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Apesar de ter passado por grandes mudanças nos últimos anos, o futuro se 
apresenta ainda com grandes desafios para a FAPES. Neste contexto, é 
importante manter o foco na sustentabilidade, na transparência e nas boas 
práticas de gestão. 
 
O fator crítico de sucesso para todo fundo de pensão é, sobretudo, a confiança 
por parte dos participantes, ativos e assistidos, na capacidade do plano de 
previdência honrar os compromissos previdenciários assumidos. 
 
Esta confiança, por sua vez, só é possível, se estes participantes receberem 
informações tempestivas, confiáveis e compreensíveis sobre a real situação 
patrimonial da instituição.  
 
Garantir a qualidade desta informação é dever do Conselho Fiscal e 
compromisso que a chapa SUSTENTABILIDADE quer assumir pelos próximos 
quatro anos. 
 
As diretrizes de ação da chapa SUSTENTABILIDADE se apoiam em três pontos 
fundamentais:  
 

1. GOVERNANÇA: assegurar a adoção das melhores práticas de 
governança, inclusive no que diz respeito à descentralização do processo 
decisório e a ausência de conflito de interesses que possam comprometer 
a imagem e a sustentabilidade da FAPES, buscando preservar a tradição 
da independência técnica de sua gestão; 

2. TRANSPARÊNCIA: acompanhar a gestão da FAPES, mantendo diálogo 
com os órgãos responsáveis pela prestação de contas, controladoria, 
consultores, atuários e auditores da fundação; acompanhar o 
equacionamento da composição patrimonial da fundação e possíveis 
contingências; acompanhar a gestão dos investimentos e sua 
observância à política de investimentos e aos limites legais. 

3. DIÁLOGO: estreitar os canais de diálogo entre a diretoria da FAPES, seu 
corpo técnico, associações, participantes e patrocinadores a fim de 
garantir o debate e a análise racional de possíveis propostas 
apresentadas, garantindo que todos os riscos e benefícios sejam 
imparcialmente considerados; estabelecer um canal permanente de 
comunicação via um e-mail corporativo e, sempre que possível, reuniões 
presenciais, que permita aos participantes apresentar suas dúvidas em 
relação à situação financeira da Fundação. 

 
 


