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1. OBJETIVO
Esta Política estabelece os princípios e práticas de Governança Corporativa adotados pelo
Funbep – Fundo de Pensão Multipatrocinado (“Funbep”) e faz referência ao Estatuto Social da
Entidade e aos Regimentos Internos dos Órgãos Estatutários, de forma a refletir e consolidar as
estruturas existentes para a proteção dos interesses dos participantes e assistidos.

2. PÚBLICO ALVO
Esta política é destinada aos membros dos órgãos estatutários, colaboradores, demais
representantes e públicos de relacionamento com o Funbep.

3. INTRODUÇÃO

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, 
monitoradas e incentivadas. As boas práticas de Governança Corporativa contribuem para a 
eficiência do Funbep e agregam valor à Entidade, aos seus participantes e demais públicos de 
relacionamento. 

4. MISSÃO 

Assegurar aos participantes, assistidos e patrocinadoras, a excelência na gestão dos planos de 
previdência complementar fechada, de forma transparente, alinhada com as melhores práticas 
de governança corporativa e a legislação vigente. 

5. PRINCÍPIOS

O princípio fundamental desta Política é a busca pela excelência em Governança Corporativa, 
fortalecendo e criando as melhores condições para o cumprimento de sua missão, zelando pela 
integridade de seus processos e controles internos.  

5.1 Transparência 

A transparência é realizada de forma a assegurar o acesso às informações, bem como aquelas 
requeridas pelas patrocinadoras, assistidos, participantes, e membros dos órgãos estatutários 
sobre os planos e o Funbep, observando a legislação vigente e mantendo clima de confiança nas 
relações internas e externas da Entidade.    

5.2 Equidade 

O tratamento a colaboradores, participantes, assistidos, patrocinadoras, membros dos órgãos 
estatutários, fornecedores e outros fundos de pensão deve ser igualitário e não discriminatório. 
5.3 Prestação de Contas 
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Os órgãos estatutários assumem responsabilidades sobre suas decisões na forma da legislação 
e Regimentos Internos, respondendo integralmente pelas consequências de seus atos e 
omissões que ocorrerem no exercício de seus mandatos.  
 

5.4 Responsabilidade Corporativa 

Traduzida no dever de zelar pela boa gestão do patrimônio do Funbep e dos planos de 
previdência por ela administrados, pelo clima de confiança nos relacionamentos internos e 
externos, pelo desenvolvimento e perenidade do Funbep e pelo cumprimento da sua função 
social e ambiental. 

 

6. ESTRUTURA DA ENTIDADE 

A estrutura dos órgãos estatutários da Entidade é definida em lei e pelo Estatuto do Funbep, e 
compõe-se da seguinte forma: 
- Conselho Deliberativo;  
- Conselho Fiscal;  
- Diretoria-Executiva 
 
Conselho Deliberativo: é o órgão de decisão e orientação superior do Funbep, composto por 
membros efetivos e respectivos suplentes, designados pelas patrocinadoras, pelos participantes 
ativos e assistidos. 

 
Conselho Fiscal: é o órgão de fiscalização das contas do Funbep, responsável por sua gestão 
econômico-financeira, composto por membros efetivos e respectivos suplentes, designados 
pelas patrocinadoras, pelos participantes ativos e assistidos. 
. 
Diretoria Executiva: A Diretoria é o órgão executivo e responsável pela administração do 
Funbep, composto por membros indicados pelas patrocinadoras. 

 
Cada um desses órgãos tem suas competências, critérios de composição, vigências de mandatos 
e requisitos mínimos definidos no Estatuto do Funbep, na legislação vigente e suas regras de 
funcionamento estão previstas em Regimento Interno. 

 
7.  COMUNICAÇÃO  
O Sistema de Comunicação que permeia a Governança do Funbep tem como premissas a 
transparência, clareza, tempestividade e a qualidade das informações. Para isso, o Funbep 
disponibiliza canais e materiais de comunicação que permitem aos participantes e assistidos, 
entre outros públicos, o acesso às informações necessárias para que possam conhecer e 
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acompanhar as atividades. 

8. CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS
A contratação de terceiros é realizada visando os interesses da Entidade e seus objetivos. A
seleção de prestadores de serviço da Entidade é pautada em critérios definidos pela qualidade e 
compatíveis com as necessidades da Entidade. As regras de contratação, diretrizes e
responsabilidades estão definidas na Política Corporativa das Contratações do Funbep.

9. PROCESSOS E CONTROLES
Os processos e procedimentos do Funbep obedecem a padrões de transparência e segurança,
com o objetivo de assegurar que a gestão da Entidade seja feita de forma responsável, em
consonância com seus objetivos de longo prazo. Para que as atividades possam ser
adequadamente monitoradas e visando conferir maior precisão à gestão do Funbep, são
realizadas Auditorias internas e externas conforme legislação em vigor.

Além disso, a entidade conta com a atuação do Conselho Fiscal e da Gerência de Controles 
Internos e Compliance, que têm o objetivo de identificar e monitorar continuamente os riscos 
inerentes aos seus processos, realizando os controles adequados ao porte e complexidade, de 
modo a garantir o cumprimento de seus objetivos em relação aos participantes, assistidos, 
patrocinadores e seus órgãos de gestão, de maneira adequada e tempestiva.  

10. APROVAÇÃO 

Esta Política foi aprovada pela Diretoria Executiva do Funbep em 09.02.2021. 

11. CANAL DE DÚVIDAS E SUGESTÕES 
As dúvidas e sugestões relacionadas a esta Política e sua aplicação devem ser encaminhadas ao 
endereço eletrônico: funbep_governancaintitucional@itau-unibanco.com.br
com o assunto “Política de Governança Corporativa”. 

12. RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO 

ETAPA NOME DA ÁREA 
Elaboração Gerência de Governança e Comunicação 
Aprovação Diretoria Executiva do Funbep 
Órgão responsável Diretoria Executiva do Funbep 

mailto:XXXXXXX@itau-unibanco.com.br
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