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A PREVIDÊNCIA
NO BRASIL



No Brasil, o primeiro registro que temos referen-

te à Previdência foi a promulgação da Lei Elói 

Chaves, em 1923, que consolidou a base do sis-

tema previdenciário brasileiro, com a criação da Caixa de 

Aposentadorias e Pensões para os empregados das empre-

sas ferroviárias. 

A legislação da época se preocupou com dois princí-

pios em especial: o caráter contributivo e o limite de ida-

de — à época, 50 anos. As Caixas de Aposentadorias e 

Pensões eram financiadas com recursos dos empregados 

e dos empregadores, e por vezes com recursos da própria 

União. A lei foi uma tentativa de regulamentação do se-

tor previdenciário. Mas, a partir de 1933, essa modalidade 

passou a ser substituída por outro modelo de fundo pre-

videnciário, os Institutos de Aposentadorias e Pensões 

(IAPs): entre eles o Instituto de Aposentadoria e Pensões 

dos Comerciários (IAPC), dos Industriários (IAPI), dos 

Bancários (IAPB), dos Empregados em Transportes e 

Cargas (IAPETC) etc.

Esse modelo de previdência perdurou até 1966, quan-

do uma comissão nacional para reformulação da Previ-

dência Social propôs sua extinção e a criação de um único 

órgão de abrangência nacional. Assim foi criado o Insti-

tuto Nacional de Previdência Social, o INPS, que passou 

a ser o responsável pelo pagamento das aposentadorias 

e pensões no país. Esse novo modelo agregou também o 

serviço de assistência social, ficando responsável pela ges-

tão da previdência e da assistência médica aos trabalhado-

res que contribuíam com o Instituto.

A previdência agregada à saúde foi adotada pelos fun-

dos de pensão criados a partir dos anos 1960. Em 1988, 

com a promulgação da nova Constituição Brasileira, que 

se tornou conhecida como “Constituição Cidadã”, ficou 

garantido o acesso de todos os brasileiros à saúde, à pre-

vidência e à assistência social. Se antes só tinham direito 

de acesso à saúde pública aqueles que contribuíam para a 

Previdência Oficial, a partir de 1988, com a criação do Sis-

tema Único de Saúde (SUS), o direito é estendido a todos 

os brasileiros.

Em 1990 o Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS) funde-se ao Instituto de Administração Financei-

ra da Previdência e Assistência Social (IAPAS) para dar 

forma ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

que passa a ser o responsável pela política de previdência 

dos trabalhadores brasileiros e vinculado ao Ministério da 

Previdência Social. A Saúde, vinculada anteriormente ao 

INPS, é substituída pelo SUS e passa a ser uma ação do 

Ministério da Saúde.
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A previdência privada teve sua regulamentação apenas 

na década de 1970, com a expansão das grandes estatais, que 

adotaram modelos dos fundos de pensão nas suas políticas 

de recursos humanos. Foram criadas fundações de seguri-

dade, que pudessem assegurar aos empregados um valor 

adicional ao que fosse pago pelo INSS, para que pudessem 

manter o mesmo padrão de vida na aposentadoria. Com 

isso foi promulgada a Lei 6.435, em 1977, estabelecendo no 

seu artigo 1° o objetivo de “instituir planos privados de con-

cessão de pecúlios ou renda, de benefícios complementa-

res ou assemelhados aos da Previdência Social” e no artigo 

3°, incisos III e IV, declara que a ação do poder público ao 

disciplinar essas entidades visa propiciar a integração dos 

benefícios propostos no “processo econômico e social do 

país”, bem como “coordenar as atividades reguladas por 

Lei, com as políticas do desenvolvimento social e econômi-

co-financeiro do Governo Federal”.

A Lei 6.435 segmentou as entidades de previdência 

privada em dois grupos: fechadas e abertas. As entida-

des fechadas — como é o caso do Serpros — são aquelas 

destinadas aos empregados de uma só empresa ou de um 

grupo de empresas, não têm fins lucrativos e se constituem 

sob a forma de sociedades civis ou fundações, obedecendo 

à legislação de Previdência e Assistência Social.

As fundações de seguridade foram 
criadas para assegurar aos empregados 
um valor adicional ao que fosse  
pago pelo INSS, para que pudessem  
manter o mesmo padrão de vida  
na aposentadoria
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Já as entidades abertas se constituem sob a forma de 

sociedades civis (sem fins lucrativos) e de sociedades anô-

nimas (com fins lucrativos). São consideradas abertas por-

que podem atender o público em geral, sem limitações.

Em 2001 foram promulgadas e sancionadas as Leis 

Complementares 108 e 109 que regulam a Previdência 

Complementar Privada — Entidades Abertas e Fecha-

das —, revogando as Leis 6.435 e 6.462, ambas de 1977. 

Com isso, a Previdência Complementar ganhou novo 

impulso, se alinhando às práticas internacionais em ter-

mos de novos instrumentos, transparência, gestão finan-

ceira e aperfeiçoamento na governança.

