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EDITORIAL

Ana Maria Mallmann Costi
Diretora-Presidente

NNas próximas páginas os participantes do Serpros, ativos, assistidos ou futuros parti-
cipantes encontrarão as informações mais relevantes a respeito das ações e investi-
mentos realizados  sob a gestão da atual Diretoria-Executiva da entidade.

Os desafi os de trabalhar no novo cenário imposto pela pandemia de Covid-19 não 
nos impediu, após um curto período de adaptação, de continuar oferecendo os melho-
res resultados e priorizando a transparência.

Acompanhamos recentemente o processo eleitoral, completamente on-line, que ele-
geu novos membros para os Conselhos Deliberativo e Fiscal, conseguimos o aumento 
do prazo de pagamento de parcelas de empréstimos para Aposentados e Pensionistas 
e submetemos à aprovação dos órgãos competentes a alteração no regulamento do 
Plano Serpro II (PS-II) para melhor atender  os participantes.

No fi nal de 2020 comemoramos a conquista por receber o selo de Governança de Au-
torregulação em Investimentos – concedido pela Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp).

É importante lembrar que as ações de governança e compliance realizadas pela atual 
gestão sempre tiveram como objetivo resguardar o Serpros, e manter a  sustentabilida-
de da Entidade, independente da gestão que estiver atuando.

Esta publicação é um dos meios que disponibilizamos para que todos os participan-
tes possam estar a par do que se passa no Serpros.

É fundamental que nos façamos presen-
tes sempre, elegendo os nossos represen-
tantes nos Conselhos, acompanhando os 
números e resultados, enfi m, atuando de 
forma a proteger o Serpros, o que signifi ca 
proteger o nosso patrimônio e de nossos fa-
miliares.



Serpros | Fundo Multipatrocinado
4

SUMÁRIO

ELEIÇÕES SERPROS 2021 

PLANO DE BENEFÍCIOS
Fique por dentro da evolução patrimonial do Serpros

PLANO SERPRO II (PS-II) TERÁ NOVO REGULAMENTO
Confira as principais mudanças

REDUÇÃO DAS TAXAS NA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO
PODE AUMENTAR SUA POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA

A COMUNICAÇÃO E O RELACIONAMENTO
EM NÚMEROS - 2021

LGPD: SERPROS SE ADAPTA A DIRETRIZES 
E FORTALECE DIREITO À PRIVACIDADE E À
PROTEÇÃO DE DADOS DE PARTICIPANTES

SERPROS ESTENDE PRAZO DE PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS 
PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS

REAVALIAR A GESTÃO DE POLÍTICAS PARA
FORTALECER O SISTEMA DE CONFORMIDADE
Elementos para um Programa de Integridade 

6

8

10

17

12

14

16

18



Serpros | Fundo Multipatrocinado 5

AÇÕES E PROGRAMAS
Em meio às incertezas causadas pela pandemia, 

Setor de Controles Internos segue atuando com assertividade:

PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA DO
SERPRO APRESENTA BOA ADESÃO ENTRE FUNCIONÁRIOS
COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

ANSIEDADE E MEDO DO FUTURO: COMO
LIDAR COM OS DESAFIOS DE UMA PANDEMIA?

20

22

23



Serpros | Fundo Multipatrocinado
6

Serpros | Fundo Multipatrocinado
6

Após votação e processo 
eleitoral 100% online, Serpros 
divulga lista de conselheiros 
eleitos

Os participantes e assistidos do Serpros votaram, de 
5 a 19 de agosto, exclusivamente pela internet, nos 
candidatos escolhidos para integrarem os Conse-

lhos Deliberativo (CDE) e Fiscal (COF).
A página ofi cial das Eleições (eleicoes.serpros.com.br) 

reuniu todas as informações sobre o processo, incluin-
do os currículos e as plataformas de cada candidato.

