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1.APRESENTAÇÃO

Em cumprimento à Instrução Previc nº 22, de 15 de abril de 2015, o Serpros apresenta o Resumo do Re-

latório Anual de Informações (RAI) de 2016. 

Este resumo tem por fi nalidade destacar aos participantes e assistidos informações em linguagem simples 

e acessível, que permitam a análise precisa dos resultados dos planos de benefícios frente aos objetivos 

traçados, saúde fi nanceira, atuarial e patrimonial, o número de participantes, a rentabilidade no exercício, 

além dos fatos relevantes ocorridos no exercício, em consonância com o pilar da transparência que deve 

nortear a administração da Entidade.

Boa leitura!
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2.GOVERNANÇA CORPORATIVA

Dentre os fatos relevantes ocorridos no ano de 2016, destaca-se a intervenção decretada pela Superin-

tendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).

O regime especial de administração denominado “intervenção”, nos termos da Lei Complementar nº 

109/2001, quando decretada pela Previc, tem o propósito de resguardar os direitos dos participantes e 

assistidos, sempre que verifi cada qualquer das situações previstas na legislação. 

Por meio da Portaria nº 406, de 6 de setembro de 2016, a Previc nomeou Walter de Carvalho Parente 

para exercer a função de Interventor no Serpros, considerando a sua experiência adquirida em atuação 

anterior em outras entidades.

Em 2016 foi iniciado o processo eleitoral para a escolha dos representantes dos participantes e dos assis-

tidos nos conselhos Deliberativo e Fiscal da Entidade, de acordo com as disposições legais e estatutárias. 

Contudo, por força de decisão judicial proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Comercial de Belém do Pará 

(processo nº 0685648-43.2016.8.14.0301), o processo eleitoral foi suspenso em novembro de 2016. 

Durante a intervenção foram implantadas melhorias nos processos e controles internos da Entidade, es-

pecialmente na gestão dos investimentos.
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2.1 PROPOSTAS DE ALTERAÇÕES DE 
REGULAMENTO DE PLANO E DO ESTATUTO E 
CELEBRAÇÃO DE TERMOS DE ADESÃO
Em abril de 2016, expediu-se o OF INTERV 136/2016 para submeter à análise e manifestação da Patro-

cinadora a proposta de alterações no regulamento do plano de benefícios.

Em janeiro de 2016, expediu-se o OF INTERV 010/2016 para submeter à análise e manifestação da Pa-

trocinadora sobre as seguintes propostas de alterações no Estatuto do Serpros: a) inclusão de dispositivos 

que regulamentam os critérios de adesão de novos Patrocinadores e Instituidores que vierem a fi rmar 

convênios de adesão com o Serpros, conforme dispõe o art. 12 da Lei Complementar Nº 109/2001; e b) 

alteração da composição da Diretoria Executiva para reduzir a quantidade de quatro para três diretorias.

Considerando que a legislação em vigor exige a formalização de Termo de Adesão para que uma Entida-

de Fechada de Previdência Complementar (EFPC) exerça também a condição de patrocinador de plano 

de benefícios em prol de seus próprios empregados, o que não era exigido na época da constituição do 

Serpros, foram encaminhados os Termos de Adesão do Serpros aos planos de benefícios (Plano Serpro 

I – PS-I e Plano Serpro II – PS-II) à Previc em 20/4/2016, requerendo a aprovação do instrumento.
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Quantidade em 31 de dezembro de 2016:

3.DADOS PREVIDENCIÁRIOS – ESTATÍSTICA DE 
PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E DEPENDENTES

PLANO SERPRO I – PS-I PLANO SERPRO II – PS-II

Saldados: 2.520 Ativos: Incluindo Migrados: 5.772
Autopatrocinados: 23 Ativos: Oriundos do PS-I Saldado: 2.053
Auxílio Doença/Acidente de Trabalho: 10 Autopatrocinados: 39 
Aposentadoria programada: 2.442 Auxílio Doença: 45
Invalidez: 455 Aposentadoria programada: 378
Pensão por Morte: 593 Invalidez: 70
Pecúlio por Morte: 43 Pensão por Morte: 92
Benefi ciários de Pensão: 685 Pecúlio por Morte: 10
Total Dependentes: 10.914 Benefi ciários de Pensão: 130

