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Você sabia que a ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar) representate dos interesses comuns das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - lançou em 2017,
em parceria com o SINDAPP (Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar) e ICSS
(Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social), um Código de Autorregulação
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em Governança de Investimentos? A Prece dentre mais de 300 entidades de previdência privada, foi uma das
entidades pioneiras na adesão deste código, reforçando os compromissos com o aperfeiçoamento das práticas
de governança de investimentos, buscando sempre a transparência, comunicação e robustez de processos e
blindagem de capital.
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Desde a adesão ao código, e principalmente com o apoio da nova gestão da Prece, a Diretoria de Investimentos
ajustou seus processos internos e desenvolveu formalizações para adequações destes processos às melhores
práticas de mercado. Importante destacar que a Prece, assim que o código foi lançado, já estava adequada na
maioria (mais de 65%) dos pré-requisitos, fato este que confirma o trabalho da nova gestão da Prece, no
tocante a valorização da governança de investimentos.
Entre os dias 16/11 e 19/11, no 41º Congresso Brasileiro de Previdência Privada da ABRAPP, será lançada uma
atualização, totalmente em linha com a resolução CMN 4.661/2018 e as novas práticas de mercado,
empenhando- se em inovar nos aspectos sociais, ambientais e governança. A Diretoria de Investimentos,
atenta ao lançamento, designou sua equipe de governança de investimentos, para ficar a par de todas as
atualizações do manual e ao mesmo tempo, começar a implantar as novidades nos investimentos da entidade.
Próximo passo, é foco total em estabelecer a atualização do manual e obter o SELO de AUTORREGULAÇÂO em
GOVERNANÇA de INVESTIMENTOS, consolidando mais um grande avanço vital a entidade, realizado pela nova
gestão da PRECE.

