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FAPA planeja oferecer novos 
planos em 2020 



É uma ins�tui ão atualizada

É uma ins�tuição sólida

É uma ins�tuição atualizada

Atua com credibilidade

Possui gestão eficiente

Atua de forma é�ca

Possui uma comunicação efe�va com seus par�cipantes e assis�dos

Atende seus par�cipantes com qualidade e rapidez

97%

96%

95%

96%

97%

94%

95%

96%

É uma ins�tuição transparente

Avaliação da Imagem da FAPA
Confira os resultados positivos avaliados pelos participantes e assistidos quanto a IMAGEM 
e a REPUTAÇÃO da FAPA

É uma ins�tui ão atualizada

Foi uma boa decisão ter aderido

Foi um bom inves�mentoto

Está sa�feito com o que o plano oferece

Faria portabilidade de um plano de outra en�dade para a FAPA

98%

98%

74%

92%

65%

Possui bene�cios melhores do que os das outras ins�tuições

Avaliação da Satisfação - Plano Misto 
Confira os resultados positivos avaliados pelos participantes e assistidos quanto ao Plano 
Misto de Benefícios da FAPA

Considera 
importante que seus 
familiares invistam 

em previdência 
complementar

93%
CONCORDAM

94%
CONCORDAM

Indicaria um plano 
da FAPA para os 
seus familiares

93%
CONCORDAM

Pagaria o plano 
da FAPA para 
algum familiar

76%
CONCORDAM

Avaliação sobre a criação do Plano Família 

Participação na Pesquisa de Satisfação 2019

89%

Cônjuge, filhos e 
netos. 

Indicação do Plano Família  

Pais, irmãos e 
sobrinhos.

21%

Outros familiares até 
o 3º grau

13%

Tios e sobrinhos

6%
LIVRE ESCOLHA

OUTRO
VALOR

4%

MÍNIMO 
100 REAIS

29%

MÍNIMO
200 REAIS

17% MÍNIMO
50 REAIS

10%

40%

Contribuição para o Plano Família 

Os participantes e assistidos foram perguntados quanto ao valor mínimo de contribuição 
que consideram  viável para um plano voltado aos seus familiares, confira as respostas: 

Considera que a criação 
de novos planos pode 
ser benéfica para os 
atuais participantes e 
assistidos da FAPA? 

Clique Aqui

Para esclarecer os principais assuntos 
apontados na pesquisa foi criado o Giro da 
FAPA, um programa que reúne áudios 
curtos divulgados quinzenalmente aos 
participantes e assistidos. Acesse o 
relatório completo com os resultados da 
pesquisa.

A Pesquisa de Satisfação 2019 foi 
realizada com os participantes e assistidos 
da FAPA, entre os meses de janeiro e 
março e contou com 233 respostas. 

Além de avaliar a satisfação geral, a 
pesquisa tem o objetivo de mensurar o 
grau de confiança na marca FAPA, a 
satisfação quanto ao Plano Misto, bem 
como, as opiniões dos participantes e 
assistidos, sobre à criação de um plano 
voltado aos seus familiares.
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FAPA planeja oferecer novos planos 
em 2020

 

Desde então, foram estabelecidas estratégias para 
criar um plano voltado aos familiares do seu público 
atual, bem como a criação de um segundo plano 
voltado ao setor de agronegócio. Ambos os projetos 
tem avançado e já apresentam definições mais 
concretas, como explica o diretor presidente da 
entidade, Celso Andretta. 

A alteração recente no estatuto social da FAPA, a 
tornando multipatrocinada, ou seja, permitindo que 
administre outros planos de previdência, foi uma 
das mais importantes conquistas da entidade nos 
últimos anos.  A oportunidade traz novas 
perspectivas à entidade, que poderá finalmente 
agregar um número maior de participantes. 

“A primeira definição partiu do Estudo de 
Viabilidade, realizado pela empresa Prevue 
Consultoria, que considerou em seu relatório, a 
necessidade de dar enfoque primeiramente à 
criação do Plano Família. Também já estamos 
trabalhando na modelagem do regulamento desse 
plano, que será Instituído, ou seja, o participante 

contribui sozinho para formação de sua reserva, 
diferentemente do Plano Misto da FAPA, que é 
patrocinado pelo Instituto Emater”. 

