoso: Ética, 
Integridade e 

ASG

O projeto envolve a ampliação na adoção do Código de Princípios Éticos, motivação e divul-
gação de boas práticas ASGI além de fortalecimento das participações nos fóruns e organiza-
ções com foco no tema, assumindo protagonismo para alavancar oportunidades, criar agenda 
positiva e padrões de comprometimento social.

atuação em
80% das ações totais, 

que seguem nos 
próximos anos

+ Participação 
Associativa

O projeto envolve revisão na estrutura organizacional da Abrapp e instituições relacionadas 
(ICSS, Sindapp e UniAbrapp), aperfeiçoamento do modelo de Comissões Técnicas, criação de 
base parlamentar com apoio das associadas, fortalecimento das relações com a sociedade 
civil organizada, além de no espectro mais interno da relação associativa, promoção do enga-
jamento das lideranças, intensificação no uso dos serviços e produtos da Associação e maior 
presença nas redes sociais.

atuação em
55% das ações totais, 

que seguem nos 
próximos anos
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Neste ano atípico, atuamos 
junto aos órgãos de Governo, 

Legislativo, Judiciário e 
sociedade civil, tanto no sentido 

de levarmos propostas concretas 
e motivamos discussões 

relevantes e alinhadas ao nosso 
Planejamento, mas também 
no intuito de superação das 

adversidades vivenciadas em 
razão do estado de pandemia.

16
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Ao longo do ano foi estabelecida uma agenda fre-
quente e intensa com os representantes do Mi-
nistério da Economia responsáveis pelo Regime 
na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, 
na Secretaria de Previdência e na Subsecretaria do 
Regime de Previdência Complementar, bem como na 
Previc para discussão de temas relacionados ao en-
frentamento da crise, à agenda do CNPC, expansão 
do setor, harmonização de regras entre entidades 
abertas e fechadas, questões tributárias, estabilidade 
de normativa, entre muitos assuntos.

• Iniciativa do Mercado de Capitais (IMK)

Em continuidade ao trabalho iniciado em 2019, a 
Abrapp esteve presente nesse importante fórum, 
criado pelo Governo, que reúne BACEN, Secretaria 
Especial da Fazenda, Secretaria de Política Econô-
mica, CVM, Previc e Susep e 13 entidades da socie-
dade civil, dentre elas a Abrapp.

Além da Abrapp, participaram a Anbima, Abrasca, 
Ancord, Abvcap, AbFintech, Abracam, Amec, Abecip, 
ABBC, B3, CNSeg e Febraban. 

O IMK atua em 6 áreas: infraestrutura, mercado 
de seguros e de previdência, garantias, tributos, 
instrumentos financeiros e ambiente de negócios. 
Para a consecução dos projetos deste ano, a Ini-
ciativa atuou em grupos temáticos, tendo a Abrapp 
participado ativamente de 5 deles:

• Tema 3: Regulamentação da atuação das EAPC 
com Entes Federativos (EC 103/19);

• Tema 6: Governança de Empresas Privadas 
(Conselho Fiscal x Comitê de Auditoria);

• Tema 8: Modernização dos Fundos de Investi-
mentos em Participações;

• Tema 10: Desenvolvimento do Mercado Secun-
dário de Títulos Privados;

• Tema 12: Securitização de Dívidas de Entes Fe-
derativos.

Dentre os grandes resultados dos grupos temá-
ticos está a apresentação de dois projetos de lei 
para a harmonização das diferenças entre enti-
dades abertas e fechadas de previdência comple-
mentar e a regulamentação da entrada das EAPC 
na previdência complementar do servidor público, 
conforme comando da EC 103/2019. Em que pese 
a ainda falta dos apontamentos relacionados às 
questões tributárias, os projetos contemplaram 
temas há muito tempo discutidos, tais como, a 
inscrição automática para todo o sistema, a pos-
sibilidade das entidades fechadas gerirem planos 
família na previdência complementar dos servi-
dores públicos e o enfoque na natureza privada 
dos recursos dos planos operados pelas entidades 
fechadas de previdência complementar, questão 
especialmente importante para as entidades liga-
das ao poder público.

No âmbito do mercado secundário de dívidas, den-
tre as propostas está a criação de guia prático de 
melhores práticas para emissores e debêntures, a 
construção de uma plataforma eletrônica de ne-
gociação de títulos e a harmonização de regras 
tributárias.

No que se refere aos FIPs, as propostas versam so-
bre  aperfeiçoamento do tratamento tributário,  con-
centração de investidores, melhor definição da regra 
sobre domicílio, a devolução de capital por conta de 
discussões junto à Receita Federal, entre outros.
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O cronograma de trabalho segue em 2021 com o 
estabelecimento de novos grupos temáticos.

• CNPC – Conselho Nacional de Previdência 
Complementar

A Abrapp manteve assento no Conselho face à sua 
relevância e incentivo ao Regime Fechado de Pre-
vidência Complementar.

Em agosto, ocorreu renovação do quadro de Con-
selheiros e o Vice Presidente do Conselho Deli-
berativo da Abrapp, Edécio Brasil, que também é 
Diretor Superintendente da Valia, assumiu como 
membro titular. Já o Diretor Executivo da Abrapp, 
Jarbas Antonio de Biagi, foi reconduzido para mais 
um mandato de dois anos como membro suplente.