TOTAL DEPENDENTES: 14.352
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4.PARECERES ATUARIAIS

O Balanço Patrimonial de 31/12/2016 revela que a parcela do patrimônio atribuída aos participantes do 

plano monta em R$ 2.045.494 bilhões. É inferior às provisões matemáticas avaliadas em R$ 2.135.609 

bilhões, conduzindo a um défi cit técnico de R$ 90.114 milhões. 

O principal motivo da redução do défi cit foi a alteração da taxa de juros que passou de 5,69% a.a. para 

5,94% a.a., reduzindo em R$ 53.371 milhões as provisões matemáticas do plano. 

Conforme art. 10 da Instrução Previc 19/2015, para fi ns de equacionamento de défi cit deverá ser con-

siderado o equilíbrio técnico ajustado constante das informações complementares do Demonstrativo do 

Ativo Líquido por Plano de Benefícios. Após o ajuste do ativo, o PS-I apresenta um défi cit no valor de R$ 

69.865 milhões. A cobertura das provisões matemáticas face ao ativo líquido patrimonial é de 96,73% em 

dezembro de 2016.

Considerando o equilíbrio técnico ajustado, observado no encerramento do exercício de 2016, o plano 

ainda apresenta insufi ciência patrimonial. De acordo com a Resolução CGPC 26/2008, alterada pela Reso-

lução CNPC 22/2015, o plano de equacionamento deverá ser elaborado e aprovado até o fi nal do exercício 

subsequente se o défi cit for superior ao limite calculado pela seguinte fórmula: 

Limite de Défi cit Técnico Acumulado = 1% x (duração do passivo – 4) x Provisão Matemática

Aplicando a fórmula acima, como a duração do passivo do PS-I é de 10,5 anos, temos que o limite do défi -

cit acumulado é de 6,5% do valor da provisão matemática. Como o défi cit técnico ajustado, equivalente a 

3,27% do valor da provisão matemática do plano, é inferior ao limite previsto para equacionamento, não 

é necessária a elaboração de plano de equacionamento.

4.1.1 SITUAÇÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS

4.1 PLANO DE BENEFÍCIOS SERPRO I - PS-I
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No fechamento deste exercício, comparativamente a dezembro de 2015, observou-se que a provisão ma-

temática de benefícios concedidos apresentou uma variação positiva de 15,68% e a provisão matemática 

de benefícios a conceder, uma variação negativa de 9,16%. Tais variações são resultantes da conjugação 

de aspectos biométricos, demográfi cos e econômico-fi nanceiros verifi cados no período de análise, dos 

quais destacam-se a alteração das premissas de juros e infl ação e a movimentação ocorrida na massa 

de participantes em decorrência do programa de aposentadoria incentivada implementado pela patroci-

nadora. A provisão matemática a constituir, equivalente à amortização das contribuições extraordinárias 

(de 35% das contribuições normais aplicadas desde 2008), apresentou uma variação de 1,33%, também 

resultante da conjugação de aspectos biométricos, demográfi cos e econômicos-fi nanceiros e pela amorti-

zação 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 12,96%, inferior à exigência atuarial de 13,50%, 

esta última composta pela variação do INPC no período, defasado de um mês, e juros de 5,69% a.a.

4.1.2 PRINCIPAIS IMPACTOS NO PLANO DE BENEFÍCIOS NO 
EXERCÍCIO DE 2016

4.1.3 ADEQUAÇÃO E ADERÊNCIA DA TAXA REAL DE JUROS 

A Resolução CGPC 18/2006, alterada pela Resolução CNPC 15/2014, prevê a adoção de limites máximo e 

mínimo de taxa de juros, calculados com base na taxa de juros parâmetro específi ca para cada plano de 

benefícios, apurada de acordo com a Estruturas a Termo de Taxa de Juros e com o resultado da duração 

do passivo (duration) do plano.       

