
Associação Brasileira das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar de Previdência Complementar 

Entidade sem fins lucrativos, representativa dos interesses comuns das 
En�dades Fechadas de Previdência Complementar .

MISSÃO
 Promover o desenvolvimento da Previdência 

Complementar com excelência técnica , 
disseminando seu elevado alcance social.  



VISÃO
Ser a representante legítima das entidades fechadas de
previdência complementar perante aos poderes
constituídos, as instituições representativas do mercado,
opinião pública e sociedade em geral.

Ser o Centro de Excelência Técnica referencial do

COMPROMISSOS
 A atuação da 
compromissos:
-
Legislativo e Judiciário, bem como à sociedade civil, em 
geral;
-Ser o Centro de Excelência Técnica referencial do

Sistema fechado de previdência complementar, por meio
do desenvolvimento e oferta de produtos e serviços que
contribuam positivamente para a gestão e crescimento
das entidades fechadas de previdência complementar e
para o desenvolvimento do mercado, no Brasil.      

-
experiências;
-
gestão das entidades fechadas de previdência 
complementar e qualificação dos dirigentes e técnicos.

A Associação é reconhecida como centro de excelência e referência nacional e internacional 
e difusora das melhores práticas em previdência complementar fechada no País.

COMPROMISSOS
A atuação da Abrapp está alicerçada em 03 grandes 
compromissos:

Representar o setor junto aos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, bem como à sociedade civil, em 
geral;

Ser um celeiro de idéias e compartilhamento de Ser um celeiro de idéias e compartilhamento de 
experiências;

Oferecer soluções positivas que contribuam para a 
gestão das entidades fechadas de previdência 
complementar e qualificação dos dirigentes e técnicos.

A Associação é reconhecida como centro de excelência e referência nacional e internacional 
e difusora das melhores práticas em previdência complementar fechada no País.



307 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Fundos de Pensão)

• 264 Associadas 
• 1.105 Planos de Benefícios

• 2.706 Empresas Patrocinadoras

As Entidades de Previdência Complementar possuem mais de 3 milhões 

de participantes ativos e assistidos que 

• 2.706 Empresas Patrocinadoras
• 411 Instituidores

Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Fundos de Pensão)

Associadas Abrapp
Planos de Benefícios

Empresas Patrocinadoras

Previdência Complementar possuem mais de 3 milhões 

que têm mais 3,9 milhões de dependentes

Empresas Patrocinadoras
Instituidores



O papel dos Fundos de Pensão no Brasil 

só para seus participantes, mas também para a Economia Nacional.

PATRIMÔNIO DAS EFPCS (FUNDOS DE PENSÃO): R$ 756 BILHÕES

O Papel das Entidades de Previdência Complementar no Brasil

PATRIMÔNIO DAS EFPCS (FUNDOS DE PENSÃO): R$ 756 BILHÕES

Atualmente os ativos dos fundos de pensão 

É o único dinheiro de longo prazo que pode ser utilizado em operações de infra

estrutura que o país necessita para 

O papel dos Fundos de Pensão no Brasil é de suma importância, não 

também para a Economia Nacional.

PATRIMÔNIO DAS EFPCS (FUNDOS DE PENSÃO): R$ 756 BILHÕES

O Papel das Entidades de Previdência Complementar no Brasil

PATRIMÔNIO DAS EFPCS (FUNDOS DE PENSÃO): R$ 756 BILHÕES

de pensão representam 12,8% do PIB brasileiro.

É o único dinheiro de longo prazo que pode ser utilizado em operações de infra-

país necessita para crescer.



Para que se tenha idéia da relevância

segundo as estimativas da Abrapp

investimentos dos Fundos de Pensão

629%, contra 467% da taxa máxima629%, contra 467% da taxa máxima

Diante de tais dados, temos uma clara dimensão 

Brasil e de seu potencial como agente multiplicador 

Socioambiental/Sustentabilidade.
Fonte: Previc set/17 e Abrapp out/17

relevância desse setor para a economia do país,

Abrapp, nos últimos quinze anos os

Pensão tiveram rentabilidade acumulada de

máxima atuarial.máxima atuarial.

temos uma clara dimensão do papel dos Fundos no 

seu potencial como agente multiplicador da Responsabilidade 

Socioambiental/Sustentabilidade.