Com 7 reuniões realizadas no ano, as atividades 
do Conselho tiveram início em 13 de março, com a 
realização histórica de Planejamento Estratégico 
expressando os interesses dos representantes e 
orientado ao fomento e segurança do Regime. Di-
vidido em três pilares principais - aperfeiçoamento 
do arcabouço legal e institucional, fomento da Pre-
vidência Complementar e fortalecimento da gover-
nança e supervisão - o plano  definiu os seguintes 

objetivos estratégicos: gerar maior transparência, 
estruturação e governança dos planos, facilitar 
investimentos tecnológicos, aperfeiçoar a relação 
normativa, equalizar o tratamento entre Previdên-
cia Aberta e Fechada, harmonizar as regras das 
Leis 108 e 109/2001 e flexibilizar as regras para 
aprovação de novos planos.

Logo na sequência e instalado o quadro de pan-
demia, as reuniões estiveram focadas no acom-
panhamento e discussões para enfrentamento da 
crise, incluindo deliberações acerca de prazos e 
flexibilizações necessárias em face ao estado de 
calamidade pública.

A partir de junho, a agenda discutida no Planeja-
mento Estratégico voltou à pauta acompanhada do 
monitoramento contínuo do Sistema. Nesse sen-
tido, foi aprovada a Resolução CNPC 38/20 que 
consolidou as resoluções contábeis e introduziu 
melhorias, foram discutidos temas como resga-
te parcial, propostas acerca da Resolução CNPC 
30/18, procedimentos atuariais e institutos, além 
da proposição de Lei Complementar para atuação 
das EAPC na Previdência Complementar de Patro-
cínio Público - resultante do Grupo de Trabalho do 
IMK 2020.
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As atividades legislativas no ano de 2020 seguiram 
igualmente intensas, em que pese o novo formato 
digital e a orientação dos trabalhos em grande par-
te do tempo para ações relacionadas à pandemia.  
 
Acompanhamos de perto os desdobramentos da 
EC 103/219, com apresentação de projetos de lei 
para a harmonização das diferenças entre enti-
dades abertas e fechadas de previdência comple-
mentar e a regulamentação da entrada das EAPC 
na previdência complementar do servidor público. 
 
Outras reuniões foram realizadas ao longo do ano 
com parlamentares - como Deputado Christino Áu-
reo, que inclusive participou do 41º Congresso Brasi-
leiro de Previdência Privada, Deputado Kim Kataguiri 
e Deputado Evair de Melo, Vice líder do Governo na 
Câmara  dos Deputados - e/ou assessores para tra-
tar de temas específicos relacionados a projetos em 
tramitação, sendo que atuamos com maior ênfase no 
acompanhamento:

• PLC 118/15 - Susta os efeitos da Resolução nº 35, 
de 20 de dezembro de 2019, do Conselho Nacio-
nal de Previdência Complementar do Ministério da 
Economia, que “Dispõe sobre entidades fechadas 
de previdência complementar e planos de benefí-
cios sujeitos à Lei Complementar nº 108, de 29 de 
maio de 2001, e dá outras providências”.

• PL 347/18 - Regulamenta o inciso XIX do art. 37 
da Constituição Federal, para definir as áreas de 
atuação das fundações estatais constituídas como 
pessoa jurídica de direito privado. Explicação da 
Ementa: estabelece que a União, os Estados e os 
Municípios poderão instituir fundações com perso-
nalidade jurídica de direito privado, integrantes da 
administração pública indireta, para atuação nas 

áreas que especifica.

• PL 5460/19 - Altera a Lei nº 10.820, de 17 de de-
zembro de 2003, para autorizar a constituição de 
garantia de operações de crédito consignado a par-
tir de recursos mantidos em planos de previdência 
complementar.

• PL 5450/19 - Altera a Lei nº 11.053, de 29 de 
dezembro de 2004, para permitir a participantes 
e assistidos de plano de previdência complemen-
tar optarem pelo regime de tributação quando da 
obtenção do benefício ou do resgate dos valores 
acumulados.

• PL 5503/19 - Altera a Lei nº 11.053, de 29 de de-
zembro de 2004, para permitir a participantes e 
assistidos de plano de previdência complemen-
tar optarem pelo regime de tributação quando da 
obtenção do benefício ou do resgate dos valores 
acumulados.

• MP 905/19 - Programa Emergencial de Manu-
tenção do Emprego e da Renda. Acompanhamos 
todas as reuniões e audiências públicas realiza-
das durante a discussão da MP 905 na Comissão 
Mista no Congresso. Nesta MP foi contemplado 
no parecer do relator, deputado Christino Áureo, 
dispositivo referente a manutenção do Convênio 
entre o INSS e as EFPC. Parecer foi aprovado na 
Comissão Mista e plenário da Câmara dos Depu-
tados. Antes de ser deliberada pelo Senado, a MP 
foi revogada.

