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Resumo



Cada evento, atitude e processo pelo qual passamos nos 
fizeram evoluir para chegar até aqui. Não há nada solto em 
nosso processo de evolução. Por mais que a vida seja feita 
de ciclos com início, meio e fim, o aprendizado deles vive 
na constituição da nossa evolução. Admire o seu percurso. 
 
Esse relatório anual contempla a evolução do nosso plano 
de previdência ao longo do ano de 2021. Convidamos 
você a conhecer esse processo em detalhes.



MENSAGEM DA DIRETORIA
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IAE O DESAFIO CONTINUOU EM 2021...

Na mensagem da Diretoria no RAI de 2020, registramos que, 
em razão da pandemia da Covid-19, fomos invadidos por 
mudanças significativas e velozes, que obrigaram os gestores 
de todas as formas de organização a se reinventarem para 
que elas sobrevivessem e se mantivessem lucrativas.

Em 2021, a pandemia se agravou e o cenário de instabilidades 
econômicas se manteve. Tivemos a volta de forma acentuada 
da inflação, o que impacta diretamente nas instituições de 
previdência, ocasionando déficits em muitas entidades. 
Na Fapa, pelo segundo ano consecutivo, a rentabilidade ficou 
acima do esperado para o período, trazendo, dessa forma, o 
equilíbrio ao nosso Plano. 

Encerramos o ano de 2021 com um superávit de R$ 
3.183.434,00, o que colocou a entidade no seleto grupo de 
fundações de previdência complementar que encerraram o 
exercício com superávit.

Tivemos também que atender a Resolução CNPC nº 33 
de 23/10/2020, que determinou a alteração da tábua de 
mortalidade de válidos da RP-2000 agravada até 2020 para 
Tábua AT-2000 Basic segregada por sexo. A alteração consumiu 
o valor de R$ 5.720,958,00 do superávit registrado em 2020, 
não havendo necessidade de equacionamentos. 

Foram superados os desafios de 2021 e novos surgirão. Inflação 
elevada, preços dos combustíveis, elevação da taxa de juros 
e incertezas em decorrência do período eleitoral são alguns 
deles. Certamente, demandarão dos gestores proatividade na 
escolha dos ativos. 

O universo que envolve a dinâmica das organizações está 
em constante renovação e evolução, e nossos órgãos de 
governança continuam atentos, alertas e vigilantes em busca 
de segurança, rentabilidade e cumprimento das obrigações 
previdenciárias, tendo a transparência e a ética como nossa 
marca. 
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Ciclos vem e vão, nunca havendo finais definitivos, mas sim novos 

começos. Essas mudanças, no entanto, não acontecem sem motivo, 

elas são resultados de outras ações. Neste capítulo, estão registrados 

os fatos que marcaram o ano de 2021 da Fapa.

Fatos Marcantes



transferência do gerenciamento do Plano Misto de Benefícios da 
Fapa.

O patrocinador IDR-Paraná optou por selecionar a Fundação 
Sanepar – Fusan para assumir o gerenciamento do Plano Misto.
O processo de transferência ocorrerá durante o exercício de 
2022 e pelo cronograma deverá estar concluído até dezembro. A 
partir de janeiro de 2023 a administração do plano será de 
responsabilidade da Fusan.

Nesta transferência ficam assegurados aos participantes e 
assistidos, todos os direitos vigentes estabelecidos nos 
regulamentos de concessão de benefícios e de empréstimos da 
Fapa. Os investimentos serão mantidos segregados em dois 
fundos, sendo um que concentra recursos dos assistidos que 
recebem Renda Vitalícia e outro que concentra recursos dos 
participantes ativos e assistidos que recebem Renda em 
Percentual do Saldo.

O motivo da decisão da patrocinadora sempre foi o de redução 
de custos na gestão, embora o custeio esteja em níveis 
confortáveis e distante do limite imposto pela legislação. Após a 
transferência, de imediato o custeio passará de 0,51% ao ano, 
sobre o patrimônio, para o percentual de 0,25% e alongará o 

Fazendo uso de sua prerrogativa, fundamentada em análise de 
futuro do Plano Misto de Benefícios que é administrado pela 
Fapa, o patrocinador do plano - IDR-Paraná - com o apoio do 
Conselho Deliberativo, iniciou em julho de 2021 estudos para 
analisar a conveniência e viabilidade de transferência do 
gerenciamento do plano para outra instituição de previdência 
complementar.

Inicialmente as conversações ocorreram com a Fundação 
Sanepar de Previdência e Assistência Social – Fusan, e 
posteriormente a Fundação Copel de Previdência e Assistência 
Social foi convidada a participar do processo de seleção.  O 
patrocinador decidiu que somente fundações de maior porte 
que a Fapa e com sede em Curitiba poderiam assumir o 
gerenciamento do plano de benefícios.