A Pesquisa de Satisfação da FAPA realizada no 
início do ano também coletou importantes opiniões 
dos participantes e assistidos atuais.  91% das 
pessoas entrevistadas revelaram que indicariam o 
novo plano para os seus familiares e 77% até 
pagariam para algum familiar. A maior indicação 
seria para filhos, cônjuges e netos.  
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Fique atento! A cada 15 dias você poderá 

acompanhar um assunto diferente no Giro da FAPA!

Nós te ouvimos! Agora é a sua vez.

Separamos os principais assuntos apontados na 

Pesquisa de Satisfação 2O19 e preparamos 

PODCASTS imperdíveis. 

+ OUÇA AQUI 

 
Há, entretanto, a necessidade do potencial 
participante deste novo plano ter vínculo com 
alguma entidade associada à FAPA, o que é 
chamado no sistema de previdência complementar 
fechado de Instituidor.  Segundo a legislação 
vigente, esse Instituidor, pode ser a própria 
Fundação,  ent idades como associações, 
cooperativas, conselhos profissionais, dentre 
outras. 

“Estamos analisando todas as possíveis entidades 
que possam ser instituidores do Plano Família, pois 
o objetivo é abranger todo o grupo do Instituto 
Emater, celetistas, estatutários e aposentados, bem 
como seus familiares,” destacou Andretta. 

Quanto ao Plano Setorial, a Diretoria tem realizado 
diversas reuniões com associações e cooperativas 
paranaenses l igadas ao agronegócio, que 
potencialmente poderiam ser instituidoras deste 
Plano. 

“O projeto tem sido bem aceito pelo público da 
FAPA. Temos recebido até mesmo contatos de 
aposentados, que já recebem o benefício da 
entidade, interessados em ingressar no Plano 
Família. Nossa projeção é de que o plano esteja 
pronto para ser comercializado, até o final do ano.”
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Os desafios da gestão     
Maria Aparecida Saad Gebran, diretora de Seguridade e Administração da FAPA, em entrevista ao Semear fala 

sobre os desafios e as expectativas a frente da gestão da entidade

A diretoria iniciou suas atividades na Acarpa (Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná) em 
1982, no Escritório Local de Paranaguá como escriturária. De lá para cá foram 37 anos de aprendizados e 
desafios até chegar a fevereiro 2019, data em que encerrou sua atividade como Gerente de Administração e 
Finanças no Instituto Emater. 

Empossada Diretora de Seguridade e administração da FAPA em fevereiro de 2019, a nova dirigente da 
FAPA, Maria Aparecida Saad Gebran, chega à entidade em um momento crucial, o de expansão por meio da 
criação de novos planos. 

A nova diretora concedeu uma entrevista ao 
Semear, na qual fala sobre os desafios e as 
expectativas a frente da gestão da FAPA. Confira.

Você cumpriu mandatos nos Conselhos da 
e n t i d a d e  e m  a n o s  a n t e r i o r e s , 
comparativamente, o desafio é maior agora?

Naturalmente os desafios são diferentes em cada 

Foram 64 meses de atividade naquela gerência 
assumindo, a convite do Conselho Deliberativo da 
FAPA, a Diretoria de Seguridade e Administração. 
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Os Conselheiros precisam ter muita prontidão, 
atenção e cuidado com as boas práticas e aplicação 
da legislação. Hoje o desafio é outro, contribuir para 
bons resultados e continuidade da FAPA. 

Passados cinco meses desde a posse, como 
tem sido sua experiência na gestão da FAPA?
 

atividade. Estive no Conselho Deliberativo e tive a 
oportunidade de conviver com um grupo de 
conselheiros muito dedicados, interessados e 
comprometidos com os assuntos da FAPA. Depois 
atuei junto ao Conselho Fiscal, um período também 
muito rico. 

Estamos atravessando um momento de mudanças 
significativas no que diz respeito à previdência e 
esta é uma oportunidade da FAPA projetar seu 
futuro.

