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O Serpros sempre preocupado com seus participantes e assistidos, realizou estudo para permitir a 
distribuição do superavit acumulado no PS-II, ou seja, devolver o excedente a quem o gerou.

Assim, o valor de R$ 124,8 milhões, resultado do superavit de 2015, 2016 e 2017, será distribuído 
entre as patrocinadoras (Serpro e Serpros), participantes e assistidos, de forma proporcional às 
contribuições vertidas no período para a geração desse resultado.

O valor será distribuído por meio de redução da contribuição (temporária) e como Benefício Especial 
Temporário (BET), com base na legislação vigente e em estudo técnico especializado.

Entenda como funciona a 
distribuição dos resultados

Os planos de previdência complementar são pensados para você vive 
melhor e, principalmente, proteger o seu futuro e o futuro da sua família.

Entenda a seguir como funciona a distribuição dos resultados!
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Por se tratar de uma entidade sem fins 
lucrativos, a legislação prevê a distribuição 
da reserva especial verificada por três anos 
consecutivos em favor dos participantes, dos 
assistidos e das patrocinadoras. 

A legislação estabelece, ainda, que a 
reserva especial pode ser distribuída aos 
participantes, assistidos e patrocinadores 
de forma voluntária a cada ano de sua 
constituição ou obrigatória depois do terceiro 
ano consecutivo.

A Lei Complementar nº 109/2001 determina 
que no fechamento do balanço anual 
das entidades fechadas de previdência 
complementar, quando há registro 
de superavit, uma parte das reservas 
matemáticas (% definido em Lei), deve ser 
destinada a uma Reserva de Contingência e 
o que ultrapassar deve ser destinado a uma 
Reserva Especial.

O QUE DIZ A LEI

Resolução CNPC nº 30/2018:

Art. 21 A revisão do plano de benefícios poderá se dar de forma voluntária, a partir da constituição da reserva especial, e será 
obrigatória após o decurso de três exercícios.

(...)

§ 4º Deve ser integralmente destinado, até o final do exercício subsequente, o valor apurado a título de reserva especial há mais de 
três exercícios ou, no caso de ter havido revisão voluntária, o seu remanescente.
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Superavit é um resultado positivo obtido a partir da diferença 
entre as receitas e as despesas. Trazendo para a previdência 
privada, é quando a diferença entre o patrimônio de cobertura do 
plano de benefícios (recursos garantidores) e o passivo atuarial 
(compromisso com o pagamento de benefícios aos participantes 
ativos e assistidos) é positiva. 

Já o déficit ocorre quando essa diferença obtida é negativa.

Mas o que é superavit? E o que é deficit?

Superavit
Resultado positivo

Defict
Diferença negativa
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A geração de Superavit ou de Deficit está relacionada a 
diversos fatores, dentre eles os elencados a seguir:

Superavit ou Deficit

Desempenho dos 
Investimentos

Conjuntura 
de mercado

Redução ou 
Aumento de 
longevidade

Alocação nos 
segmentos de 

mercado

Aumento ou 
Redução das taxas 
de juros e inflação

Gestão dos 
Investimentos

Demandas 
judiciais

Variação do 
Passivo Atuarial
(provisões matemáticas)
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O que ocorre em 
caso de deficit?

A legislação estabelece um limite de tolerância, denominado Limite 
de Deficit Técnico Acumulado. O valor de deficit que exceder esse 
valor deverá ser equacionado, é o prejuízo a ser dividido (em forma 
de aumento de contribuição ou redução de benefício a conceder) 
entre os Participantes Ativos e Assistidos e as Patrocinadoras.

=menosDEFICIT LIMITE DE 
DEFICIT DEFICIT A EQUACIONAR
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Quando o resultado do plano de benefícios apresenta superavit, uma parte desse valor é destinada à Reserva de Contingência (limite 
estabelecido por lei). Após a constituição da Reserva de Contingência, o valor restante é destinado à Reserva Especial. É essa reserva que 
pode ser distribuída de forma voluntária a cada ano ou obrigatória depois do terceiro ano consecutivo de sua constituição.