• MP 936/20 - Programa Emergencial de Manu-
tenção do Emprego e da Renda Atentos às deman-
das do segmento, indicamos a MP 936/2020 para 
trabalharmos aspectos relacionados ao convênio 
entre o INSS e as Entidades Fechadas de Previ-
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dência Complementar, anteriormente contempla-
da na MP 905/20 – Contrato de Trabalho Verde e 
Amarelo que perdeu eficácia. Logramos êxito jun-
to ao relator na Câmara, deputado Orlando Silva 
(PCdoB/SP) que acatou nossa sugestão de texto e 
aprovou dispositivo em seu relatório permitindo a 
retomada do referido convênio. Quando no Sena-
do, atuamos pela manutenção do texto e tivemos 
nossa demanda confirmada pelo relator, senador 
Vanderlan Cardoso (PSD-GO). Durante a votação 
foi necessário mobilização contra destaque apre-
sentado que contrariava nossa demanda. A MP foi 
aprovada e promulgada e, enfim, restabelecido o 
convênio entre INSS e as EFPC como pretendido.

• MP 944/20 - Programa Emergencial de Suporte 
a Empregos. Fomos surpreendidos com disposi-
tivo no parecer do relator da matéria na Câmara 
dos Deputados, deputado Zé Vitor, onde inclua as 
Entidades de Previdência Complementar no rol de 
entidades que deveriam ter elevada a alíquota re-
ferente ao COFINS. Atuamos e conseguimos retirar 
o referido dispositivo do parecer.

• PDL 195/20 - Susta os efeitos da Resolução nº 
35, de 20 de dezembro de 2019, do Conselho Na-
cional de Previdência Complementar do Ministério 

da Economia, que “Dispõe sobre entidades fecha-
das de previdência complementar e planos de be-
nefícios sujeitos à Lei Complementar nº 108, de 29 
de maio de 2001, e dá outras providências”.

• PL 388/20 - Tributário Poder Executivo.

• Comissão Mista da Reforma Tributária.

• PLP 182/20 - Altera a Lei Complementar nº 108, 
de 29 de maio de 2011, para definir limites para 
as contribuições extraordinárias dos participantes 
para necessidade de equacionamento dos déficits 
de entidades de previdência privada patrocinada 
controladas, direta ou indiretamente, pela União, 
Estados ou Distrito Federal, nos casos em que es-
pecifica; e dá outras providências.

• PL 164/20 - Altera a Lei Complementar nº 109, de 
29 de maio de 2001, para instituir a independência 
patrimonial dos planos de benefícios de entidades 
fechadas de previdência complementar.

Finalizamos o ano com 90 proposições em nossa 
matriz de acompanhamento, sendo 20 no Senado 
Federal e 70 na Câmara dos Deputados.
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Vitórias também foram conquistadas no Judiciário, 
com destaque:

• OFND – O processo OFND que atualmente 
está em fase de liquidação de sentenças e que 
a Abrapp atua em nome de 89 (oitenta e nove) 
associadas na ação para a recuperação das cor-
reções das aplicações compulsórias nas OFNDs 
- Obrigações do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento, obteve êxito na Ação Rescisória nº 
0000858-19.2012.4.02.0000, após decisão que 
deu desprovimento por unanimidade no Agravo 
Interno interposto pela União. O trânsito em jul-
gado ocorreu em 13/08/2020. 

• PIS/COFINS – A Abrapp e a Febraban, enviaram 
Ofício ao Presidente do STF (em 03/11/2020), em 
observância ao art. 127 do Regimento Interno do 
STF, com o pedido de inclusão dos processos e 
temas de repercussão geral sobre o tema, por 
eles representados, para que ocorra na mesma 
sessão plenária o julgamento conjunto.

• COPEDEM - A Abrapp participou de mais uma 
edição do Seminário organizado pelo Colégio 
Permanente de Diretores de Escolas Estaduais 
da Magistratura – COPEDEM. Em 2020, o tema 
do Seminário foi “Juntos vamos desenvolver o 
Brasil”. A Abrapp teve a oportunidade de abordar 
o tema “Uniformização da Jurisprudência como 
Instrumento de Segurança Jurídica Essencial 
para o Fomento da Previdência Complementar 
Fechada” no Painel Previdência.

• TCU – Em Assembleia Geral Extraordinária re-
alizada em novembro pela ABRAPP, foi aprovada 
a proposta para a Propositura de Ação Coletiva 
em face ao Tribunal de Contas da União, visando 
declarar a incompetência desses tribunais para 
fiscalizar as atividades da Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar regidas sob a égide 
da Lei Complementar nº 108/2001.
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Com o propósito de empreender ações para 
fortalecer o sistema, a Abrapp também man-
teve diálogo contínuo com representantes da 
sociedade civil em torno de uma agenda inten-
sa na busca de parceiros e protagonistas em 
iniciativas de fomento para o sistema. 

Nesse sentido, destacam-se as interações com 
as Associações do setor, Apep, Anapar e Ancep 
num diálogo contínuo dessa agenda prioritária. 

