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A FAPA fechou o ano de 2016 concluindo uma das 
ações mais relevantes para sua carteira de 
investimentos, a venda do Campus Universitário 
Unibrasil. A assinatura do Termo de Compromisso 
de Compra e Venda foi realizada pelas diretorias 
das instituições no dia 28 de dezembro, após meses 
de negociações. O imóvel foi vendido por R$ 51 
milhões, com entrada de R$ 10 milhões e 
parcelamento em 10 anos. 

A decisão pela venda parcelada foi amplamente 
discutida e pautada em estudos a fim de não 
comprometer os compromissos atuais e futuros da 
FAPA. A entidade se certificou em escolher um 
prazo para quitação do imóvel confortável para 
ambas as partes, além de estabelecer um contrato 
específico com garantias, caso o pagamento das 
parcelas não seja efetuado corretamente.

“A principal garantia - o imóvel – será hipotecado à 
FAPA, pois em caso de não pagamento, podemos 

retomá-lo, podendo fazer a venda para outro 
comprador. Certificamo-nos também em escolher 
um prazo que fosse bom para ambas as partes, até 
porque a FAPA tem um compromisso com mais de 
400 participantes já em benefício. A entrada deste 
recurso é um pagamento mensal por dez anos que 
dá certa tranquilidade em termos de aplicações 
financeiras,” explica o presidente do Conselho 
Deliberativo da FAPA, Ivanir Pauly. 

Diretores da FAPA e da Unibrasil durante assinatura do 
Termo de Compromisso de Compra e Venda do Campus
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Segundo ele, as negociações foram conduzidas pela 
Diretoria da FAPA em conjunto com o Conselho 
Deliberativo, através de assessoramento jurídico 
especializado. O Conselho Fiscal, o Comitê de 
Invest imentos,  a  Comissão Imobi l iár ia  e  a 
Patrocinadora, entretanto, tiveram participação efetiva 
nas discussões. “Não foi a decisão de apenas um 
conselho, pois envolveu a Diretoria o CD, o CF e a 
patrocinadora, que esteve sempre presente e 
informada sobre os trâmites do processo,” diz.

Para o presidente do Instituto Emater, Rubens Ernesto 
Niederheitmann a venda do Campus foi mais um 
importante passo dado pela diretoria da entidade. “A 
responsabilidade na gestão de uma Instituição de 
Previdência pressupõe visão estratégica e a 
c o n c r e t i z a ç ã o  d e  a ç õ e s  q u e  g a r a n t a m  a 
sustentabilidade do fundo e o benefício para todos os 
associados. Neste enfoque, a realização desta 
transação foi mais um grande passo dado pela direção 
da FAPA.”

Segundo ele, apesar das diversas barreiras 
enfrentadas pela FAPA, as diretorias buscaram a 
melhor solução de forma transparente e em sintonia 
com os órgãos colegiados e também com a 

Patrocinadora. “Há que se destacar o empenho e a 
preocupação de todos com a segurança e viabilidade 
da transação o que se tornou realidade,” diz.

O advogado e sócio do escritório Reis, Tôrres, 
Florêncio, Corrêa e Oliveira Advogados, Maurício 
Corrêa Sette Tôrres, contratado pela FAPA para 
intermediar as negociações, reforça também que as 
decisões foram embasadas em estudos e pareceres 
técnicos durante todo o processo. 

“As manifestações da Diretoria e dos Conselhos foram 
pautadas em diversos estudos e pareceres técnicos 
sobre os mais diversos aspectos e riscos de toda 
ordem relacionados a este tipo de operação, 
apresentando um resultado que, inquestionavelmente, 
é extremamente positivo para a FAPA”.