A distribuição é realizada de forma proporcional aos Patrocinadores e Participantes ativos e assistidos de acordo com a sua participação, 
na forma de redução de contribuições e/ou melhoria dos benefícios e/ou reversão de valores de forma parcelada aos participantes, aos 
assistidos e/ou ao patrocinador, com base na legislação vigente.

E o que ocorre em caso de superavit?

SUPERAVIT =menos RESERVA DE
 CONTINGÊNCIA RESERVA ESPECIAL
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Avaliando as projeções

Buscando o equilíbrio

Apurando o resultado

O Serpros é apoiado por profissionais altamente qualificados que, com rigorosos critérios técnicos, realizam estudos que traçam 
projeções atuariais, econômicas e financeiras dos planos.

No fim de cada ano, é realizada a Avaliação Atuarial, que, a partir das premissas atuariais e financeiras definidas, dimensiona os 
compromissos de cada plano de benefícios e estabelece a sua forma de custeio, visando manter o seu equilíbrio.

Com essas informações, é possível apurar a diferença entre o patrimônio de cobertura do plano de benefícios (recursos garantidores) e 
o passivo atuarial (compromissos com o pagamento de benefícios).

Caso a diferença seja positiva, o plano estará superavitário e, se for negativa, o plano estará deficitário. 
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ATIVO maior que PASSIVO SUPERAVIT

ATIVO menor que PASSIVO DÉFICIT

ATIVO igual PASSIVO EQUILÍBRIO

Veja o balanço dos 
planos PS-I e PS-II

O Plano Serpro I (PS-I) está estruturado na modalidade de 
Benefício Definido, cujos benefícios têm seu valor ou nível 
previamente estabelecidos, sendo o custeio determinado 
atuarialmente de forma a assegurar sua concessão e manutenção.

O Limite do Deficit Técnico Acumulado calculado em dez/2018 
foi de 6,66% das Provisões Matemáticas e o Equilíbrio Técnico 
Ajustado apurado na mesma data foi de 3,51%, não sendo 
necessária a elaboração de plano de equacionamento do 
resultado deficitário de 2018 do Plano Serpro I.

Já o Plano Serpro II (PS-II) está estruturado na modalidade de 
Contribuição Variável, sendo:

• Contribuição Definida na fase de acumulação dos benefícios 
programados, e

• Benefício Definido, para custeio dos benefícios de risco (ex.: 
auxílio doença, pecúlio, pensão por morte etc) e recebimento dos 
benefícios.

Atualmente, o Serpros administra dois planos de 
benefícios: o Plano Serpro I (PS-I) e o Plano Serpro II 
(PS-II).

=

=

=

=

=
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Superavit no PS-II

No exercício de 2017, o Plano Serpro II (PS-II) apresentou o terceiro 
ano consecutivo de superavit com reserva especial.

Dessa forma, em 2018 foi constituído o Fundo Previdencial Especial 
para Revisão do Plano, relativo à distribuição obrigatória do superavit.

A seguir é apresentado o superavit alcançado pelo Plano nos anos de 
2015, 2016 e 2017.

DISCRIMINAÇÃO 2015 2016 2017

PATRIMÔNIO 
SOCIAL

2.930.121.884,81 3.261.941.982,15 3.318.144.388,46

PATRIMÔNIO DE 
COBERTURA DO 

PLANO
2.719.936.985,79 3.025.446.300,16 3.068.329.820,34

PROVISÕES 
MATEMÁTICAS

2.394.506.759,91 2.656.879.843,87 2.751.969.394,28

SUPERÁVIT 
TÉCNICO 

ACUMULADO
325.430.225,88 368.566.456,29 316.360.426,06

RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA

136.680.504,34 158.782.712,18 191.520.342,18

RESERVA 
ESPECIAL PARA 

REVISÃO DO 
PLANO

188.749.721,54 209.783.744,11 124.840.083,88

Distribuição do 
superavit

COMO SERÁ A DISTRIBUIÇÃO? 

O valor de R$ 124,84 milhões será distribuído entre os partici-
pantes ativos e assistidos e as patrocinadoras SERPRO e SERPROS, 
na proporção em que cada um contribuiu, como apresentado na 
tabela abaixo.