Em 2020, a Abrapp assinou convênio de coo-
peração técnica com Fenaprevi, um fato histó-
rico e que materializa o contexto atual, a evolu-
ção e amadurecimento do setor de Previdência 
Complementar no país. Diversas reuniões 

ocorreram ao longo do ano, sendo mapeados 
os seguintes temas que nos unem: compar-
tilhamento de riscos, mercado de anuidades, 
proposta de tábua biométrica com parâmetros 
populacionais brasileiros, incentivo tributários 
para o fomento de planos incluindo a possibili-
dade de utilização de reservas para gastos com 
saúde, preocupação com risco de incidência do 
ITCMD (Imposto sobre Transmissão de Causa 
Mortis e Doação), além do estímulo à cultura 
de poupança - nesse sentido, tanto envolvendo 
ações de educação previdenciária quanto apoio 
ao projeto de Lei de Proteção ao Poupador Pre-
videnciário (LPPP).
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Ao longo de 2020, e em face 
a tamanha mudança em 
nossas vidas, a Abrapp buscou 
estar ainda mais próxima de 
suas associadas, algo que 
paradoxalmente o impulso à 
tecnologia nos permitiu realizar.
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 Blog Abrapp em Foco

Nesse sentido, tão logo o cenário de 
pandemia se estabeleceu buscamos manter 
as associadas conectadas e subsidiadas de 
informações relevantes em tempo real. Foi 
nesse intuito que nasceu o Blog Abrapp em 
Foco, hoje canal de notícias referência no 
sistema, com 5.500 assinantes/leitores e 

média de 12.000 visitas mensais ao site.

#QuarentenaProdutiva

Compartilhamos conteúdo de alto valor 
gratuitamente a todo o sistema: palestras 
de renomados nomes que participaram 
dos nossos eventos, ebooks, guias, entre 
tantos materiais.

Reuniões Regionais

Entre final de maio e início de junho nos encon-
tramos virtualmente com as lideranças de todas 
as associadas nas regionais com objetivo de ouví-
-los em suas experiências e desafios e assim aco-
lher as demandas para proposições ao Governo 

bem como atuar no apoio assertivo.

Webinars e Lives

Buscando o compartilhamento de informações e orientação às 
associadas a Abrapp também se fez presente por meio de webi-
nars gratuitos sobre temas importantes. Só entre abril e agosto 
foram 10 iniciativas nesse sentido e no ano os 14 webinars reuni-
ram audiência de 4.900 profissionais do sistema. Falamos sobre:

• Ações de Enfrentamento para a Crise
• Cenários e Medidas Anticíclicas
• Mercado de Trabalho, Previdência e os Efeitos Sociais e Econômicos da Crise
• De Olho na Retomada: o Papel da Iniciativa Privada 
• Ações das EFPC Frente Ao COVID-19: Quadro Geral e Visão Previc
• Gestão de Pessoas e Liderança nas EFPC: preparado para o novo normal
• Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem na Instrução 17/2019 da Previc
• Autorregulação sob a ótica dos Investimentos
• Panorama da Previdência Complementar Fechada pela Previc
• ESG na Prática e sem mitos
• Cenários Global e Local de Investimentos
• Novo olhar sobre Programa de Preparação para a Aposentadoria
• Talkprev - Vamos conversar sobre Previdência?
• Um olhar jurídico dos impactos da Reforma da Previdência e da Covid-19 

sobre a Previdência

Lançamentos de e-books

• Reflexões sobre o Teletrabalho – Home Office nas 
EFPC, de autoria do Comitê de Recursos Humanos 

• Os Impactos da Reforma da Previdência e da Covid-19 
sobre a Previdência Complementar Fechada, de auto-
ria da Comissão Técnica de Assuntos Jurídicos

• Brainstorm Digital: Sua entidade está preparada para o 
retorno ao presencial?, de autoria do Comitê de Recur-
sos Humanos 

• Guia de Boas Práticas – Ações de Educação Financeira 
e Previdenciária, de autoria da Comissão Técnica Sul 
de Estratégias e Criação de Valor 

• Programa de Preparação para Aposentadoria, Guia 
elaborado pela Comissão Técnica Centro-Norte de 
Estratégias e Criação de Valor

• Guia de Educação Financeira “Futuros Poupa-
dores”, elaborado pela Comissão Técnica 
Nordeste de Estratégias e Criação de 
Valor
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Começamos o ano ainda na vivência presencial com a realização da inicia-
tiva que tangibiliza a nossa missão. Homenageando 66 assistidos(as) de 61 
associadas, na presença de 165 pessoas, a cerimônia emocionou a todos ao 
confirmar e reafirmar o propósito da previdência complementar fechada e de 
todos os profissionais que atuam no sistema.

Na presença de 250 pessoas, no dia 30 de janeiro, tomaram posse os novos 
colegiados da Abrapp, do Sindapp, do ICSS, da UniAbrapp e da Conecta para 

a gestão 2020-2022.

Solenidade 
Comemorativa ao Dia 

do Aposentado

Posse dos Novos 
Colegiados 
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A partir de março, sem qualquer dúvida, foi nos eventos onde a disrupção e superação nos serviços da Abrapp se traduziu de 
forma mais tangível. Conhecida e reconhecida pelos eventos de excelência e alto valor, nos vimos reaprendendo a caminhar 
e carinhosamente construímos o Centro de Eventos Digital da Abrapp que nos possibilitou seguirmos juntos de nossas 
associadas e abrigou em 4 meses, 9 eventos online e ao vivo que impactaram 7.000 participantes e marcaram a todos pelo 
elevado nível de conhecimento, reflexão e presença de palestrantes que são personalidades e referências em suas áreas.

