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157 entidades 
associadas

Atuação em 6 
regionais: Centro-

Norte, Leste, 
Nordeste, Sudeste, 

Sudoeste e Sul

Sindicato 
Nacional das 

EFPC

35 anos de 
existência 
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NOSSOS PILARES 
DE ATUAÇÃO

DEFESA DOS  ATOS 
REGULARES DE GESTÃO

Autorregulação 

Orientações técnicas

Representação na Câmara 
de Recursos - CRPC

PROMOÇÃO
DA ÉTICA

Comissão de Ética

Autorregulação

Publicações e webinars

ATIVIDADE
SINDICAL

Facilitação das 
negociações trabalhistas

Ações coletivas

Interação com entes 
governamentais
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MISSÃO

Atuar na defesa dos direitos e interesses 
das entidades fechadas de previdência 

complementar, na representação sindical, 
na tutela do ato regular de gestão e na 

promoção da ética.

VISÃO

Ser referência como instituição 
associativa de defesa do Regime Fechado 

de Previdência Complementar.

VALORES

Ética, Governança, Equidade, 
Representatividade, Dignidade Humana e 

Valorização da Categoria.
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Este primeiro ano de mandato foi atípico e desa-
fiador, como poucos na história. O Sindapp atuou 

intensamente para apoiar as entidades fechadas de 
previdência complemementar no enfrentamento  da 
crise gerada pela pandemia do novo coronavírus.

Para citar algumas dessas ações, que você lerá 
neste relatório: defendemos junto aos órgãos 
governamentais medidas para amenizar os impactos 
sobre as EFPC e realizamos webinar sobre as 
mudanças na legislação trabalhista no contexto da 
adoção massiva do home office. Também emitimos 
orientação técnica sobre os cuidados no retorno 
às atividades presenciais e publicamos ebook 
com reflexões sobre a conduta ética nesse novo 
momento, além de um guia com orientações para 
reuniões virtuais produtivas.   

Outra novidade importante foi a revitalização de 
nossa campanha associativa e comunicação para 
estarmos ainda mais próximos das entidades, com 
a realização de reuniões online para entidades não 
filiadas e a criação do nosso primeiro perfil nas re-
des sociais – a página do Sindapp no LinkedIn – que 
soma mais de 280 seguidores.

Merece destaque os avanços dos programa de Autor-
regulação, coordenado e idealizado pelo Sindapp, em 
conjunto com Abrapp e ICSS. Revisamos e lançamos 
nova edição do Código de Autorregulação em Gover-
nança de Investimentos – área que tem sido um dos 

pontos mais sensí-
veis nos julgamen-
tos que realizamos 
como representante 
das EFPC, ao lado da 
Abrapp, na Câmara de 
Recursos da Previdência Complementar. 

Diante de tantos desafios e provas de superação 
em nosso setor, encerramos 2020 entregando para 
as associadas 133% de realizações sobre as metas 
previstas no Planejamento Estratégico 2020-2022, 
desenhado a quatro mãos juntamente com Abrapp, 
ICSS e UniAbrapp. Nossa gestão cumpriu 21 metas, 
mais que o dobro das 9 previstas para o ano.

Isso foi possível em razão da atuação afinada en-
tre os entes do sistema Abrapp – que só vem a se 
fortalecer com a implantação da Política de Rela-
cionamento e Boas Práticas – e do engajamento de 
nossas associadas. 

O propósito de um Sindicato é servir seus filiados. 
É essa disposição para arregaçar as mangas e agir 
tempestivamente que nos permite cumprir nossa 
missão: atuar na defesa dos direitos e interesses 
das EFPC, na representação sindical, na tutela do 
ato regular de gestão e na promoção da ética.

José de Souza Mendonça
Diretor-Presidente

“O propósito de um 
Sindicato é servir 

seus filiados”
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Mensagem do 
Diretor-Presidente

Assista ao vídeo do 
Diretor-Presidente do 

Sindapp José de Souza 
Mendonça

https://youtu.be/jqF-n4fBOSU

https://youtu.be/jqF-n4fBOSU
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• DIRETORIA
Presidente
José de Souza Mendonça
Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seccional do Rio Grande do Sul

Vice-Presidente
José Luiz Costa Taborda Rauen
CuritibaPrev - Fundação de Previdência Complementar 
do Município de Curitiba

Membros
Ana Maria Mallmann Costi
Serpros - Fundo Multipatrocinado

Erasmo Cirqueira Lino
BB Previdência - Fundo de Pensão Banco do Brasil

Liane Câmara Matoso Chacon
Neos Previdência Complementar

Marcelo Sampaio Soares
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

• 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 Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros
Fundação Itaúsa

