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APRESENTAÇÃO

Ao longo desse ano, o SERPROS tem muito do que se orgulhar. Sem dúvida, o cenário econô-

mico foi de desafio não só para a nossa instituição, como para todas as Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (EFPC). No entanto, a competência do fundo de pensão fez com 

que o SERPROS conseguisse, entre outros, ultrapassar a meta atuarial do PS-II e subir quatro 

posições no ranking da Associação Brasileira de Previdência Complementar (Abrapp), de 2010 a 

2014, chegando a 23ª colocação.

Resultados que, sem dúvida, comprovam a qualidade e o empenho desta gestão. No entanto, 

outras realizações, nem sempre visíveis aos participantes, também contribuíram para que a en-

tidade conseguisse bons resultados. 

Medidas como modernização do parque tecnológico, aumento do número de profissionais com 

especialização e alteração no organograma da empresa garantiram a melhoria dos processos in-

ternos da entidade. Através desse relatório, o participante e pensionista tem acesso minucioso 

aos números e ações do SERPROS, prova do comprometimento da gestão em zelar pelo futuro 

dos participantes e assistidos.

Boa leitura.
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GESTÃO CONTÁBIL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis.
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As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis.
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As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis.

As notas explicativas estão disponíveis no RAI completo de 2015, a partir da página 38, http://

www.serpros.com.br/wp-content/uploads/2015/05/SERPROS_RAI_2014.pdf
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RESULTADOS DE INVESTIMENTOS 
SERPROS
Em 2014 o SERPROS teve um crescimento de 12,68% comparado ao ano de 2013, o patrimônio 

saiu de  R$ 4.091.474 mil para R$ 4.610.259 mil, o que permitiu ao SERPROS manter a 23ª posi-

ção no ranking da  Associação Brasileira das Entidades de Fechada de Previdência Complemen-

tar (Abrapp), frente a 269 EFPC ranqueadas.

Os resultados dos planos administrados pelo SERPROS é consequência do esforço conjunto e 

sinérgico iniciado em meados de 2013 com a reestruturação das áreas de investimentos e mu-

danças na estratégia dos investimentos.

A carteira consolidada das EFPC, conforme Consolidado Estatístico divulgado pela ABRAP no 

fechamento de 2014, obteve a rentabilidade de 7,07%. No mesmo período, a rentabilidade do 

SERPROS foi de 12,32%, conforme abaixo:

RENTABILIDADE 2014

Acumulado

Consolidado EFPC

SERPROS Consolidado

7,07%

12,32%

O desempenho da economia brasileira, aliado às incertezas no cenário externo, ditou o compor-

tamento do mercado financeiro, que se caracterizou pela elevação das taxas de juros, favoreceu 

o segmento de renda fixa, uma vez que o segmento de renda variável fechou o ano com resul-

tado acumulado negativo, mesmo com essa conjuntura, não foi possível superar a meta atuarial 

dos planos, porém conseguimos superar a média das EFPC.
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O quadro abaixo demonstra as rentabilidades dos planos administrados pelo SERPROS no ano 

de 2014.

RENTABILIDADES POR SEGMENTO 2014

Planos

Consolidado EFPC

Plano Serpros I - PSI BD

7,07%

Acumulado RF RV Estruturado

Plano Serpros II - PSII BD

Plano Serpros II - PSII CD

Plano de Gestão Administrativa - PGA

11,55%

13,39%

12,39%

14,66%

11,86%

12,30%

14,04%

13,71%

14,66%

-4,70%

-0,65%

-0,76%

-0,62%

00,00%

ND

3,80%

11,17%

12,43%

00,00%

Imoveis

14,52%

11,97%

11,97%

11,97%

00,00%

OP Participantes

ND

22,92%

62,93%

30,50%

00,00%

Meta Atuarial

12,07%

12,45%

11,38%

11,38%

12,77%

ND: Não divulgado pela ABRAPP

No período, o desempenho do segmento de renda fixa dos planos administrados pelo SERPROS 

superou a média das EFPC, que ficou em 11,86%.

RENTABILIDADES

RENDA FIXA

O Ibovespa em 2014 desvalorizou 2,91% enquanto que a média das EFPC tiveram desvalorização 

de 4,70%. Os planos administrados pelo SEPROS, mais uma vez superou o Ibovespa bem como a 

média das EFPC,  fechando o ano em -0,64%.