O estudo do casamento de ativo e passivo, denominado Asset Liability Management (ALM), projeta uma 

carteira ótima, a partir do fl uxo do passivo e dos investimentos e desinvestimentos da carteira do plano.

Sendo assim, fundamentada em estudo técnico específi co realizado, em conformidade com os critérios 

dispostos nas Resoluções CNPC 15 e 16 de 2014 e Instrução Previc 23 de 2015, foi aprovada a adoção da 

taxa de juros real para o exercício de 2017 de 5,94% a.a. para o PS-I. 



PÁGINA 92017 © Serpros Fundo Multipatrocinado | Todos os direitos reservados

O balanço patrimonial de 31/12/2016 revela que a parcela do patrimônio atribuída aos participantes do 

plano monta em R$ 3.025.447 bilhões. É, portanto, superior às provisões matemáticas avaliadas em R$ 

2.656.880 bilhões, conduzindo ao superávit técnico de R$ 368.567 milhões. O percentual calculado para 

a reserva de contingência, de acordo com o artigo 7° da Resolução CGPC 26/2008 alterado pelo artigo 

1° da Resolução CNPC 22/2015, para o plano PS-II foi de 22,5% das provisões matemáticas. Desta forma 

foram contabilizados R$ 158.783 milhões na reserva de contingência e o restante do superávit, no valor 

de R$ 209.784 milhões, foi alocado na reserva especial.

O incremento observado no superávit do plano, em relação ao encerramento do exercício anterior, de R$ 

43.136 milhões, foi devido principalmente à alteração das premissas de juros e da movimentação ocorrida 

no plano. 

O plano PS-II possui superávit desde de 2010, quando foi feita a reversão do Fundo de oscilação de risco, 

no valor de R$ 106.939 milhões. Desde então, o superávit do plano aumentou, indicando que esse resulta-

do superavitário era decorrente de aspectos não só conjunturais, mas também estruturais, e que o plano 

de custeio praticado estava superdimensionado para a massa de participantes. Com a implementação das 

alterações regulamentares do plano, em abril de 2013, o plano de custeio foi ajustado às necessidades de 

cobertura do plano de benefícios.

De acordo com o art. 20 § 2º da LC 109/2001 e Resolução CGPC 26/2008, que dispõe sobre a apuração, 

destinação e utilização de superávit, a revisão do plano de benefícios é obrigatória após o decurso de três 

exercícios consecutivos, a partir da constituição da reserva especial, devendo ser integralmente destinado 

o valor apurado a título de reserva especial há mais de três exercícios.

Em função da revisão obrigatória, foi realizada em dezembro/2013 a constituição do Fundo de Revisão 

de Plano, no valor de R$ 39.172 milhões. Em dezembro de 2014 o resultado apresentado ainda indicava 

constituição de Reserva Especial. Dessa forma, foi revertido novo valor para o Fundo de Revisão de Plano 

em dezembro/2014, no montante de R$ 51.572 milhões. Durante o exercício de 2015 o fundo de revisão 

de plano foi consumido em sua totalidade para recomposição da reserva de contingência. Como o plano 

encerrou o exercício de 2014 sem reserva especial, só há obrigatoriedade de revisão do plano após o 

decurso de três exercícios consecutivos, a partir da constituição da reserva especial, ou seja, a partir de 

2015.

4.2.1 SITUAÇÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS

4.2 PLANO DE BENEFÍCIOS SERPRO II – PS-II
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Comparativamente ao fechamento do exercício anterior, o impacto na provisão matemática de benefícios 

a conceder, referente à parcela de benefício defi nido, foi uma variação positiva de 9,07% decorrente da 

conjugação de aspectos biométricos, demográfi cos e econômico-fi nanceiros verifi cados no período de 

análise.