• COMISSÃO DE ÉTICA
Diretor
Erasmo Cirqueira Lino
BB Previdência - Fundo de Pensão Banco do Brasil

Coordenadora
Aparecida Ribeiro Garcia Pagliarini
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

Membros
Bernardo Coelho de Andrade
Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seccional Minas Gerais

Fernando Nunes Simões
Ceres - Fundação de Seguridade Social

Jorge Luiz Ferri Berzagui
Fundação Banrisul de Seguridade Social

Marcelo Coelho de Souza
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 
Brasil – Previ

Roberto de Sá Dâmaso
Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico 
S/A - Ecos

GOVERNANÇA
TRIÊNIO 2020-2022
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O ano foi também de uma muito sentida perda, a de Edgar 
Grassi, presidente dos conselhos fiscais de nossas entida-
des, que nos deixou ainda muito jovem, faleceu com ape-
nas 39 anos. Jovem de excepcional qualificação e talen-
to, 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 contri-
buição 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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As iniciativas realizadas pelo Sindapp 
estão alinhadas ao Planejamento 
Estratégico para o triênio 2020-2022, 
elaborado em conjunto com Abrapp, 
ICSS e UniAbrapp no início do mandato.

O Planejamento total contempla:

Projetos Executados

8

28 Objetivos Estratégicos

10 Projetos

65 Macroações

04 Projetos

27 Macroações

21 Macroações
das 09 previstas 

para o ano atingindo 
113% da meta.

◀ 
Planejamento 
Estratégico 
Geral (total)

◀ 
Planejamento 

Sindapp

◀ 
Sindapp 
em 2020
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Confira as realizações 
do Sindapp em 2020 

nos quatro projetos 
do Planejamento 

Estratégico em que 
está inserido:
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1. NOVO POSICIONAMENTO DO SISTEMA

• Planejamento estratégico com o CNPC

Sindapp, Abrapp, ICSS, UniAbrapp e Conecta realizaram uma jornada de dois dias para a elaboração do Pla-
nejamento Estratégico para o triênio 2020-2022 nos dias 30 e 31 de janeiro. O Subsecretário do Regime de 
Previdência Complementar, Paulo Fontoura Valle, participou do workshop e apresentou as principais ações 
do governo, da Secretaria de Previdência e do Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC.

O CNPC discutiu e aprovou, em 13 de março, inédito planejamento estratégico para o órgão no triênio, dividido 
em três pilares principais: aperfeiçoamento do arcabouço legal e institucional, fomento da Previdência 
Complementar e fortalecimento da governança e supervisão.

Diversas reuniões do Conselho foram realizadas ao longo do ano para analisar e discutir medidas excep-
cionais propostas por Abrapp, com o apoio do Sindapp - a partir de sugestões das associadas - e por Previc, 
patrocinadores e participantes para enfrentamento dos impactos da pandemia de COVID-19.

Na defesa dos interesses das entidades, o Sindapp, em conjunto com a Abrapp, participou da interlocução 
com o governo e enviou sugestões para normativos do setor. Alguns exemplos são os novos procedimentos 
para habilitação de dirigentes estudados pela Previc e a atualização da regulação para prevenção à lavagem 
de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo.

10
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2. PROJETO ATO DE GESTÃO VALORIZADO

• Fortalecimento do Programa de Autorregulação 

O programa de Autorregulação, idealizado por Sindapp e compartilhado com Abrapp e ICSS, lançou a nova 
edição do Código de Autorregulação em Governança de Investimentos. A revisão foi conduzida pela Comis-
são Mista de Autorregulação, coordenada pelo Vice-Presidente do Sindicato, José Luiz Costa Taborda Rauen.  
A nova edição contemplou as atualizações normativas que surgiram desde 2016, como a Resolução CMN 
4.661/2018, e o incentivo à adoção dos princípios ESGI – Ética, Sustentabilidade, Governança e Integridade.

Ainda em 2020, o Conselho de Autorregulação ganhou dois novos integrantes, reforçando sua independên-
cia: o Instituto Ethos e a Amec – Associação de Investidores no Mercado de Capitais. 

Foram realizadas, também, diversas ações de comunicação, incluindo webinars, com objetivo de disseminar 
informação, esclarecer dúvidas e destacar as vantagens da adesão aos Códigos e candidatura aos Selos 
no programa de Autorregulação.

