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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

A Funpresp-Jud iniciou construção do Planejamento Estratégico com um 

Workshop que ocorreu de 26 a 28 de maio, com a definição de perspectivas que 

traduzem os desafios e metas a serem cumpridos pela Entidade nos próximos 

anos. 

O evento foi antecedido por um ciclo de entrevistas com o corpo funcional e os 

conselheiros, que buscou conhecer as diferentes visões dos gestores da Fundação, 

resultando no diagnóstico da situação atual. 

Nos três dias de trabalho, os participantes tiveram apresentações teóricas e 

dinâmicas em grupo, abrangendo os níveis de gestão operacional, tático e 

estratégico. As atividades incluíram conhecimentos sobre Análise Swot, com foco 

em ambientes externo e interno, definição dos objetivos e indicadores, além do 

portfólio de ações. 

Entre as ações desenvolvidas durante o workshop, teve destaque a elaboração do 

mapa estratégico, alinhando as declarações de missão, visão de futuro, valores da 

Fundação e objetivos estratégicos. O documento concentra instruções para 

processos internos, aprendizagem e crescimento, além de enfatizar objetivos 

voltados aos patrocinadores e participantes, com foco na melhoria da gestão do 

plano de benefícios. 

Todas as atividades do Planejamento Estratégico foram conduzidas pela 

Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica do Ministério Público Federal. 

 

NOVA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2014 

 

A nova Política de Investimentos 2014 foi aprovada pelo Conselho Deliberativo na 5ª Sessão Extraordinária, ocorrida em 7 de maio. 

Foi autorizado o início da diversificação dos investimentos tanto do Plano de Benefícios (PB) quanto do Plano de Gestão 

Administrativa (PGA). Para o PB, foram escolhidos os índices de referência (benchmarks) IRF-M1 e IMA-B5, cada qual com 

participação de 50% do total de recursos. 

Entretanto, foi decidido que haverá um processo de elevação gradual no processo de diversificação e assunção de risco 

(volatilidade). Assim, a alocação objetivo será perseguida ao longo de 2014, iniciando-se com 25% dos recursos vinculados ao IMA-

B5 e 75% atrelados ao IRF-M1. À medida que o cenário econômico melhor se concretize e a volatilidade dos ativos de renda fixa que 

compõem os referidos índices permaneça em níveis aceitáveis, será elevado o percentual do IMA-B5 para 75% e reduzido 

proporcionalmente aquele vinculado ao IRF-M1 (para 25%), ressaltando que as aplicações continuarão ocorrendo somente por 

meio de fundos de investimento abertos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. 

No caso do PGA, aproximadamente 15% do montante de recursos está atrelado ao Depósito Interfinanceiro (DI) para fazer frente às 

necessidades imediatas da Fundação, despesas dos próximos 6 meses, enquanto o volume restante (85%) será aplicado em fundo de 

investimento cujo benchmark é o IRF-M1. 

EDITORIAL 

     O ano de 2014 é um marco importante 

para a Funpresp-Jud. Compusemos nossas 

equipes de trabalho, por meio de processo 

seletivo altamente técnico, iniciamos o 

Planejamento Estratégico e implantamos o 

Regimento Interno, o Código de Ética e a 

Política de Investimentos. 

     Esta é a primeira edição do Informativo 

para os Patrocinadores, um canal de 

comunicação trimestral para mantê-los 

informados.  

 

Boa leitura! 

 
 

Elaine de Oliveira Castro 
Diretora-Presidente  
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PATROCINADORES DA FUNPRESP-JUD 

Veja abaixo os dados relativos aos segmentos de patrocinadores e ao percentual de adesão dos participantes que aderiram ao Plano 

de Benefícios da Fundação, bem como o volume de contribuições aportadas: 

 

TOTAL DE PARTICIPANTES POR PATROCINADOR 
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CONTRIBUIÇÕES DE PARTICIPANTES 

 

 

ENCONTRO SOBRE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR COM AS 

ÁREAS DE GESTÃO DE PESSOAS DOS PATROCINADORES 

No dia 12 de maio, a Funpresp-Jud promoveu palestra sobre Previdência Complementar dos 

Servidores Públicos Federais para as áreas de gestão de pessoas dos patrocinadores do Plano 

de Benefícios da Fundação.  

Esse primeiro encontro foi o precursor de muitos outros que estão por vir, pois a instituição 

pretende manter esse fórum como parte do programa de educação previdenciária, com troca 

de experiências entre as áreas responsáveis pelos recursos humanos dos patrocinadores e a 

Fundação, como capacitação contínua e aperfeiçoamento do trabalho conjunto com seus 

parceiros. 

O evento foi um sucesso! Contou com a participação de 222 pessoas, representantes de 59 

patrocinadores, também estiveram presentes todos os empregados da Funpresp-Jud e vários 

membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

As palestras foram proferidas pela Diretoria-Executiva e pela Coordenação de Tecnologia e 

Informação. 

 

Expediente 

Fundação de Previdência 

Complementar do Servidor 

Público Federal do Judiciário  

SCN Quadra 04 Bloco C – 3º 

andar – Brasilia/DF – CEP 

70714-030 

61- 3217-6598 

www.funprespjud.com.br  

 

Diretora- Presidente - Elaine de 

Oliveira Castro,  Diretor de 

Administração – Amarildo 

Vieira de Oliveira, Diretor de 

Investimentos – Ronnie 

Gonzaga Tavares, Diretora de 

Seguridade – Maria Ester  Véras 

Nascimento 

Relações Públicas  Responsável/ 

Editora  Paolla Dantas – 

Conrerp-DF nº 704 

Editoração Eletrônica e 

Redação – Paolla Dantas 

NOVA SEDE 

A Funpresp-Jud está funcionando em nova sede, localizada no Setor Comercial Norte, 
Quadra 4, bloco C, 3º andar – prédio da Caixa Econômica Federal, Asa Norte, CEP: 
70714-030 – Brasília/DF. 

Telefone: (61) 3217-6598 

 * Contribuições + portabilidades