O Sistema Previdenciário Brasileiro é composto por 

três grandes regimes previdenciários: Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS), Regime Próprio de Previ-

dência Social (RPPS) e Regime de Previdência Comple-

mentar (RPC).
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REGIMES PREVIDENCIÁRIOS

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA BRASILEIRO

REGIME GERAL  
DE PREVIDÊNCIA

SOCIAL
[ RGPS ]

REGIME PRÓPRIO  
DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL  
[ RPPS ]

REGIME DE 
PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR
[ EAPC E EFPC ]

LEIS 8.212  
E 8.213/1991,  
CF ART. 201

LEI 9.717/1998,  
CF ART. 201 E 40

LEIS 
COMPLEMENTARES 

108 E 109/2001, 
CF ART. 202
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No Regime de Previdência Complementar, o benefício  
de aposentadoria é pago com base nas reservas acumuladas ao longo 
dos anos, ou seja, o que é depositado hoje formará uma poupança  
e será utilizado no futuro para pagamento de seu benefício

Os dois primeiros regimes — geral e próprio — com-

põem o que chamamos de Previdência Pública. Nela, o sis-

tema de contribuição é mensal e obrigatório. Com o objeti-

vo de proporcionar uma proteção previdenciária adicional, 

foi criado o Regime de Previdência Complementar. Com 

adesão facultativa, ele é organizado de forma autônoma ao 

RGPS. O benefício de aposentadoria é pago com base nas 

reservas acumuladas ao longo dos anos, ou seja, o que é 

depositado hoje formará uma poupança e será utilizado no 

futuro para pagamento de seu benefício.

O Regime de Previdência Complementar é composto de 

dois segmentos: o fechado, também conhecido como fundos 

de pensão, operado pelas Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (EFPC) e o aberto, operado pelas Entidades 

Abertas de Previdência Complementar (EAPC). 

As Entidades Abertas de Previdência Complementar, 

em geral, são compostas por bancos comerciais ou segu-

radoras e atuam sob a forma de sociedade anônima com fi-

nalidade lucrativa. As Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar atuam sob a forma de fundações de direito 

privado ou de sociedade civil e não possuem fins lucrati-

vos, logo, todos os recursos aplicados são revertidos para 

o próprio fundo. São acessíveis exclusivamente a empre-

gados vinculados a algum empregador (patrocinador) 

ou a associados/membros de pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (instituidor).

Os fundos de pensão são regulados e fiscalizados, res-

pectivamente, pelo Conselho Nacional de Previdência 

Complementar (CNPC) e pela Superintendência Nacio-

nal de Previdência Complementar (Previc).
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ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA  
COMPLEMENTAR

ADESÃO FACULTATIVA

CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, TRABALHADOR OU AMBOS

FISCALIZAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  
(PREVIC)

INGRESSO PERMITIDO A PROFISSIONAIS LIGADOS A EMPRESAS, SINDICATOS,  
ASSOCIAÇÕES OU ENTIDADES DE CLASSE

LEGISLAÇÃO LEIS COMPLEMENTARES 108 E 109/2001 E REGULAMENTAÇÕES

NATUREZA PRIVADA E SEM FINS LUCRATIVOS  
(SOCIEDADE CIVIL OU FUNDAÇÃO)
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LINHA DO TEMPO





É criado, no dia  
1º de dezembro,  

o Serviço Federal 
de Processamento 

de Dados, o Serpro. 
Uma empresa 

pública voltada 
para modernizar 
e dar agilidade a 

setores estratégicos 
da administração 
pública brasileira. 

São unificados  
os institutos 

classistas e criado  
o Instituto Nacional 

de Previdência  
Social (INPS)

É instituído  
o Programa de 
Assistência ao 

Trabalhador Rural 
(Pró-Rural).

1964 1966 1971
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É criado  
o Ministério da 

Previdência e 
Assistência Social 

(MPAS).

No dia 15 de julho é promulgada a Lei 6.435,  
que dispõe sobre as entidades de previdência privada. 

Em 1º de setembro é promulgada a Lei 6.439,  
que cria o Sistema Nacional de Previdência Social. 

Em 1º de outubro é fundado o Serpros — Instituto Serpro 
de Seguridade Social, uma entidade de previdência 

privada, sem fins lucrativos, patrocinada pelo Serviço 
Federal de Processamento de Dados (Serpro). Nesse 

momento é criado também o Plano Serpro I (PS-I),  
um plano de aposentadoria complementar facultativo  

para os empregados do Serpro.

1974 1977

PRIMEIRA MARCA 
DO SERPROS
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É fundada a Associação 
Brasileira das Entidades 

Fechadas de Previdência 
Complementar, a Abrapp.

São criados a  
Secretaria de Previdência 
Complementar (SPC) e o 
Conselho de Previdência 

Complementar (CPC).

Em março o Serpros 
inaugura sua sede 

própria no Rio de Janeiro, 
no bairro de Botafogo, 

na Rua Fernandes 
Guimarães, 35.

1978 1983

À DIREITA, SEDE PRÓPRIA 
DO SERPROS, NO BAIRRO DE 
BOTAFOGO. ABAIXO, ATA DA 

PRIMEIRA REUNIÃO
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Por meio do Decreto 
nº 89.312 é aprovada a 

Consolidação das Leis da 
Previdência Social.

O governo lança em 
fevereiro o Plano Cruzado, 
que cria uma nova moeda 
— o Cruzado — e congela 

preços e salários para 
controlar a inflação. Em 

novembro, o Plano Cruzado 
2 é lançado.