Quadro atual Autorregulação:

• Renovação da representação na CRPC

A Câmara de Recursos da Previdência Complementar – CRPC empossou novo quadro para mandato de 
dois anos, iniciado em 07 de agosto de 2020. Os representantes das EFPC na Câmara são o Vice-Presidente 
da Abrapp, Luiz Paulo Brasizza (membro titular), e o Vice-Presidente do Sindapp, José Luiz Costa Taborda 
Rauen (suplente). A representação das entidades nos julgamentos realizados pela Câmara é fundamental 
para assegurar a observância ao ato regular de gestão e a maior segurança na atuação dos dirigentes.

Código em Governança de Investimentos

• Adesões: 63
• Selos Concedidos: 17
• Processos de concessão do Selo: 15

Código em Governança Corporativa

• Adesões: 19
• Selos Concedidos: 02
• Processos de concessão do Selo: 08

11
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3. PROJETO CÍRCULO VIRTUOSO: ÉTICA, INTEGRIDADE E ASGI

• Divulgação de boas práticas 

Uma de suas principais vertentes de atuação, o Sindapp trabalhou com afinco na pasta de Promoção da Ética, 
liderada inicialmente pela Diretora Liane Chacon e, atualmente, pelo Diretor Erasmo Cirqueira Lino. A Comis-
são de Ética, coordenada por Aparecida Pagliarini, se reuniu regularmente para discutir os grandes temas da 
atualidade. Como resultado desse trabalho, foram lançados os e-books Ética no Século 21 – Reflexões e o 
Guia para Reuniões Online. A Comissão revisou ainda o Código de Princípios Éticos para o Regime Fechado 
de Previdência Complementar, adequando-o ao novo momento e normativos mais recentes do mercado.

• Realização de eventos online e ao vivo

O Sindapp difundiu boas práticas junto às associadas em diversos eventos realizados de forma online e 
ao vivo, incluindo Assembleias e reuniões com as associadas nas regionais, oportunidades em que ouviu 
e esclareceu questões feitas pelas entidades. Nos Encontros Regionais, representantes da Diretoria e da 
Comissão de Ética participaram do painel “Muito Além de Tendência: Gestão de Investimentos com Foco em 
ASG, Integridade e Ética”. 

O novo Código de Autorregulação em Governança de Investimentos e as publicações da Comissão de Ética 
foram lançados no estande do Sindapp no 41º Congresso Brasileiro de Previdência Privada.  

O Sindapp promoveu o webinar Alterações nas relações trabalhistas e reflexos nas EFPC que discutiu os 
impactos das Medidas Provisórias 927 e 936/2020, e esclareceu dúvidas das associadas sobre os norma-
tivos editados durante a pandemia de COVID-19, com a visão de um especialista no tema.

Ao longo do ano, foram realizados 18 webinars gratuitos em parceria com Abrapp e UniAbrapp, levando 
importantes temas para os profissionais do sistema.

• Ampliação da adesão ao Código de Princípios Éticos

A conduta ética é um dos principais instrumentos da boa governança. Ciente disso, a Comissão Mista inseriu 
princípio nos Códigos de Autorregulação em Governança de Investimentos e Governança Corporativa para 
incentivar a adesão ao Código sobre conduta ética no sistema. Assim, a entidade que aderir aos Códigos de 
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Autorregulação estará confirmando a adesão concomitante ao Código de Princípios Éticos e de Condutas 
para o Regime Fechado Previdência Complementar.

• Ação Coletiva face ao TCU

Representante sindical das EFPC, o Sindapp realiza a firme defesa dos interesses de suas representadas 
também por meio da pasta Jurídica, liderada pelo Diretor Marcelo Sampaio Soares. Conforme demanda das 
associadas, o Sindicato contratou parecer jurídico que trata da (in)competência dos tribunais de contas para 
fiscalizar as entidades. O documento foi elaborado por Carlos Ari Sundfeld, professor titular de Direito da 
FGV-SP e em Direito Público e disponibilizado para as entidades em 2020. 

Em novembro deste ano, as associadas do Sindapp e da Abrapp aprovaram o ingresso de duas ações coletivas 
face ao TCU: Mandado de Segurança, a ser impetrado pelo Sindapp, e ADPF – Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental, a ser ingressada pela Abrapp. O escritório de advocacia contratado é Piquet, Magaldi 
e Guedes. 

• Conquista importante nas negociações coletivas

Representante das EFPC nas negociações coletivas de trabalho, o Sindapp concluiu com sucesso a nego-
ciação da Convenção Coletiva de Trabalho na Região Sudeste (Rio de Janeiro), que estava sem CCT vigente 
desde 2018. O Sindapp trabalhou de forma incansável para negociar a Convenção, que foi celebrada com o 
sindicato dos trabalhadores, o Sindepperj.