RENDA VARIÁVEL

A carteira de imóveis ficou abaixo da média das EFPC. O resultado pode ser explicado pelo fran-

co desempenho da economia brasileira, que tem influenciado os resultados dos imóveis destina-

dos à renda. Os alugueis são corrigidos anualmente pelo IGPM do ano anterior o que provoca o 

descasamento dos fluxos de recebimentos dos alugueis frente à meta atuarial.

IMÓVEIS
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A carteira de empréstimos é pequena, não ultrapassando 1,50% dos recursos garantidores. Porém 

as rentabilidades são bem superiores as metas atuariais dos planos.

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

Abaixo, a distribuição dos investimentos dos planos por segmentos:

PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS NAS CARTEIRAS DOS PLANOS

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PS I

Renda fixa: 89,54%

Renda variável: 4,14%

Estruturados: 2,30%

Imóveis: 2,68%

Op c/ particpantes: 1,33%
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DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PSII BD

Renda fixa: 84,42%

Renda variável: 1,96%

Estruturados: 12,95%

Imóveis: 0,53%

Op c/ particpantes: 0,14%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PSII CD

Renda fixa: 76,02%

Renda variável: 7,61%

Estruturados: 13,76%

Imóveis: 1,33%

Op c/ particpantes: 1,28%
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DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PGA

Renda fixa: 100%

ALOCAÇÃO X POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Segmentos

Renda Fixa

Renda 
Variável

60,0%

Investimentos
Estruturados

Imóveis

Direcionamento aprovado pelo CDE - Política de Investimentos 2014

PS I PS II BD PS II CD PGA Consolidado

Investimentos
no Exterior

Operações com 
Participantes

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100%

13,50%

8,0%

3,0%

5,0%

15,0%

85,66%

6,89%

3,58%

0,0%

2,55%

1,32%

89,54%

4,14%

2,30%

0,0%

2,68%

1,33%

84,42%

1,96%

12,95%

0,00%

0,53%

0,14%

60,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100%

5,0%

20,0%

2,0%

5,0%

15,0%

85,04%

0,0%

14,30%

0,00%

0,56%

0,10%

76,02%

7,61%

13,76%

0,00%

1,33%

1,28%

55,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100%

20,0%

20,0%

3,0%

5,0%

15,0%

74,24%

10,88%

12,30%

0,00%

1,43%

1,15%

100%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

83,59%

4,84%

8,89%

0,0%

1,65%

1,02%

100%

70,0%

20,0%

10,0%

8,0%

15,0%

No encerramento do exercício de 2014 os segmentos de investimentos encontravam-se enquadra-

dos perante as Políticas de Investimentos dos Planos, bem como com a Resolução CMN 3.792/2009.

LI LS Alocação
Objetivo

Atual LI LS Alocação
Objetivo

Atual LI LS Alocação
Objetivo

Atual LI LS Alocação
Objetivo

Atual Atual Limite 
Legal
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ASPECTOS ATUARIAIS DOS 
PLANOS DE BENEFÍCIOS PSI E PSII
PLANO SERPRO - PSI

O Plano de Benefícios SERPRO - PSI é estruturado na modalidade de Benefício Definido, cujas 

Provisões Matemáticas são avaliadas segundo o regime financeiro de capitalização, está fechado a 

novas adesões (em extinção) desde 1996 e foi saldado em 1º de abril de 2013.

O Balanço Patrimonial de 31/12/2014 apresentou um déficit técnico de R$57.314.715,82. O princi-

pal motivo para a reversão do resultado do plano de positivo para deficitário foi a alteração da taxa 

de juros que passou de 5,75% a.a. para 5,41% a.a., segundo os critérios legais vigentes. Além disso, 

em 2014, a rentabilidade alcançada de 11,50% a.a. foi inferior à meta atuarial de 12,45% a.a.

O CNPC - Conselho Nacional de Previdência Complementar publicou resolução que prevê sobre o 

ajuste de precificação do ativo dos planos de benefícios. Tal ajuste deverá ser considerado para fins 

de equacionamento de déficit. No caso do PSI, esse ajuste de precificação do ativo impactou positi-

vamente reduzindo o déficit a ser equacionado para R$26.126.095,27. 