Para ele, o assessoramento jurídico permitiu que toda 
a negociação e formalização das etapas se 
desenvolvessem com transparência e l isura, 
oferecendo a desejável segurança jurídica para a 
tomada de decisão. “Sempre nos atentamos para a 
estrita legalidade e a responsabilidade ética com a 
função fiduciária desempenhada pelos dirigentes da 
Fundação, ciosos com sua missão,” afirma.
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Negociações e Decisões Colegiadas



O campus universitário foi constituído segundo 
elevados padrões técnicos, oferecendo, sob 
medida, uma infraestrutura completa e moderna. 
São 25.500 metros quadrados de área construída, 
com cinco blocos acadêmicos que compreendem 
180 salas de aula, estacionamento para 1.684 
veículos, área administrativa, auditórios, biblioteca, 
cantina, complexo esportivo com ginásio, piscinas e 
academia, laboratórios, sala de leitura, além de 
núcleos de prática jurídica e de comunicação.

Foram mais de R$ 17 milhões aplicados, em termos 

reais sem correção, desde o início da obra no ano 
2000. Durante 15 anos a FAPA garantiu retorno 
financeiro do empreendimento por meio do Valor de 
Arrendamento Médio (VAM), pago mensalmente 
pela Unibrasil, de acordo com o número de alunos 
matriculados. 

A venda do imóvel foi a última das cinco etapas do 
contrato firmado com a instituição de ensino, que 
previa: a aquisição do terreno; discussão e 
elaboração do projeto arquitetônico; construção 
dos prédios; arrendamento do imóvel pelo prazo de 
quinze anos; e a venda do campus ao final do prazo 
de arrendamento.
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O Empreendimento



Em 2003 a FAPA foi notificada pela Secretaria de Previdência 
Complementar (SPC) - órgão regulador na época - quanto ao 
desenquadramento dos investimentos no segmento imobiliário. 
O campus Unibrasil representava 15% do patrimônio da 
entidade, acima do limite de 8% permitido pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN) para as aplicações.
 
Uma autorização foi concedida naquele ano pelo CMN 
entendendo a necessidade de cumprir-se o estabelecido no 
contrato celebrado com a Unibrasil, permitindo ainda a 
manutenção da condição de desenquadramento até 2017. 

Com a efetivação da venda, além de reenquadrar sua política de 
investimentos aos limites legais a entidade transferiu a 
obrigatoriedade de regularização do campus junto a Prefeitura 
de Curitiba, questão trabalhada durante anos pela FAPA, para a 
compradora.
 
 “O encaminhamento legal do primeiro ao último prédio e 
algumas etapas legais junto à prefeitura não foram cumpridas. A 
FAPA chegou a contratar empresa especializada, mas 
infelizmente não conseguiu legalizar o imóvel, uma vez que a 
burocracia era grande e a documentação não andava. Essa era 
inclusive uma das principais dificuldades para a venda do 
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Desenquadramento e Legalização do campus



campus. Na negociação de venda ficou ajustado em 
contrato de forma clara que a legalização passa a ser 
obrigação da Unibrasil e, portanto, eles darão 
encaminhamento”, explica o presidente do CD, Ivanir 
Pauly.
 
Para o presidente do Conselho Fiscal da FAPA e 
membro da Comissão Imobiliária, Gustavo Scholz, a 
venda do empreendimento, além de efetivada dentro 
do prazo acordado, foi realizada em um momento 
oportuno para a entidade, devido ao Plano de 
D e s l i g a m e n t o  Vo l u n t á r i o  r e a l i z a d o  p e l a 
Patrocinadora em 2016.
 
“O PDV propiciou o acesso ao benefício de 
percentual sobre o saldo e permitiu o saque de até 
20% da reserva do participante. Este cenário, aliado 
ao elevado número de participantes iminentes 
(aqueles que já podem requerer benefício da FAPA), 
traz um novo desafio para a Fundação, com 
necessidade de ter um maior volume de recursos 
disponíveis, ou seja, com maior liquidez,” afirma.

O sentimento geral, segundo ele, é de que o 
Investimento foi coroado de sucesso, apesar dos 
períodos de incertezas e dúvidas enfrentados ao 
longo dos anos.
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Portabilidades para 
a FAPA somaram 
R$ 560 mil em 2016

05

O ano de 2016 foi de importantes conquistas para a FAPA, 
e quando o assunto é portabilidade recebida há somente 
motivos para comemorar. Pela primeira vez, a entidade 
recebeu portabilidades ao Plano Misto. Foram seis no ano, 
que juntas somaram R$ 560 mil em recursos. 

