


A Diretoria Executiva, gestão 2017-2020, 
apresenta o Relatório Anual de Informações – 
RAI,  o qual traz um resumo das principais ações 
realizadas em 2017, dentre elas, as informações 
sobre rentabilidade da carteira de investimentos, 
perfil dos participantes, fluxo previdenciário 
e situação atuarial dos planos de benefícios 
administrados pela Fundação. 

A Diretoria Executiva agradece a confiança de 
seus Participantes, Assistidos e Pensionistas; o 
apoio do Patrocinador ASCAR; o compromisso 
dos  membros do Conselho Deliberativo e 
Fiscal; o esforço dos membros das Comissões 
e Comitê de Investimentos; a responsabilidade 
da equipe de empregados e às assessorias, que 
durante 2017, trabalharam pela sustentabilidade 
da Fundação!

Boa Leitura

Apresentação
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Mensagem da diretoria
Em 2017, a Fundação completou 36 anos de 
atividades proporcionando, desde 1986, a 
nobre missão de pagar benefícios a todos que 
completam suas carências.  Nossa Diretoria 
sente-se honrada por estar a frente de uma 
entidade que pensa na qualidade de vida presente 
e futura de nossos participantes. Nestas três 
décadas já pagamos benefícios a mais de 800 
famílias e temos a certeza de que muitas outras 
também serão benefíciadas.

Com o objetivo de proporcionar que a Entidade se 
antecipe às ameaças e faça um bom diagnóstico 
de oportunidades e melhorias, a Diretoria 
Executiva da FAPERS elaborou e aprovou o 
Planejamento Estratégico Gestão 2017-2020. 
Foram definidas diretrizes para 4 perspectivas que 
representam a sustentação de nossa entidade, 
são elas: Econômica e financeira, Patrocinadors/ 
Instituidores e Participantes, Processos Internos 
e Crescimento e Aprendizado. 
        
No cenário econômico tivemos um ano 
conturbado, impondo a FAPERS desafios na 
busca do atingimento das metas de rentabilidade 
de acordo com as características dos Planos de 
Benefícios. Definido no Planejamento Estratégico, 
colocamos em prática o Plano de Gestão de 
Investimentos com diversificação estratégica da 
carteira de Investimentos da Fundação. 

Foi analisada a possibilidade de ampliar 
investimentos no mercado de ações, traçando 
cenários que consideraram a volatilidade da 
bolsa, em fundos multimercado, fundos de 
recebíveis, fundos com risco privado e aplicações 
no exterior. Para este último, apostar apenas 
em papeis com hedge cambial, garantindo 
uma margem de segurança em caso de algum 
problema no mercado. 

No decorrer de 2017 a FAPERS manteve-se 
alinhada ao seu planejamento, executando 
projetos que proporcionam maior qualidade 
a seus processos e, consequentemente, 
maior qualificação da gestão. O processo de 
comunicação com os participantes ativos, 
assistidos e com as Patrocinadors é uma das 
prioridades. 

O diálogo com as entidades vinculadas ao 
Patrocinador e participantes foi estabelecido 
através de reuniões da Comissão Permanente.  
No encontro anual da ASAPAS, os participantes 
conheceram um pouco mais sobre os avanços 
conquistados pela entidade e os novos desafios 
previstos no Planejamento Estratégico. 

A Gestão estratégica e operacional da 
entidade foi outro ponto de atuação, através de 
investimentos na qualificação de Conselhos, 
Diretoria e Colaboradores e na infraestrutura.  

Nas avaliações atuariais realizadas em 
dezembro de 2017, os planos de benefícios 
PBD-I e Plano de Benefícios II – Plano Misto 
apresentaram superávit. O Plano Geral Saldado 
vem apresentando resultados positivos 
desde 2015, diminuindo progressivamente o 
resultado deficitário. O Plano Prever apresentou 
rentabilidade de 11,40%, ultrapassando a meta, 
que era de 7,49%.

