
R E L A T Ó R I O
ANUAL DE

R E S U M O

INFORMAÇÕES
2018

w
w

w
.s

e
r

p
r

o
s

.c
o

m
.b

r

2ª Versão





SUMÁRIO

1. Introdução 4

2. Governança Corporativa 5

3. Dados Previdenciários 6

4. Investimentos 7

4.1. Fundos de Investimento 7

4.2. Fundos de Investimento em Ações – FIA 8

4.3. Fundos de Investimento Multimercado – FIM 8

4.4. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Master III 9

4.5. Fundos de Investimento em Participações (FIP) 10

4.6. Investimentos Imobiliários 10

4.7. Operações com Participantes 
(Empréstimos e Financiamentos Imobiliários) 10

4.8. Investimentos - Outros Realizáveis 11

4.9. Rentabilidades dos investimentos 11

4.10 Governança de Investimento 12

5. Situação Atuarial dos Planos de  Benefícios 13

5.1 PLANO SERPRO I - PS-I 13

5.2 PLANO SERPRO II - PS-II 14

6. Plano de Gestão Administrativa (PGA) 17

7. Mensagem Final 18



Relatório Anual de Atividades I SERPROS I 20184

1. Introdução

O Relatório Anual de Informações, além de cumprir uma exigência legal da Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc), é um instrumento de transparência fundamental 
para manter os participantes e assistidos informados a respeito da gestão da entidade. Sua versão 
resumida tem ainda um objetivo mais relevante: destacar de forma clara e simples os principais 
resultados do ano frente às metas traçadas.

Esperamos que com o presente Resumo do Relatório Anual de Informações (RAI) 2018, cada 
participante ou assistido possa ter um entendimento melhor sobre o seu plano de benefícios e o 
desempenho da entidade durante aquele ano. O principal objetivo desta publicação é facilitar o 
seu acesso às informações do Serpros relativas ao exercício de 2018. 

Nesta publicação, destacamos as situações financeira, atuarial e patrimonial dos planos 
Serpro I (PS-I), Serpro II (PS-II) e da Gestão Administrativa (PGA). Os dados incluem o número 
de participantes e a rentabilidade em cada segmento de aplicações e em cada fundo de 
investimentos, as taxas de administração e de performance, bem como os demais custos 
relacionados à administração dos ativos de investimentos.

Tenham todos uma boa leitura!
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2. Governança 
Corporativa
Em 2018, a atual Diretoria Executiva de fato pôde trabalhar mais ativamente em sua gestão. Foi um 
ano inteiro dedicado à reconstrução do Serpros. O planejamento estratégico 2018/2019 baseou-
se fundamentalmente nas recomendações dos Relatórios Finais de Intervenção da Previc, da 
Auditoria do Serpro e das diretrizes do CDE.

Dentre as ações, destacamos as seguintes:

• Padronização de Regimentos, Normas, Manuais e Políticas Institucionais;

• Implantação do Sistema de Controles Internos Baseado em Risco;

• Reformulação do Processo Decisório do Comitê de Investimentos e da Diretoria Executiva;

• Iniciada revisão do Estatuto em setembro 2018 e conclusão prevista para 2019;

• Monitoramento dos autos de infração lavrados pela Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar – Previc ;

• Monitoramento dos recursos administrativos junto à Câmara de Recursos da Previdência 
Complementar (CRPC);

• Patrocínio de ações judiciais para reparação de prejuízos causados ao Serpros (Porcão, 
Bioenergia, Brasil Solair);

• Reformulação da Estrutura Organizacional;

• Redução do orçamento das despesas administrativas;

• Estudo de viabilidade iniciado para avaliar a utilização do edifício da Sede do Serpros como 
investimento;

• Terceirização da gestão atuarial;

• Implementação da Gestão Eletrônica de Documentos (GED);

• Integração dos módulos de Empréstimo, Contábil, Relacionamento, Benefícios e Folha de 
pagamento do PGA ao sistema previdenciário;

• Atuação junto ao Ministério Público Federal (MPF) e Advocacia-Geral da União (AGU) para 
registro das Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento (OFND);

• Desenvolvimento de nova estratégia jurídica para responsabilização sobre os prejuízos;

• Ações para recuperação de ativos gravosos;

• Percepções do futuro: Plano Instituído, Educação Previdenciária e Financeira e busca de 
novas alternativas para o plano saldado.
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3. Dados 
Previdenciários
O SERPROS possuía, em 31 de dezembro de 2018, a seguinte quantidade de participantes:

População 2018 2017

Plano PS I

Saldados 2.046 2.233 

Autopatrocinados 20 19 

Auxílio doença 7 9 

Aposentadoria Programada 2.822 2.696 

Invalidez 438 443 

Pensão por morte 632 621 

Pecúlio Morte 38 38 

Pensionistas 713 708 

Dependentes 10.846 10.877 

População 2018 2017

Plano PS II

Ativos + Migrados 5.449 5.584 

Ativos oriundos do PS-I 1.721 1.823 

Autopatrocinado 34 28 

Auxílio doença 7 37 

Aposentadoria Programada 512 458 

Invalidez 81 76 

Pensão por morte 105 100 

Pecúlio Morte 13 20 

Pensionistas 145 140 

Dependentes 13.517 13.787 

Plano PBS: Plano de Benefícios Serpro
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4. Investimentos

A Política de Investimentos orienta a gestão dos ativos dos Planos e busca destacar a transparência 
e a lisura dos processos, tendo em vista controles estritos de risco que garantam, ao longo do 
tempo, liquidez e rentabilidades condizentes com os Planos geridos.

Neste sentido, houve aprendizado ao longo da intervenção, o que se consolida e amadurece na 
Política vigente quando abrimos mais espaço para a alocação do risco. 

A Entidade possui, também, um Comitê de Aplicações (CAP) de natureza consultiva e de caráter 
permanente, a fim de subsidiar a Diretoria Executiva na tomada de decisão das estratégias de 
investimentos e na execução das Políticas de Investimento a ser submetida e aprovada pelo 
Conselho Deliberativo.

A carteira de investimentos consolidada é composta por fundos de investimento, investimentos 
imobiliários, empréstimos e financiamentos, depósitos judiciais/recursais e outros realizáveis e 
encerrou o exercício de 2018 com o montante de R$ 5,532 bilhões, conforme detalhamento a 
seguir:

INVESTIMENTOS 
CONSOLIDADO 2018 PSI BD PSII BD PSII CD PSII PGA

Fundos de Gestão 
Própria 4.690.274.352,35 1.803.170.285,38 1.221.267.858,60 1.579.116.976,71 2.800.384.835,31 86.719.231,66 

Fundos de Ações 296.821.012,38 98.058.307,39 40.582.344,80 158.180.360,19 198.762.704,99 -   

Fundos de Direitos 
Creditórios 104.429,06 52.037,82 -   52.391,24 52.391,24 -   

Fundos de 
Multimercado 262.030.425,17 82.373.921,57 66.354.335,40 113.302.168,20 179.656.503,60 -   

FIPs 167.687.156,54 25.265.451,93 55.134.974,17 87.286.730,44 142.421.704,61 -   

Investimentos 
Imobiliários 67.907.401,52 42.917.476,82 4.957.242,31 20.032.682,39 24.989.924,70 -   

Empréstimos e 
Financiamentos 45.903.520,37 20.087.108,87 1.970.357,23 23.846.054,27 25.816.411,50 -   

Depósitos Judiciais/
Recursais 999.875,64 267.129,09 342.388,19 390.358,35 732.746,55 -   

Outros 166.919.647,60 91.395.544,93 13.079.789,09 52.603.616,24 65.683.405,33 10.456,55 

TOTAL 5.698.647.820,63 2.163.587.263,81 1.403.689.289,79 2.034.811.338,03 3.438.500.627,82 86.729.688,21 

*Em R$

4.1. FUNDOS DE INVESTIMENTO
O saldo de R$ 5,120 bilhões está segregado nos segmentos de Renda Variável (Fundos de 
Investimento em Ações); de Renda Fixa (Fundos de Investimento Multimercado); de Fundos de 
Investimento em Direitos Creditórios; e de Investimentos Estruturados (Fundos de Investimento 
em Participações). Os valores investidos nesses segmentos estão alocados em Títulos Públicos e 
Ativos Privados, distribuídos conforme tabela a seguir.
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ALOCAÇÃO 2018 (em R$) 2017 (em R$)

Títulos Públicos 4.567.622.084,57 4.379.015.360,47 

NTN-C (IGP-M) 754.814.325,70 702.645.423,86 

NTN-B (IPCA) 3.602.444.886,26 2.787.630.950,90 

LFT 118.486.349,57 636.758.440,94 

LTN  6.497.477,64 

LTN-Over (Compromissadas) 91.876.523,04 245.483.067,13 

Ativos Privados 849.295.294,61 792.304.171,65 

Letras Financeiras subordinada (LFS) -   -   

Debêntures 88.694.378,65 211.187.976,37 

CCI -   -   

FI-RF (Hungria) 604.612,28 8.411.006,03 

- Valores a Receber/Pagar (96.719,47) (85.809,96)