O Serpros completa 10 anos. 
No mesmo ano é criado  

o Conselho de Participantes 
(COP) com o objetivo de  

dar mais transparência 
às ações da instituição. 

Também é lançado o plano 
econômico Bresser.

1984 1986 1987
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É promulgada  
em 5 de outubro  

a oitava Constituição 
Brasileira, batizada de 

“Constituição Cidadã”. 
A Constituição de 

1988 estabeleceu que 
a seguridade seria 
composta por três 

segmentos: Previdência 
Social, Assistência Social 

e Saúde.

Em janeiro, o governo 
lança o Plano Verão, com 

o propósito de controle 
da inflação.

O Instituto Nacional de 
Previdência Social (INPS) 

se funde com o Instituto de 
Administração Financeira 

da Previdência e Assistência 
Social (IAPAS) e passa a 

ser nomeado de Instituto 
Nacional do Seguro Social 

(INSS).

No mesmo ano é lançado o 
plano econômico Collor 1.

1988 1989 1990
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O governo lança o plano  
econômico Collor 2.

O plano de benefícios PS-I se 
adaptou à realidade econômica, 

passando a corrigir os salários 
de contribuição e minimizando 
os impactos da inflação, o que 
consequentemente melhorou 
o valor inicial dos benefícios 
(Salário Real de Benefício —  

SRB corrigido). 

O Serpros 
comemora  

15 anos.  
Na ocasião é 

inaugurado 
o Serviço de 
Atendimento 

ao Participante 
(SAP).

1991 1992
Em 27 de fevereiro de 
1994 entra em vigor a 

medida provisória que 
estabelecia o Plano Real, 

estratégia econômica 
que tinha como objetivo 

controlar a inflação. 
O plano, entre outras 
medidas, estabeleceu 

o Real como moeda 
nacional. 

1994

CAPA DO JORNAL SERPROS, 
EDIÇÃO ESPECIAL SOBRE OS  

15 ANOS DA ENTIDADE
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O PS-I é fechado 
à adesão de novos 

participantes. 
Acompanhando a 

evolução do mercado 
previdenciário, o 
Serpros inicia os 

estudos para a criação 
de um novo plano.

O Serpros — Instituto Serpro de Seguridade Social passa a se chamar  
Serpros Fundo Multipatrocinado e é autorizado a administrar planos 

previdenciários para outras patrocinadoras. 

É criado o Plano Serpro II (PS-II), mais moderno e atualizado  
de acordo com as práticas do mercado.

É promulgada a Emenda Constitucional nº 20 que trouxe algumas  
mudanças no sistema previdenciário, entre eles a paridade  

de contribuição entre patrocinadora e participante. 

É fundada em setembro a Associação dos Aposentados  
e Pensionistas do Serpros (Aspas).

1996 1998
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São realizadas as primeiras 
inscrições no Plano Serpro II  

(PS-II), com uma grande 
adesão de participantes.

Em maio são sancionadas  
as leis complementares  

108 e 109, que modernizaram 
regras previdenciárias em 

substituição à Lei 6.435/77.

É aberto o período de 
migração do PS-I para o PS-II, 

facultativo aos participantes.

1999 2001
O Ministério da Previdência 
e Assistência Social (MPAS) 

passa a ser denominado 
Ministério da Previdência 

Social (MPS).

2005
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Em substituição à SPC é criada 
a Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (Previc), 
autarquia responsável pela fiscalização 

e supervisão das atividades das 
Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (EFPC). 

É instituído o Conselho Nacional de 
Previdência Complementar (CNPC) 

através do Decreto nº 7.123, junto com 
a Câmara de Recursos da Previdência 
Complementar (CRPC) para substituir 

o extinto Conselho de Gestão da 
Previdência Complementar (CGPC), 

com a competência de regular o 
regime de Previdência Complementar 

operado pelas EFPC.

2009 2010
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São realizados 
o saldamento 

do PS-I e os 
aprimoramentos  

do PS-II. 

Decretado pela 
Previc o Regime 

Especial de 
Administração no 

Serpros. 

É concluído o Regime Especial  
de Administração. 

O Serpros completa 40 anos  
com sua estrutura fortalecida.  

Antenada ao mercado, a entidade 
mantém sua visão inovadora 

tanto no relacionamento com os 
participantes como no fomento ao 

setor econômico brasileiro.

2013 2015 2017

FACHADA ATUAL  
DO SERPROS
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O SERPROS 
E A SUA FUNDAÇÃO





Após o período que ficou conhecido como “mila-
gre econômico” brasileiro, o Brasil passa a en-
frentar uma desaceleração econômica a partir de 

1974, além do aumento da taxa de inflação decorrente do 
choque do petróleo de 1973 e do endividamento externo.

Em 1974 é lançado o II Plano Nacional de Desenvol-
vimento (II PND), mas ao contrário do período do “mi-
lagre”, com o crescimento do setor de bens de consumo 
duráveis e concentração de renda, o II PND se baseou no 
apoio à indústria de base. Isso gerou uma maior presença 
do Estado na economia e o aumento da dívida externa.

Em 1977 o Brasil ainda enfrentava essa desaceleração 
econômica, um aumento significativo da inflação e uma 
intensa desvalorização da sua moeda (o Cruzeiro), cau-
sando uma redução do salário real dos trabalhadores. 