Encerramos o ano de 2017 aprovando um Projeto 
de Comunicação pelo qual pretendemos, através 
de várias ações, ampliar e facilitar a todos 
participantes o entendimento de nossos planos 
e de nossa Entidade.   O Relatório Anual 2017 já 
faz parte deste projeto!
Boa leitura.

Diretoria Executiva
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Plano de 
Benefício Definido I

1. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

O segmento de entidades fechadas de previdência complementar no qual a FAPERS está inserida, 
passa por uma série de mudanças ao longo do tempo, buscando adequar-se aos constantes 
desafios. Quando o sistema foi concebido na década de 70 a expectativa de vida era de 56 anos. 
Decorridos quase meio século do início das atividades das primeiras Entidades, muitas das 
quais hoje pagando benefícios vitalícios, a expectativa de vida aproxima-se dos 80 anos. Isto 
coloca todos, previdência oficial e previdência privada na mesma discussão. Ajustes e novos 
mecanismos de sustentabilidade são necessários para manter a solvência dos planos e garantir 
o retorno esperado a todos que investem parte de seus ganhos visando ao término da vida 
laboral manter um padrão digno de sobrevivência e a garantia de uma boa qualidade de vida.

Atenta a esses desafios a FAPERS a partir de grupos de estudos e inúmeras reuniões com suas 
Patrocinadores, conselhos, assessorias jurídica e atuarial, realizou ao longo dos três últimos 
anos estudos que trataram de alterações nos planos já existentes e criação de um novo plano 
com características e premissas em sintonia com os desafios que o momento atual coloca a 
todos que militam no segmento da previdência social, pública ou privada.

Consolidar esses avanços e aperfeiçoar o trabalho de educação previdenciária e financeira, 
em parceria com o Núcleo de Recursos Humanos da ASCAR, com vista a adesão de novos 
participantes, será uma das pautas permanentes desta diretoria e conselheiros da FAPERS.

Em 2017, novos ingressos, concessões de aposentadorias, resgates e pagamentos de pecúlio, 
mudaram o perfi da massa de Participantes. Estes dados se verificam nos itens 2.1 a 2.5.

1.1 OS NÚMEROS DA FAPERS NOS ÚLTIMOS ANOS:

1.2 - SER PARTICIPANTE DE UM FUNDO DE PENSÃO 
PATROCINADO É UM PRIVILÉGIO PARA POUCOS. 

É importante observar que uma leitura aritmética dos números pode levar a conclusões 
equivocadas. O número real de ingresso de novos participantes está descrito no item 2.5 
– Novos Participantes.

Fonte: Núcleo de Gestão dos Planos

O Patrocinador ASCAR oferece através da FAPERS uma oportunidade que, se entendida 
pelo novo empregado no momento do seu ingresso, garante a tranquilidade de uma 
aposentadoria segura a sua família.  

Em 2017 a Fundação completou 36 anos de atividades proporcionando assistência e 
pagando benefícios desde 1986 a todos que completaram suas carências para usufruir 
os benefícios a que tinham direito.

Ao encerrar o ano de 2017 os Planos administrados pela FAPERS apresentaram o seguinte 
desempenho: 

O Plano de Benefício Definido I – PBD-I, criado em 1981, se mantém equilibrado com 14 
participantes em benefícios e um participante ativo.

Evolução dos Participantes Ativos e Assistidos

Ano Assistidos Ativos Total

2013  700 1.645  2.345 

2014  737 1.701  2.438 

2015  818 1.699  2.517 

2016  855 1.637  2.492 

2017  822 1.619  2.441 
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Plano de 
Benefício II - Plano Misto

Plano 
Geral Saldado

Plano Prever

O Plano de Benefícios II – Plano Misto encerrou o ano de 2017 com 638 participantes 
ativos, 119 participantes com a opção dos institutos, seja como, autopatrocínio, licença 
sem remuneração, suspensão ou auxílio doença e, ainda 483 em gozo de benefício 
continuado, totalizando 1.240 participantes.

O Plano Geral Saldado, fechado desde 2009, apresenta anualmente movimentação devido 
às aposentadorias e falecimentos. Encerra o ano de 2017 tendo como números finais 
516 participantes em gozo de benefício continuado e 168 aguardando a concessão do 
benefício, totalizando 684 participantes.