Em novembro de 2021, após a finalização de um extenso e 
detalhado processo, foram ouvidas as propostas das duas 
entidades e avaliada a conveniência e viabilidade da 3
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Transferência de gestão do Plano Misto da Fapa para 
outra entidade



4

PLANO GERA
Plano Família da Fapa denominado Plano Gera
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ocorrerem mais adesões no futuro.

Com a decisão do IDR-Paraná em transferir o gerenciamento 
do Plano Misto para a Fusan, o Conselho Deliberativo da Fapa 
decidiu de comum acordo com a Associação dos Funcionários 
do Instituto Emater – AFA-PR – instituidora do plano - não lançar 
o plano família da Fapa (Plano Gera), que estava previsto para 
ocorrer em novembro de 2021.

Desde então, a viabilidade do lançamento do Plano Gera vem 
sendo estudada pela Fusan em conjunto com a AFA-PR, 
podendo também decidir-se pela adesão do público-alvo no 
plano família já administrado pela Fusan – o Viva Mais 
Previdência. Ambas as alternativas trarão ganhos em termos de 
custeio administrativo para os futuros participantes. 

Registre-se que o trabalho de divulgação do Plano Gera não 
ficará de todo perdido, pois o público-alvo, poderá aderir ao 

plano família na forma como estava prevista, utilizando-o como 
um planejamento familiar e como uma forma de reduzir a carga 
tributária com o imposto de renda.

Também no que se refere ao plano família foram mantidas todas 
as prerrogativas que estavam estabelecidas em nosso Plano 
Gera. 

ESTATUTO
Razão social da Fapa alterada

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
(Previc) aprovou, no dia 07 de janeiro, as alterações propostas 
para o Estatuto da Fapa. 

O objetivo foi a alteração da razão social da entidade de 
Fundação de Previdência do Instituto Emater – Fapa para 
Fundação de Previdência do Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná - IAPAR-EMATER.
A aprovação foi publicada na Portaria PREVIC nº 13, divulgada 
no Diário Oficial da União (DOU) do dia 14 de janeiro de 2021.
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ABONO
Adiantamento de 40% do abono anual

A Fapa lançou, em 2021, uma novidade para seus aposentados 
e pensionistas. A entidade antecipou o pagamento de 40% 
do abono anual (13º salário) para o mês de julho. 

Uma campanha foi realizada para divulgação aos assistidos, 
que caso não quisessem receber a antecipação, poderiam se 
manifestar para receber normalmente em parcela única no 
mês de dezembro. 

O adiantamento de parte do abono anual foi determinado 
pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva da Fapa, 
em Reunião Ordinária, realizada em maio. A decisão teve o 
objetivo de auxiliar os aposentados e pensionistas da Fapa 
no enfrentamento das dificuldades decorrentes do cenário de 
pandemia.
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Rentabilidade da Fapa em 2021 fica acima do CDI e da 
Poupança

Mesmo em um cenário de pandemia e crises diversas no 
país, pelo segundo ano consecutivo, a Fapa obteve uma 
rentabilidade acima do esperado para o período. A Fundação 
fechou 2021 com rentabilidade consolidada de 7,33%, 
superando importantes referenciais de mercado como CDI, 
com 4,41% e a Poupança, que fechou em 2,98%.

Ao segregar os resultados por carteiras, a de Benefício 
Definido (BD), que concentra os recursos dos assistidos 
em Renda Vitalícia, fechou com rentabilidade de 13%. A 
estratégia foi manter a carteira predominantemente em títulos 
federais indexados à inflação. Por algumas particularidades 
técnicas desses títulos, eles foram mais estáveis em 2021 e se 
beneficiaram com a alta da inflação. 

Já a carteira de Contribuição Definida (CD), que concentra os 
recursos dos participantes ativos e assistidos na modalidade 



de Percentual do Saldo, fechou com 4,4% de rentabilidade. 
Além de inflação, a carteira concentrou investimentos em 
renda variável, fundos internacionais, fundos multimercados e 
operações de proteção em dólar e Bolsa. 

APORTES
Aportes esporádicos atingiram R$ 1,2 milhão em 2021

Os aportes esporádicos realizados pelos participantes da Fapa 
somaram cerca de R$ 1,2 milhão em 2021. A possibilidade 
de deduzir até o limite de 12% dos rendimentos brutos com 
contribuição previdenciária ainda é a principal motivação, mas 
quem faz aportes também incrementa sua reserva matemática 
e o benefício futuro.