A Portabilidade é o instituto legal que permite ao 
part ic ipante a transferência de seus recursos 
previdenciár ios entre di ferentes Ent idades de 
Previdência. Para a FAPA, podem ser feitas somente 
transferências de planos de outras entidades fechadas de 
previdência complementar ou de Plano Gerador de 
Benefício Livre (PGBL) administrado por bancos e 
seguradoras.
 
Além da isenção de tributação na portabilidade, o 
participante encontra outras vantagens como a melhoria 
do nível do seu benefício futuro, melhores retornos 
financeiros e baixas taxas. Mas, é importante lembrar que 
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diferentemente dos PGBLs, o recurso portado não 
poderá ser resgatado a qualquer momento, como 
explica a analista de benefícios da FAPA, Daniela 
Machado. 

“Antes de fazer a portabilidade para a FAPA o 
participante deve analisar se não precisará deste 
dinheiro no curto prazo. 

O recurso poderá ser recebido por ele somente em 
forma de benefício (na aposentadoria) ou no caso 
de rescisão de contrato de trabalho com a 
patrocinadora. Se a portabilidade vier de uma 
entidade fechada de previdência (fundo de pensão), 
a legislação permite o recebimento somente em 
forma de benefício”. 

Segundo a analista, o processo de transferência 
dos recursos é realizado entre as entidades, sem 
burocracias para o participante.

“O participante deve somente solicitar a gestora do 
plano atual um documento chamado Termo de 
Portabilidade. A partir disso, todo processo é 
conduzido entre as entidades. O Termo deverá ser 
encaminhado diretamente para a FAPA, que então 
procederá a avaliação jurídica. 

O passo seguinte é o encaminhamento para 
assinatura das partes (participante e diretorias) e 
então a transferência é efetuada. Para finalizar o 
processo, o participante receberá da FAPA uma 
declaração contendo informações quanto à data do 
crédito, o valor e o nome do plano originário”, 
explica. 

O engenheiro agrônomo, Luiz Marcos Feitosa dos 
Santos é um dos participantes que realizou 
portabilidade para a FAPA em 2016. Segundo ele, 
as motivações para realizá-la foram à transparência 
na gestão e os bons retornos nos investimentos.
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‘‘Antes de fazer a portabilidade para a 
FAPA o participante deve analisar se não 
precisará deste dinheiro no curto prazo’’. 

‘‘Fiz portabilidade, primeiro pela 
confiança e pelo fato da FAPA nos 

pertencer e estar muito próxima a nós, 
sendo gerida sob o olhar dos 

participantes e de forma transparente’’.



“Fiz portabilidade, primeiro pela confiança e pelo fato da 
FAPA nos pertencer e estar muito próxima a nós, sendo 
gerida sob o olhar dos participantes e de forma 
transparente. Acredito que nos conselhos que elegemos e 
na diretoria que se preocupam com a profissionalização 
dos processos uti l izados na administração, na 
capacitação e na comunicação mantida com os 
participantes. 

Em segundo lugar e mais importante, ao se contar com a 
gestão profissionalizada e experiente, com decisões 
acordadas e focadas na segurança, os retornos 
financeiros devem continuar nos surpreendendo 
positivamente, sem deixar nada a desejar quando 
comparado com os resultados de outras entidades 
disponíveis,” afirma Feitosa.

Luiz Marcos Feitosa dos Santos foi um dos 
participantes que fez portabilidade para a FAPA

Para saber mais sobre a Portabilidade entre em 
contato com a Área de Benefícios da FAPA pelo 
t e l e f o n e  ( 4 1 )  3 2 5 0 - 2 2 7 7  o u  p e l o  e - m a i l 
beneficios@fapa.org.br.

Acesse  e www.fapa.org.br/portabilidade.php
conheça as vantagens em fazer a Portabilidade 
para a FAPA.
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Na contramão da crise econômica, a FAPA obteve em 2016 
resultados excelentes na sua carteira de investimentos, 
alcançando 14,10% de rentabilidade no ano. Além de ficar 
acima da meta atuarial para o período de 11,38%, o resultado 
também foi superior a índices como: CDI - Certificado de 
Depósito Interbancário, com 14%; Poupança com 8,35% e 
IPCA - Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo com 
6,29%.