A consideração de questões ambientais, sociais e de

seus investimentos diz respeito não somente à função

oportunidades de negócios que podem impactar o

Além de impulsionar as empresas investidas, e o mercado

Resolução 3.792   aborda 

Dever fiduciário e fatores ambientais, sociais e de governança 

Além de impulsionar as empresas investidas, e o mercado

e eficientes para mudanças por tecnologias sustentáveis

produção com a manutenção da biodiversidade.

A geração de retornos sustentáveis de longo prazo

crucial a observância dos fatores ASG - Ambientais,

O dever fiduciário requer a consideração dos fatores ASG

de governança corporativa pelos Fundos de Pensão em

função social, mas também à observância de riscos e

o desempenho dos ativos sob gestão no longo prazo.

mercado em geral, a adotar práticas mais responsáveis

aborda Investimento Sustentável 

Dever fiduciário e fatores ambientais, sociais e de governança 

mercado em geral, a adotar práticas mais responsáveis

sustentáveis que busquem alternativas para harmonizar a

prazo depende de um sistema financeiro estável sendo

Ambientais, Sociais e de Governança Corporativa

O dever fiduciário requer a consideração dos fatores ASG



Rompimento de barragem da Samarco, em Mariana
Em números, o tamanho da tragédia, considerada o maior desastre ambiental do Brasil

Exemplo:

35 milhões de m³
É a quantidade de lama de rejeitos de minério 

que vazaram da barragem no rompimento.

40 minutos
Foi o tempo que a lama levou para percorrer 10 
km até Bento Rodrigues, localidade de Mariana 

mais atingida.

A Samarco tinha previsão orçamentária para riscos ambientais?
Como ficaram as Ações?

E os investidores?

Rompimento de barragem da Samarco, em Mariana
Em números, o tamanho da tragédia, considerada o maior desastre ambiental do Brasil

55 milhões de m³
É a capacidade da barragem de Fundão antes do 

rompimento.

40 minutos
Foi o tempo que a lama levou para percorrer 10 
km até Bento Rodrigues, localidade de Mariana 

mais atingida.

A Samarco tinha previsão orçamentária para riscos ambientais?

E os investidores?



COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE SUSTENTABILIDADE

Os últimos anos têm testemunhado a ampliação do tema

brasileiros. O reconhecimento de que aspectos sociais

investimentos do setor fez com que a ABRAPP (Associaçãoinvestimentos do setor fez com que a ABRAPP (Associação

importante mobilizadora das entidades nesse tema.

Em 2004, a ABRAPP em parceria com o Instituto Ethos
Onze Princípios Básicos de Responsabilidade Social para as EFPC.

Objetivo: Disseminar práticas de responsabilidade social empresarial (RSE) do setor para os 
investimentos.

“Princípios Básicos de Responsabilidade Social

tema de sustentabilidade entre os fundos de pensão

sociais e ambientais trazem oportunidades e riscos aos

Associação Brasileira de Previdência Privada) se tornasse umaAssociação Brasileira de Previdência Privada) se tornasse uma

Instituto Ethos lançaram no Congresso Anual os 
Princípios Básicos de Responsabilidade Social para as EFPC.

Disseminar práticas de responsabilidade social empresarial (RSE) do setor para os 
investimentos.

Princípios Básicos de Responsabilidade Social”.



2007

-Adesão ao Carbon Disclosure

-Lançamento do Primeiro Relatório Social das EFPC

- Criação da Comissão Técnica  Ad 

2006

-Adesão de acordos internacionais como os 
das Nações Unidas

2008 
-Criação da Comissão Técnica Nacional de Sustentabilidade

-Edição do Segundo Relatório Social das 

2009
- Apresentação no 30º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão 

Painel: "A Sustentabilidade dos Fundos de Pensão: Desafios e 
Oportunidades”

2007

Disclosure Project (CDP)

Primeiro Relatório Social das EFPC

Criação da Comissão Técnica  Ad hoc de Responsabilidade Social

2006

como os Princípios para o Investimento Responsável
das Nações Unidas (UNPRI) 

2008 
Criação da Comissão Técnica Nacional de Sustentabilidade (CTNSUS)

Edição do Segundo Relatório Social das EFPCs

2009
Apresentação no 30º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão 
Painel: "A Sustentabilidade dos Fundos de Pensão: Desafios e 

Oportunidades”



- Edição do Terceiro  Relatório Social das 

-Apresentação no 31º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão por meio dos 
painéis:

-Pró-Equidade de Gênero: oportunidades iguais, respeito às diferenças; 