Com relação à provisão matemática relativa à parcela de contribuição defi nida, observou-se um aumento 

de 7,63%. Tal variação decorre da rentabilidade alcançada pelos ativos do plano, de 10,99%, conjugada 

com as contribuições realizadas para o plano e a movimentação de participantes, onde destaca-se a mo-

vimentação ocorrida com o programa de aposentadoria incentivada implementado pela patrocinadora 

em 2016.

A provisão matemática de benefícios concedidos apresentou no exercício um acréscimo de 23,12%, de-

corrente da conjugação de aspectos biométricos, demográfi cos e econômico-fi nanceiros verifi cados no 

período de análise, dos quais destaca-se a alteração da premissa de juros e a movimentação ocorrida em 

decorrência do programa de aposentadoria incentivada da patrocinadora. 

A rentabilidade no exercício de 2016, medida pelo sistema de cotas da Entidade, foi de 11,47% relativa-

mente à parcela atribuível aos benefícios de risco e 10,99% no que se refere aos saldos de conta de par-

ticipantes, enquanto a meta atuarial foi de 13,60%, composta pela variação do INPC no período, defasado 

de um mês, e juros de 5,78% a.a.

A Resolução CGPC 18/2006, alterada pela Resolução CNPC 15/2014, prevê a adoção de limites máximo e 

mínimo de taxa de juros, calculados com base na taxa de juros parâmetro específi ca para cada plano de 

benefícios, apurada de acordo com a Estruturas a Termo de Taxa de Juros e com o resultado da duração 

do passivo (duration) do Plano.       

O estudo do casamento de ativo e passivo, denominado ALM, projeta uma carteira ótima, a partir do fl uxo 

do passivo e dos investimentos e desinvestimentos da carteira do plano.

Sendo assim, fundamentada em estudo técnico específi co realizado, em conformidade com os critérios 

dispostos nas Resoluções CNPC 15 e 16 de 2014 e Instrução Previc 23 de 2015, foi aprovada a adoção da 

taxa de juros real para o exercício de 2017 de 5,83% a.a. para o PS-II. 

4.2.2 PRINCIPAIS IMPACTOS NO PLANO DE BENEFÍCIOS NO 
EXERCÍCIO DE 2016

4.2.3 ADEQUAÇÃO E ADERÊNCIA DA TAXA REAL DE JUROS
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5.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 dcisão DC 04/15, em 22/12/2015.

Em 2016 o total de receitas (custeio da gestão administrativa) foi de R$ 35.787 milhões e o total de des-

pesas administrativas foi de R$ 24.193 milhões.

O fundo administrativo sofreu uma variação positiva de 13% com relação ao fechamento de 2015. Esse 

acréscimo de R$ 11.594 milhões foi em razão, principalmente, da rentabilidade positiva do Fundo de 

Investimento do PGA e do trabalho de reestruturação do Serpros, com a consequente redução das des-

pesas administrativas. Esta rentabilidade ocorreu devido à estratégia de aquisição, no 3º e 4º trimestres 

de 2015, durante a intervenção, de títulos públicos para a carteira, conseguindo aproveitar o excelente 

momento de mercado. Foram dois fatores principais para a rentabilização: (i) nos títulos marcados a mer-

cado, a melhora das expectativas econômicas fez com que as taxas desses títulos caíssem, impactando 

positivamente a carteira; (ii) na parcela da curva, o rendimento está fi xado em IPCA 7,55% aa, com venci-

mento apenas em 2023 (o índice de referência é INPC + 5,78%).

O fundo administrativo do PGA tem por fi nalidade garantir o pagamento das despesas excedentes rela-

tivas à manutenção da estrutura administrativa do Serpros. A constituição do fundo representa a sobra 

entre o total de receitas e o total de despesas no exercício.