O Serpros incentivou, por meio de campanhas, que 
os participantes fi zessem pesquisas a respeito dos seus 
candidatos e assim participassem cada vez mais da ges-
tão da sua entidade de previdência complementar. Para 
ajudá-los a votar de forma consciente, o Serpros abriu o 
seu canal no You Tube para publicação de vídeos livres 
dos candidatos e das lives em que as propostas foram 
apresentadas. 

Os participantes e assistidos escolheram dois titulares 

e dois respectivos suplentes para o CDE e um titular e 
seu respectivo suplente para o COF, para mandatos de 
quatro anos.

A apuração dos votos e a divulgação do resultado da 
votação ocorreu durante evento on-line, em 19 de agos-
to, ao vivo para todos os participantes e assistidos por 
meio da plataforma Teams, além de divulgado pelo Ca-
nal do Serpros no YouTube, em cumprimento ao Artigo 
18 do Edital do Processo Eleitoral Serpros 2021.

No momento da apuração, foram disponibilizadas se-
nhas individuais e distintas exclusivamente à Comissão 
Eleitoral e ao representante da Auditoria externa. As te-
las foram compartilhadas com o público para assegurar 
a transparência e o acesso a qualquer participante e as-
sistido.

A live da apuração, que agora está disponível na pá-
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Institucional

CONSELHO DELIBERATIVO

Primeira Vaga: Dupla de nº 01 e respectivo suplente (ti-
tular da 4ª colocação):
Titular: Luiz Antonio Martins
1ª Suplente: Lúcia Helena Bernardes Santos de Almeida
2º Suplente: Bruno de Mello Anacleto Rodarte Andrade

Segunda Vaga: Dupla de nº 02 e respectivo suplente (ti-
tular da 5ª colocação):
Titular: Alexandre José Valadares Jordão
1º Suplente: André dos Santos Gianini
2º Suplente: Ulysses Alves de Levy Machado

CONSELHO FISCAL

Dupla de nº 01 e respectivo suplente (titular da 2ª co-
locação):
Titular: Mauro Roberto Simião
1º Suplente: Willian Spagnol
2º Suplente: Guaraçay Augusto Ribeiro da Silva

gina das Eleições, contou com a presença do representante da empresa Studio Virtual, que desenvolveu o sistema 
eleitoral, além dos membros da Comissão Eleitoral e o representante da Auditoria externa. 

Uma vez divulgada a apuração, foi aberto o período de interposição de recursos pelos interessados à Comissão 
Eleitoral, que foi de 20/8 a 23/8, seguido da fase de interposição para a Diretoria Executiva, de 24/8 a 25/8, confor-
me cronograma das eleições anteriormente divulgado. A divulgação do resultado dos recursos foi feita em 27 de 
agosto. 

A homologação e a divulgação do resultado das eleições pelo Conselho Deliberativo ocorreram, respectivamente, 
nos dias 2 e 3 de setembro. Confira abaixo os vencedores das eleições:
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PATRIMÔNIO DO SERPROS CONSOLIDADO
Patrimônio do Serpros Consolidado
R$ 7.132.647.739,76

PS - II

PGA

PS - I

Patrimônio do Plano Adminis-
trativo - PGA
R$ 100.081.831,24

Patrimônio do Plano Serpro 
I (PS - I)

R$ 2.766.939.042,19
Patrimônio do Plano Serpro 
II (PS - II)
R$ 4.361.424.582,01

Consolidação das Informações Contábeis
R$ -95.797.715,68
Conforme itens 28 e 29 da instrução normativa MPS/SPC/Previc 34/2009

O Serpros administra dois planos de benefícios, um deles, fechado para adesões desde 1996 e saldado desde 1º 
de abril de 2013, é o Plano Serpro I (PS-I) – modalidade de Benefício Definido. O outro é o Plano Serpro II (PS-II) 
– Contribuição Variável. Neste plano, que está aberto para adesões, os benefícios programados conjugam as ca-

racterísticas de Benefício Definido (BD) e Contribuição Definida (CD).