2010

-Pró-Equidade de Gênero: oportunidades iguais, respeito às diferenças; 

-Relatório Social das EFPCS: práticas que

no Brasil;

-Relatório Social e seus reflexos no processo

-Realização do 1º Seminário Abrapp

“A Sustentabilidade e o Papel dos fundos

Edição do Terceiro  Relatório Social das EFPCs edição 2010;

Apresentação no 31º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão por meio dos 

Equidade de Gênero: oportunidades iguais, respeito às diferenças; Equidade de Gênero: oportunidades iguais, respeito às diferenças; 

contribuem para a sustentabilidade

processo de governança dos fundos de pensão;

fundos de pensão no Brasil”



- Elaboração de modelo customizado Balanço Social 

-Realização do 2º seminário ”A Sustentabilidade e o Papel dos Fundos de Pensão no Brasil

-Apresentação no 32º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão por meio do painel:

“Os investimentos dos Fundos de Pensão e os compromissos com a sustentabilidade”  
abordando:

-Padrões e métricas de referência,
-Princípios e condutas socialmente Responsáveis,

2011

-Princípios e condutas socialmente Responsáveis,
-Inserção de práticas de investimento responsável nas políticas de investimento, 

e Lançamento do CDP9”

-Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica 
Social - MPS e Organização Internacional do Trabalho 

Descente.

Elaboração de modelo customizado Balanço Social Ibase para os Fundos de Pensão;

A Sustentabilidade e o Papel dos Fundos de Pensão no Brasil”

Apresentação no 32º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão por meio do painel:

“Os investimentos dos Fundos de Pensão e os compromissos com a sustentabilidade”  
abordando:

Padrões e métricas de referência,
Princípios e condutas socialmente Responsáveis,

2011

Princípios e condutas socialmente Responsáveis,
Inserção de práticas de investimento responsável nas políticas de investimento, 

Lançamento do CDP9”

Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre ABRAPP , Ministério da Previdência 
e Organização Internacional do Trabalho - OIT para Promoção do Trabalho 

Descente.



-Realização do 3º seminário ”A Sustentabilidade e o Papel dos Fundos de Pensão no 
Brasil”;

-Apresentação no 33º Congresso Abrapp
com Rentabilidade” abordando:
- Processos gerenciais sustentáveis
- Como trabalhar em prol de uma economia verde?

2012

- Como trabalhar em prol de uma economia verde?
- Como realizar investimentos nesta área?
- Como obter a rentabilidade adequada?
- O quê exigir dos prestadores de serviços? E como comunicar?
- As diretrizes para os investimentos socialmente responsáveis
- Lançamento do Relatório CDP Brasil 2012

- Produção da cartilha “ Guia para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade
EFPCs” (cartilha)

A Sustentabilidade e o Papel dos Fundos de Pensão no 

Abrapp - Painel “Responsabilidade Socioambiental

Como trabalhar em prol de uma economia verde?Como trabalhar em prol de uma economia verde?
Como realizar investimentos nesta área?
Como obter a rentabilidade adequada?
O quê exigir dos prestadores de serviços? E como comunicar?
As diretrizes para os investimentos socialmente responsáveis
Lançamento do Relatório CDP Brasil 2012 ;

Guia para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade para 



2014
Realização do 5º Seminário A Sustentabilidade e o Papel dos

- Adesão/Apoio ao Programa Pró Equidade de Gênero

- Realização do 4º Seminário a Sustentabilidade e o Papel

-Elaboração do 1º Relatório de Sustentabilidade ABRAPP

Publicação e Lançamento do Primeiro Relatório de Sustentabilidade
de Pensão Modelo GRI no 5º Seminário Nacional

A Sustentabilidade e Papel dos Fundos de Pensão ABRAPP”

dos Fundos de Pensão

2013
Gênero e Raça da Secretaria de Políticas para as Mulheres -SPM- PR

Papel dos Fundos de Pensão;

ABRAPP Modelo GRI para Fundos de Pensão

Sustentabilidade dos Fundos

ABRAPP”