Mesmo com o número de participantes diminuindo 
gradualmente, devido às entradas em aposentadoria, o volume 
de aportes aumentou de R$ 422 mil em 2016 para 1,5 milhão 
em 2021, somando R$ 5,1 milhões ao longo dos anos. 
O incentivo fiscal vale somente para os participantes que fazem 
a declaração de imposto de renda no modelo completo. Para 

saber quanto contribuir para obter incentivo máximo, basta 
acessar o simulador no Portal do Participante.
Confira o histórico de aportes:

 

RISCOS
Aderência da Fapa a boas práticas e padrões de controle 
de riscos é superior a 99%

Desde a criação do modelo de supervisão baseada em riscos 
estabelecida pela legislação para o mercado de previdência 
complementar fechado, a Fapa tem fortalecido os controles 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

R$ 828 mil

R$ 792 mil

R$ 719 mil

R$ 422 mil

R$ 1,2
milhãoR$ 1,2

milhão

6

C
a

p
ít

u
lo

 1
 -

 F
a

to
s

 M
a

rc
a

n
te

s



de seus processos. Os resultados têm sido expressivos e são 
refletidos nos Relatórios de Avaliação de Riscos, elaborados 
anualmente pela PFM Consultoria e Sistemas.

Em 2021, a Fapa concluiu o 7º Ciclo de Avaliação de Riscos. 
O relatório apontou que o nível de déficit de controle da Fapa 
está inferior a 1%, ou seja, a aderência às boas práticas e aos 
padrões de controle é superior a 99%. A expressividade desse 
resultado se torna ainda maior ao considerar o impacto que a 
boa gestão de riscos traz para a cultura organizacional. 

A gestão baseada em riscos é uma obrigatoriedade para as 
entidades fechadas de previdência complementar, conforme 
exige a Resolução nº 13 do CGPC de 2004. É um processo 
no qual todos os riscos que afetam as atividades da entidade 
são identificados e avaliados periodicamente. Também são 
avaliados os controles definidos para amenizar cada um desses 
riscos mitigados nos processos da Fapa.
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Tomaram posse novos membros dos órgãos colegiados da 
Fapa

Foram empossados, no dia 16 de setembro, o novo presidente 
do Conselho Deliberativo, Carlos Antônio Ferraro Biasi, o 
conselheiro deliberativo suplente, Ademir Antônio Rodrigues 
e o novo diretor de seguridade e administração da Fapa, Hélio 
de Almeida Machado. 

As posses foram realizadas durante a Reunião Extraordinária 
via WEB do Conselho Deliberativo (CD), na presença do 
Conselho Fiscal (CF), Diretoria Executiva e Colaboradores da 
Fapa.
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As alterações foram propostas buscando um alinhamento 
maior entre o perfil do Participante da Fapa, aos recursos, 
garantias disponíveis e riscos da própria carteira, as mudanças 
na expectativa de vida e de aposentadoria do grupo e a 
readequação às normas vigentes, estabelecidas pelos órgãos 
reguladores.

As novas regras foram disponibilizadas no novo Regulamento 
de Empréstimos, que apresentou, de maneira cronológica, o 
andamento do processo desde a Solicitação até sua efetiva 
Liberação, bem como, a formatação do Pagamento e o 
tratamento caso ele não ocorra.

As discussões sobre as alterações nos empréstimos foram 

iniciadas em 2019 e envolveram o Conselho Deliberativo, 
Diretoria Executiva, setor de Investimentos da Fapa, bem 
como a Consultoria Atuarial da entidade.

As alterações foram propostas buscando um alinhamento 
maior entre o perfil do Participante da Fapa, aos recursos, 
garantias disponíveis e riscos da própria carteira, as mudanças 

na expectativa de vida e de aposentadoria do grupo e a 
readequação às normas vigentes, estabelecidas pelos órgãos 
reguladores.

As novas regras foram disponibilizadas no novo Regulamento 
de Empréstimos, que apresentou, de maneira cronológica, o 
andamento do processo desde a Solicitação até sua efetiva 
Liberação, bem como, a formatação do Pagamento e o 
tratamento caso ele não ocorra.

As discussões sobre as alterações nos empréstimos foram 
iniciadas em 2019 e envolveram o Conselho Deliberativo, 
Diretoria Executiva, setor de Investimentos da Fapa, bem 
como a Consultoria Atuarial da entidade.

EMPRÉSTIMOS
Alteradas as regras dos empréstimos da Fapa 

As regras para concessão de empréstimos para participantes 
e assistidos foram alteradas no mês de março. As principais 
alterações se referem aos prazos para concessão e renovação, 
aos limites operacionais e à margem consignável.



Reinvenção é uma constante da vida. As diversas mudanças que 

ocorrem no curso exigem novas avaliações, reações e novos 

planejamentos.

Gestão Atuarial



2.1 HIPÓTESES BIOMÉTRICAS E ECONÔMICAS

As  hipóteses  consideradas  na  avaliação  atuarial  são  validadas  por meio de estudo realizado por atuário habilitado, denomi-
nado teste de aderência. As hipóteses consideradas adequadas ao grupo de participantes da Fapa, conforme resultado  
do estudo, são demonstradas a seguir: 
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De acordo com as considerações apresentadas, a tábua atual “RP-2000 70%Male, 
30%Female”, com agravamento geracional anual até 2021, encontra-se adequada para a 
massa quando não comparada com a Tábua de Referência. Portanto, para adequação das 
exigências da IN 33/2020 recomendamos a aplicação da Tábua de Referência, a Tábua 
AT2000 (basic). 