O Plano PREVER conta atualmente com 846 participantes ativos, 13 participantes com 
opção dos institutos, seja como, autopatrocínio, licença sem remuneração ou suspensão   
e 82 em gozo de benefício continuado, totalizando 941 participantes.

O três primeiros Planos de Benefícios da FAPERS, na modelagem de benefício definido 
e contribuição variável, tem seu equilíbrio atuarial e financeiro assegurados pela 
gradual renovação dos participantes.

Com a criação do Plano PREVER essa lógica fica alterada em razão dos Planos PBD-I, 
Plano Misto e Plano Geral Saldado, estarem fechados a novas adesões, e as premissas 
e modelagem que regem o Plano PREVER, tem como caraterística a individualidade e 
a não existência de mutualidade para cobertura de benefícios.

Os quadros/planilhas que seguem se referem a projeções feitas sobre os dados dos 
Planos PBD-I, Misto e PGS.

Os quatro Planos apresentam, portando, a seguinte distribuição:

1.3 - SOLIDEZ E LONGEVIDADE DOS PLANOS:

Distribuição dos Participantes 2017

Situação / Plano PBD I Misto PGS Prever Total

Ativos 1 638 -   846 1.485 

Aguardando Benefício  - -   168 -   168   

A espera de institutos  - 15 -   -   15 

Autopatrocinados  - 3 -   1 4 

Auxí lio Doença  - 6 - - 6 
Licença sem 
Remuneração  - 8 - 4 12

Suspensos  - 87 - 8 95

BPD  - -   -   -   -   

Aposentados  14 430 455 76 975 

Beneficiários Pensão  - 53 61 6 120 

TOTAL 15 1.240 684 941 2.880

Fonte: Núcleo de Gestão dos Planos
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Participantes Ativos e Assistidos

Evolução dos Participantes 
Ativos e Assistidos

Ano Assistidos Ativos Ativo para cada 
Assistido

2013  700 1.645  2,35

2014  737 1.701  2,31 

2015  818 1.699  2,08 

2016  855 1.637  1,91 

2017  822 1.619  1,97 

O Plano Misto e o Plano Prever oferecem a oportunidade de realizar duas alterações de 
percentual de contribuição ao ano nos meses de junho e dezembro, permitindo uma 
variação de 3,5% até o limite de 15%, ajustando o valor da contribuição ordinária. Ainda 
existe a possibilidade de o participante realizar aportes adicionais, duas vezes ao ano, de 
qualquer valor, sem a contrapartida do Patrocinador. 

Em 2017, o número de participantes que aumentaram ou reduziram seu percentual de 
contribuição  ordinária pode ser acompanhados no quadro abaixo:

1.4 - PENSAR PREVIDÊNCIA É ESTAR ATENTO PARA NA 
HORA OPORTUNA POUPAR MAIS. 

Fonte: Núcleo de Gestão dos Planos

Fonte: Núcleo de Gestão dos Planos

Fonte: Núcleo de Gestão dos Planos
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1.5 - INGRESSO DE NOVOS PARTICIPANTES:
O quadro abaixo mostra mês a mês a adesão de 23 novos participantes na FAPERS: 

É importante destacar que a partir do dia 16/06/2016, as adesões ocorreram somente no 
Plano Prever em face da aprovação do Regulamento do Plano.

Os Planos de benefícios sofrem oscilações devido a processos de desligamento ou 
concessões de benefícios aos participantes.

1.6 - RECEITAS E PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS E 
INSTITUTOS POR PLANO

No quadro abaixo, o Fluxo Previdenciário do Núcleo de Gestão de Planos, demonstra 
os valores pagos de benefícios e resgates, bem como as contribuições normais 
dos participantes ativos e patrocinadores e, ainda a contribuição extraordinária dos 
participantes ativos, realizadas durante o ano de 2017.