DESCRIÇÃO 2016 2015

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior  89.047  87.648 
1. Custeio da Gestão Administrativa  35.787  27.584 
2. Despesas Administrativas  (24.193)  (26.124)
   Pessoal e Encargos  (14.213)  (15.037)
   Treinamentos/Congressos e Seminários  (354)  (268)
   Viagens e Estadias  (372)  (378)
   Serviços de Terceiros  (3.665)  (4.873)
   Despesas Gerais  (1.248)  (1.239)
   Depreciações e Amortizações  (1.155)  (1.133)
   Tributos  (2.109)  (1.721)
   Outras Despesas  (1.077)  (1.475)
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas  -  (61)
4. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo  11.594  1.399 
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual  100.641  89.047 
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Em 2016 foram aprovadas pelo interventor as revisões das Políticas de Investimento, em vigor a partir 

de 25/04/2016, tendo validade de abril de 2016 a dezembro de 2020. As Políticas de Investimento foram 

elaboradas visando atingir e preservar o equilíbrio atuarial, a segurança e a solvência dos planos de bene-

fícios, estabelecendo os princípios e diretrizes a serem seguidos na gestão dos investimentos dos recur-

sos correspondentes às respectivas reservas técnicas, fundos e provisões. Para a sua elaboração foram 

consideradas a Resolução do CMN nº 3.792, de 24 de setembro de 2009, a Resolução Bacen nº 4.449, de 

20 de novembro de 2015, Resolução CGPC nº 04, de 30 de janeiro de 2002, e respectivas alterações, a 

Resolução CGPC nº 07, de 4 de dezembro de 2003, e alterações posteriores, a Instrução Previc nº 02, de 

18 de maio de 2010 e Instrução Previc nº 06, de 14 de dezembro de 2011.

A Entidade possui, também, um Comitê de Aplicações (CAP) de natureza consultiva e de caráter perma-

nente, sendo diretamente subordinado à Diretoria Executiva a fi m de subsidiá-la 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 imobiliá-

rios, empréstimos e fi nanciamentos, depósitos judiciais/recursais e outros realizáveis e encerrou o exercí-

cio de 2016 com o montante de R$ 5.400.744 bilhões, conforme detalhamento a seguir:

6.INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS – CONSOLIDADO 2016 2015

Fundos de Investimento  5.095.946  4.566.604 
     Ações  219.009  210.357 
     Multimercado  4.390.402  3.934.759 
     Direitos Creditórios  979  730 
     Participações  485.556  420.758 
Derivativos  -  837 
Investimentos Imobiliários  78.285  78.685 
Empréstimos e Financiamentos  53.227  50.495 
Depósitos Judiciais/Recursais  19  19 
Outros Realizáveis  173.267  173.257 

TOTAL  5.400.744  4.869.897 
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O saldo de R$ 5.095.946 bilhões está segregado nos segmentos de Renda Variável (Fundos de Investimen-

to em Ações); de Renda Fixa (Fundos de Investimento Multimercado); de Fundos de Investimento em Di-

reitos 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.

6.1 FUNDOS DE INVESTIMENTO

Títulos Públicos  
3.961.463

77,74%

Ativos Privados  
1.134.483

22,26%

Alocações em Fundos de Investimento (em R$ Mil)

2016 2015

Títulos Públicos  3.961.463  3.137.476 
NTN-C (IGP-M)  706.788  659.571 
NTN-B (IPCA)  3.045.817  2.321.319 
LTN-Over (Compromissadas)  208.858  156.586 
Ativos Privados  1.134.483  1.429.128 
Certifi cado de depósito bancário (CDB)  101.640  88.911 
Letras fi nanceiras subordinada (LFS)  31.185  29.188 
Debêntures  292.252  380.865 
DPGE  -  193.112 
CCI  -  - 
FI-RF (Hungria)  4.006  4.337 
Valores a Receber/Pagar  (144)  (173)
Fundo de Investimentos em Ação - FIA  219.009  210.357 
Fundo Multimercado  -  101.043 
Direitos Creditórios  979  730 
Estruturados - Fundo de Investimento em Participação  485.556  420.758 

TOTAL  5.095.946  4.566.604 
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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 pelo BEM DTVM e estão 

custodiados no Banco Bradesco.