No entanto, cabe esclarecer que, quando aplicados os testes estatísticos as melhores 
estimativas indicadas nos resultados dos testes apontaram para Tábua AT2000 (basic) de 
referência, ponderada por sexo, 70%Male, 30%Female”, conforme a proporção da 
população do plano de acordo com o sexo, indicando ser mais adequado a aplicação de 
uma tábua única. 

Complementando este esclarecimento, se aplicada a Tábua AT2000 (basic) com a 
segregação por sexo, os resultados dos testes do estudo de aderência para 2021 não 
apresentaram significância nos resultados, pois a população e as ocorrências, 
principalmente do sexo feminino, são reduzidas.

De acordo com a IN PREVIC nº 33 de 23/10/2020 este estudo técnico de adequação terá 
validade geral máxima de 03 (três) anos, contados a partir da data de sua realização. 
Recomendamos acompanhamento das ocorrências para fundamentar revisão deste 
estudo após este período.

HIPÓTESE 2020 2021 Conclusão do Atuário

Mortalidade de 
Válidos

“RP-2000 70% 
male e 30% 

female”
(agravada escala 

AA até 2019)

AT 2000 Basic 
por Sexo
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HIPÓTESE 2020 2021 Conclusão do Atuário

Entrada em 
Invalidez

Álvaro Vindas Álvaro Vindas

Apesar dos testes apontarem que a atual tábua está adequada para hipótese 
de entrada em invalidez, destacamos que os testes estatísticos podem não ser 
conclusivos devido ao número reduzido da população. No entanto, de acordo 
com as considerações acima e a experiência no sistema complementar, a tábua 
atual para entrada em invalidez “Álvaro Vindas” está adequada para avaliação de 
2021.

Mortalidade de 
inválidos

“AT-49 – 70% 
male e 30% 

female”
AT-49 por Sexo

A massa de inválidos, bem como o número de falecimentos de inválidos, é 
estatisticamente insuficiente para um resultado consistente dos testes estatísticos 
de aderência, demonstrando que não há segurança de que o resultado aponte 
para a tábua mais adequada. Dessa forma, e de acordo com as considerações 
acima, consideramos que a tábua “AT-49 (70% male, 30% female)”, ponderada 
por sexo de acordo com a população do plano, é adequada para estimativa 
de sobrevivência de inválidos, visto que essa tábua se mostra adequada para 
população inválida em geral no sistema complementar.

Taxa de Juros 4, 5% a.a 4, 5% a.a.

O Fluxo elaborado para os próximos 40 anos demonstra que haverá liquidez 
patrimonial para honrar com os compromissos dos benefícios do Plano. Essa 
demonstração foi elaborada com as variáveis atualmente aplicadas e a taxa 
de rentabilidade estimada no Plano. No entanto, é necessário adequar os 
investimentos às perspectivas de ganhos em cada carteira de investimentos, 
projetada por estudos de especialistas em investimentos. 

Assim, para fins de adoção da taxa de juros, com base no item 69 do Guia 
de Melhores Práticas Atuariais, recomendamos o resultado do estudo de 
ALM apresentado pela Fapa, realizado pela Consultoria Financeira ADITUS, 
especializada em estudos financeiros dessa natureza, cuja taxa de juros 
apresentada foi definida em 4,5%, aprovado pelo Conselho Deliberativo.
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HIPÓTESE 2020 2021 Conclusão do Atuário

Crescimento 
Salarial

1,95% a.a
2,17% (média por 

idade)

De acordo com os estudos acima, os melhores resultados de ajustes apontaram 
para Curva Potencial e para Curva Logística, uma vez que apresentaram maiores 
correlações entre o SRB e a Idade. 

Muito embora o ajuste da Curva Potencial tenha boa correlação, a curva logística, 
também com ótima correlação, se mostra mais adequada para projeções de 
salários, conforme pode se verificar na demonstração gráfica. Assim, mantemos 
a curva Logística, mesma curva de projeção dos salários aplicada nos anos 
anteriores. 

Em 2020, o crescimento salarial foi 3,74% ao ano. Para 2021, o resultado do 
estudo representa 2,17% ao ano de crescimento salarial médio. Ressalta-se que, 
devido à massa de participantes ativos estar praticamente fechada, sem novos 
ingressos, e, ainda, considerando que o grande contingente de participantes tem 
o salário de participação limitado ao teto de contribuição, em 20 UP, qualquer 
aumento real que ocorra nos salários da empresa refletirá em nível inferior nos 
salários de participação, devido ao limite estabelecido. 

Para aplicação do índice de crescimento apontado, deve ser aprovado pela 
Entidade, pois depende da expectativa e política de recursos humanos da 
Patrocinadora.

