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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 Relatório Anual de Informações (RAI) de 2017.

Este resumo tem por fi nalidade destacar as informações em linguagem clara e objetiva que 
permitam a análise precisa dos resultados dos planos de benefícios, a saúde fi nanceira, 
atuarial e patrimonial, o quantitativo de participantes por plano, a rentabilidade auferida 
no exercício, além dos fatos relevantes ocorridos no exercício, traduzindo, desta forma, a 
gestão 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 2017, destaca-se o término da Intervenção 
e o restabelecimento da Entidade e seus órgãos de governança (Conselho Deliberativo-CDE, 
Conselho Fiscal-COF e Diretoria Executiva-DE).

A partir de agosto de 2017, a Diretoria Executiva iniciou o processo de implementação de 
ações visando garantir a continuidade das recomendações registradas no primeiro e no 
segundo relatório fi nal de intervenção, desenvolvendo planos de ação com esse propósito, 
assim como também defi niu planos de ação para as recomendações registradas no Relató-
rio de Auditoria do Patrocinador.

Em relação ao patrimônio dos participantes neste primeiro momento, o objetivo do Serpros 
foi o de mitigar as perdas provenientes dos investimentos considerados como “em alerta”. 
Para esse fi m, foi criado um grupo de trabalho, assim como foi contratado sistema de acom-
panhamento e monitoramento de riscos e controles internos.

Em outubro, foi elaborado o Planejamento Estratégico 2018-2019, alinhado às diretrizes 
defi nidas pelo Conselho Deliberativo, que contempla em sua concepção o atendimento ple-
no às recomendações das intervenções, assim como as recomendações da auditoria do 
Patrocinador.
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3. Dados Previdenciários – 
Estatística de participantes, 
assistidos e dependentes

O Serpros possuía, em 31 de dezembro de 2017, a seguinte quantidade de participantes:

Plano SERPRO I – PSI Plano SERPRO II – PSII

Saldados: 2.233 Ativos: Incluindo Migrados: 5.584

Autopatrocinados: 19 Ativos: Oriundos do PS-I Saldado: 1.823

Auxílio Doença/Acidente de Trabalho: 9 Autopatrocinados: 28 

Aposentadoria programada: 2.696 Auxílio Doença: 37

Invalidez: 443 Aposentadoria programada: 458

Pensão por Morte: 621 Invalidez: 76

Pecúlio por Morte: 38 Pensão por Morte: 100

Beneficiários de Pensão: 708 Pecúlio por Morte: 20

Total Dependentes: 10.877 Beneficiários de Pensão: 140

Total Dependentes: 13.787
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O desenvolvimento da política de investimento para os próximos anos buscou enfatizar a 
transparência e a atenção aos riscos, buscando garantir, ao longo do tempo, a segurança, 
liquidez e rentabilidade adequadas e sufi cientes ao equilíbrio entre ativos e passivos do pla-
no. A nova política manteve a essência conservadora da intervenção, mas para buscar uma 
recuperação da rentabilidade, algumas alterações foram necessárias, principalmente em 
função do cenário de taxas de títulos públicos não ser mais atrativo frente a meta atuarial 
estabelecida para os planos. As políticas de investimentos apresentam as diretrizes para a 
aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelos Serpros. 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 permanente, a fi m de subsidiar a Diretoria Executiva na tomada de decisão das es-
tratégias 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, investi-
mentos imobiliários, empréstimos e fi nanciamentos, depósitos judiciais/recursais e outros 
realizáveis e encerrou o exercício de 2017 com o montante de R$ 5,474 bilhões, conforme 
detalhamento a seguir:

INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO 2016 2017 PSI BD PSII BD PSII CD PSII PGA
    Ações - Carteira Terceirizada 219.009 256.365 84.773 33.173 138.419 171.592  - 
     Multimercado 4.390.402 4.598.528 1.771.759 1.174.884 1.562.643 2.737.527 89.242
    Direitos Creditórios 979 4.182 2.084  - 2.098 2.098  - 
    Participações 485.556 312.244 35.147 118.296 158.801 277.097  - 
Derivativos  -   -   -   -   -   -   -  
Investimentos Imobiliários 78.285 77.726  49.127  5.674  22.925  28.599  -  
Empréstimos e Financiamentos 53.227 51.453  23.837  2.140  25.476  27.616  -  
Depósitos Judiciais/Recursais 19 214  58  57  99  156  -  
Outros 173.267 173.284  100.874  14.439  57.971  72.410  -  
TOTAL 5.400.744 5.473.996  2.067.659  1.348.663  1.968.432  3.317.095 89.242 
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4.1. Fundos de Investimento
O saldo de R$ 5,171 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 In-
vestimento em Participações). Os valores investidos nesses segmentos estão alocados em 
Títulos Públicos e Ativos Privados, distribuídos conforme tabela a seguir.