Com recorde histórico de público de 2.300 pessoas em 5 edições, a série de 
Encontros cumpriu seu objetivo de aproximação da Abrapp junto às asso-
ciadas. Abordando os temas diversificação e gestão de investimentos com 
foco em ASG, inovação e economia compartilhada, sustentabilidade e muito 
mais, a programação foi repleta de conteúdos estratégicos para quem deseja 
se atualizar sobre o novo momento da previdência complementar fechada e 
preparar sua entidade para o futuro.

As lideranças da Diretoria de Abrapp, Sindapp, ICSS e UniAbrapp se fizeram 
presentes em cada Regional, trazendo notícias e abrindo canal de interlocu-
ção para ouvir suas expectativas e prestar contas das ações realizadas com 
base no planejamento estratégico. Foi o momento para reforçarmos a atua-
ção descentralizada e a aproximação com as associadas de todo o País.

Série de Encontros 
Regionais
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Em edição histórica, que reuniu mais de 360 participantes nas três tardes de 
evento, o 15º ENAPC discutiu os impactos de recentes mudanças nas normas 
e jurisprudência para o sistema de previdência complementar e contou com 
a presença de quatro Ministros - Ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo 
Tribunal Federal; o Ministro Carlos Augusto Ayres Britto, do Supremo Tribunal 
Federal; o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça; e 
o Ministro Alexandre Luiz Ramos, do Tribunal Superior do Trabalho - e renoma-
dos especialistas, como Carlos Ari Sundfeld, Presidente da Sociedade Brasileira 
de Direito Público, e os representantes do Governo, Lúcio Rodrigues Capelletto, 
Diretor Superintendente da Previc; Paulo Fontoura Valle, Subsecretário do Re-
gime de Previdência Complementar; Narlon Gutierre Nogueira, Secretário de 
Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da 
Economia; além de profissionais do setor jurídico, consultores e especialistas 
na área de previdência complementar.

Realizado nos dias 1 e 2 de outubro, o evento reuniu público recorde de 440 pro-
fissionais do sistema, incluindo lideranças e membros dos Conselhos e abordou 
uma agenda completamente atual e relevante, em torno do novo modelo de ne-
gócios das EFPC e seus reflexos na forma de vender, comunicar e se relacionar 
com os clientes e stakeholders. Com o tema “Novos Tempos: Caminhos Para Ino-
var #juntosnamesmadirecao”, o evento abordou o movimento de inovar e cons-
truir um novo posicionamento onde a entidade, além de provedora de soluções 
previdenciárias, atua no aconselhamento financeiro com foco no ciclo de vida e 
onde a cultura comercial é instalada por toda a organização, quebrando tabus de 
vendas e marketing digital.

O evento contou com palestras de nomes nacionalmente reconhecidos no marke-
ting digital como o ex-Presidente da ABStartups e criador da metodologia Sexy 
Canvas, Andre Diamand; Rodrigo Noll, referência nacional em marketing de indi-
cação; Alfredo Soares, Sócio da Vtex; Rafael Kiso, fundador da Mlabs e inúmeros 
Talks de Valor - conversas rápidas com especialistas que contou com a presença 
da Previc. O evento foi ainda coroado com profundas reflexões dos ícones do sis-
tema, Devanir Silva e Nilton Molina na abertura e encerrou com a apresentação 
futurista e repleta de insights de Maurício Benvenutti, sócio da StartSe.

15º Encontro Nacional 
de Advogados das 

EFPC

2º Encontro Nacional 
de Estratégias e 
Criação de Valor 
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Com público recorde de mais de 600 participantes, o evento  discutiu 
os desafios que se estabelecem na gestão dos investimentos no ce-
nário de juros baixos, trazendo perspectivas de importantes casas e 
renomados economistas sobre tendências e projeções das principais 
classes de ativos - com destaque para a necessária diversificação, in-
vestimentos ESG e internacionais - sem deixar de abordar a panora-
ma positivo para o setor frente as possibilidades de crescimento com 
os planos familiares e dos estados e municípios. 

O evento contou ainda com a grande inovação da Feira Digital, onde 
foi realizada a “Rodada de Negócios” na qual os participantes tive-
ram a oportunidade de assistir pitches de cases e produtos do mer-
cado abordados pelas gestoras e empresas renomadas do mercado.

 9º Seminário Gestão 
de Investimentos das 

EFPC
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Se antes de 2020 as mudanças tecnológicas e em todos os campos da socieda-
de já eram desafiadoras, com a chegada da pandemia, tudo se acelerou. E mais 
uma vez, o maior evento mundial de Previdência não poderia deixar de acompa-
nhar as transformações. Desta vez, o maior aprendizado foi realizar uma edição 
100% em plataforma online para o maior público de todos os tempos - 5 mil 
participantes e quase 100% das EFPC presentes - durante os 4 dias do encon-
tro, que foi realizado de 16 a 19 de novembro. 