Fundo de Investimentos em Ação - FIA 296.821.012,38 256.363.520,26 

Direitos Creditórios 104.429,06 4.182.233,44 

Estruturados - Fundo de Investimento em Participação 167.687.156,54 312.245.245,51 

Multimercado não exclusivos 262.030.425,17 -   

Imóveis 33.450.000,00 -   

Total 5.416.917.379,18 5.171.319.532,12 

Alocações em Fundos de Investimento

15,68%

84,32%

Ativos Privados

Títulos Públicos

4.2. FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA
Os fundos de investimento em ações do SERPROS são exclusivos e com gestão terceirizada. Sua 
renda é dada pelos rendimentos distribuídos por meio de ativos que compõe a sua carteira, tais 
como dividendos e juros sobre capital próprio e a variação do mercado. Os FIAs são administrados 
pela BEM DTVM e estão custodiados no Banco Bradesco.

Ao final do exercício apurou-se o montante de R$ 296,821 milhões em fundos de investimento em 
ações, conforme tabela abaixo:
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Fundo de 
Investimentos em 
Ação - FIA

PSI BD PSII BD PSII CD 2018 2017

Serpros FIA Mearas 43.844.193,19 17.171.542,26 66.198.942,54 127.214.677,99 113.073.026,97

Serpros FIA Geribá 27.148.719,03 11.723.727,56 46.060.464,42 84.932.911,01 73.035.315,48

Serpros FIA Kenobi 27.065.395,17 11.687.074,98 45.920.953,23 84.673.423,38 70.255.177,81

Total 98.058.307,39 40.582.344,80 158.180.360,19 296.821.012,38 256.363.520,26

*Em R$

4.3. FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – FIM
O SERPROS mantém investimentos em fundos exclusivos classificados como multimercado 
que têm por objetivo diversificar o investimento dos recursos sob sua administração nas classes 
de ativos renda fixa e renda variável. Esses fundos, em geral, não possuem o compromisso de 
concentrar recursos em nenhum fator de risco.

Essa flexibilização permite ao SERPROS adotar diversas estratégias de investimentos, conforme 
mudanças no cenário econômico e do mercado financeiro, de modo a rentabilizar o saldo de 
conta dos recursos garantidores com as oscilações do mercado.

Em 31 de dezembro de 2018, a carteira encerrou com o saldo de R$ 4,690 bilhões, distribuídos 
entre títulos públicos e ativos privados. Registrou-se R$ 4,568 bilhões em títulos públicos e R$ 
89,202 milhões em ativos privados (Debêntures, CCI, FI-RF Hungria, imóveis), líquidos dos valores 
a receber e a pagar, alocados nos Fundos Botafogo, Stark, Credit e PGA, conforme tabela a seguir:

FUNDOS DE 
INVESTIMENTO 
MULTIMERCA-
DO (FIM)

PSI BD PSII BD PSII CD PSII PGA 2018 2017

BOTAFOGO FIM 
CP

1.265.005,26 2.074.546,00 1.920.019,84 3.994.565,84  - 5.259.571,10 34.839.142,10 

FIM STARK CP 1.801.905.280,12  -  -  -  - 1.801.905.280,12 1.763.379.919,50 

FIM CREDIT CP  - 1.219.193.312,60 1.577.196.956,87 2.796.390.269,47  - 2.796.390.269,47 2.711.067.304,87 

FIM PGA CP  -  -  -  - 86.719.231,66 86.719.231,66 89.242.166,44 

Total 1.803.170.285,38 1.221.267.858,60 1.579.116.976,71 2.800.384.835,31 86.719.231,66 4.690.274.352,35 4.598.528.532,91 

*Em R$

4.4. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
MULTISETORIAL MASTER III
No exercício de 2011, o SERPROS investiu R$ 45 milhões em cotas do Fundo de Investimento em 
Direitos Creditórios Master III. No exercício de 2012, com a decretação da liquidação do Banco 
BVA, as empresas, cujo o fundo detinha o direito ao crédito, ficaram inadimplentes, levando o 
administrador a registrar a provisão para crédito de liquidação duvidosa. O Fundo continua com 
gestor de crise (Brasil Plural), em processo de negociação e recuperação dos ativos em default. 
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As amortizações das cotas estão sendo realizadas conforme o êxito obtido nas negociações junto 
aos devedores das Cédulas de Certificado Bancário (CCB). Até dezembro de 2018, o SERPROS 
recuperou o valor de R$ 32,153 milhões, que representa 70,80% do valor aportado no fundo.