ALOCAÇÃO 2017 2016
Títulos Públicos  4.379.014  3.961.463 
NTN-C (IGP-M)  702.645  706.788 
NTN-B (IPCA)  2.787.631  3.045.817 
LFT  643.255  - 
LTN-Over (Compromissadas)  245.483  208.858 
Ativos Privados  792.305  1.134.483 
Certifi cado de depósito bancário (CDB)  -  101.640 
Letras Financeiras subordinada (LFS)  -  31.185 
Debêntures  211.189  292.252 
CCI  -  - 
FI-RF (Hungria)  8.411  4.006 
  - Valores a Receber/Pagar  (86)  (144)
Fundo de Investimentos em Ação - FIA  256.365  219.009 
Direitos Creditórios  4.182  979 
Estruturados - Fundo de Investimento em Participação  312.244  485.556 
Total  5.171.319  5.095.946 

4.379.014 
84,68%

792.305 ; 
15,32%

Alocações em Fundos de Investimento (em R$ MIL)

Títulos Públicos Ativos Privados
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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 car-
teira, 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 fi nal do exercício apurou-se o montante de R$ 256,365 milhões em fundos de investi-
mento em ações, conforme tabela abaixo:

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES (FIAS) PSI BD PSII BD PSII CD 2017 2016
         SERPROS FIA MEARAS 38.970 14.449 59.654 113.073 109.926
        SERPROS FIA GERIBÁ 23.346 9.544 40.146 73.036 54.079
        SERPROS FIA KENOBI 22.457 9.180 38.619 70.256 55.004
TOTAL 84.773 33.173 138.419 256.365 219.009
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4.3. Fundos de Investimento Multimercado – FIM
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 com-
promisso de concentrar recursos em nenhum fator de risco.

Essa fl exibilização permite ao Serpros adotar diversas estratégias de investimentos, confor-
me mudanças no cenário econômico e do mercado fi nanceiro, de modo rentabilizar o saldo 
de conta dos recursos garantidores com as oscilações do mercado.

Em 31 de dezembro de 2017, a carteira encerrou com o saldo de R$ 4,599 bilhões, distribu-
ídos entre títulos públicos e ativos privados. Registrou-se R$ 4,379 bilhões em títulos públi-
cos e R$ 219,514 milhões em ativos privados (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: 

FUNDOS DE INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO (FIM) PSI BD PSII BD PSII CD PSII PGA 2017 2016

        BOTAFOGO FIM CP 8.379 13.009 13.451 26.460  -  34.839 147.015
        FIM STARK CP 1.763.380  -   -   -   -  1.763.380 1.703.447
        FIM CREDIT CP  -  1.161.875 1.549.192 2.711.067  -  2.711.067 2.455.531
        FIM PGA CP  -   -   -   -  89.242 89.242 84.409
TOTAL 1.771.759 1.174.884 1.562.643 2.737.527 89.242 4.598.528 4.390.402
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4.4. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 
Multisetorial Master III
No exercício de 2011, o Serpros investiu R$ 45.000 milhões em cotas do Fundo de Inves-
timento em Direitos Creditórios Master III. No exercício de 2012, com a decretação da li-
quidação do Banco BVA, as empresas, 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 realizadas 
conforme o êxito obtido nas negociações junto aos devedores das Cédulas de Certifi cado 
Bancário (CCB). Até dezembro de 2017, o Serpros recuperou o valor de R$ 31,861 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
2014 1.781.633
2015 644.594
2016 249.074
2017  2.639.123 

TOTAL RECUPERADO 31.860.883
% RECUPERADA REF. APLICAÇÃO 70,80%

SALDO À RECUPERAR  13.139.117 
% À RECUPERAR 29,20%
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4.5. Fundos de Investimento em Participações (FIP)
Os recursos alocados nos Fundos de Investimentos em Participações representam apro-
ximadamente 50% dos valores aportados em ativos considerados “em alerta”, registrados 
contabilmente como perda (desvalorização de cotas) e fundos que apresentam situação 
de desinvestimento. Assim, podemos destacar:

Desinvestimento Alerta Desvalorização de cotas (perda)
FIP Florestal FIP ETB FIP Bioenergia
FIP Ático Geração de Energia FIP Infra FIP LA Shopping Centers