Aprovada em um contexto de fomento ao mercado de 
capitais por parte do poder público, a Lei 6.435/77 tinha o 
objetivo de estimular o crescimento dos fundos de pensão 
enquanto entidades captadoras de poupança popular, de 
modo que pudessem canalizar investimentos para aplica-
ções financeiras. 

É nesse contexto que, no dia 1º de outubro de 1977, é 
fundado o Serpros, uma entidade de previdência privada, 
sem fins lucrativos, patrocinada pelo Serviço Federal de 
Processamento de Dados (Serpro).

A Previdência Complementar Privada surgiu para 
assegurar ao trabalhador o recebimento de um recurso 
adicional à aposentadoria oficial, sendo assim um me-
canismo que permita ao trabalhador, facultativamente, 
acumular reservas para que, no futuro, possa desfrutar de 
uma complementação na sua aposentadoria, proporcio-
nando uma qualidade de vida melhor. Além disso, a Pre-
vidência Complementar possibilita coberturas em casos 
de morte ou invalidez.

Os primeiros planos de Previdência Complementar 
sem fins lucrativos datam do início da década de 1970. 
Eram planos vinculados a empresas estatais como: Pe-
trobras, Eletrobras e Correios, por exemplo. No caso dos 
funcionários do Serpro, apesar das vantagens, a Previdên-
cia Complementar ainda era novidade. 

Num primeiro momento foi criado um Grupo de Tra-
balho no Serpro para estudar a viabilidade de estrutura-
ção do Serpros. Após estudos e cálculos atuariais, o grupo 
atestou sua viabilidade e o passo seguinte era apresentar 
para os funcionários do Serpro como funcionaria a Pre-
vidência Complementar e o plano PS-I de aposentadoria.

Vivíamos um momento em que as informações não 
eram tão acessíveis como hoje, e esse mesmo grupo foi a 
campo para apresentar a proposta do Serpros aos funcio-
nários do Serpro, com palestras explicativas e orientações 
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sobre seu funcionamento. Essa conscientização e demons-
tração da estruturação trouxe credibilidade ao Serpros e 
foi fundamental para que as pessoas aderissem ao plano. 

A adesão ao plano sempre foi facultativa — cabe ao 
funcionário optar ou não por participar. No entanto, dois 
pontos estimulavam as pessoas a aderirem: o benefício 
adicional, suplementar à previdência oficial, praticamente 
igualava os rendimentos ao que a pessoa recebia enquanto 
estivesse trabalhando (o valor era acrescido à aposentado-
ria pelo Instituto Nacional de Previdência Social — INPS, 
atual Instituto Nacional do Seguro Social — INSS); o se-
gundo ponto é que se tratava de um plano que possuía be-
nefícios de risco, ou seja, tinha agregado auxílio-doença, 
aposentadoria por invalidez, apoio financeiro à família em 
caso de falecimento através de pensão e pecúlio — uma 
espécie de seguro de vida em caso de morte do funcio-
nário. Além disso, era oferecido empréstimo financeiro e 
financiamento da casa própria.

Primeiramente em uma sala cedida pelo Serpro, no 
Centro do Rio de Janeiro, no dia 1º de outubro de 1977 o 
Serpros inicia sua jornada em busca de manter a qualidade 
de vida das pessoas na aposentadoria. Seis anos depois, em 
1983, o Serpros inaugura sua sede própria — onde está até 
hoje — na Rua Fernandes Guimarães, nº 35, no bairro de 
Botafogo.

DOCUMENTO DO GRUPO DE TRABALHO  
DE CRIAÇÃO DO SERPROS, ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO  

DA ENTIDADE E SEU PRIMEIRO REGIMENTO INTERNO

27O SERPROS E SUA FUNDAÇÃO



ENCONTRO NO 
HOTEL PAINEIRAS, 

NO RIO DE JANEIRO, 
PARA APRESENTAÇÃO 
DA IDEIA DE CRIAÇÃO 

DO SERPROS

À ESQUERDA, OBRA DA SEDE DO SERPROS 
EM BOTAFOGO, QUE FOI INAUGURADA 
EM 1983. ACIMA, FACHADA DO SERPROS 
NO ANO 1992, JÁ COM A SEGUNDA MARCA 
DA ENTIDADE

28 SERPROS  |  40 ANOS DE HISTÓRIA



EVOLUÇÃO VISUAL

O Serpros criou sua primeira marca 
baseando sua identidade visual no elemento 
de uma corda, para trazer a ideia de união  
de esforços, de coletividade e de segurança.

No processo de evolução, uma segunda 
marca foi produzida em 1997, quando a 
instituição completou 20 anos de atuação. 
Partindo de um globo terrestre dividido em 
duas partes pelo “S” do Serpros, o globo 
representava o potencial que a empresa 
poderia alcançar. Nesse momento, a marca 
devia apresentar, além da modernização  
da instituição, a transparência, a idoneidade 
e o profissionalismo, mantendo as 
características de segurança e confiabilidade. 
É nessa segunda marca que as cores  
do Serpros são definidas.