Com o tema central “Oportunidades para Avançar #vamosagir”, o objetivo do 41º 
CBPP foi mobilizar o setor na reinvenção do seu modelo de negócio e expansão 
através das inúmeras oportunidades. O evento contou com aproximadamente 
100 apresentações de conteúdos relevantes e atuais com audiência média de 
3 mil pessoas, chegando ao ápice de 4 mil no encerramento do evento que 
contou com a participação do Ministro da Economia Paulo Guedes e palestra 
de encerramento com o Cofundador e Presidente Executivo da Singularity Uni-
versity, Peter Diamandis.

Além das plenárias e palestras técnicas, a Área de Exposições e o Espaço Ins-
titucional Abrapp, UniAbrapp, Sindapp, ICSS, Sprev e Previc tiveram apresen-
tações exclusivas durante os dias do evento. Ganhou 
destaque a ação do programa “Previdência É 
Coisa de Jovem”, uma parceria da UniAbrapp 
com o CIEE que viabilizou uma live com a 
presença de mais 2,5 mil jovens e mais de 
8 mil visualizações. Na Alameda Conecta, 
os parceiros e 17 startups do Hupp, o 1º 
hub de inovação da previdência comple-
mentar, estiveram presentes e foi lançada 
a Central de Serviços Conecta.

41º Congresso 
Brasileiro de 

Previdência Privada

Confira tudo que aconteceu 
em https://blog.abrapp.org.br/
blog/retrospectiva-41o-cbpp-

superando-desafios-para-atrair-
a-maior-participacao-de-todos-

os-tempos/ 
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https://blog.abrapp.org.br/blog/retrospectiva-41o-cbpp-superando-desafios-para-atrair-a-maior-partic
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https://blog.abrapp.org.br/blog/retrospectiva-41o-cbpp-superando-desafios-para-atrair-a-maior-partic
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181 ASSOCIADAS | ADESÃO 
GRATUITA

Informações comparativas mensais de 
mais de 270 EFPC e 970 planos atuali-
zados automaticamente e em tempo real.

Possível medir o desempenho da sua 
entidade e fazer análises comparativas a 
partir de 26 indicadores distribuídos em 
diversos aspectos da gestão (Rentabili-
dade, Custeio, Despesas Administrativas, 
Taxa de Administração, Carregamento e 

Relacionamento com o Participante).

178 ASSOCIADAS | ADESÃO 
GRATUITA

Análise do desempenho dos fundos de 
investimentos utilizados pelas EFPC:

• 6.787 Fundos

• 11 Estratégias de Renda Variável

• 19 Estratégias Multimercado

• 12 Estratégias de Renda Fixa

• 1.066 carteiras monitoradas

Campanha educativa perene 
oferecida às associadas na Se-

mana de Educação Financeira que 
estimula, por meio de esclareci-

mentos em cases didáticos sobre 
armadilhas de compras, o consumo 

consciente e por consequência 
a visão de poupança e de futuro, 

essenciais para a previdência.

223 ASSOCIADAS  | ADESÃO 
GRATUITA

2.300 usuários ativos, o sistema 
disponibiliza os prazos estabeleci-
dos pela legislação vigente e tam-
bém possibilita o monitoramento 
de seu cumprimento em cada 

EFPC.

Referência e fonte, traz mensal-
mente os principais números do 
mercado (carteira consolidada, 
total de ativos, evolução de supe-
rávit e déficit, rentabilidade, passi-
vo atuarial, estatísticas de popu-

lação e o ranking das entidades 
por patrimônio e população.

4.323 ACESSOS EM 2020

O melhor conteúdo especiali-
zado, com acesso rápido e fácil, 
além de materiais específicos 
do setor, de autoria de espe-
cialistas reconhecidos e atuan-
tes, e conteúdos exclusivos de 

eventos
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A adesão ao Fundo Setorial Abrapp está aberta a toda entidade 
associada, sem qualquer ônus adicional.

É um veículo para as entidades oferecerem seus planos 
instituídos para os participantes, assistidos e/ou respectivos 

familiares, sem limitação aos cônjuges e dependentes 
econômicos, tendo na Associação, a pessoa jurídica de caráter 
setorial exigida no normativo para esse fim. Também pode ser 

instituído, como solução alternativa para massa de participantes, 
em casos de retirada de patrocínio.

O Fundo Setorial Abrapp encerrou 2020 com 11 entidades 
vinculadas com seus planos família: 
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Somos Associada Instituidora da UniAbrapp – Universidade Corporativa da Previdência Complementar, 
criada em outubro de 2014. Atualmente, referência educacional no segmento, a UniAbrapp acredita no 
poder da capacitação e aprendizado contínuo para fortalecer e inovar o sistema e é reflexo da maturação 
dos princípios e conceitos de formação e especialização, através da oferta de soluções educacionais que 
contam com os melhores especialistas do segmento, que vão te auxiliar a desenvolver novas habilidades 
e percepções estratégicas para executar hoje e ser o verdadeiro agente de transformação.

Em 2020, a Universidade passou por reinvenção completa do seu modelo de operação e oferta de produtos!