FIP LSH FIP FP2
FIP Patriarca

4.6. Investimentos Imobiliários
A carteira imobiliária encerrou o exercício de 2017 com o montante de R$ 77,726 milhões, 
distribuído em Aluguéis e Renda, no montante de R$ 76,740 milhões, e em Outros Investi-
mentos Imobiliários, no montante de R$ 986 mil. O montante desse investimento está se-
gregado 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 fi nanciamentos imobiliá-
rios e seus saldos incluem principal, juros e atualização monetária na data de encerramen-
to das demonstrações contábeis. O saldo de R$ 48,831 milhões está líquido da provisão 
crédito de liquidação duvidosa, registrada em função da inadimplência. O Serpros, para a 
recuperação do crédito de R$ -7,347 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$ 2,622 milhões, refere-se aos con-
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tratos do Sistema Financeiro Habitacional (SFH) que estão em posição de Relação de Con-
tratos 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$ 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.

PS-I PS-II BD PS-II CD 2017 2016
Letras de Santa Catarina  83.257  12.393  49.713  145.363  145.363 
Contrato de Confi ssão da Dívida Chapecó  17.605  2.045  8.209  27.859  27.859 

4.9. Rentabilidades dos investimentos
O ano de 2017 foi marcado por uma série de acontecimentos políticos e econômicos que 
infl uenciaram o portfólio de investimento do Serpros. 

No cenário mundial, vimos a continuidade no crescimento da economia dos EUA, China e Eu-
ropa. A demanda por energia continuou crescente, o desemprego nos EUA continuou numa 
tendência de queda. Os indicadores econômicos apontam que a economia americana se re-
cuperou e continuou numa tendência de alta, com solidez no mercado de trabalho e melhora 
das expectativas. Com isso, haverá uma continuidade na elevação da taxa de juros dos EUA. 

No Brasil, o cenário econômico foi marcado pelo PIB voltando a crescer, mesmo que lenta-
mente, e por um cenário de infl ação controlada, com índices abaixo das expectativas, o que 
levou a uma aceleração na queda da taxa de juro do BACEN, a qual atingiu o patamar de 
7% ao ano em dezembro de 2017. A liberação do saldo do FGTS impulsionou esse modesto 
crescimento, bem como a aprovação da reforma trabalhista, que fez o mercado tornar-se 
mais otimista em relação ao cenário econômico brasileiro.
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Performance Global das 
Carteiras de Investimentos do 
SERPROS

2016 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 2017

SERPROS 12,32 1,04 1,50 0,81 0,18 -0,04 0,66 1,50 -0,29 0,91 -0,57 -0,07 0,33 6,10

PSI 13,49 1,23 1,45 0,76 -0,08 -0,21 0,36 1,33 1,06 1,04 -0,08 0,17 0,70 7,99

PSII 11,43 0,92 1,52 0,83 0,32 0,05 0,84 1,58 -1,13 0,86 -0,90 -0,21 0,09 4,83

PSII BD 11,73 0,70 1,51 0,85 0,28 0,12 0,89 1,52 -1,96 0,79 -1,02 -0,15 -0,28 3,24

PSII CD 11,21 1,06 1,52 0,81 0,35 0,00 0,80 1,62 -0,53 0,96 -0,81 -0,26 0,36 6,00

PGA 18,08 1,22 1,82 1,43 0,59 0,20 0,60 2,54 1,06 1,06 0,56 0,04 0,96 12,74

META ATUARIAL - PSI 13,50 0,62 0,90 0,72 0,80 0,56 0,84 0,18 0,65 0,45 0,46 0,85 0,66 8,00

META ATUARIAL - PSII 13,58 0,61 0,90 0,71 0,79 0,55 0,84 0,17 0,64 0,44 0,45 0,85 0,65 7,89

META ATUARIAL - PGA 13,58 0,61 0,90 0,71 0,79 0,55 0,84 0,17 0,64 0,44 0,45 0,85 0,65 7,89

CDI 13,99 1,08 0,86 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,64 0,57 0,54 9,93

IBOVESPA 38,91 7,38 3,08 -2,52 0,64 -4,12 0,30 4,80 7,46 4,88 0,02 -3,15 6,16 26,84

IBrX 36,75 7,21 3,30 -2,35 0,88 -3,66 0,30 4,91 7,35 4,69 -0,13 -3,38 6,35 27,55

A rentabilidade do Serpros no ano foi abaixo do esperado, principalmente, devido aos pro-
visionamentos dos investimentos malsucedidos realizados no passado. O objetivo foi man-
ter o que vinha sendo realizado durante a intervenção, apresentando comprometimento 
fi duciário e efi cácia no desenvolvimento das atividades de investimento, atuando de forma 
proativa na recuperação dos ativos.