Em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, a negociação entre o Sindapp e os respectivos Sindicatos dos 
Securitários foi finalizada. Em São Paulo, a negociação da CCT de 2020 foi para dissídio coletivo, fase que 
envolve a arbitragem pelo Poder Judiciário.
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4. PROJETO + PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA

• Revitalização da campanha associativa 

A pasta de Comunicação, liderada pela Diretora Ana Maria Costi, divulgou o papel institucional e iniciativas 
do Sindapp junto às EFPC por meio da campanha associativa, com envio de e-mail marketing e realização 
de reuniões online com dirigentes de diversas entidades.

• Novo canal de comunicação

O Sindicato lançou em 2020 seu perfil na rede social LinkedIn. Na referida página, as associadas têm aces-
so a notícias, e-books, dicas e alertas sobre questões que merecem atenção dos dirigentes. Os visitantes 
também podem assistir à websérie Vamos falar sobre ética?, que conta com a participação de lideranças 
do sistema e promove reflexões sobre a conduta ética no ambiente da previdência complementar.

14

O Sindapp iniciou a modernização 
de seu site e lançará em 2021 seu 

blog próprio com entrevistas e 
conteúdos exclusivos. Aguarde!
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Apresentamos a seguir os demonstrativos financeiros do 
Sindapp, encerradas em 31 de dezembro de 2020.

ATIVO 2020 2019 PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL 2020 2019

CIRCULANTE CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 930 743 Fornecedores - 41
Contas a receber 13 20 Provisões diversas e fiscais 44 11
Contas a receber - entidades 77 30 Contas a pagar - entidades 33 31
Outros créditos 1 33 Receitas antecipadas 19 30
Despesas antecipadas 2 6 96 113

1.023 832

NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo Exigível a longo prazo
Outros créditos 10 9 Provisão para contingência 10 9

Imobilizado 1 - 10 9
11 9

PATRIMÔNIO SOCIAL
Fundo - Defesa do Ato Regular de Gestão  187 200
Superávit acumulado  741 519

928 719

TOTAL DO ATIVO 1.034 841 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO SOCIAL 1.034 841

DEMONSTRATIVOS 
FINANCEIROS

15

Balanço Patrimonial
(Em milhares de Reais) 
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EXERCÍCIOS FINDOS
2020 2019

RECEITAS
Contribuições associativas  948 930
Rendimentos das aplicações financeiras 15 36
Pro-labore de seguros D&O 99 96

1.062 1.062

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Serviços de terceiros (158) (155)
Viagens (36) (128)
Despesas gerais (502) (521)

(696) (804)

Superávit (1) 366 258

PROJETOS ESPECIAIS
Receitas 226 40
Despesas (355) (264)

Déficit (2) (129) (224)

EVENTOS
Despesas (28) -

Déficit (3) (28) -

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (1+2+3) 209 34
UTILIZAÇÃO DO FUNDO
DEFESA DO ATO REGULAR DE GESTÃO 13  - 

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (AJUSTADO)  222  34 

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 

EXERCÍCIOS FINDOS

2020 2019

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTOS

Contribuições associativas 928 930

Rendimentos das aplicações financeiras 15 36

Pró-labore de seguro D&O 105 82

Outras receitas 229 7

1.277 1.055

PAGAMENTOS

Serviços de terceiros (493) (352)

Viagens (43) (156)

Despesas gerais e ocupação (553) (519)

(1.089) (1.027)

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 188 28

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisição de imobilizado (1) -

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (1) -

AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, LÍQUIDOS 187 28

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 743 715

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO 930 743

DEMONSTRATIVOS 
FINANCEIROS

16

(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 resultado fechou 
2020 em 13,26 (9,95 em 2019). Tal folga de liquidez, de R$ 13,26 de recursos para cada 
R$ 1,00 de obrigações, combinado com o fluxo de caixa projetado para os próximos 
seis meses, confere ao Sindapp uma situação financeira favorável para saldar seus 
compromissos de curto prazo e ainda contar com sobras de caixa.

• Demonstração de Superávit
2020 fechou com um superávit de R$ 209 mil (superávit de R$ 78 mil orçado/revisado), 
contra um superávit de R$ 34 mil em 2019. Tal desempenho em relação a 2019, refere-se 
grande parte, a redução de viagens devido a pandemia e redução de investimentos em 
projetos especiais no exercício.

• Demonstração do Fluxo de Caixa
2020 encerrou o caixa com R$ 930 (R$ 743 em 2019), acima dos R$ 820 do orçado 
revisado, decorrente, principalmente, de: saídas de caixa a menor referentes à CRPC, 
despesas com desenvolvimento do novo site e viagens, bem como entradas de caixa 
a maior com pro-labore de seguros D&O.
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www.sindapp.org.br