FIDC MASTER III - QUADRO DE AMORTIZAÇÃO - BANCO BVA
PORTE INICIAL: R$ 45.000.000

REFERÊNCIA - DATA VALORES RECEBIDOS

ATÉ 2013 26.546.459,20

2014 1.781.633,00

2015 644.594,00

2016 249.074,00

2017 2.639.122,57

2018 4.166.647,88

TOTAL RECUPERADO 36.027.531,28

% RECUPERADA REF. APLICAÇÃO 80,06%

SALDO À RECUPERAR 8.972.468,72

% À RECUPERAR 19,94%

*Em R$

4.5. FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIP)
De acordo com a Resolução CMN 4.661, de 25 de maio de 2018, os Fundos de Investimento em 
Participação (FIP), são ativos classificados como estruturados.

Destacamos a situação até dezembro de 2018 dos FIPs alocados na carteira própria do Serpros.
Os FIPs investidos estão classificados internamente em 4 grupos distintos: (i) Fundos em período 
de desinvestimento (ICVM 578); (ii) Desvalorização de cotas em relação ao montante aportado; 
(iii) Alerta (ativos classificados internamente com real probabilidade de desvalorização); e (iv) 
Liquidado (Fundo encerrado, Patrimônio Líquido devido aos cotistas do fundo). Segue abaixo os 
FIPs seguindo essa classificação:

(i) Período de desinvestimento:

• Ático Florestal – FIP Multiestratégia;

• FIP Geração de Energia Multiestratégia;

(ii) Desvalorização de cotas considerando o valor aportado:

Investimento em alerta - Desvalorização de cotas considerando o valor aportado

Fundo Desvalorização (%)

FIP Multiestratégia LA Shopping Centers -36,71%

FIP LSH Multiestratégia -58,83%

FIP Bioenergia Multiestratégia -144,72%
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Fundo Desvalorização (%)

ETB FIP Multiestratégia -90,64%

FP2 FIP -100,00%

(iii) Alerta:

• Infra Saneamento FIP.

(iv) Liquidado:

Investimento em alerta - Liquidado

Fundo Desvalorização (%)

FIP Patriarca -96,58%

4.6. INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
A carteira imobiliária encerrou o exercício de 2018 com o montante de R$ 67,907 milhões, 
distribuídos em Aluguéis e Renda e em Outros Investimentos Imobiliários. O montante desse 
investimento está segregado entre os planos de benefícios nos seguintes percentuais: (i) PSI, 
63,20%; (ii) PSII BD, 7,30%; e (iii) PSII CD, 29,50%.

4.7. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES (EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS)
As operações com participantes correspondem a empréstimos e financiamentos imobiliários 
e seus saldos incluem principal, juros e atualização monetária na data de encerramento das 
demonstrações contábeis. O saldo de R$ 35,779 milhões está líquido da provisão crédito de 
liquidação duvidosa, registrada em função da inadimplência. O SERPROS, para a recuperação do 
crédito de R$ -7,355 milhões, contratou escritório jurídico especializado e mantém procedimentos 
administrativos de registro de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

O saldo de Financiamentos Imobiliários, no total de R$ 2,780 milhões, refere-se aos contratos 
do Sistema Financeiro Habitacional (SFH) que estão em posição de Relação de Contratos Não 
Validados (RNV) junto ao Fundo de Compensação de Variações Salarias (FCVS). O SERPROS corrige 
o saldo através de relatório emitido pela Caixa Econômica Federal. Após a validação dos valores 
serão emitidos títulos de securitizados pelo Tesouro Nacional com registro escritural na CETIP.

4.8. INVESTIMENTOS - OUTROS REALIZÁVEIS
Os direitos do SERPROS, decorrentes de decisão judicial ou de processos administrativos favoráveis 
que resultaram em crédito, totalizam o montante de R$ 68,862 milhões. Como créditos relevantes 
destacamos as Letras do Tesouro de Santa Catarina, num montante de R$ 141,003 milhões, e o 
Contrato de Confissão de Dívida Chapecó, num montante de R$ 27,859 milhões.

PSI PSII BD PSII CD 2018 2017

Letras de Santa Catarina 80.759.199 12.021.179 48.222.127 141.002.506 141.002.506 
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PSI PSII BD PSII CD 2018 2017

Contrato de Confissão 
da Dívida Chapecó 17.605.200 2.045.403 8.208.761 27.859.365 27.859.365 

*Em R$

4.9. RENTABILIDADES DOS INVESTIMENTOS
O ano de 2018 foi marcado pela reorganização dos fundos, reconhecendo e contabilizando no 
passivo investimentos malsucedidos, mas ainda mais importante na questão operacional, foi 
a delimitação e quantificação das perdas impingidas aos planos. Deste modo, pudemos ter 
transparência e medida dos desafios que temos à frente.