A terceira e atual identidade do Serpros  
foi produzida em 2012 e teve como principal 
conceito a leitura subjetiva do símbolo do 
infinito (∞) a partir do “S” do Serpros na 
horizontal. Com essa nova marca, a sua 
identidade passa a ideia de perenidade  
e de segurança para os participantes.
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OS PARTICIPANTES 
COMO RAZÃO DE SER 

DA ENTIDADE



“O participante em primeiro lugar” sempre foi a 
razão de ser do Serpros. Com o crescimento 
da instituição, cresceram também as deman-

das e o nível de exigência pelas informações prestadas. 
Para suprir essa necessidade, o atendimento do Serpros, 
que antes era realizado por telefone e de forma presencial 
diretamente com as áreas operacionais, torna-se Serviço 
de Atendimento ao Participante (SAP) em 1992. Com 
uma equipe qualificada e treinada, os atendimentos pas-
sam a ser personalizados e mais ágeis.

O Serviço de Atendimento ao Participante hoje vai 
além do papel de “atendimento”. Se antes o objetivo era 
esclarecer as dúvidas dos participantes, com a evolução 
do Serpros houve a necessidade de transformar o SAP em 
uma área de relacionamento, visando não apenas atender 
às demandas que passaram a chegar também por e-mail, 
mas orientar os participantes de forma proativa. 

Com foco no atendimento mais humanizado, em 2015 
o Serpros inaugura dois ambientes dedicados aos partici-
pantes: a sala de Atendimento Francisco de Paula Caruso 
e a sala de Convivência Iwanoy de Souza Cavalcanti, em 
homenagem aos citados participantes aposentados.
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Houve a necessidade de transformar  
o SAP em uma área de relacionamento, 
visando não apenas atender às demandas 
que passaram a chegar também por 
e-mail, mas orientar os participantes  
de forma proativa
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ACIMA, IWANOY CAVALCANTI, HOMENAGEADO  
COM O NOME DA SALA DE CONVIVÊNCIA DO SERPROS.  

À DIREITA, INAUGURAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
AO PARTICIPANTE (SAP). À FRENTE NA IMAGEM, O ENTÃO 

DIRETOR-PRESIDENTE DO SERPROS HELIO GEHRKE
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PLANOS DO SERPROS

O Plano de Benefícios Serpro I (PS-I) foi instituído em 1977 pelo 
Serpro, para oferecer aos seus empregados rendas adicionais aos 
benefícios pagos pela Previdência Social. O PS-I é estruturado 
na modalidade de Benefício Definido (BD), cujos benefícios 
eram complementares ao da Previdência Social e custeados pelo 
mutualismo do grupo de participantes. Encontra-se fechado para 
adesão de novos participantes desde 1996, sendo saldado em 2013.

O PS-II é um plano de benefícios previdenciários, aberto a adesões 
desde 1999, estruturado na modalidade de Contribuição Variável 
(CV) — conjugação das modalidades Benefício Definido (BD) e 
Contribuição Definida (CD).

O PS-II oferece adequada cobertura previdenciária aos 
participantes, o que inclui as aposentadorias sob a forma de renda 
vitalícia e os benefícios de riscos (reclusão, doença, invalidez 
ou morte), propiciando amparo até mesmo nas situações mais 
inesperadas que podem ocorrer.
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SE NOSSAS 
NECESSIDADES MUDAM, 

O PLANO TAMBÉM 
TEM QUE MUDAR



Independentemente do padrão social, os indivíduos estão 
sempre em busca de segurança para si próprios, para a 
sua família e para o círculo social no qual estão inseri-

dos. Nesse sentido, é crescente o desejo dos trabalhado-
res em assegurar tranquilidade financeira e qualidade de 
vida no período em que deixarem suas atividades laborais, 
principalmente quando se deparam com os benefícios de 
aposentadoria abaixo das suas expectativas.

Em dado momento, os próprios empregadores passa-
ram a oferecer também o benefício de Previdência Com-
plementar, adicionado aos benefícios de vale-transporte, 
vale-refeição e planos de saúde. 

No momento de criação dos primeiros planos, como 
havia um grande número de pessoas economicamente ati-
vas, entendia-se que os planos cujos esforços de proteção 
partiam de um grupo maior, ou seja, mutualistas, obti-
nham os melhores resultados.

Nesse contexto predominava a oferta de planos de 
aposentadoria na modalidade de Benefício Definido 
(BD), como o Plano Serpro I (PS-I). Nessa modalidade, 
o nível do benefício do participante já é conhecido no mo-
mento de sua adesão e suas contribuições variam ao longo 
de sua vida laboral de forma a assegurar sua concessão.  
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SALDAMENTO DO PS-I

O saldamento é um instituto de 
transição que determina a percepção 
futura de benefício equivalente ao 
direito acumulado pelo participante 
junto ao PS-I.

Esse instituto determina o valor 
do benefício proporcional que um 
participante ativo já acumulou ao 
longo do período contributivo. A 
esse benefício proporcional, apurado 
na data do saldamento (01/04/2013), 
convencionou-se chamar Benefício 
Proporcional Acumulado (BPA).

O saldamento foi aplicado ao PS-I 
porque ao mesmo tempo em que 
eliminou os problemas estruturais, 
preservou os direitos adquiridos 
pelos aposentados e pensionistas e 
assegurou aos participantes ativos 
a transformação dos seus direitos 
proporcionais acumulados em 
direitos adquiridos.

