APRESENTAÇÃO
Sobre lutas e bandeiras
Em 22 de novembro de 1989, a iniciativa privada ganhava voz própria no sistema fechado de
previdência complementar com o surgimento da Associação dos Fundos de Pensão de Empresas
Privadas, a APEP. Passados 25 anos, a nossa organização segue como a legítima representante
e porta-voz dos patrocinadores, condição atestada, entre outros reconhecimentos, por sua
presença no Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC).
Desde o início da sua trajetória, a APEP, sem abrir mão do espírito crítico, sempre colaborou com
as autoridades no sentido de aperfeiçoar e buscar o fomento da atividade. Vários de seus
dirigentes marcaram presença nas instâncias máximas do setor – de Júlio Queiroz, membro do
antigo Conselho da Previdência Complementar (CPC), a Marcelo Macêdo Bispo, nosso atual 1º
vice-presidente, que mantém viva tal tradição no CNPC.
O trabalho e a determinação destes e de outros colegas foram decisivos para tornar mais
palatável a previdência fechada aos empresários. Entre o final de 2011 e o ano passado, por
exemplo, partiu da APEP a principal resistência a uma série de propostas de mudanças nas
regras de retirada de patrocínio que resultariam, se aprovadas, na estagnação do sistema.
Para expandir a previdência fechada, será preciso, entre outros desafios, conquistar novos
adeptos na iniciativa privada. Por conta disso, acreditamos que já se faz necessária uma
representação exclusiva para os patrocinadores no CNPC. Esta é a nova bandeira que a APEP
empunha em seu 25º aniversário. É a boa luta que teremos pela frente nos próximos anos.
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