Temos conseguido avançar em temas que entendo 
importantes e estratégicos para a FAPA. O Plano 
Família é um deles, e tem merecido nosso empenho 
e dedicação. Ainda em fase de estruturação o Plano 
Família será um plano instituído que poderá ser 
contratado por participantes ativos e assistidos 
podendo alcançar parentes até terceiro grau. É um 
desafio importante para esta diretoria.

A responsabilidade é grande. Contamos com uma 
equipe afinada e um bom planejamento, o que nos 
dá a tranquilidade de buscar os resultados 
desejados. Some-se a isso o comprometimento e a 
disposição como parceiros neste momento de 
mudanças e de crescimento. 

2019 está sendo um ano de importantes 
mudanças na história da FAPA, qual a sensação 
de estar a frente da gestão nesse momento?

Como dirigente e participante qual sua 
expectativa em relação ao futuro da entidade?

As expectat ivas são mui to boas.  Com a 
possibilidade das Fundações poderem ofertar 
planos instituídos, estamos trabalhando para 
oferecer, de forma eficiente, alternativas modernas 
nesta modalidade de plano a fim de que os 
associados possam assegurar  o seu padrão de 
vida e de seus familiares. 

Um planejamento de aporte financeiro bem 
estruturado e uma visão de poupança de longo 
prazo serão ingredientes importantes para garantir 
o retorno do recurso desejado.
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Entenda o que é Segregação Patrimonial     
Com a segregação, a FAPA passou a adotar estratégias de investimentos de curto, médio e longo prazo, adequadas aos 
interesses dos dois grupos, buscando segurança e o maior retorno financeiro possível para cada grupo.

A FAPA realizou em outubro de 2018 um processo 
de Segregação Patrimonial, que consiste em 
separar os ativos ou o patrimônio do Plano Misto por 
massa de participantes e assistidos. 

A segregação permite adotar diferentes estratégias 
de investimentos de curto, médio e longo prazo, 
adequadas aos interesses e perfis dos participantes 
e assistidos, buscando maior segurança e retorno 
financeiro possível para cada grupo. 

O Plano da FAPA combina duas modalidades: de 
Contribuição Definida (CD), que concentra 
participantes ativos e assistidos pelo percentual do 
saldo e de Benefício Definido (BD), que reúne 
assistidos pela Renda Vitalícia. 

Os interesses e preocupações desses participantes 
e assistidos diferem em relação à sua opção pelo 
t i po  de  rend imen to  que  buscam te r  na 
aposentadoria.  Enquanto a maior preocupação de 
Participantes Ativos e daqueles que optaram por 

receber em benefício um Percentual da sua 
Reserva está relacionada a auferir maior 
Rentabilidade do seu saldo na aposentadoria, a dos 
Assistidos que recebem renda mensal vitalícia, por 
exemplo, está vinculada à sustentabilidade de 
recebimento da sua renda por toda sua vida (sem 
que tenham que cobrir déficits). 

Com a segregação patrimonial e as diferentes 
estratégias de investimentos para cada grupo, 
permite à Entidade imunizar o risco de Déficit na 
parcela de Benefício Definido e mitigar riscos bem 
como direcionar os investimentos do outro grupo 
para ativos que sejam mais condizentes com o nível 
de Risco e Retorno esperados.

Os participantes de Percentual do Saldo têm 
interesses alinhados ao dos participantes ativos, ou 
seja, um aumento contínuo da reserva para 
preservar por maior tempo possível o benefício, 
para isso, precisam incorrer em um determinado 
nível de risco.
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POR ONDE

ANDA

VOCÊ?