SE NOSSSAS NECESSIDADES MUDAM,
O PLANO TAMBÉM TEM QUE MUDAR

39



Os recursos dos planos de benefícios definidos são aloca-
dos em contas coletivas e, em razão do caráter solidário 
desses planos, os participantes tanto atuam no equacio-
namento dos déficits ocorridos quanto se beneficiam dos 
superávits originados.

Nas últimas décadas, observou-se a migração de pla-
nos de Benefício Definido (BD) para planos de Contri-
buição Definida (CD) ou Variável (CV), como o Plano 
Serpro II (PS-II). Nos planos CD define-se, inicialmente, 
o valor da contribuição a ser vertida ao plano e o benefício 
do participante é definido no momento da aposentadoria, 
com base no montante de recursos acumulado durante o 
período que o participante trabalhou. Esses planos têm 
caráter individual, ou seja, cada participante tem a sua 
própria conta. Já os planos CV, por sua vez, apresentam a 
conjugação das características das modalidades de Contri-
buição Definida (fase de captação de recursos) e de Bene-
fício Definido (fase de percepção de benefícios).

Tal migração pode ser atribuída a inúmeros fato-
res, como por exemplo, ao envelhecimento populacional 
da mão de obra das empresas patrocinadoras dos planos, 
acompanhado da longevidade, isto é, do aumento do núme-
ro médio de anos vividos pelos participantes, geradores de 
um comprometimento de longo prazo das empresas, com 

o pagamento de benefícios em níveis previamente estabe-
lecidos; às mudanças culturais e sociais; à dificuldade de se 
cumprir a meta atuarial, ameaçando a capacidade de solvên-
cia dos fundos de pensão; e à incompreensão, pelos partici-
pantes, das características do plano de benefício definido.

Acompanhando esse histórico, o Serpros também evo-
luiu. A necessidade de ajustes profundos no modelo pre-
videnciário criado em 1977 foi se tornando cada vez mais 
evidente ao longo dos anos. Fragilidades estruturais do 
PS-I passaram a produzir desequilíbrios e, a cada estudo 
atuarial anual, os resultados apurados foram se tornando 
preocupantes.

Dessa forma, em outubro de 1996 o PS-I foi fechado 
para a adesão de novos participantes. A partir de 1999 um 
novo plano de benefícios, o PS-II, passou a ser oferecido 
aos novos empregados do Serpro e também aos emprega-
dos antigos não inscritos no PS-I.

Em 2001 a migração do plano PS-I (BD) para o PS-II 
(CV) teve um papel determinante na redução parcial do po-
tencial deficitário do PS-I. Em 2013 foi dado o passo mais 
importante rumo ao fortalecimento do modelo de Previ-
dência Complementar do Serpros: o saldamento do PS-I 
e a oferta de um plano mais moderno, o PS-II, a todos os 
participantes que teriam os seus benefícios saldados.
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APRIMORAMENTOS DO PS-II

Em 2013, seguindo as tendências de 
mercado, o PS-II foi aprimorado, visando 
recepcionar os participantes saldados do 
PS-I e modernizar as coberturas oferecidas 
para os atuais participantes. A partir das 
alterações realizadas, os custos dos benefícios 
se tornaram mais acessíveis, aumentando a 
atratividade do plano. 

Dentre as principais mudanças destacam-se: 
eliminação de carência de tempo de vinculação 
ao patrocinador, valor da portabilidade 
equivalente à totalidade do direito acumulado, 
alteração do critério de cálculo e introdução de 
teto do salário de benefício, alteração do valor 
de teto para o benefício de aposentadoria, 
redução da carência para invalidez e pensão, 
introdução da parcela à vista de até 25% 
do saldo da conta individual — constituído 
com contribuições paritárias — e até 100% 
das contas sem paridade — a partir das 
contribuições espontâneas e da portabilidade, 
e alteração do método de custeio da pensão 
por morte do participante assistido válido.
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O desenvolvimento da previdência privada fechada, a 
partir da Lei 6.435/77, deu-se em condições de maior 
conformidade legal e num contexto de crescimento eco-

nômico do país. Para a atual fase, após a promulgação das Leis 
Complementares 108 e 109, de 2001, o sistema tem uma legislação 
mais atualizada e alinhada com a experiência internacional. Soma-
da às dificuldades de financiamento da Previdência Oficial, advin-
das da transição demográfica e das transformações estruturais do 
mercado de trabalho, a Previdência Complementar, exercida pelas 
entidades fechadas, pode representar uma melhor organização de 
poupança de longo prazo de grupos com vínculos empregatícios ou 
associativos, capaz de assegurar uma renda após o período laboral. 

O potencial de crescimento do mercado de fundos de pensão é 
enorme, dado o atual perfil de contribuição dos beneficiários, pois 
as pessoas ainda não contribuem o suficiente para manter o seu 
padrão de vida no futuro, o que deve mudar com a disseminação 
à população de informações acerca da cultura previdenciária e da 
educação financeira. Para tanto, o Governo Federal deverá manter 
a política de medidas que visam a essa disseminação e procurar 
utilizar estratégias múltiplas de comunicação para alcançar todos 
os públicos.