Uma das medidas para a entidade obter esse desempenho, 
foi à utilização de uma carteira mais conservadora. Em 
tempos de crise financeira, apostar em investimentos 
moderados trouxe maior segurança à fundação e determinou 
o resultado obtido. 

Grande parte dos resultados foi motivada pela queda da taxa 
de juros e pela queda da inflação, que influenciaram 
diretamente os investimentos em Renda Fixa, segmento no 
qual a FAPA possuí a maior parte dos seus recursos 
aplicados, quase 80% do patrimônio. 
Os resultados da carteira da FAPA vem principalmente de 

FAPA tem rentabilidade acima 
da meta em 2016
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duas questões: a queda dos juros - que beneficiou os 
fundos multimercados e a alocação direcional nas 
NTN-Bs (Notas do Tesouro Nacional) - e a grande 
queda da inflação, que descomprimiu nossa meta 
atuarial [INPC+ 4,5%],” destaca o gestor da FAR, 
responsável pela carteira da FAPA, Luiz Rizo.

As NTN-Bs, citadas por ele, são títulos pós-fixados 
indexados ao IPCA. Elas compõem o segmento de 
Renda Fixa e representam 47% do patrimônio da 
FAPA, cerca de R$ 181 milhões. O segmento ainda é 
composto por títulos pós-fixados e fundos 
multimercados enquadrados
.
“É prudente mantermos grande parte dos 
i n v e s t i m e n t o s  a l o c a d o s  e m  r e n d a  fi x a , 
principalmente nessa parcela de inflação, pois 
acreditamos que trará bons 
ganhos para a carteira, aliada a 
u m a  a l o c a ç ã o  f o r t e  e m 
multimercados,” destacou a 
gestora da equipe da FAR, 
Caroline Miron Silveira. 

Os investimentos em renda 
variável também apresentaram 
resultados positivos no ano, 
18,19%, apesar  da baixa 

exposição da entidade ao segmento, somente 2,02% 
do patrimônio. É composta por um fundo de 
Governança Corporativa - administra ações com 
baixa liquidez maximizando os investimentos na 
medida em que as empresas melhorem suas 
práticas de governança corporativa - e por um Fundo 
Long Biased, que além de manter posições 
compradas em ativos, podem manter posições 
vendidas por intermédio do aluguel de ações. 

Já o segmento de investimentos estruturados, que 
representa 4,12% do patrimônio da FAPA, obteve 
16,68% de rentabilidade em 2016. É composto por 
Fundos Macro, Long Short e Private Equity.  

Confira a distribuição dos fundos aplicados pela 
FAPA.

 

SEGMENTO 
PATRIMÔNIO 

(milhões) 
PATRIMÔNIO 

% 
FUNDOS 

PATRIMÔNIO 
(milhões) 

Renda Fixa R$ 308,9 79,96% 

Inflação (IPCA) R$ 181,6 

Inflação (IGP-M) R$ 5,1 

Pós-fixado R$ 95,5 

Multimercados Enquadrados R$ 26,5 

Renda Variável R$ 7,7 2,02% 
Long Biased R$ 1,2 

Governança Corporativa R$ 6,5 

Investimentos 
Estruturados 

R$ 15,9 4,12% 

Macro R$ 10,2 

Long Short R$ 3,7 

Private Equity R$ 1,9 

Imóveis R$ 41,0 10,61% Imóveis R$ 41,0 

Empréstimos R$ 12,6 3,29% Empréstimos R$ 12,6 
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A aposentadoria não precisa significar 
inatividade ou necessariamente o fim de um 
ciclo. Pode e deve ser encarada como o 
momento de descobrir novas habilidades, 
desenvolver competências e por que não, 
aproveitar novas oportunidades profissionais.