Como esse déficit técnico é inferior ao limite legal de dez por cento das Provisões Matemáticas, 

de acordo com a Resolução CGPC Nº 26 de 2008, a Entidade pode aguardar até o final do exercício 

subsequente ao da apuração do terceiro resultado deficitário anual consecutivo, contado a partir 

de 2014, para elaborar e aprovar o plano de equacionamento do déficit.

A cobertura das Provisões Matemáticas face ao Ativo Líquido Patrimonial é de 98,62% em dezem-

bro de 2014. O estudo de gerenciamento entre o ativo e o passivo do plano (ALM – Asset Liability 

Management) não identificou pontos de iliquidez. O que indica que a Entidade possui recursos para 

pagar os benefícios do plano ao longo do tempo.

Desde o Saldamento os riscos inerentes ao plano foram minimizados, já que deixou de ser depen-

dente do nível salarial dos participantes ativos e do valor do benefício do INSS. Contudo, como o 

plano é da modalidade de Benefício Definido, dependente da rentabilidade patrimonial, deve-se 

manter o monitoramento constante, visando o equilíbrio do plano.

Com a nova legislação que trata sobre a definição da taxa de juros, devem-se observar os limites 

mínimos e máximo para a meta atuarial, sendo que pelo novo critério esses limites poderão variar 

anualmente.
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PLANO SERPRO II - PSII

O Plano de Benefícios SERPRO II – PS II é estruturado na modalidade de Contribuição Variável, 

sendo de Contribuição Definida na fase de acumulação dos benefícios programados e de Benefí-

cio Definido para os benefícios de riscos e na fase de recebimento dos benefícios.

O Balanço Patrimonial de 31/12/2014 contabilizou um superávit técnico de R$158.754.572,66, 

alocado na Reserva de Contingência. Este plano possui superávit desde 2010, quando foi feita a 

reversão do Fundo de Oscilação de Risco, no valor de R$106.938.664,57. A manutenção da po-

sição superavitária decorre principalmente de aspectos conjunturais referentes à meta atuarial, 

que deve seguir os limites impostos pela legislação, estando a atual meta abaixo da rentabilida-

de projetada para os ativos financeiros do plano.

A redução de 22,84% observada no superávit do plano de dezembro 2013 para dezembro 2014 

deve-se principalmente às alterações das premissas de taxa de juros, crescimento salarial e a re-

versão de R$51.571.911,80 para o Fundo de Revisão de Plano, passando a totalizar o montante 

de R$ 95.203.925,84 nesse fundo, cuja constituição foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da 

Entidade, com reversão de valores em 31/12/2013, equivalente à reserva especial de 2010, e em 

31/12/2014, equivalente à totalidade da reserva especial do exercício de 2011, limitada ao valor 

de 31/12/2014.

O plano de custeio referente à parcela de benefício definido do PSII, será redimensionado em 

função da distribuição do superávit, que deverá ser submetida à prévia manifestação do patroci-

nador e dos órgãos responsáveis pela sua supervisão, coordenação e controle, além da aprova-

ção da Superintendência de Previdência Complementar.

Não foram identificados pontos de insuficiência de cobertura no estudo de gerenciamento en-

tre o ativo e o passivo do plano (ALM – Asset Liability Management). O que indica que a Entida-

de possui recursos para pagar os benefícios do plano ao longo do tempo.

Com a nova legislação que trata sobre a definição da taxa de juros, devem-se observar os limites 

mínimos e máximos para a meta atuarial, sendo que pelo novo critério esses limites poderão 

variar anualmente.
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA 
DO SERPROS

As alterações econômicas e sociais ocorridas no Brasil e no mundo nas duas últimas décadas 

trouxeram novos desafios para a manutenção da segurança econômica dos indivíduos e famílias. 

No sistema de previdência complementar as preocupações recaem sobre a segurança para a 

inatividade laboral, exigindo que ações educativas sejam conduzidas para fomentar a adesão, o 

aumento do nível de contribuição nos planos de benefícios disponíveis e para qualificar as suas 

escolhas previdenciárias.