Ingressei na então Acarpa em 1981 
para atuar no Programa Paraná 
Rural como Extensionista Social no 
escritório local de União da Vitória. 
Havia o sentimento de participarmos 
d e  a l g o  s i g n i fi c a t i v o  p a r a  o 
desenvolvimento da agricultura no 
Estado. Junto às mulheres e jovens 
trabalhadores na agricultura de subsistência 
nossos esforços se voltavam ao que havia de 
básico e crítico no aspecto social desse setor: 
redução de prejuízos à saúde por saneamento 
precário, nutrição, saúde infantil. Ensaiava-se a 
possibilidade de fontes de renda alternativas 
através da conservação de alimentos. Após 
dois anos passei a atuar no que era chamado 
de vídeo educativo rural, nas regiões de 

Uma trajetória extensa, repleta de conquistas e 
realizações. É como a aposentada da FAPA, 
OLGA BLACHECHEN resume sua experiência 
na Emater. Em uma entrevista ao Semear, Olga 
contou sua história, falou sobre os desafios 
profissionais, sobre o momento da despedida 
do trabalho que tanto amava e a busca por 
novas perspectivas. Confira:

Como foi sua trajetória atuando por 
tantos anos na Instituição?
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Foto de Olga no pedido de 
inscrição da FAPA, em  1981. 

Paranavaí, Maringá, Umuarama e Londrina. 
Também esse foi um período intenso, inovador. A 
metodologia de produção de vídeos educativos 
inc lu ía  a  famí l ia  dos  agr icu l to res  como 
protagonistas, partilhando seus conhecimentos e 
práticas, em interface com os atores institucionais 
responsáveis pelas propostas técnicas. Em 1990 
aprovada em concurso interno, passei para a área 
de seleção e desenvolvimento de pessoas. 
Trabalhar na Acarpa, posteriormente Emater, foi 
u m a  e x p e r i ê n c i a  d e s a fi a d o r a .  E x i g i a 
disponibi l idade para trabalho em equipe. 
Compromisso com a implementação de propostas 
e soluções através de projetos coletivos. O foco era 

a melhoria de condições 
d e  v i d a ,  t a n t o 
e c o n o m i c a m e n t e , 

quanto socialmente, da 
família agricultora, em 

seu ambiente.

A tomada de decisão de 
que chegou o momento de 
se aposentar, nem sempre 

é fácil, no seu caso, como 
foi esse processo?

A primeira adaptação necessária é de conceito do 
que seja aposentar-se. A minha perspectiva era 
dispor de algum amparo financeiro para viver outras 
experiências. Continuo entendendo que aposentar-
se não significa deixar de ser criativo e produtivo. A 
menos que haja alguma restrição de saúde ou de 
necessidade de cuidar de alguém em tempo 
integral, a vida continua nos desafiando a criar 

Apesar de amar o trabalho que fazia e sentir que 
havia muito ainda a contribuir na extensão rural, 
percebi que a exigência de viagens constantes 
cobrava seu preço, impactava na vida pessoal. 
Implicava em abrir mão de vínculos sociais e 
afetivos. A vida social foi se restringindo à família 
emateriana, claro que excelentes pessoas, fiz 
amizades profundas que se mantém até hoje, no 
entanto, ficavam prejudicados vínculos com outros 
grupos e com ações locais que não se referissem à 
empresa. Questões familiares também contribuíram 
com a tomada de decisão de aposentar-se dentro do 
que as normas previdenciárias permitiam à época. 
Optei pela proporcionalidade por tempo de 
contribuição que lá e então eram suficientes para 
uma vida simples, sem grandes gastos ou 
investimentos.

Houve a necessidade de algum tipo de 
readaptação, seja financeira ou no ambiente 
familiar?
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novos vínculos de amizade, de parceria, de 
cooperação com o que está à nossa volta. Houve 
um esforço intenso também, para libertar-se de 
jargões específicos do ambiente de trabalho 
anterior e aprender novas linguagens, sob o risco de 
se tornar um contador de histórias saudosista. 
Durante algum tempo ainda, atuei como palestrante 
na área de formação de pessoas em outras 
empresas. Estas tinham sua própria linguagem, sua 
cultura organizacional que eu precisei entender 
para poder contribuir. Obviamente a questão 
financeira exigiu monitoria. Não havia mais 
confortáveis negociações sindicais para reposição 
de perdas. Nunca fui hábil investidora, então não 
podia contar com rendas extras além da 
aposentadoria oficial e complementar.