Fator de 
determinação

0,98

0,98 (equivalente 
à estimativa de 

inflação de 4,5% 
ao ano)

Fator de Determinação apurado para o período de um ano, de acordo com a 
estimativa de meta central inflação do governo de 3,5% para 2022, conforme 
publicado pelo Bacen, Relatório Focus de 26/03/2021.
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HIPÓTESE 2020 2021 Conclusão do Atuário

Composição 
Familiar

Assistidos e 
Ativos: Família 

Média
Percentual de 
Casados: 80%, 
cônjuge com 

diferença de 03 
anos de idade 
a menos que o 
participante.
Filhos: z=24–

máximo[0;(70-x)/2]

Assistidos 
e Ativos: 

Percentual de 
Casados: 80%, 
cônjuge com 
três anos de 
idade inferior 

ao participante. 
Filhos: z =24–
máx[0;(70-x)/2]

O percentual de casados e a diferença de idade são obtidos de acordo com a 
base de dados do grupo familiar de ativos e assistidos (BD) do ano considerado 
no estudo.

A hipótese econômica, ou seja, a taxa de juros que compõe a meta atuarial é validada por estudo econômico-financeiro 
denominado ALM, que também é submetido à análise do atuário para validação. A meta atuarial, atualmente adotada para o 
Plano Misto de Benefícios da Fapa é INPC + 4,5%.
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2.3. TABELA DEMONSTRATIVA DO RESULTADO DA 
AVALIAÇÃO ATUARIAL DO EXERCÍCIO DE 2021

A aprovação das hipóteses atuariais, embasadas pelo Teste 
de Aderência, é atribuição do Conselho Deliberativo. Após 
o processo de aprovação das hipóteses, é iniciada, então, a 
Avaliação Atuarial do exercício. 

Um dos objetivos da Avaliação Atuarial é averiguar o montante 
das obrigações do plano chamado passivo atuarial, contra o 
montante de recursos disponíveis, denominado ativo líquido 
para apuração do equilíbrio Financeiro do plano.  

Segue tabela demonstrativa do resultado da Avaliação Atuarial 
do exercício de 2021.

 PROVISÕES 
MATEMÁTICAS dez/20 dez/21

Benefícios Concedidos  R$      317.234.086,65  R$    321.277.870,51 

Contribuição Definida  R$      194.909.835,44  R$    186.855.218,33 

Benefício Definido 
Estruturado

 R$      122.324.251,21  R$    134.422.652,18 

Benefícios a Conceder  R$      200.794.936,01  R$    217.680.719,13 

(-) Prov Matemática a 
constituir

R$      (11.317.741,26) -R$     12.015.777,21 

Total das Provisões R$      506.711.281,40   R$    526.942.812,43 

Fundos Previdenciais R$            919.268,51  R$           986.713,38 

Passivo atuarial  R$     507.630.549,91   R$    530.126.246,43 

Ativo líquido  R$     516.248.871,17   R$    533.281.311,61 

Créditos a realizar   R$         1.614.648,31   R$       1.719.059,82 

(-) Provisões Especificas   R$            449.291,98  -R$          449.291,98 

EQUILÍBRIO 
FINANCEIRO

  R$         6.554.380,97   R$       3.183.434,00 
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2.5 DEMONSTRATIVOS ESTATÍSTICOS

2.5.1 Demonstrativo de Entrada 
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A Fapa envia para a Superinten-
dência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc), por meio 
do Demonstrativo Estatístico (DE), 
semestralmente, as quantidades 
de entradas e saídas de pessoas, 
bem como a soma dos benefícios 
e institutos concedidos no 
período, tanto os de pagamento 
único (resgate, pecúlio, etc.), 
quanto os de prestação 
continuada (aposentadoria, 
pensão, etc). 

 e Saída de Benefícios, Institutos  

 

 

Dados dos Benefícios Anterior Entrada Saída Entrada Saída Final

Aposentadoria - prestação Continuada (totalizador) 557 0 0 0 1 551

Aposentadoria programada 536 0 0 0 1 530

Aposentadoria por invalidez 21 0 0 0 0 21

Auxílios - Prestação continuada 2 1 0 0 0 2

Auxílio - Prestação única 0 0 0 0 0 1

Pensões 112 0 0 0 0 120

Pecúlios 0 1  1 0 6

Outros benefícios de prestação única 0  0 0 0

JANEIRO JUNHO

  
Dados dos Institutos

Benefício Proporcional Diferido 0 0 0

Autopatrocinio 4 0 0

Resgate 0 0 0

   0 0 2

0 0 3

0 0 0

Portabilidade

Portabilidade - Plano de Benefícios originário 0 0 0

Portabilidade - Plano de Benefícios receptor 0 0 0

Dados de Populações

  

