
Relações Institucionais
e Governamentais.

 
R I G

CARTILHA



A P R E S E N T A Ç Ã O

O objetivo desta cartilha é divulgar de forma clara e prática os 
principais conceitos e definições das Relações Institucionais e 
Governamentais no âmbito geral, assim como no âmbito da 
Fundação Família Previdência. 

Esta cartilha foi estruturada em formato de perguntas e respostas 
que esclarecem os principais pontos da atividade de Relações 
Institucionais e Governamentais e como ela é exercida na 
Fundação Família Previdência.

Na condição de entidade fechada de previdência complementar 
multipatrocinada, sem fins lucrativos, a Fundação Família 
Previdência estabelece canais de relacionamento com entidades 
representativas do segmento bem como com os órgãos de 
governo responsáveis pela regulação e fiscalização do setor. 

Nesse sentido, é fundamental que a organização participe dos 
fóruns de discussão nos quais são definidos os caminhos que o 
segmento de previdência complementar seguirá no futuro.

É neste contexto que a atividade de Relações Institucionais e 
Governamentais vem se tornando uma importante ferramenta 
para o posicionamento da organização e do segmento no qual 
está inserida.

Boa leitura!
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O que são Relações Institucionais
e Governamentais? 

A atividade de Relações Institucionais e Governamentais (RIG), em linha 
com a definição na CBO – Classificação Brasileira de Ocupações, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, trata da atuação no processo de decisão 
política, da participação na formulação de políticas públicas, da elaboração 
e estabelecimento de estratégias de relações governamentais, da análise 
dos riscos regulatórios ou normativos e da defesa dos interesses daqueles 
representados nesses processos. Além disso, as relações institucionais 
também são realizadas no âmbito privado, com a articulação de demandas 
e o desenvolvimento de projetos de setores, empresas, entidades do 
terceiro setor, instituições internacionais, entre outras.

No âmbito da Fundação Família Previdência, com base na Diretriz 
Fundamental do Planejamento Estratégico, esta atividade é exercida 
estrategicamente pelos Órgãos de Governança (Conselhos Deliberativo, 
Fiscal e Diretoria Executiva), Gerentes e Colaboradores devidamente 
capacitados. 

Qual o escopo de trabalho na área de
Relações Institucionais e
Governamentais (RIG)?
• Participar da formulação de políticas públicas e elaborar estratégias de relações 
governamentais.
• Elaborar perfis de tomadores de decisão (parlamentares e autoridades), 
influenciadores e interessados.
• Analisar e gerencia riscos regulatórios/normativos.
• Monitorar ações governamentais (Executivo, Legislativo e Judiciário) com 
potencial impacto setorial e institucional.
• Elaborar peças e documentos para fundamentar defesa e sugerir proposições 
legislativas/normativas.
• Mapear processo de decisão e organizar agenda de reuniões e de trabalho dos 
órgãos envolvidos no processo de decisão política.
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O que faz um profissional de
Relações Institucionais?

Um profissional de relações institucionais é responsável por administrar e 
intermediar todo o relacionamento com outras organizações, órgãos 
públicos e comunidades.

É importante salientar que RIG não é profissão, é atividade. Isso porque o 
profissional de RIG é multidisciplinar, oriundo de várias formações 
acadêmicas, devendo ser altamente qualificado e capacitado para exercer 
essa atividade.

É a pessoa responsável por criar e apoiar projetos que fortaleçam a imagem 
institucional da empresa, acompanhar as atividades do comitê de ética, 
acompanhar junto aos públicos de interesses internos e externos a 
tramitação de assuntos afetos à Fundação Família Previdência, sempre na 
busca do fortalecimento do mercado de previdência privada.



A atividade de Relações Institucionais
e Governamentais (RIG) é importante?

Sim, muito! Principalmente no âmbito das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar – EFPC´s. Constantemente, o Órgão Governo 
Federal edita normas, portarias, leis e instruções, como o aumento de um 
imposto ou como será sua aposentadoria. São decisões governamentais 
que impactam diretamente a vida dos cidadãos e participantes das EFPC´s.

A atividade de Relações Institucionais e Governamentais (RIG) é aquela 
exercida estrategicamente por um profissional devidamente capacitado 
que representa a sociedade civil, demonstrando à autoridade pública o 
impacto ou a necessidade de suas decisões.

Como as políticas públicas afetam o dia a dia do cidadão, a atividade de 
Relações Institucionais e Governamentais (RIG) é fundamental para que a 
sociedade possa ser ouvida por aqueles que decidem sobre temas 
importantes e que influenciam a vida de todos.

O profissional de Relações Institucionais e Governamentais (RIG) 
representa uma empresa, entidade, setor da economia ou da sociedade civil 
organizada. Ele interage com outras instituições privadas com o objetivo de 
estabelecer parcerias, incrementar a imagem da organização e fortalecer 
relacionamentos para que seja possível discutir as necessidades do seu 
setor.

Mais que um direito legítimo, é dever do setor privado manter um canal de 
comunicação permanente com os poderes públicos, especialmente com os 
Poderes Legislativo e Executivo. Participar do processo decisório é a melhor 
maneira de democratizar a democracia!
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E como se dá essa representação?

A sociedade civil participa de audiências públicas, conferências, seminários, 
palestras, conselhos gestores, grupos de trabalho, fóruns de discussão e 
reuniões com os stakeholders devidamente agendadas, com transparência. 
 
Na Fundação Família Previdência essa representação acontece através da 
participação dos membros da Diretoria Executiva, em audiências públicas e 
públicos de interesses internos e externos, são eles: Órgão da Governança, 
Colaboradores, Participantes, Patrocinadores, Instituidores, Parceiros 
Institucionais; Órgão do Governo, Entidades de Classe e Formadores de 
Opinião.

A Diretoria Executiva também participa ativamente, através do 
Diretor-Presidente da Fundação Família, como membro da Diretoria 
Executiva da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar – ABRAPP, que tem como principal atividade representar o 
setor das entidades fechadas de previdência complementar junto aos 
poderes executivo, legislativo e judiciário e à sociedade em geral.

A Fundação Família Previdência, através de seus colaboradores, participa 
das Comissões Técnicas regionais da ABRAPP, que atuam como instância 
consultiva, dando apoio técnico às ações da Diretoria, sob forma de 
estudos, projetos e pareceres, mantendo relação e sintonia com o 
Planejamento Estratégico da ABRAPP. A Fundação também participa dos 
Comitês da ABRAPP que são de caráter permanente de composição única 
e nacional.

Fontes
Cartilha da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais – Abrig.
Política de Comunicação da Fundação Família Previdência.