Para que se tenha dimensão dos sonhos alcançados, desde abril de 2015, quando iniciou sua operação, a 
UniAbrapp realizou 575 treinamentos, com mais de 15.000 participações e 500 profissionais habilitados 
para a Certificação por Prova, na modalidade Capacitação; 5 edições de MBA em Gestão de Previdência 
Complementar; 100 projetos In Companies, 3 Seminários Internacionais e mais de 7.000 alunos nos cursos 
EaD assíncronos.

uniabrapp.org.br

http://www.uniabrapp.org.br


34

Resultado de projeto definido no Planejamento Estratégico, em 2017, foi criada a Conecta Soluções Asso-
ciativas, onde temos 90% do capital societário da empresa (a UniAbrapp participa com 10%). A Conecta é 
uma empresa comercial que objetiva apoiar às EFPC em oportunidades de ganho de eficiência operacional, 
interconectando interesses comuns numa proposta de criação de valor e racionalização de custos.

Em 2020 a Conecta decolou e se posicionou como lab de inovação do Sistema!

Em maio liderou o Hack’A’Prev, primeiro hackathon de previdência privada realizado com a missão de trazer 
novos talentos e visões mais amplas sobre o uso da tecnologia e inovação no sistema e que foi enorme 
sucesso. Em junho, lançou o Hupp! 1º hub de inovação da previdência privada com a participação de 11 en-
tidades e 17 startups selecionadas para o desenvolvimento de POC (prova de conceito) ao final do ciclo. E 
ainda, durante o 41º Congresso Brasileiro de Previdência Privada, a Conecta lançou sua Central de Serviços 
com objetivo trazer um novo conceito de prestação de serviços em relação a engajamento, vendas e rela-
cionamento com os participantes das entidades, contribuindo para seus projetos de expansão e resultados.

conectasa.com.br

http://www.conectasa.com.br/
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Falando para o 
Sistema e para 
além dele
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• PREVIDÊNCIA PARA TODOS - CANAL MYNEWS
A Abrapp estreiou no 2º semestre de 2020, de 12 de agosto a 16 de dezembro, 
quadro semanal “Previdência para Todos”, transmitido todas as quartas-feiras no 
programa Almoço da Quarentena do canal MyNews, apresentado pelas jornalistas 
Mara Luquet e Myrian Clark, com objetivo levar o tema da previdência comple-
mentar para mais brasileiros na maior plataforma de vídeos do mundo.

Fundado pela jornalista Mara Luquet (ex-TV Globo) em sociedade com Antônio Ta-
bet, um dos criadores do canal Porta dos Fundos, o canal de jornalismo MyNews, 
disponível no YouTube, já se tornou referência em apenas dois anos e meio de 
existência.

Foram exibidos 18 quadros com participação de lideranças do sistema e repre-
sentantes do Governo, buscando mostrar de forma acessível os diferenciais, as 
vantagens e o acesso à previdência complementar fechada. O quadro atingiu 194 
mil views e engajamento de 127 mil no Youtube; e os posts nas redes sociais do 
MyNews (Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn) registraram alcance de 116.351 
usuários únicos.

• IMPRENSA
· 609 matérias sendo que em 151 o nome Abrapp é citado;
· 99,5% positivas, 0,3% neutras e 0,2% negativa;
· 02 Coletivas de Imprensa
· Principais temas: agenda positiva e ao posicionamento da Abrapp sobre temas de 
interesse do sistema como Plano Instituído Família, a diversificação e rentabilidade 
dos planos no contexto da nova Selic e Covid-19.

No que se refere a grande mídia, em 2020 a ABRAPP foi destaque em veículos de 
repercussão nacional: Valor Econômico, Correio Braziliense, Folha de S. Paulo, Isto 
É Dinheiro, Agência Estado, O Globo, Diário do Nordeste, portal UOL, Bloomberg, 
Jornal do Comercio (RS), Agência Brasil, Revista LIDE e outros.
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• SEMANA ENEF
A Abrapp também apoiou e participou da Semana ENEF através de live sobre o 
tema “A Importância da Previdência Privada oferecida pelo empregador para o 
trabalhador”, com a participação do Presidente Luís Ricardo Marcondes Martins.

• BLOG ABRAPP EM FOCO
A verdadeira agência de notícias em tempo real do sistema com 5.500 assinantes/
leitores e média de 12 mil visitas ao site.
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FACEBOOK

Seguidores da página: 2.805
Posts: 96

Alcance: 23.391 mil visualizações
Reação, comentários e 

compartilhamentos: 1243 (o 
número de vezes que as pessoas 
se engajaram com as publicações 
por meio de curtidas, comentários 

e compartilhamentos e muito mais).

INSTAGRAM 

Seguidores da página: 1877
(crescimento de 79% no ano)

Posts: 155
Alcance: 106.840 mil 

visualizações

LINKEDIN

Seguidores: 9.458 
(crescimento de 53% no ano) 

Posts: 582
Alcance: 115.217 mil 

visualizações
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Apresentamos a seguir os demonstrativos financeiros da 
Abrapp, encerradas em 31 de dezembro de 2020.