Participantes ativos 482 0 0

Participante -com custeio patronal e do participante 478 0 0

Participante - com custeio exclusivamente do participante 4 0 0

Assistidos - Aposentados 557 0 0

Assistidos - Beneficiários de Pensão 112 0 0

Designados 2152 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 481

0 1 478

0 0 3

0 1 551

0 0 120

0 7 2111

0 0

0 0

   

0 1

0 1

0 0

0 1

6 0

0 346

0 0 0

1 0 4

0 1 480

0 1 476

0 0 4

0 0 543

1 0 130

0 0 1765

 

Entrada Saída 

0 1

0 1

0 0

0 0

0 0

6 0

1 0

0 0   

0 0

0 0

0 0

JULHO

 

Entrada Saída Final

0 0  543

0 0 523

0 0 20

0 0 3

0 0  2

1 0 130

0 0 11

0 0  3

0 0 1

0 0 4

0 0 1

DEZEMBRO

e População
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2.5.2 Demonstrativo Sexo e Idade (DSI)

A Fapa envia para a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), anualmente, o Demonstrativo de Sexo 
e Idade (DSI), contendo a população dividida por gênero e pelas faixas de idades que vão de 24 a 85 anos. Abaixo, o quadro 
consolidado com dados de dezembro de 2021. 

Idade Masculino Feminino

Menor de 24 0 0

25-34 0 2

35-54 72 29

55-64 216 90

65-74 56 15

75-84 0 0

Maior de 85 0 0

480 344 136

Idade Masculino Feminino

Menor de 24 0 0

25-34 0 0

35-54 1 0

55-64 71 51

65-74 240 88

75-84 69 20

Maior de 85 1 2

543 382 161

Idade Masculino Feminino

Menor de 24 3 1

25-34 2 5

35-54 16 12

55-64 2 28

65-74 4 39

75-84 1 16

Maior de 85 0 1

130 28 102

Ativos Assistidos Pensionistas
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Processos contínuos exigem manutenção, ritmo 

e consistência para que possam ocorrer de forma 

orgânica, natural e bem-sucedida. 

Gestão Administrativa
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3.1  DESPESAS COM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
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CUSTOS DE GESTÃO Dez/20 Dez/21

Gestão Interna (PGA) 1.061.448,58 1.078.894,03

Pessoal e Encargos 685.018,30 712.456,28

Treinamentos/Congressos e Seminários 19.355,39 17.477,50

Viagens e Estadias 2.496,84 374,23

Serviços de Terceiros 253.363,60 240.197,32

Despesas Gerais 14.691,19 10.497,03

Depreciações e Amortizações 6.615,59 4.720,49

Tributos 79.907,67 93.171,18

GESTÃO EXTERNA (FUNDOS)  534.192,61 431.050,36

*Taxa de Custódia 159.054,20 180.956,36

**Taxa de Administração 226.352,00 250.094,00

TOTAL DE CUSTOS EM 1.202.605,66 1.094.386,29

Recursos Garantidores PBF 505.179.517,98 522.207.788,53

REPRESENTATIVIDADE  0,24% 0,21%
Fonte: Relatório Gerencial e Relatório de Resumo de Cobranças

A gestão da carteira de investimentos da 
fundação é div idida entre própr ia e 
terceirizada. A estrutura própria é responsável 
pela gestão dos recursos do PGA e pelas 
operações com participantes. Além disso, a 
estrutura própria é responsável pelo 
monitoramento e acompanhamento da 
gestão terceirizada. 

Ainda dentro da gestão interna estão alocados 
os custos com prestadores de serviços como 
c o n s u l t o r i a s  r e s p o n s á v e i s  p e l o 
monitoramento de riscos, acompanhamento 
da carteira de investimentos e consultoria do 
ALM.

A seguir apresentamos a tabela com os custos 
para a gestão dos investimentos (internos e 
externos )  e  a  tabela  com os custos 
administrativos para a gestão da entidade no 
exercício de 2021.
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A seguir, demonstramos o resumo despesas administrativas do ano de 2021.

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE Total

Dirigentes       126.165,21       100.840,45       218.966,45       154.727,22      600.699,33 

Pessoal próprio       206.656,63       274.671,74       272.048,26       260.968,01   1.014.344,64 

Treinamentos congressos e seminários          1.275,00          6.258,00         23.985,00          6.268,00        37.786,00 

Viagens e estadias                      -                      -                      -             748,45            748,45 

Serviços de terceiros       154.565,62       146.342,70       140.627,12       150.832,02      592.367,46 

Despesas gerais         14.746,56         19.889,34         15.177,34         18.965,38        68.778,62 

Depreciações e amortizações          4.002,08          4.002,82          4.209,49          3.520,57        15.734,96 

Imobilizado/Intangível          4.002,08          4.002,82          4.209,49          3.520,57        15.734,96 

Tributos         44.079,06         46.075,23         47.503,21         48.684,86      186.342,36 

Total 631.669,75 687.898,11 779.402,49 662.124,51 2.761.094,86

                     -                      -                      -                      -                     - 

4.02.01 Gestão previdencial       377.651,53       418.979,57       462.375,30       395.585,43   1.654.591,83 

5.04.01 Investimentos       252.428,22       264.491,54       312.845,19       249.129,08   1.078.894,03 

4.02.05 Despesas de fomento          1.590,00          4.427,00          4.182,00         17.410,00        27.609,00 



Entre fins e retornos, existe o meio do caminho. 