Ao fi nal do exercício apurou-se o montante de R$ 219.009 milhões em fundos de investimento em ações, 

conforme tabela abaixo:

6.2 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES (FIAS) PS-I PS-II BD PS-II CD 2016 2015

Geribá  17.286  6.465  30.328  54.079  63.758 
Mearas  37.884  12.852  59.190  109.926  103.551 
Kenobi  17.581  6.576  30.847  55.004  43.048 

TOTAL  72.751  25.893  120.365  219.009  210.357 
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O Serpros mantém investimentos em fundos exclusivos classifi cados como multimercado, que têm por 

objetivo diversifi car o investimento dos recursos sob sua administração nas classes de ativos renda fi xa e 

renda variável.  Esses fundos, em geral, não possuem o compromisso de concentrar recursos em nenhum 

fator de risco.

Essa fl exibilização permite ao Serpros adotar diversas estratégias de investimentos, conforme mudanças 

no cenário econômico e do mercado fi nanceiro, de modo a rentabilizar o saldo de conta dos recursos ga-

rantidores com as oscilações do mercado.

Em 31 de dezembro de 2016, a carteira encerrou com o saldo de R$ 4.390.402 bilhões, distribuídos entre 

títulos públicos e ativos privados. Registrou-se R$ 3.961.463 bilhões em títulos públicos e R$ 428.939 

milhões em ativos privados (CDB, LFS, Debêntures, CCI, FI-RF Hungria), líquidos dos valores a receber e a 

pagar, alocados nos Fundos Botafogo, Stark, Credit e PGA, conforme tabela a seguir: 

A reestruturação dos fundos de investimento exclusivos do Serpros, iniciada em julho de 2015, foi fi nali-

zada em novembro com a incorporação do FIM ACONCÁGUA pelo FIM OLIMPO IX, que passou a ser cha-

mado de FIM STARK, e a incorporação do FIM QUARTZO III pelo FIM CREDIT. A reestruturação trouxe para 

o Serpros uma economia de aproximadamente R$ 180 mil anuais e um ganho operacional de controle e 

monitoramento na gestão da carteira.

6.3 FUNDOS DE INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO – FIM

FUNDOS DE INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO (FIM) PS-I PS-II BD PS-II CD PGA 2016 2015

Botafogo  34.993  50.230  61.792  -  147.015  201.409 
FP1 LP  -  -  -  -  -  101.043 
Aconcágua  -  -  -  -  -  1.165.397 
Olimpo  -  -  -  -  -  360.664 
Stark  1.703.447  -  -  -  1.703.447  - 
Credit  -  989.533  1.465.998  -  2.455.531  1.875.530 
Quartzo  -  -  -  -  -  155.317 
PGA Serpros  -  -  -  84.409  84.409  75.399 

TOTAL  1.738.440  1.039.763  1.527.790  84.409  4.390.402  3.934.759 
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No exercício de 2011, o Serpros investiu R$ 45.000 milhões em cotas do Fundo de Investimento em Direi-

tos Creditórios Master III. No exercício de 2012, com a decretação da liquidação do Banco BVA, as empre-

sas, cujo o fundo detinha o direito ao crédito, fi caram 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. As amortizações das cotas estão sendo rea-

lizadas conforme o êxito obtido nas negociações junto aos devedores das Cédulas de Certifi cado Bancário 

(CCB). Até dezembro de 2016, o Serpros recuperou o valor de R$ 29.222 milhões, que representa 64,94% 

do valor aportado no fundo.