Como você descreveria sua aposentadoria 
hoje? Está sendo como almejava? Atingiu suas 
expectativas?
De 2000 para cá os proventos decorrentes das 
aposentadorias, INSS e FAPA perderam cerca de 
50% da capacidade de compra, ou seja, tive que 
modificar muitos hábitos de consumo. Desde o 
início minha expectativa era continuar trabalhando, 
porém, sem horário fixo, ou tempo integral. No 
momento, tenho alguma renda extra com a arte que 
produzo ou cursos que ofereço. 

Com certeza aderir à FAPA foi uma boa decisão. O 
recurso proveniente da previdência complementar 
representa cerca de um terço do total da renda 
atual. Sou grata aos homens que à época tiveram o 
bom senso de propor sua criação. Friso homens, 
porque naquele tempo a Acarpa era uma empresa 
muito alinhada com os valores tradicionais e 
convencionais. Pena que levou muito tempo para 
que a Fapa se abrisse ao diálogo com os 
associados, de modo a esses entenderem melhor o 
funcionamento da previdência complementar. Uma 
iniciativa louvável foram as oficinas de preparação 
para a aposentadoria realizados pela Emater em 
parceria com a FAPA. Aqui me refiro a mais de vinte 
anos atrás. Quase o tempo de uma geração. Algo 
precisa ser provisionado, renda alguma surge do 
nada. Coloco essa fala para frisar que o futuro pode 
ser longo também após a aposentadoria. 

Você considera ter sido uma boa decisão ter 
aderido a FAPA? Qual a importância dessa 
complementação?

Quais os planos daqui para frente?
Conviver tanto quanto possível com amigos e 
familiares. Continuar dando cursos de iconografia 
religiosa. Finalizar o bacharelado em Teologia. 
Juntar esse conhecimento com aqueles da 
psicologia e atuar na área de atenção espiritual a 
cuidadores de pessoas idosas e/ou com doenças 
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crônicas. Ou seja, continuar realizando os projetos 
que vou criando pelo caminho. Como já disse 
alguém: espero ser abatida em pleno voo.

Se você pudesse dar conselhos sobre a 
aposentadoria, tanto para quem está iniciando a 
carreira, quanto para os colegas que estão se 
aposentando, quais seriam?
Uma das coisas que aprendi sobre a contribuição 
previdenciária oficial ou não é que esse setor é 
vinculado às políticas públicas, econômicas e 
financeiras do país e também globais. Pode-se 
fazer uma bela projeção, esforçar-se para ser 
previdente com o futuro, porém, estagnação 
econômica, recessão, ou algum maluco de plantão 
pode melar o plano. Isso exige reavaliação de seu 
projeto pessoal e atualização de exigências. Pensar 
que tem muito tempo pela frente para preparar o 
futuro pode não ser uma boa ideia. Talvez seja mais 
apropriado agir no presente com o máximo de 
atenção ao que deseja para si e sua família, tanto no 
momento quanto para daqui 30/40 anos. Há uma 
legislação séria a respeito de previdência 
complementar, mas é bom estar atento também às 
ações dos administradores a quem são delegadas 
as decisões. Por mais chato que pareça buscar 
entender o máximo possível de previdência e estar 
atento à administração do fundo previdenciário a 
que estiver vinculado.
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Fundação de Previdência
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Diretor Presidente: Celso Luiz Andretta  |  Diretora de Seguridade e Administração: Maria Aparecida Saad Gebran 
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Conselho Fiscal: Quézia Azarias Bassaco Nunis - Presidente - João Batista de Souza Filho, Leonel Schier,  Sidnei Aparecido 
Baroni, Valdir da Silva  e Walter Shigueru Shigueoka. 

Equipe FAPA: Administração e Finanças: Arlete Sicalski | Benefícios: Daniela Machado de Jesus e Ingrid Lysenko de Kanphorst 
Dadalt |  Comunicação: Camila Cristina Carriel de Moraes | Controles Internos e de Riscos: Regina Izabel Correia  |  
Investimentos: Mayron Henrique Wosniak | Secretaria: Maria Inácia dos Santos Czekay | Tecnologia da Informação: Alexandre 
Franco Zemuner
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