A nova diretoria busca demonstrar transparência em todas as análises e decisões realizadas 
e entende que o pior já passou. Agora o momento é de iniciar a recuperação desta rentabili-
dade, tendo em vista sempre todos os riscos envolvidos para que os problemas do passado 
não voltem a ocorrer.
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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 crite-
riosamente todos os eventos ocorridos nesse período.

Essa gerência monitora o andamento dos investimentos, mantém contatos proativos com 
todos os agentes envolvidos e participa do processo de recuperação dos ativos provisiona-
dos como perda.

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) participação em assembleias; (vi) elaboração de análise de as-
sembleias; (vii) análise das demonstrações fi nanceiras 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 ati-
vos, são realizadas reuniões do Comitê de Aplicações (CAP), onde a sinergia dos seus partici-
pantes têm 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 ativos estão sendo realizados de acordo com o manual de procedi-
mentos, desenvolvido no período da Intervenção, sendo aplicado as melhores práticas de 
governança nos ativos.

Para maior transparência as informações prestadas aos participantes e assistidos, o Ser-
pros 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

PLANO DE BENEFÍCIOS SERPRO I - PS-I

PLANO DE BENEFÍCIOS SERPRO II - PS-II

5.1

5.2
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5.1 PLANO DE BENEFÍCIOS SERPRO I - PS-I

O balanço patrimonial de 31/12/2017 revela que a parcela do patrimônio atribuída aos 
participantes do plano monta em R$2.059.090.470,33, inferior às provisões matemáticas 
avaliadas em R$2.221.489.499,80, conduzindo a um défi cit técnico de R$162.399.029,47. 

Verifi ca-se que o agravamento da situação defi citária do plano em 2017 ocorreu devido 
principalmente à redução da taxa de juros em dezembro de 2017, que passou de 5,94% a.a. 
para 5,67% a.a., conjugada com o fato da rentabilidade acumulada da cota no ano ter sido 
inferior à meta atuarial do plano.

Conforme art. 10 da Instrução Previc 19/2015, para fi ns de equacionamento de défi cit deve-
rá ser considerado o equilíbrio técnico ajustado constante das informações complementa-
res 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$134.420.106,85. A cobertura das provisões matemáticas 
face ao ativo líquido patrimonial é de 93,95% em dezembro de 2017.

Considerando o equilíbrio técnico ajustado observado no encerramento do exercício de 
2017, o plano ainda apresenta insufi ciência patrimonial. De acordo com a Resolução CGPC 
26/2008, alterada pela Resolução 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 10,47 anos, temos que 
o limite do défi cit acumulado é de 6,47% do valor da provisão matemática. Como o défi cit 
técnico ajustado, equivalente a 6,05% do valor da provisão matemática do plano, é inferior 
ao limite previsto para equacionamento, não é necessária a elaboração de plano de equa-
cionamento.
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Principais impactos no plano de benefícios no exercício 
de 2017

No encerramento deste exercício comparativamente a dezembro de 2016, observou-se 
que a provisão matemática de benefícios concedidos apresentou uma variação positiva de 
12,17% e a provisão matemática de benefícios a conceder uma variação negativa de 9,38%. 
Tais variações são resultantes da conjugação de aspectos biométricos, demográfi cos e eco-
nômico-fi nanceiros verifi cados no período de análise, dos quais destaca-se a alteração das 
premissas de juros e infl ação e a movimentação ocorrida na massa de participantes em de-
corrência do programa de aposentadoria incentivada realizado pela patrocinadora. A pro-
visão matemática a constituir, equivalente à amortização das contribuições extraordinárias 
(de 35% das contribuições normais aplicadas desde 2008), apresentou uma variação nega-
tiva de 0,02%, também resultante da conjugação de aspectos biométricos, demográfi cos e 
econômico-fi nanceiros 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 6,11%, inferior à exigência atuarial 
de 8,00%, esta última composta pela variação do INPC no período, defasado de um mês, e 
juros de 5,94% a.a. 

Adequação e aderência da taxa real de juros 

A Resolução CGPC 18/2006, alterada pela Resolução CNPC 15/2014, prevê a adoção de li-
mites 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 Estrutura 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 desinvesti-
mentos 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 2018 de 5,67% a.a. para o 
PS-I. 
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5.2 PLANO DE BENEFÍCIOS SERPRO II - PS-II

O balanço patrimonial de 31/12/2017 revela que a parcela do patrimônio atribuída aos partici-
pantes do plano monta em R$3.068.329.820,34. É, portanto, superior às provisões matemáti-
cas avaliadas em R$2.751.969.394,28, conduzindo ao superávit técnico de R$316.360.426,06. 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 
22,57% das provisões matemáticas. Desta forma foram contabilizados R$191.520.342,18 na 
reserva de contingência e o restante do superávit, no valor de R$124.840.083,88, foi alocado na 
reserva especial.