Aento às mudanças do mercado, às boas práticas de gestão das Entidades Fechadas de Previ-

dência Complementar - EFPC e as legislações, o SERPROS participa do Programa de Educação 

Financeira e Previdenciária desde 2009. Desde lá, foram realizadas diversas ações para disse-

minar o conhecimento referente aos assuntos inerentes à Previdência Complementar para os 

empregados da Entidade, do Patrocinador, sendo eles participantes ou potenciais participantes, 

obedecendo os critérios estabelecidos pela Superintendência Nacional de Previdência Comple-

mentar (Previc).

A Previc é incentivadora e parceira das iniciativas de educação das EFPCs. Através da Instrução 

Previc nº 11/2014, estabeleceu no Art. 3º que “os programas e as ações de educação financeira 

e previdenciária executados pelas EFPC serão objeto de acompanhamento pela fiscalização e 

incluídos como critérios afirmativos no Programa Anual de Fiscalização – PAF”.

Em 2014, o SERPROS, alinhando os objetivos estratégicos da Entidade, as expectativas da Previc 

com relação aos programas de educação previdenciária e financeira dos Fundos de Pensão e a 

oportunidade de parceria com o Patrocinador, desenvolveu um curso na modalidade EaD.
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CURSO EAD

Primeiro curso na modalidade EaD, desenvolvido em parceria com o Patrocinador, denominado 

SERPROS - Plano Serpro II - PS-II: Previdência Complementar do Serpro. O lançamento foi em 

novembro de 2014, para uma turma inicial (SERPROS: GECOM, GEREL, GEPES – Serpro: Gestão 

de Pessoas das principais regionais), indicada com o objetivo de capacitar as áreas estratégicas 

no atendimento aos participantes e assistidos.

Conforme estabelecido no Planejamento Educacional, o curso tem como objetivos educacionais 

capacitar os alunos para melhor aproveitamento da Previdência Complementar; diferenciar 

previdência fechada e aberta; saber o que é contribuição paritária; entender a diferença entre 

contribuição para saldo da conta de participantes e contribuição de risco; entender o que é a 

contribuição variável e como funcionam a portabilidade e as questões tributárias. Os participan-

tes da ação educacional são os empregados do Serpro, empregados do SERPROS e empregados 

de Gestão de Pessoas dos Patrocinadores.

O curso foi avaliado pela turma inicial como “Muito Satisfatório” e a oferta de novas turmas 

ocorrerão no primeiro semestre de 2015.

SUSTENTABILIDADE
Atento à visão de longo prazo que norteia uma entidade fechada de previdência complementar, 

o Comitê de Sustentabilidade tem criado ações com o intuito não só de contribuir para o desen-

volvimento mais equânime das relações de trabalho do SERPROS, mas também com melhores 

práticas de governança que garantam a perenidade da instituição.

Para atingir tais objetivos, o Comitê de Sustentabilidade integra a Comissão Técnica Nacional de 

Sustentabilidade, da Abrapp, além de participar de eventos externos sobre o tema. O comparti-

lhamento das informações cria uma rede positiva de discussão entre os envolvidos, fomentando 

a implantação de melhores práticas. Entre as ações mais relevantes do Comitê nos últimos dois 

anos, destacam-se:

• Relatório de Sustentabilidade: em  sintonia com as práticas adotadas por Entidades Fechadas 

de Previdência Complementar, o SERPROS está desenvolvendo o seu primeiro relatório de sus-

tentabilidade;
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• Programa de Pro-Equidade de Gênero e Raça: ao realizar ações que contribuem para promover 

a igualdade de oportunidades dentro da empresa, o SERPROS conquistou o 4º Selo de Pró-Equi-

dade de Gênero e Raça. Em 2014, a entidade avançou no programa e decidiu concorrer ao Selo 

da 5ª edição, que será entregue às instituições que implementarem as ações a que se compro-

meteram junto à Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República.

• Programa de Educação Financeira e Previdenciária: Em 2014, o SERPROS, alinhando os objeti-

vos estratégicos da entidade às expectativas do programa de Educação  Financeira e Previdenci-

ária da Previc e a oportunidade de parceria com o patrocinador, desenvolveu o curso SERPROS 

- Plano Serpro II - PS-II: Previdência Complementar do Serpro na modalidade a distância.
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