Em um cenário onde a taxa de juros básica começa a oscilar em níveis próximos aos dos 
padrões internacionais, conseguir alcançar as metas atuariais torna-se um desafio e tanto. Neste 
sentido, é imperativo ousar investimentos de maiores riscos em busca de maiores retornos, sem 
nunca negligenciar todos os controles gerenciais, de risco, e o uso das melhores práticas no 
gerenciamento de ativos.

É com esse espírito que as Políticas de Investimento e os Manuais de Investimento e Seleção 
de Gestores foram desdenhados, para permitir que tenhamos flexibilidade para ajustar nossas 
posições ao longo do tempo, de modo coeso buscando sempre resultados adequados às mais 
diversas situações, sempre com foco no estrito controle de risco dos investimentos.

Perfor-
mance 
Global 

das 
Carteiras 
de Inves-
timentos 

do 
SERPROS

2017 01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 2018

SERPROS 6,10 1,96 0,52 0,83 -0,09 -0,81 -1,54 -0,73 0,24 0,56 3,52 0,63 0,62 5,77

PSI 7,99 2,08 0,51 0,92 0,44 -0,44 -0,01 1,29 0,42 0,90 4,07 0,51 0,42 11,62

PSII 4,83 1,91 0,53 0,77 -0,43 -1,03 -2,49 -2,00 0,13 0,34 3,23 0,72 0,74 2,31

PSII BD 3,24 1,72 0,51 0,76 -0,60 -0,77 -3,06 -2,25 0,26 0,29 2,98 0,64 0,73 1,09

PSII CD 6,00 2,05 0,54 0,77 -0,31 -1,21 -2,10 -1,83 0,04 0,38 3,40 0,79 0,75 3,16

PGA 12,74 1,16 0,61 1,39 0,78 -0,78 0,24 1,16 0,24 0,97 1,96 0,24 0,93 9,24

META 
ATUARIAL 
- PSI

8,00 0,72 0,69 0,64 0,53 0,67 0,89 1,90 0,71 0,46 0,76 0,86 0,21 9,43

META 
ATUARIAL 
- PSII

7,89 0,71 0,68 0,63 0,52 0,66 0,89 1,89 0,70 0,45 0,75 0,86 0,20 9,34

META 
ATUARIAL 
- PGA

7,89 0,71 0,68 0,63 0,52 0,66 0,89 1,89 0,70 0,45 0,75 0,86 0,20 9,34

CDI 9,93 0,58 0,46 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49 6,42

IBOVESPA 26,84 11,14 0,52 0,01 0,88 -10,87 -5,20 8,88 -3,21 3,48 10,19 2,38 -1,81 15,04

IBrX 27,55 10,74 0,42 0,08 0,88 -10,91 -5,19 8,84 -3,13 3,23 10,42 2,66 -1,29 15,49

4.10 GOVERNANÇA DE INVESTIMENTO
A Gerência de Governança de Investimento tem por objetivo acompanhar e monitorar o ativo 
desde o investimento inicial até seu vencimento ou desinvestimento, avaliando criteriosamente 
todos os eventos ocorridos nesse período.



Relatório Anual de Atividades I SERPROS I 201813

Essa gerência monitora o andamento de todos os investimentos, mantém contatos proativos 
com todos os agentes envolvidos e participa do processo de recuperação dos ativos provisionados 
como perda; neste sentido, as ações de recuperação destas perdas estão detalhadas a partir da 
página 41 do RAI completo.

Entre as atividades dessa gerência, destacam-se: (i) visitas “in loco” aos ativos imobiliários; (ii) 
contatos proativos com os principais prestadores de serviços atinentes a cada ativo; (iii) elaboração 
de relatório mensal com a situação geral de toda carteira de investimento e conjuntura atual de 
cada ativo; (iv) acompanhamento das despesas dos fundos de investimento; (v) participação em 
assembleias e demais fóruns de discussão; (vi) elaboração de análise com parecer técnico; (vii) 
análise das demonstrações financeiras de ativos e de empresas investidas; e (viii) negociações 
com vistas à recuperação de ativos inadimplentes.

Importante destacar que para participação do SERPROS nas assembleias e reuniões dos ativos, 
são realizadas reuniões do Comitê de Aplicações (CAP), onde a sinergia dos seus participantes tem 
contribuído para as discussões técnicas que subsidiam a Diretoria Executiva-DE, nas orientações 
de voto.