- Realização do 6º Seminário 
A Sustentabilidade dos Fundos de Pensão

-Entrega do 1º Prêmio Abrapp de Sustentabilidade

Objetivo
Complementar

2015

Complementar
sustentáveis
âmbito
mais
ainda
na

2016
Apresentação Técnica no 38º Congresso 

A PERENIDADE DOS FUNDOS DE 
PANORAMA MUNDIAL DOS INVESTIMENTOS 

Previdência Complementar e a Sustentabilidade
Panorama do mercado no Brasil e 

6º Seminário 
A Sustentabilidade dos Fundos de Pensão

Sustentabilidade

Objetivo estimular, compartilhar, certificar e premiar Entidades Fechadas de Previdência
Complementar (EFPCs) que contribuíram de forma destacada na adoção das melhores práticasComplementar (EFPCs) que contribuíram de forma destacada na adoção das melhores práticas
sustentáveis envolvendo questões ambientais, sociais, econômico-financeiras e de governança no
âmbito de suas atividades, reconhecendo que a adoção de práticas sustentáveis, no seu conceito
mais amplo, é vital para garantir tanto a sobrevivência quanto a perenidade das organizações,
ainda mais quando destacamos o compromisso de longo prazo que os fundos de pensão possuem
na entrega dos benefícios.

Técnica no 38º Congresso Abrapp :
A PERENIDADE DOS FUNDOS DE PENSÃO

DOS INVESTIMENTOS SUSTENTÁVEIS
Previdência Complementar e a Sustentabilidade:

mercado no Brasil e Europa



- Realização da Primeira

Dever Fiduciário e Sustentabilidade da Previdência Complementar Fechada 

https://goo.gl/ppju41.

Elaboração do Projeto: 

Guia de Melhores Praticas de Equidade de Gênero e Raça das Guia de Melhores Praticas de Equidade de Gênero e Raça das 

Parceria Fórum de Equidade Fundos de Pensão  e CTN Sustentabilidade

Elaboração e lançamento do 
Guia da EFPC Responsável
no 38º Congresso 

Primeira Conferência de Diretores s e Conselheiros

Dever Fiduciário e Sustentabilidade da Previdência Complementar Fechada 

2017

Elaboração do Projeto: 

Guia de Melhores Praticas de Equidade de Gênero e Raça das EFPCsGuia de Melhores Praticas de Equidade de Gênero e Raça das EFPCs

Parceria Fórum de Equidade Fundos de Pensão  e CTN Sustentabilidade

Elaboração e lançamento do 
Guia da EFPC Responsável
no 38º Congresso Abrapp



Ações para 2018

-Lançamento do Guia de Melhores Praticas de Equidade de Gênero e Raça das 

- Atualização do Modelo de Relatório ABRAPP GRI para 
Padrões)

- Elaboração da Política de RSA/Sustentabilidade  ABRAPP

-Tradução para Inglês do Guia da EFPC Responsável 
de Gestor Terceirizado de Gestor Terceirizado 

com Critérios ASG 

- Seminário Internacional UniAbrapp
Pauta: Governança, Dever Fiduciário, Investimento Responsável apoio PRI

- Seminário Nacional para Dirigentes e Conselheiros (RJ ou SP)
Pauta: Ética, Governança e Sustentabilidade 

Novembro

Ações para 2018

Lançamento do Guia de Melhores Praticas de Equidade de Gênero e Raça das EFPCs

Atualização do Modelo de Relatório ABRAPP GRI para EFPCs (G4 / Novos 
Padrões)

Elaboração da Política de RSA/Sustentabilidade  ABRAPP

Tradução para Inglês do Guia da EFPC Responsável - Seleção e Monitoramento 
de Gestor Terceirizado de Gestor Terceirizado 

com Critérios ASG 

UniAbrapp de 29/05 a 06/06 em Toronto 
Pauta: Governança, Dever Fiduciário, Investimento Responsável apoio PRI

Seminário Nacional para Dirigentes e Conselheiros (RJ ou SP)
Pauta: Ética, Governança e Sustentabilidade 

Novembro



B3 - ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial): Luiz Paulo

CDP - Conselho Técnico Consultivo do CDP: Luiz Paulo Brasizza

Participações da Abrapp no contexto da Sustentabilidade 
âmbito externo:

FEBRABAN - Comissão Intrasetorial Sustentabilidade e

Paulo Brasizza (Conselheiro)

Brasizza (Presidente)

no contexto da Sustentabilidade 

e Meio Ambiente: Raquel Castelpoggi (Membro)



Obrigada!

Raquel Castelpoggi
raquelc@frg.com.brraquelc@frg.com.br

Obrigada!

Castelpoggi
raquelc@frg.com.brraquelc@frg.com.br