Nos últimos anos houve inegáveis avanços na governança cor-
porativa, nas regras de investimentos, no desenho tributário, no 
profissionalismo da gestão, na qualificação e certificação dos pro-
fissionais, nos controles internos e no monitoramento de riscos dos 

PREVIDÊNCIA COMO  
PROTEÇÃO SOCIAL

A Previdência Complementar Fechada 
constitui um importante instrumento 
de proteção social aos trabalhadores, 
além de ser um mecanismo de formação 
de poupança. Em constante evolução, 
o segmento de Previdência Fechada 
tem se diversificado para atender as 
demandas contemporâneas. Exemplo 
disso é a criação de planos instituídos 
por associações e entidades classistas  
e a aprovação da previdência fechada 
dos servidores públicos.

Atualmente, o sistema conta com 
mais de 300 Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar que 
administram cerca de 1.100 planos 
de benefício previdenciário. Tais 
números colocam o Brasil como 
8º maior sistema de Previdência 
Complementar do mundo. A supervisão 
e fiscalização do sistema de Previdência 
Complementar Fechada são realizadas 
pela Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Previc).
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fundos de pensão no Brasil. Porém, o sistema pode e precisa cres-
cer. Para isso é necessário um ambiente de equilíbrio no trato das 
diversas partes, de forma a incentivar o ingresso de novos partici-
pantes, a criação de novos planos e a entrada de novos patrocina-
dores e instituidores. Aliada a isso, a disseminação dos conceitos de 
educação previdenciária também é uma considerável contribuição.

O Serpros almeja o propósito de crescimento desde a sua fun-
dação e, após passar por um período de Regime Especial de Ad-
ministração, decretado pela Superintendência Nacional de Previ-
dência Complementar (Previc) em 2015, segue adiante com suas 
bases fortalecidas.

Durante o Regime Especial de Administração, foram imple-
mentados diversos trabalhos de reestruturação, no sentido de pro-
teger a entidade e melhorar aspectos de governança, tais como: 
revisão da estrutura organizacional, implementação de uma nova 
cadeia de valor da entidade com os macroprocessos aderentes ao 
novo conceito, implementação da cultura de controle de risco, con-
troles internos e governança de investimento buscando a proteção 
dos investimentos e modernização dos normativos internos.

Com foco na perenidade, os próximos passos são a revisão do 
regulamento do Plano PS-II, do Estatuto e dos manuais da entida-
de, além da criação de novas formas de relacionamento com poten-
ciais participantes, patrocinadores e instituidores.

A proteção e a garantia da qualidade de vida dos participantes 
sempre foram e serão os maiores objetivos do Serpros.

PREVIC

A Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Previc)  
é uma autarquia de natureza especial, 
dotada de autonomia administrativa 
e financeira e patrimônio próprio, 
vinculada ao Ministério da Fazenda, 
com sede e foro no Distrito Federal, 
tendo atuação em todo o território 
nacional como entidade de fiscalização  
e supervisão das atividades das 
Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar e de execução das 
políticas para o regime de Previdência 
Complementar operado pelas referidas 
entidades.
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LUCINA, À DIREITA, JÁ NA SEDE  
DO SERPROS EM BOTAFOGO
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No início de 1978, recebi um convite 
para ser contratada pelo Serpros, iniciando 
de forma efetiva como secretária da Divisão 
Previdenciária, ficando até 1980, quando  
fui promovida a secretária A e fiquei até 1996.  
Me aposentei após 18 anos de trabalho no Serpros 
e este foi o melhor emprego da minha vida, onde 
cresci como funcionária. Hoje, a complementação 
salarial do Serpros evidentemente representa uma 
ajuda financeira bem positiva pra mim.”

LUCINA FERREIRA MACIEL
PRIMEIRA FUNCIONÁRIA DO SERPROS

“
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Se eu não tivesse  
a aposentadoria complementar 
do Serpros seria muito ruim pra mim. O complemento  
é até maior do que a aposentadoria pelo INSS. Juntando 
os dois levo uma vida tranquila, sem problemas, sem 
preocupações, cuidando da saúde. Só posso dizer  
que é um ótimo negócio, vale muito a pena.”

PAULO GUSTAVO DIAS ALLÃO
APOSENTADO DO SERPROS E UM DOS FUNDADORES DA INSTITUIÇÃO

“
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DEPOIMENTOS

PAULO GUSTAVO EM SUA MESA
DE TRABALHO NO SERPROS
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ANTONIO CARLOS COUTINHO 
DURANTE APRESENTAÇÃO  
DA PROPOSTA DE CRIAÇÃO  
DO SERPROS PARA 
FUNCIONÁRIOS DO SERPRO,  
NO HOTEL PAINEIRAS,  
NO RIO DE JANEIRO
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O futuro de uma pessoa depende de seu passado,  
de suas escolhas. Com o Serpros a ideia foi justamente essa, de que  
o funcionário não tivesse nenhuma perda salarial após se aposentar.  
Tenho orgulho de ter participado da construção do alicerce dessa 
instituição e um sentimento de dever cumprido. Foi uma dificuldade 
enorme, principalmente demonstrar para as pessoas, convencê-las da 
importância de se pensar na aposentadoria, de entrar para o Serpros,  
mas quem entrou sabe que valeu a pena. Quando você se aposenta 
há uma perda salarial. Com o Serpros, a gente criou um complemento 
que fosse capaz de atender às necessidades das pessoas após a 
aposentadoria. Quando me aposentei pelo INSS percebi que se fosse 
depender apenas desse salário seria muito difícil. Com o complemento  
que recebo do Serpros tenho uma aposentadoria tranquila.”