VALOR TOTAL A SER DISTRIBUÍDO: o valor total a 
ser distribuído é de R$ 124,84 milhões.

DESCRIÇÃO RAZÃO MONTANTE ATRIBUÍVEL

Participantes / Assistidos 50,0203% R$ 62.445.422,38

Patrocinadores 49,9797% R$ 62.394.661,50

Total 100,0000% R$ 124.840.083,88
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Quais os valores a serem distribuídos para os 
participantes e assistidos?

Quais os valores a serem distribuídos para as 
patrocinadoras?

Os valores a serem distribuídos na forma de redução da contribuição temporária e de Benefício Especial Temporário (BET) totalizam 
R$ 62,44 milhões para os participantes ativos e assistidos. Para a distribuição entre participantes ativos e assistidos, foi realizado estudo 
técnico pelo atuário responsável pelo plano, de acordo com a legislação, onde foi apurado o seguinte rateio:

Os valores a serem distribuídos, na forma de redução/abatimento das contribuições normais futuras, durante o período de 36 meses, 
totalizam R$ 62,40 milhões para as patrocinadoras (Serpro e Serpros).

VALOR PRESENTE DOS
BENEFÍCIOS - PARCELA BD VALORES EM 31.12.2017 RAZÃO MONTANTE

ATRIBUÍVEL

Efetivos (assistidos) R$ 758.142.156,70 73,1137% R$ 45.656.140,43

Projetados (participantes) R$ 278.794.096,70 26,8863% R$ 16.789.281,95

Total R$ 1.036.936.253,40 100,0000% R$ 62.445.422,38

Por quanto tempo esse benefício será concedido?
O período da distribuição será de 36 meses. No entanto, poderá ser interrompida nesse período para recompor a Reserva de 
Contingência ao limite estabelecido na legislação.
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Agora, veja como será feita a distribuição nos exemplos a seguir:

1. Participante Ativo em 12/2017, com média de contribuição de risco 
em 2017 de R$ 160,00:

1. Assistido recebendo R$ 7.000,00 em 12/2017 e pagando R$ 26,60 
de contribuição normal: 

2. Participante Ativo em 12/2017 pagando R$ 160,00 de contribuição 
normal de risco, tornando-se aposentado em 2020: 

Crédito de R$ 62,40 (= R$ 160,00 x 39%), pelo prazo de 36 meses, 
utilizado para reduzir as contribuições de risco.

Benefício Especial Temporário de R$ 2.170,00 (= R$ 7.000,00 x 31%), 
pelo prazo de 36 meses, e suspensão da contribuição normal de 
R$ 26,60 pelo mesmo período.

Enquanto ativo: Crédito de R$ 62,40 (= R$ 160,00 x 39%), utilizado para 
reduzir as contribuições de risco.

Enquanto aposentado: Crédito de R$ 62,40 (= R$ 160,00 x 39%), 
utilizado para reduzir a contribuição normal de aposentado e, o seu 
remanescente, como Benefício Especial Temporário. 

PRAZO % DE CRÉDITO EM RELAÇÃO À 
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DE RISCO

 3 anos (36 meses) 39%

PRAZO % DO BENEFÍCIO ESPECIAL 
TEMPORÁRIO

 3 anos (36 meses) 31%

12 meses 24 meses 36 meses 12 meses 24 meses 36 meses

ATIVOS APOSENTADO

12 meses 24 meses 36 meses

Utilização para os ativos

Utilização para os assistidos

Em caso de óbito sem beneficiário ou saída do Plano (resgate/
portabilidade), o valor remanescente do crédito será computado como 
ganho atuarial do Fundo Especial, em razão do caráter mutualista do 
referido fundo.
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Invista certo!
Jé entoru no portal Conhecer? 
Lá você encontra dicas de como 
fazer o seu dinheiro render mais!

Aproveite esse benefício 
temporário para poupar!

www.conhecer.serpros.com.br

http://www.conhecer.serpros.com.br


O SERPROS continua trabalhando 
para melhorar a sua vida!

Segurança nos investimentos,
benefício garantido
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