Fluxo Previdenciário 2017

RECEITAS  R$

Plano Benefício I - PBD I  197.288,63 
Plano Benefício II - Plano Misto  8.317.169,18 

Plano Geral Saldado  9.431.714,09 

Plano Prever  10.289.083,01 

Total de Receitas  28.235.254,91 

DESPESAS

Plano Benefício I - PBD I  764.555,22 

Plano Benefício II - Plano Misto  9.831.051,10 

Plano Geral Saldado  20.369.085,28 

Plano Prever  2.799.666,88 

Total de Despesas  33.764.358,48 

Fonte: Núcleo de Gestão dos Planos
Fonte: Núcleo de Gestão dos Planos
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1.7 - EVOLUÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DA FAPERS
As principais hipóteses adotadas na reavaliação atuarial de 2017 foram:

Composição de Família de Pensionistas - experiência regional;
Indexador do Plano (Reajuste dos Benefícios) - INPC;
Taxa Real Anual de Juros – 5,31%;
Tábua de Mortalidade Geral - AT 2000;
Tábua de Entrada em Invalidez – MULLER;
Tábua de Mortalidade de Inválidos – AT 49.

Plano de 
Benefício II - Misto

Plano de 
Benefício Definido I

Composição de Família de Pensionistas - experiência regional;
Indexador do Plano (Reajuste dos Benefícios) - INPC;
Taxa Real Anual de Juros de 4,39% ;
Tábua de Mortalidade Geral – AT 2000, suavizada em 10%.

Composição de Família de Pensionistas - experiência regional;
Indexador do Plano (Reajuste dos Benefícios) - INPC;
Taxa Real Anual de Juros –5,31%;

Plano 
Geral Saldado

Plano Prever

Composição de Família de Pensionistas - experiência regional;
Indexador do Plano (Reajuste dos Benefícios) - INPC;
Taxa Real Anual de Juros – 5,30%;
Tábua de Mortalidade Geral – AT 2000.
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Plano de Benefício Definido – PBD-I

Plano Geral Saldado 

Na avaliação atuarial realizada em 31/12/2017, o Plano de Benefício Definido – PBD-I 
apresentou um superávit de R$ 1.630.190,87, equivalente a 12,82% do Ativo Líquido.

Durante o exercício de 2017, as Diretorias da ASCAR e FAPERS seus Conselhos, mantiveram
as estratégias com vista a reduzir de déficit do PGS, com ênfase na aplicação dos ativos do 
Plano em papéis que além mitigar riscos oferecessem remuneração aderente a meta atuarial.
Na avaliação atuarial realizada em 31/12/2017, o Plano Geral Saldado - PGS apresentou um
déficit de R$ 3.876.181,70, equivalente a 1,55 % do Ativo Líquido.
Observa-se que o plano vem apresentando resultados positivos, desde 2015, diminuindo 
progressivamente o resultado deficitário acumulado.

Superávit  R$1.630.190,87

Déficit R$ 3.876.181,70

12,82% do Ativo Líquido

1,55% do Ativo Líquido

Destaca-se a nova forma de avaliação 
da solvência dos Planos definida pela 
Resolução CNPC nº 22/2015 e Resolução 
CGPC Nº18/2016 que permite que os 
planos tenham maior flexibilidade no 
equacionamento de déficits de acordo 
com a duration do passivo.

2 - RENTABILIDADE E SITUAÇÃO DOS PLANOS 
PREVIDENCIÁRIOS DA FAPERS EM 2017

Plano de Benefício II – Plano Misto 

Plano Prever

Em 31/12/2017, em consequência da equalização do déficit equacionado em junho de 
2016, o Plano de Benefícios II – Plano Misto apresentou um superávit de R$ 1.834.461,85, 
equivalente a 1,09% do Ativo Líquido.

Na avaliação atuarial realizada em 31/12/2017, o Plano Prever apresentou uma rentabilidade 
de 11,40% , para uma meta estipulada em 7,49%, gerando um ganho real de 3,64%.

Superávit  R$1.834.461,85

11,40% rentabilidade em 2017

1,09% do Ativo Líquido

7,49% meta de rentabilidade estipulada

Fonte: Núcleo de Contabilidade
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Leia o 
relatório completo www.fapers.com.br
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