ANTONIO CARLOS COUTINHO
APOSENTADO DO SERPROS E UM DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE TRABALHO  
SOBRE A VIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ENTIDADE

“
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O Serpros foi muito importante, 
não só pra mim. Os vários tipos de auxílios prestados 
ajudaram muito, financiando a compra de imóveis ou 
por meio de empréstimos. O rendimento complementar 
que recebo do Serpros é fundamental na minha vida. 
Esse complemento para quem se aposenta hoje 
costuma ser até maior do que o rendimento do INSS. 
O que também tenho orgulho é de ser sócia-fundadora 
da Aspas [Associação dos Participantes e Assistidos do 
Serpros], que é uma instituição que tem ajudado muito 
a fortalecer o Serpros.” 

MARLENE DE SOUZA MAJELLA
APOSENTADA DO SERPROS E UMA DAS FUNDADORAS DA ASPAS

“
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Você trabalhar mais de 36 anos 
numa empresa já diz tudo sobre como era a convivência 
no Serpros. Realmente a gente falava que o Serpros era 
uma família. Nós trabalhamos numa época em que o 
máximo que a gente tinha era uma máquina de escrever 
elétrica. Não existia computador, a folha de pagamento 
era feita à mão. A gente trabalhou num momento que  
o material humano que a gente tinha era muito bom.  
A melhor coisa que fiz foi ter acreditado na época e ter 
aderido ao plano do Serpros. Eu sempre acreditei e hoje 
eu usufruo plenamente dessa aposentadoria.”

ALLAN KARDEC BRUNO DE CARVALHO
EX-FUNCIONÁRIO E APOSENTADO DO SERPROS

“
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O grande recado que podemos dar, em especial para  
o pessoal mais novo que está entrando ou entrou há pouco tempo 
no Serpro, é de não perder a oportunidade de entrar para o Serpros, 
que nada mais é que o passaporte para uma aposentadoria digna e 
repleta de felicidade. Atualmente, com o estado que as coisas andam, 
com o Serpros dá para você manter quase o mesmo nível financeiro 
da ativa. Isso é uma felicidade que nem todos têm. Apenas com o 
INSS é muito difícil viver. Com uma previdência como o Serpros não  
é apenas viver mais, é viver mais com qualidade de vida. Hoje tenho 
um hobby que é a pintura. A família toda tem pelo menos um quadro 
em casa. Isso passei a fazer há uns 10 anos, já estava aposentado.  
Por não ter problemas financeiros, isso ajuda a ter a cabeça um pouco 
mais livre, com menos preocupação. Isso faz com que a gente tenha 
um pouquinho a mais de ânimo para fazer coisas diferentes.”

JULIO CESAR MAIA PINTO GUEDES
APOSENTADO DO SERPROS HÁ 21 ANOS E NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS PARTICIPA DA ASPAS

“
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No início do Serpros havia uma incerteza para 
aderir, porque era novidade, mas a gente acreditou. E acreditou 
justamente olhando para frente. Antigamente, o Serpros tinha 
um lema que era o seguinte: “Viver o presente com olhos 
pregados no futuro”. Era o que a gente tinha como ideia:  
viver hoje já pensando lá na frente. Na época era novidade. 
Eu sabia que depender apenas do INSS seria difícil. Hoje sou 
aposentado, sou uma pessoa humilde, mas não tenho nenhuma 
insatisfação da minha vida de aposentado. Pelos benefícios 
que recebo, estou muito satisfeito com o Serpros. Ele atende às 
minhas necessidades. Foi uma boa decisão que tomei lá atrás.”

VALMIR VENANCIO 
EX-FUNCIONÁRIO E APOSENTADO DO SERPROS

“
DEPOIMENTOS 61



Temos hoje uma Previdência Social achatada, 
transferindo para o próprio interessado prover sua aposentadoria.  
A solução é um fundo de pensão, sob regulamentação e fiscalização 
severa pelos órgãos competentes, com a atuação intensiva e 
permanente dos participantes na gestão em todos os órgãos do fundo, 
em igualdade de condições com a patrocinadora. Para os que iniciam 
suas atividades hoje, não tenham dúvidas em aderir ao Serpros como 
uma solução para sua futura aposentadoria, mesmo diante das ofertas 
e alternativas que o mercado financeiro oferece — que não competem 
com as vantagens que o Serpros propicia. Participar de um fundo  
de pensão é solução mais indicada e vantajosa do que buscar planos 
individuais no mercado. A Previdência Complementar é a melhor 
solução e deve ser plenamente institucionalizada.”

HÉLIO CARLOS GEHRKE
APOSENTADO DO SERPROS, EX-DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SERPROS,  
QUE IMPLANTOU O COMITÊ DE APLICAÇÕES (CAP), E UM DOS CRIADORES DO SERVIÇO  
DE ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE (SAP)

“
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