Ressaltamos que os procedimentos necessários para o processo de monitoramento e 
acompanhamento dos ativo, estão sendo realizados de acordo com o Manual de Investimento 
e Manual de Seleção de Prestadores de Serviços (custodiante, administradores e gestores), 
desenvolvido no ano de 2018 pelo Gerência de Investimento (GERIN), Gerência de Controle de 
Investimento (GECOR) e pela Gerência de Governança de Investimento (GEGOI), sendo aplicado 
as melhores práticas de governança nos ativos.

Para maior transparência as informações prestadas aos participantes e assistidos, o SERPROS 
disponibiliza mensalmente na sua página na web, o Painel de Investimento, no qual os participantes 
podem acompanhar a performance dos ativos que compõe a carteira de investimento.
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5. Situação Atuarial 
dos Planos de  
Benefícios
5.1 PLANO SERPRO I - PS-I

5.1.1. Situação do plano de benefícios

Os resultados em 31/12/2018 do Plano Serpro I, comparativamente ao exercício anterior, estão 
apresentados a seguir:

Descrição 2017 2018 Variação %

Patrimônio de Cobertura 2.059.090.470,33 2.164.486.352,55 5,12%

Provisões Matemáticas 2.221.489.499,80 2.275.563.667,03 2,43%

Benefícios Concedidos 1.543.056.758,57 1.651.034.162,00 7,00%

Benefícios a Conceder 787.596.613,67 723.843.326,00 -8,09%

a Constituir (109.163.872,44) (99.313.820,97) -9,02%

Equilíbrio Técnico (162.399.029,47) (111.077.314,48) -31,60%

Ajuste de Precificação 27.978.922,62 31.120.361,79 11,23%

Equilíbrio Técnico Ajustado (134.420.106,85) (79.956.952,69) -40,52%

% Equilíbrio Técnico / Provisões Matemáticas 7,31% 4,88% -33,23%

% Equilíbrio Técnico Ajustado/ Provisões Matemáticas 6,05% 3,51% -41,93%

Duração do Passivo 10,47 10,66 1,81%

Limite Déficit Técnico Ajustado (LDTA) 143.730.370,64 151.552.540,22 5,44%

% Limite Déficit Técnico Ajustado (LDTA) 6,47% 6,66% 2,94%

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017. *Em R$

O balanço patrimonial de 31/12/2018 revela que a parcela do patrimônio de cobertura atribuída aos 
participantes e assistidos do plano monta em R$ 2.164.486.352,55, inferior às provisões matemáticas 
avaliadas em R$2.275.563.667,03, conduzindo a um déficit técnico de R$111.077.314,48. 

De acordo com o art. 29 da Resolução CNPC Nº 30/2018, de 10/10/2018, deverá ser elaborado e 
aprovado o plano de equacionamento de déficit até o final do exercício subsequente, se o déficit 
for superior ao limite calculado pela seguinte fórmula: 

Limite de Déficit Técnico Acumulado (LDTA) = 
1% x (duração do passivo - 4) x Provisão Matemática.

Já o art. 30 da referida Resolução Nº 30/2018 estabelece que o valor do Ajuste de Precificação, caso 
seja positivo, será deduzido do resultado deficitário acumulado e, caso negativo, será acrescido a 
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esse mesmo resultado para fins de equacionamento.

Assim, foram apurados a duração do passivo de 10,66 anos e Ajuste de Precificação positivo de 
R$ 31.116.693,58, observando o disposto na Instrução PREVIC Nº 10, de 30/11/2018, como também 
a Portaria Nº 86, de 1º/2/2019, que dispõe sobre a forma e prazo de envio das informações para 
apuração da duração do passivo e do ajuste de precificação.

Dessa forma, como o Limite do Déficit Técnico Acumulado é 6,66% das Provisões Matemáticas e 
o Equilíbrio Técnico Ajustado é 3,51%, não é necessária a elaboração de plano de equacionamento 
do resultado deficitário de 2018 do Plano Serpro I. 

O plano de custeio das contribuições previdenciais vigentes foi mantido para 2019.