6.4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III

FIDC MASTER III - QUADRO DE AMORTIZAÇÃO - BANCO BVA

APORTE INICIAL:   R$ 45.000.000

  REFERÊNCIA - DATA  VALORES RECEBIDOS 

Até 2013 26.546.459
2014 1.781.633
2015 644.594
2016 249.074

 TOTAL RECUPERADO  29.221.760 

% RECUPERADA REF . APLICAÇÃO 64,94%

 SALDO À RECUPERAR  15.778.240 
% À RECUPERAR 35,06%

OBS: Considerando somente o valor do aporte (investido)
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A estratégia do Serpros no segmento visa a possibilidade de proporcionar rentabilidade superior às apli-

cações de renda fi xa e consequentemente atingir a meta atuarial no longo prazo. No período inicial não 

há geração de receitas para remunerar o capital investido e as apropriações das despesas e taxas fazem 

com que a rentabilidade do investimento seja negativa. No entanto, com o tempo, os fundos entram na 

maturidade proporcionando a receita esperada. Os valores investidos nesses fundos de investimento são 

no segmento de investimentos estruturados (investimento em infraestrutura).

A carteira imobiliária encerrou o exercício de 2016 com o montante de R$ 78.285 milhões, distribuído em 

Aluguéis e Renda, no montante de R$ 77.299 milhões, e em Outros Investimentos Imobiliários, no mon-

tante de R$ 986 mil. O montante desse investimento está segregado entre os planos de benefícios nos 

seguintes percentuais: (i) PS-I, 63,20%; (ii) PS-II BD, 7,30%; e (iii) PS-II CD, 29,50%. 

As operações com participantes correspondem a empréstimos e fi nanciamentos imobiliários e seus sal-

dos incluem principal, juros e atualização monetária na data de encerramento das demonstrações con-

tábeis. O saldo de R$ 50.864 milhões está líquido da provisão crédito de liquidação duvidosa, registrada 

em função da inadimplência. O Serpros, para a recuperação do crédito de R$ 6.718 milhões, contratou 

escritório jurídico especializado e mantém procedimentos administrativos de registro de inclusão nos ór-

gãos de proteção ao crédito.

O saldo de Financiamentos Imobiliários, no total de R$ 2.363 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.

6.5 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES (FIP)

6.6 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

6.7 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 
(EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS)
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Os direitos do Serpros, decorrentes de decisão judicial ou de processos administrativos favoráveis que re-

sultaram em crédito, totalizam o montante de R$ 173.267 milhões. Como créditos relevantes destacamos 

as Letras do Tesouro de Santa Catarina, num montante de R$ 145.363 milhões, e o Contrato de Confi ssão 

de Dívida Chapecó, num montante de R$ 27.859 milhões.

Em 2016 a economia externa passou por instabilidades econômicas e políticas que infl uenciaram nos 

resultados de diversos países.

Esta atividade foi marcada pelo EUA, China, e o bloco da União Europeia. 

No Brasil, que já vinha em um processo de recessão devido a escândalos de políticos envolvidos na opera-

ção da Policia Federal intitulada “Lava Jato”, o impeachment da então presidente Dilma Rousseff  e a posse 

de Michel Temer em seu lugar, o aumento signifi cativo da taxa de desemprego, as reformas previdenciá-

rias e trabalhistas, corroboraram de forma negativa na economia do país.

Segundo fonte da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), 

os ativos das EFPC representaram em 2016 12,6% do PIB e as carteiras consolidadas dos fundos de pen-

são atingiram, no ano, a rentabilidade média de 14,56%, fi cando a Taxa de Juros Padrão (TJP) em 13,44%. 

No mesmo peíodo, o Serpros obteve rentabilidade de 12,32%.