Essa parte do trajeto é a maior, a que exige mais 

cuidado para que os destinos alcançados sejam 

os desejados; e os resultados, duradouros.

Gestão de Investimentos
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As estratégias para a aplicação dos recursos são pautadas 
na Política de Investimentos da Fapa. Seu papel é avaliar 
os riscos das operações, selecionar os melhores veículos de 
investimentos, para que, ao final, nossos resultados sejam 
adequados. 

Para a aprovação da PI, o Conselho Deliberativo conta com o 
apoio da Diretoria e do corpo técnico da entidade, além da 
Consultoria de Investimentos e do estudo ALM (Asset Liability 
Management).

Esse estudo, desenvolvido por consultoria econômico-
financeira, considera o fluxo atuarial dos benefícios ao longo 
de tempo, buscando compatibilizar a carteira de investimentos 
para que ela dê retorno financeiro necessário com liquidez 
adequada ao fluxo de pagamentos. Ele trabalha com três 
insumos relevantes: o cenário econômico projetado, a projeção 
do fluxo atuarial e a carteira de investimentos atual. 

A seguir, apresentamos os Demonstrativos de Investimentos 
do final do exercício de 2021 para os planos de benefícios 

e de gestão administrativa e, na sequência, os resumos das 
Políticas de Investimentos. 

4.1 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A carteira de investimentos da Fapa tem suas aplicações 
de acordo com o previsto na Resolução CMN 3792/2009 
e na Política de Investimentos aprovada pelo Conselho 
Deliberativo.
 
A alocação estratégica dos investimentos é estabelecida com 
base no resultado do estudo de ALM. Esse estudo econômico-
financeiro busca encontrar a alocação ideal para o melhor ajuste 
dos fluxos de liquidez e rentabilidade dos investimentos e o 
fluxo de pagamento dos benefícios e meta atuarial. 

A gestão da carteira de investimentos da fundação é dividida 
entre própria e terceirizada. A gestão própria abrange o 
segmento de operações com participantes, recebíveis 
imobiliários e uma carteira de gestão administrativa. Os 
demais ativos da carteira, que compõem a participação mais 
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expressiva dos recursos alocada nos segmentos de renda fixa, 
renda variável e estruturados, estão sob gestão terceirizada, 
realizada pela Vinci Partners. A gestão terceirizada é realizada 
por meio de Fundos de Investimentos Exclusivos. 

Demonstramos graficamente a composição da carteira de 
investimentos, posicionada em dezembro de 2021. 

Ativo Valor %

FAPA Ativo 343.569.418,29 63,9%

FAPA Sênior 140.100.274,52 26,1%

Recebíveis Unibrasil 29.438.888,78 5,5%

Empréstimos Part 9.176.500,96 1,7%

PGA 2.467.065,32 0,5%

Contrato com IDR 12.907.517,25 2,4%

TOTAL 537.611.004,32 100%

Patrimônio Total

FAPA Ativo
63,9%

FAPA Sênior
26,1%

Imóveis
5,5%

Empréstimos Part
1,7%

PGA
0,5%

Contrato com IDR
2,4%
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4.1.1 Gestão Terceirizada

O Plano da Fapa combina duas modalidades: de Contribuição 
Definida (CD), que concentra participantes ativos e assistidos 
que recebem Renda em Percentual do Saldo e de Benefício 
Definido (BD), que reúne assistidos (aposentados e pensionistas) 
que recebem Renda Vitalícia. 

Como os interesses e preocupações desses participantes 
e assistidos diferem em relação à sua opção pelo tipo de 
rendimento que buscam ter na aposentadoria, a Carteira de 
Investimentos da Fapa está segregada em dois Fundos: Fapa 
Ativo FI Multimercado (CD) e Fapa Senior FI Multimercado 
(BD). 

INVESTIMENTOS POR SEGMENTO - FAPA ATIVO FI 
MULTIMERCADO, RECEBÍVEIS E EMPRÉSTIMOS

O Fundo Fapa Ativo FI Multimercado concentra recursos dos 
participantes ativos e assistidos na modalidade de Percentual 
do Saldo. A alocação dos recursos é mais diversificada, pois 
há necessidade de alocar em ativos de maior risco calculado a 
fim de buscar maiores retornos, que permitam uma extensão 
do período de recebimento. 