Principais impactos no plano de benefícios no exercício de 2018

No encerramento deste exercício comparativamente a dezembro de 2017, observou-se que a 
provisão matemática de benefícios concedidos apresentou uma variação positiva de 7,00% e a 
provisão matemática de benefícios a conceder uma variação negativa de 8,09%. Tais variações 
são resultantes da conjugação de aspectos biométricos, demográficos e econômico-financeiros 
verificados no período de análise, dos quais destacam-se a alteração das premissas de Entrada em 
Invalidez, rotatividade, inflação, taxa de juros e movimentação ocorrida na massa de participantes 
em decorrência do programa de aposentadoria incentivada realizado pela patrocinadora. A 
provisão matemática a constituir, equivalente à amortização das contribuições extraordinárias 
(de 35% das contribuições normais aplicadas desde 2008), apresentou uma variação negativa de 
9,02%, também resultante da conjugação de aspectos biométricos, demográficos e econômico-
financeiros e pela amortização de um ano do período total considerado, de 16,5 anos, conforme 
apresentado no encerramento do exercício de 2015. 

A rentabilidade das cotas do plano, no exercício, foi de 11,07%, superior à exigência atuarial de 
9,43%, esta última composta pela variação do INPC no período, defasado de um mês, e juros de 
5,67% a.a. 

Adequação e aderência da taxa real de juros 

A Resolução CNPC nº 30/2018 determina que a taxa de juros real anual utilizada nas avaliações 
atuariais dos planos de benefícios corresponderá ao valor esperado da rentabilidade futura de 
seus investimentos. 

Sua adoção deve ser fundamentada em estudo técnico específico, com validade anual, 
observando os parâmetros estabelecidos pela Instrução PREVIC nº 10/2018 e seu valor deve 
estar compreendido entre os limites mínimo e máximo, calculados com base na taxa de juros 
parâmetro, na estrutura a termo de taxa de juros, bem como resultado da duração do passivo 
(duration), a para cada plano de benefícios.      

Sendo assim, foi aprovada a adoção da taxa de juros real anual para o exercício de 2019 de 5,65% 
a.a. para o PS-I. 

5.2 PLANO SERPRO II - PS-II
5.2.1 Situação do plano de benefícios

Os resultados em 31/12/2018 do Plano Serpro II, comparativamente ao exercício anterior, estão 
apresentados a seguir:
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Descrição 2017 2018 Variação %

Patrimônio de Cobertura  3.068.329.820,34  3.067.876.002,37 -0,01%

Provisões Matemáticas  2.751.969.394,28  2.833.309.264,04 2,96%

Benefícios Concedidos  758.142.156,70  861.160.870,00 13,59%

Benefícios a Conceder  1.993.827.237,58  1.972.148.394,04 -1,09%

Equilíbrio Técnico  316.360.426,06  234.566.738,33 -25,85%

Ajuste de Precificação  16.900.170,34  40.132.486,89 137,47%

Equilíbrio Técnico Ajustado  316.360.426,06  234.566.738,33 -25,85%

% Equilíbrio Técnico / Provisões Matemáticas  11,50%  8,28% -27,98%

% Equilíbrio Técnico Ajustado/ Provisões Matemáticas 11,50% 8,28% -27,98%

Duração do Passivo 12,57% 11,96% -4,85%

Limite da Reserva de Contingência  191.520.342,18  189.172.764,66 -1,23%

Reserva de Contigência 191.520.342,18 189.172.764,66 -1,23%

Reserva Especial  124.840.083,88  45.393.973,67 -63,64%

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017. *Em R$

O balanço patrimonial de 31/12/2018 revela que a parcela do patrimônio atribuída aos participantes 
do plano monta em R$3.067.876.002,37. É, portanto, superior às provisões matemáticas avaliadas 
em R$2.833.309.264,04, conduzindo ao superávit técnico de R$ 234.566.738,33. O percentual 
calculado para a reserva de contingência, de acordo com o artigo 15° da Resolução CNPC 
30/2018 para o PS-II foi de 21,96% das provisões matemáticas. Desta forma, foram contabilizados 
R$189.172.764,66 na reserva de contingência e o restante do superávit, no valor de R$ 45.393.973,67, 
foi alocado na reserva especial.

Como no exercício de 2017, o plano apresentou o terceiro ano consecutivo com reserva especial, 
foi constituído no encerramento do exercício de 2018 um Fundo de Revisão de Plano no valor 
remanescente comum de reserva especial dos anos de 2015, 2016 e 2017.

Discriminação 31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17

Superavit Técnico Acumulado 158,75 325,43 368,56 316,36

Reserva de Contigência 158,75 136,68 158,78 191,52

Reserva Especial 0 188,75 209,78 124,84

Em R$ milhões.

No encerramento de 2018 foi constituído o Fundo Previdencial Especial para Revisão do Plano 
relativo à distribuição obrigatória, no montante de R$ 124.840.083,88, cujos critérios para sua 
utilização serão definidos ao longo do exercício de 2019.