6.8 INVESTIMENTOS - OUTROS REALIZÁVEIS

6.9 RENTABILIDADES DOS INVESTIMENTOS

PS-I PS-II BD PS-II CD 2016 2015

Letras de Santa Catarina  83.257  12.393  49.713  145.363  145.363 
Contrato de Confi ssão de Dívida Chapecó  17.605  2.045  8.209  27.859  27.859 
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RENTABILIDADE DOS 
INVESTIMENTOS 2015 JAN/16 FEV/16 MAR/16 ABR/16 MAI/16 JUN/16 JUL/16 AGO/16 SET/16 OUT/16 NOV/16 DEZ/16 2016

SERPROS 6,25 0,9 1,63 0,61 1,73 0,56 1,36 1,55 0,99 0,39 0,8 -0,16 1,33 12,32

PS-I 8,99 0,75 1,88 1,21 1,42 0,73 1,71 1,5 0,97 0,54 0,8 -0,13 1,36 13,49

PS-II 4,31 0,94 1,46 0,21 1,92 0,45 1,15 1,58 0,99 0,26 0,8 -0,18 1,31 11,43

PS-II BD 4,26 1,23 1,38 0,19 1,83 0,65 1,02 1,35 0,98 0,69 0,55 0,01 1,28 11,73

PS-II CD 4,39 0,77 1,5 0,22 1,96 0,32 1,23 1,72 0,99 0 0,96 -0,31 1,34 11,21

PGA 15,08 3,03 2,34 1,48 2,11 0,52 0,86 1,53 1,25 1,35 0,52 0,21 1,57 18,08

META ATUARIAL - PS-I 16,95 1,37 1,98 1,42 0,9 1,11 1,45 0,93 1,11 0,77 0,54 0,63 0,53 13,50

META ATUARIAL - PS-II 15,87 1,37 1,99 1,42 0,91 1,11 1,45 0,94 1,11 0,78 0,55 0,64 0,54 13,58

META ATUARIAL - PGA 17,19 1,37 1,99 1,42 0,91 1,11 1,45 0,94 1,11 0,78 0,55 0,64 0,54 13,58

CDI 13,26 1,05 1 1,16 1,05 1,11 1,16 1,11 1,21 1,11 1,05 1,04 1,12 13,99

IBOVESPA -13,3 -6,79 5,91 16,97 7,7 -10,09 6,3 11,22 1,03 0,8 11,23 -4,65 -2,71 38,91

IBrX -12,38 -6,25 5,29 15,41 7,14 -9,41 6,48 11,36 1,12 0,6 10,75 -5 -2,55 36,75
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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.

Por meio da participação ativa em assembleias e da realização de visitas “in loco”, essa gerência monitora 

o andamento dos investimentos, mantém contatos proativos com todos os agentes envolvidos e participa 

do processo de recuperação dos ativos provisionados como perda.

Em 2016, durante o processo de Intervenção, foi criado o Manual de Governança de Investimento visando 

a detalhar as atividades do processo de acompanhamento e monitoramento de ativos. 

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 de cada ativo; (iv) controle das despesas dos fundos de investimento; (v) participa-

ção em assembleias; (vi) elaboração de análise de assembleias; (vii) análise das demonstrações fi nanceiras 

de ativos e de empresas investidas; e (viii) negociações com vistas à recuperação de ativos inadimplentes.

Ademais, são realizadas reuniões mensais do Comitê de Aplicações (CAP), onde a sinergia dos seus parti-

cipantes têm contribuído para as melhorias de estratégias aplicadas no processo decisório envolvendo o 

acompanhamento e o monitoramento de ativos.

Para dar mais transparência e informações para todos os participantes e assistidos, o Serpros disponibiliza 

mensalmente na sua página na web, o Painel de Investimento, no qual os participantes podem acompa-

nhar a performance dos ativos que compõe a carteira de investimento.

6.10 GOVERNANÇA DE INVESTIMENTO
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7.MENSAGEM FINAL

Espera-se que o presente resumo do Relatório Anual de Informações (RAI) 2016, tenha alcançado o obje-

tivo de informar com clareza e concisão.

Ressalta-se que o arquivo completo está disponível em formato PDF no site da Entidade, no menu “Publi-

cações”!