Segmento Ativo

Renda Fixa 223.843.419,72 60%

Renda Variável 59.287.618,69 16%

Estruturados 48.881.196,05 13%

Empréstimos Participantes 7.970.269,14 2%

Seg. Imobiliário 25.807.236,70 1%

Exterior 8.282.472,60 2%

Recebíveis Unibrasil 22.532.525,47 6%

TOTAL 374.072.212,90 100%
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Renda Fixa
60%

Renda Variável
16%

Estruturados
13%

Empréstimos
2%

Recebíveis Unibrasil
6%

Segmento Imobiliário
1%

Exterior
2%
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INVESTIMENTOS POR SEGMENTO - FAPA SENIOR FI 
MULTIMERCADO, RECEBÍVEIS E EMPRÉSTIMOS

O Fundo Fapa Senior FI Multimercado concentra recursos dos 
assistidos que recebem benefício de Renda Vitalícia.  A alocação 
dos recursos é mais conservadora. Não há necessidade de 
buscar riscos diversos, uma vez que sua correção é previamente 
estabelecida na Meta Atuarial. A função da entidade é garantir 
a continuidade dos pagamentos. 

SEGMENTO SÊNIOR

Renda Fixa 136.842.765,98 85%

Empréstimos 1.223.312,79 1%

Seg. Imobiliário 3.257.508,14 2%

Recebíveis Unibrasil 6.906.363,31 4%

Contrato IDR-PR 11.834.598,10 7%

TOTAL 160.064.548,62 100%
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7%
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Seg. Imobiliário
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Recebíveis
Unibrasil
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4.2.1 Gestão Própria 
A gestão própria abrange o segmento de Operações com 
Participantes, Recebíveis Imobiliários e uma Carteira Própria, 
na qual é realizada a gestão dos recursos do Plano de Gestão 
Administrativa (PGA).

EMPRÉSTIMOS POR SUBMASSA
Com a realização da segregação dos investimentos, o 
controle da Carteira de Empréstimo passou a ser realizado 
separadamente para cada submassa: de Contribuição Definida 
(CD), que concentra participantes ativos e assistidos que 
recebem benefício na modalidade de Percentual do Saldo e 
de Benefício Definido (BD), que reúne assistidos que recebem 
benefício na modalidade de Renda Vitalícia.

EMPRESTIMOS

Empréstimos BD 1.223.312,79 13%

Empréstimos CD e Ativos 7.970.269,14 87%

TOTAL 9.193.581,93 100%

Empréstimos
CD e Ativos

87%

Empréstimos BD
13%
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RECEBÍVEIS UNIBRASIL POR SUBMASSA
Os recebíveis imobiliários são prestações a receber da venda 
do imóvel Unibrasil. Os valores são recebidos consolidados, 
e a Fapa realiza o rateio em relação à segregação, baseada 
na proporção das reservas matemáticas para cada submassa: 
de Contribuição Definida (CD), que concentra participantes 
ativos e assistidos os quais recebem benefício na modalidade 
de Percentual do Saldo e de Benefício Definido (BD), que 
reúne assistidos os quais recebem benefício na modalidade 
de Renda Vitalícia.

RECEBIVEIS UNIBRASIL

Recebíveis Imobiliários BD 6.906.363,31 23%

Recebíveis Imobiliários CD e Ativos 22.532.525,47 77%

TOTAL 29.438.888,78 100%

Recebíveis Imobiliários
CD e Ativos

77%

Recebíveis Imobiliários BD
23%
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INVESTIMENTOS POR SEGMENTO – PGA
Os recursos do fundo administrativo estão aplicados em fundos 
de renda fixa e fundos multimercado, utilizados pela entidade 
exclusivamente para gestão do fundo PGA.

Os recursos do fundo PGA são atualizados mensalmente pela 
cota do fundo de investimentos onde está aplicado.

Estruturados
90%

Renda Fixa
10%

SEGMENTO PGA

Renda Fixa 2.219.426,23 90%

Estruturados 247.639,09 10%

TOTAL 2.467.065,32 100%

C
ap

ít
ul

o 
4 

- 
G

es
tâ

o 
de

 In
ve

st
im

en
to

s



25



26



27





29



30



Taxa de Administração
Ativos e  Autopatrocinados: 13% sobre a contribuição 
normal mensal
BPD: 0,022% mensal aplicado sobre o saldo de conta 
individual Assistidos: 1% sobre a folha de benefícios mensal

Despesas Administrativas sobre o Total de Participantes 
Em 2021 foi de R$ 2.392,63

Despesas Administrativas sobre o Ativo Total
Em 2021 foi de 0,52% 
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Indicadores de Gestão
Despesas de Pessoal
Em 2021 foi de R$ 1.615.043,97

Despesas Administrativas sobre os recursos garantidores 
dos planos de benefícios de caráter previdenciário 
administrados
Em 2021 foi de 0,53%

Despesas Administrativas sobre as Receitas Administrativas 
Em 2021 foi de 1,99%

Evolução do Fundo Administrativo
Em 2021 o Fundo Administrativo decresceu 2,22%, fechando 
em R$ 2.369.998,90.
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