O decremento observado no superávit do plano, em relação ao encerramento do exercício an-
terior, de R$ 52.206.030,24, foi devido principalmente à alteração das premissas de juros e pelo 
fato da rentabilidade da cota ter sido inferior à meta atuarial do plano. 

O plano PSII possui superávit desde de 2010, quando foi feita a reversão do Fundo de oscilação 
de risco, no valor de R$106.938.664,57. Desde então, o superávit do plano aumentou, indicando 
que esse resultado superavitário era decorrente de aspectos não só conjunturais, mas também 
estruturais, e que o plano de custeio praticado estava superdimensionado para a massa de par-
ticipantes. 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, de-
vendo ser integralmente destinado o valor apurado a título de reserva especial há mais de três 
exercícios.

Em função da revisão obrigatória, foi realizada em dez/2013 a constituição do Fundo de Revisão 
de Plano, no valor de R$ 39.172.232,57. 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 dez/2014, no montante de R$ 51.571.911,80. 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 obrigato-
riedade de revisão do plano após o decurso de três exercícios consecutivos, a partir da consti-
tuição da reserva especial, ou seja, a partir de 2015, sendo 2017 o terceiro ano consecutivo com 
constituição de reserva especial. Assim, até o encerramento do exercício de 2018 deverá ser 
constituído fundo de revisão de plano no valor remanescente comum de reserva especial dos 
anos de 2015, 2016 e 2017.
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Principais impactos no plano de benefícios no exercício 
de 2017

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 posi-
tiva de 12,26%, decorrente da conjugação de aspectos biométricos, demográfi cos e econô-
mico-fi nanceiros verifi cados no período de análise.

Com relação à provisão matemática relativa à parcela de contribuição defi nida, observou-se 
uma redução de 2,45%. Tal variação decorre da variação da cota do plano, de 3,97%, con-
jugada 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 2017.

A provisão matemática de benefícios concedidos apresentou no exercício um acréscimo de 
21,27%, decorrente 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 incen-
tivada da patrocinadora.  

A rentabilidade no exercício de 2017, medida pelo sistema de cotas da entidade, foi de 
0,77% relativamente à parcela atribuível aos benefícios de risco e 3,97% no que se refere 
aos saldos de conta de participantes, enquanto a meta atuarial foi de 7,89%, composta pela 
variação do INPC no período, defasado de um mês, e juros de 5,83% a.a.

Adequação e aderência da taxa real de juros 

A Resolução CGPC 18/2006, alterada pela Resolução CNPC 15/2014, prevê a adoção de li-
mites 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 Estrutura 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 desinvesti-
mentos 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 2018 de 5,58% a.a. para o 
PS-II.
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6. PLANO DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA (PGA)

Descrição 2017 2016

(A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 100.641 89.047

1. Custeio da Gestão Administrativa 27.196 35.787

2. Despesas Administrativas -24.280 -24.193

     Pessoal e Encargos -14.839 -14.213

     Treinamentos / congressos e seminários -271 -354

     Viagens e estadias -413 -372

     Serviços de terceiros -3.843 -3.665

     Despesas gerais -1.134 -1.248

     Depreciações e amortizações -1.149 -1.155

     Tributos -1.841 -2.109

     Outras Despesas -790 -1.077

3. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo 2.916 11.594

(B) Fundo Administrativo do Exercício Atual 103.557 100.641

O Serpros, atendendo à determinação legal contida na Resolução CGPC 29/09, efetuou suas ope-
rações 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 2017 o total de receitas (custeio da gestão administrativa) foi de R$ 27.196 milhões e o total de 
despesas administrativas foi de R$ 24.280 milhões.

O fundo administrativo sofreu uma variação positiva de 2,9% com relação ao fechamento de 2016. 
Esse acréscimo de R$ 2.916 milhões foi em razão, principalmente, da rentabilidade positiva do Fun-
do de Investimento do PGA.
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7. MENSAGEM FINAL

Espera-se que o presente resumo do Relatório Anual de Informações (RAI) tenha alcançado 
o objetivo de informar com clareza e concisão.

Ressalta-se que o Relatório Anual em sua versão completa está disponível no site da Enti-
dade, no menu Publicações.
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