Principais impactos no plano de benefícios no exercício de 2018

Comparativamente ao fechamento do exercício anterior, o impacto na provisão matemática 
de benefícios a conceder, referente à parcela de benefício definido, foi uma variação negativa 
de 99,69%, decorrente da conjugação de aspectos biométricos, demográficos e econômico-
financeiros verificados no período de análise, dos quais destacam-se a alteração das premissas 
de tábua de mortalidade geral, entrada em invalidez e morbidez, rotatividade, inflação e 
movimentação ocorrida na massa de participantes.

Com relação à provisão matemática relativa à parcela de contribuição definida, observou-se 



Relatório Anual de Atividades I SERPROS I 201817

um aumento de 3,60%. Tal variação decorre da variação da cota do plano, de 3,36%, conjugada 
com as contribuições realizadas para o plano e a movimentação de participantes, onde destaca-
se a movimentação ocorrida com o programa de aposentadoria incentivada realizado pela 
patrocinadora em 2018.

A provisão matemática de benefícios concedidos apresentou no exercício um acréscimo de 13,59%, 
decorrente da conjugação de aspectos biométricos, demográficos e econômico-financeiros 
verificados no período de análise, dos quais destacam-se a alteração das premissas de tábua de 
mortalidade geral, inflação e movimentação ocorrida na massa de participantes em decorrência 
do programa de aposentadoria incentivada da patrocinadora.

A rentabilidade no exercício de 2017, medida pelo sistema de cotas da entidade, foi de 1,66% 
relativamente à parcela atribuível aos benefícios de risco e 3,36% no que se refere aos saldos de 
conta de participantes, enquanto a meta atuarial foi de 9,34%, composta pela variação do INPC 
no período, defasado de um mês, e juros de 5,58% a.a.

Adequação e aderência da taxa real de juros

A Resolução CNPC nº 30/2018 determina que a taxa de juros real anual utilizada nas avaliações 
atuariais dos planos de benefícios corresponderá ao valor esperado da rentabilidade futura de 
seus investimentos.

Sua adoção deve ser fundamentada em estudo técnico especifico, com validade anual, 
observando os parâmetros estabelecidos pela Instrução PREVIC nº 10/2018 e seu valor deve 
estar compreendido entre os limites mínimo e máximo, calculados com base na taxa de juros 
parâmetro, na estrutura a termo de taxa de juros, bem como resultado da duração do passivo 
(duration), a para cada plano de benefícios.

Sendo assim, foi aprovada a manutenção da taxa de juros real anual para o exercício de 2019 de 
5,58% a.a. para o PS-II.
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6. Plano de Gestão 
Administrativa (PGA)
O SERPROS, atendendo à determinação legal contida na Resolução CGPC 29/09, efetuou 
suas operações administrativas em conformidade com o Regulamento do Plano de Gestão 
Administrativa (PGA), aprovado pelo Interventor, conforme DC INTERV 06/16, em 21/12/2016.

Em 2018 o total de receitas (custeio da gestão administrativa) foi de R$ 21.777 milhões e o total de 
despesas administrativas foi de R$ 25.042 milhões.

No exercício de 2018, o fundo administrativo apresentou uma redução de R$3.265 mil 
correspondente a -3,15%, em função da sua utilização para cobertura das Despesas Administrativas.

Detalhamento - Gestão Administrativa 2018 2017

Fundo Administrativo do Exercício Anterior 103.557 100.641

  Custeio da Gestão Administrativa 21.777 27.196

  Despesas Administrativas -25.042 -24.280

Pessoal e Encargos -17.295 -14.839

Treinamentos / congressos e seminários -303 -271

Viagens e estadias -550 -413

Serviços de terceiros -3.144 -3.843

Despesas gerais -1.122 -1.134

Depreciações e amortizações -855 -1.149

Tributos -1.630 -1.841

Outras Despesas -143 -790

Aumento/Diminuição do Fdo Administrativo -3.265 2.916

Fundo Administrativo do Exercício Atual 100.292 103.557

*em R$ Mil
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7. Mensagem Final

Esperamos que o presente Resumo do Relatório Anual de Informações 2018  tenha cumprido 
o seu objetivo de apresentar as informações relevantes da entidade de forma clara e objetiva, 
enquanto um instrumento de transparência o qual oferece aos participantes e assistidos uma 
melhor compreensão sobre a gestão do Fundo e que lhes permita fazer análises precisas e 
alinhadas às nossas ações sobre a saúde financeira da entidade, bem como a segurança situação 
atuarial e patrimonial dos planos de benefícios previdenciários do fundo.

A versão completa do RAI 2018 está disponível no site Institucional, no menu Publicações.
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