Foi assim com o administrador aposentado da 
FAPA, José Carlos Batista. Depois de 33 anos 
dedicados ao Instituto, “Carlão”, como é 
conhecido pelos colegas, se viu em um novo 
ramo de atuação, o imobiliário.

. 
Enquanto ainda me preparava para a 
aposentadoria, estudava para adquirir meu 
registro no Conselho Regional de Corretores 
de Imóveis do Paraná - CRECI. Dividia meu 
tempo entre o trabalho no Instituto, os estudos 
e o estágio,” conta.

O emateriano iniciou sua carreira em 1986 

Aposentadoria é oportunidade 
de descoberta POR ONDE

ANDA

VOCÊ?

“Muitos podem achar 
que foi sorte, mais
foi planejamento.”



como escriturário no Núcleo de Patrimônio da 
Acarpa, em Curitiba. Nos anos seguintes foi 
coordenador regional administrativo, chefe do 
Núcleo de Serviços de Manutenção da empresa e 
chefe do Núcleo Financeiro. 

Com a saída do Instituto em 2009, passou a se 
dedicar integralmente a nova atividade e apesar 
dos percalços nunca se deixou desanimar. 

“A concorrência nesse ramo sempre foi forte, pois 
os profissionais são muito capacitados. Apesar da 
minha experiência no Instituto Emater, era uma 
atividade nova, então eu sabia que para alcançar 
os meus objetivos era necessário estudar 
constantemente e foi o que eu fiz,” destacou.

Nessa época, segundo o aposentado, a adaptação 
financeira se tornou necessária e a FAPA foi 
importante para manter esse equilíbrio. “Minha 
esposa era enfermeira e também se aposentou na 
mesma época. Por mais que tenha sempre 
cont r ibuído pe lo  te to  do INSS,  o  Fator 
Previdenciário reduziu muito o valor do meu 

benefício e a FAPA ajudou a complementar minha 
renda.”

Quando era coordenador no Instituto Emater já 
incent ivava os  co legas  a  p lane jarem a 
aposentadoria e agora mais ainda. “Muitos podem 
achar que foi sorte, mas foi planejamento”. “Eu 
acredito que as novas gerações devem se 
p r e o c u p a r  e m  f a z e r  u m a  p r e v i d ê n c i a 
complementar desde cedo, pensando em um 
futuro mais tranquilo na aposentadoria”, conclui.

Acostumado a estudar, o aposentado sentiu ainda 
a necessidade de se aperfeiçoar em outras áreas e 
fez então um curso de perito judicial, entretanto 
nunca exerceu a função. Atualmente trabalha em 
uma construtora que montou junto com seu filho e 
ajuda amigos com consultorias no segmento de 
imóveis.
 
“Eu atuo na área administrativa, comercial e 
financeira da construtora e o meu filho que é 
engenheiro atua na parte técnica. Mas pretendo 
me aperfeiçoar nessa área também,” diz. 

“O Fator Previdenciário reduziu muito 
o valor do meu benefício e a FAPA 

ajudou a complementar minha renda .”

‘‘As novas gerações devem se 
preocupar em fazer uma previdência 

complementar desde cedo’’.
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INFORMATIVO SEMEAR

FAPA - Fundação de Previdência do Instituto EMATER 
Rua da Bandeira, 500, 3o andar - Curitiba - PR
CEP 80.035-270
Telefone: (41) 3250-2158 
Site: www.fapa.org.br 
E-mail: fapa@fapa.org.br 

Diretora Presidente: Cláudia Regina Janesko

Diretora de Seguridade e Administração: Celso Luiz Andretta

Conselho Deliberativo: Ivanir Pauly - Presidente,
Roberto Carlos Guimarães, Heitor Rodrigues Fiúza Júnior, 
Paulo Renato Taschetto, Egberto Zulian, Wander de Souza, 
José Miguel Auer, Silcler de Fátima Brandes, Valdir da Silva , 
Antonio Celso Córdova de Souza

Conselho Fiscal: Gustavo Adolfo Gomes Scholz - Presidente,
Walter Shigueru Shigueoka, Eduardo Dias Dornellas, 
Sidnei Aparecido Baroni, Antonio Calesso, 
Leonel Schier
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