DEMONSTRATIVOS
FINANCEIROS

39

ATIVO 2020 2019 PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL 2020 2019

CIRCULANTE CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa  10.282  9.935 Fornecedores  159  1.039 
Contas a receber  5.712  1.556 Obrigações trabalhistas  1.311  1.305 
Contas a receber - entidades  877  491 Provisões diversas e fiscais  6.185  825 
Adiantamentos e outros créditos  67  104 Contas a pagar - entidades  126  40 
Estoque - materiais diversos  59  59 Fundos - projetos especiais  309  11 
Despesas antecipadas  846  1.175 Receitas antecipadas  1.037  1.927 

 17.843  13.320  9.127  5.147 

NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo    Exigível a longo prazo
Contas a receber - entidades  626  795      Provisões para contingência  714  637 
Outros créditos  1.199  681      Outros débitos  564  158 

Investimentos  1.278  795 

Participação em sociedade  -  - 
Imobilizado  5.618  5.826 PATRIMÔNIO SOCIAL

Reserva de doação de imóvel  3.262  3.262 
Fundo - ações de fomento  121  281 
Fundo - melhorias e inovações de TI  382  823 
Fundo - transformação digital  951  - 
Superávit acumulado  10.165  10.314 

 14.881  14.680 

TOTAL DO ATIVO  25.286  20.622 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO SOCIAL  25.286  20.622 

Balanço Patrimonial
(Em milhares de Reais) 
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DEMONSTRATIVOS
FINANCEIROS
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 

EXERCÍCIOS FINDOS
2020 2019

RECEITAS
 Contribuições associativas  9.866  9.570 
 Rendimentos das aplicações financeiras  266  462 

   Outras  867  926 
 10.999  10.958 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Pessoal  (9.258)  (9.775)
Serviços de terceiros  (2.139)  (1.794)
Ocupação  (700)  (862)
Viagens  (142)  (556)
Despesas gerais 744 666

 (11.495)  (12.321)

Déficit (1)  (496)  (1.363)

PROJETOS ESPECIAIS
Receitas  12.458  3.649 
Despesas  (13.282)  (5.000)

Déficit (2)  (824)  (1.351)

CONGRESSO
Receitas  3.680  10.426 
Despesas  (2.398)  (6.301)

 Superávit (3)  1.282  4.125 

OUTROS EVENTOS
Receitas  1.541  2.469 
Despesas  (1.302)  (1.826)

Superávit (4)  239  643 

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (1+2+3+4)  201  2.054 
FUNDO - MELHORIAS E INOVAÇÕES DE TI 441  -   
FUNDO - AÇÕES DE FOMENTO 160  -   
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (AJUSTADO)  802  2.054 

EXERCÍCIOS FINDOS
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2020 2019
RECEBIMENTOS

Contribuições associativas 9.857 9.771
Inscrições e patrocínios 5.502 12.816
Repasse das despesas administrativas 1.831 2.182
Rateios de projetos especiais e outras receitas 7.526 3.029
Rede de credenciados 581 715
Receitas financeiras 201 437
Aluguel 4 11

25.502 28.961
PAGAMENTOS

Pessoal  (9.280)  (9.766)
Serviços de terceiros  (13.258)  (9.929)
Ocupação  (1.329)  (2.274)
Viagens  (168)  (1.042)

   Despesas gerais  (538)  (2.925)
 (24.573)  (25.936)

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  929  3.025 

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de ativo fixo  (131)  (10)
Recebimento pela venda de imobilizado 1 4

Caixa líquido aplicado das atividades de investimentos  (130)  (6)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC  (452)  (229)

Caixa líquido aplicado das atividades de financiamentos  (452)  (229)

AUMENTO DE CAIXA E EQUIVANTES DE CAIXA, LÍQUIDOS 347 2.790
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 9.935 7.145
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO 10.282 9.935

(Em milhares de Reais) (Em milhares de Reais) 
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• Balanço Patrimonial 
Índice de liquidez (ajustado pelos itens circulantes que não afetam o caixa): fechou 
2020 em 2,09 (3,75 em 2019). Tal folga de liquidez, de R$ 2,09 de recursos para cada 
R$ 1,00 de obrigações, confere à Abrapp uma situação financeira de equilíbrio para 
saldar seus compromissos de curto prazo e ainda contar com sobras de caixa. 

• Demonstração do Superávit
Em 2020, a Entidade encerrou o exercício com um superávit de R$ 201 mil (Orçado/
Revisado - R$ 92 mil), contra um superávit de R$ 2.054 mil em 2019. Tal desempenho 
em comparação a 2019, provém, grande parte, do superávit a menor obtido com 41º 
Congresso e demais eventos, em virtude da reestruturação para o formato online. Com 
relação ao projetos especiais, em 2020, em virtude da pandemia, houve a postergação 
e/ou cancelamento de alguns projetos orçados no exercício, bem como decisão transi-
tado em julgado da ação ordinária das associadas contra a União relativo a OFND, cujos 
honorários de êxito devidos aos patronos da ação foram de R$ 11,7 milhões.

• Demonstração do Fluxo de Caixa
O exercício de 2020 encerrou com R$ 10.282 mil de recursos em caixa (Orçado/Re-
visado - R$ 8.991 mil), contra R$ 9.935 mil em 2019. O aumento do caixa decorre de 
investimentos em Projetos Especiais abaixo do orçado revisado; repasse dos resulta-
dos dos cursos da UniAbrapp e manutenção das renovações da Rede de Credenciados 
acima do orçado revisado.
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www.abrapp.org.br