Confira abaixo os dados relativos aos Planos e patrimônio do Serpros até junho de 2021:

FIQUE POR DENTRO DA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO SERPROS
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Total geral

8095
ATIVOS

37
AUTOPATROCINADOS

22
AUXÍLIO-DOENÇA I

ACI DENTE DE TRABALHO

0
AUXÍLIO-RECLUSÃO

3870
APOSENTADORIA

PROGRAMADA

491
INVALIDEZ

798
PENSÃO POR MORTE

52
PECÚLIO POR MORTE

906
BENEFICIÁRIOS DE

PENSÃO

24147
TOTAL DE DEPENDENTES

2
INSCRITOS NO MÊS

13
RESGATES NO MÊS

0
DESLIGADOS

(DESISTÊNCIA)

PLANO SERPRO II (PS-II)

5020
ATIVOS: INCLUINDO

MIGRADOS

1384
ATIVOS: ORIUNDOS DO

PS-I SALDADO

28
AUTOPATROCINADOS

20
AUXÍLIO-DOENÇA

0
AUXÍLIO-RECLUSÃO

776
APOSENTADORIA

PROGRAMADA

79
INVALIDEZ

144
PENSÃO POR MORTE

20
PECÚLIO POR MORTE

197
BENEFICIÁRIOS DE

PENSÃO

13389
TOTAL DEPENDENTES

2
INSCRITOS NO MÊS

12
RESGATES NO MÊS

0
DESLIGADOS

(DESISTÊNCIA)

PLANO SERPRO I (PS-I)

1691
SALDADOS

9
AUTOPATROCINADOS

2
AUXÍLIO-DOENÇA I

ACIDENTE DE TRABALHO

0
AUXÍLIO-RECLUSÃO

3094
APOSENTADORIA

PROGRAMADA

412
INVALIDEZ

654
PENSÃO POR MORTE

32
PECÚLIO POR MORTE

709
BENEFICIÁRIOS DE

PENSÃO

10758
TOTAL DE DEPENDENTES

1
RESGATES NO MÊS
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PLANO SERPRO II (PS-II) TERÁ 
NOVO REGULAMENTO
Confira as principais mudanças.

O regulamento do plano de previdência privada fechada, exclusivo para os empregados do Serpro e do Serpros, o 
Serpro II (PS-II), está sendo alterado para melhor atender à realidade dos participantes.

Os benefícios do PS-II abrangem não só os participantes, mas também seus dependentes, ou seja, seus 
beneficiários e designados previstos no Regulamento. O Plano também oferece adequada cobertura previdenciária 
para diversas situações, em qualquer fase das suas vidas.
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Em resumo, a proposta traz as seguintes alterações:

Assim que o conteúdo for aprovado pelo Serpro, o documento será encaminhado para a Secretaria de Coordena-
ção e Governança das Empresas Estatais (Sest).

Adaptação de alguns dos dispositivos 
à evolução da legislação ou à prática 
operacional do plano, ocorridas entre a última 
alteração e a presente;

Melhoria do benefício de auxílio–do-
ença, estipulando o valor mínimo de 10% do 
valor do salário de benefício (média dos 36 
últimos meses), concedido aos participan-
tes com salários de até 14 VRS (R$ 6.055,14) 
e ampliação da faixa etária de concessão do 
auxílio-doença de 55 para 75 anos.

Revisão de redação para trazer maior 
clareza ao regulamento;

O plano de Contribuição Variável que oferece Abono Anual, Pecúlio e Pensão por morte, Aposentadoria Progra-
mada e por Invalidez, Auxílio-Doença e Auxílio-Reclusão, também conta com a paridade contributiva do patroci-
nador. Isto significa que, para cada valor aportado pelo participante, a patrocinadora aporta igual valor em sua 
conta. 

A proposta de alteração do regulamento já foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do Serpros e foi encaminha-
da à Patrocinadora. Os participantes e assistidos que têm interesse em conhecer a íntegra do documento podem 
encontrar o conteúdo que está disponível no site do Serpros.
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REDUÇÃO DAS TAXAS NA 
CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PODE 
AUMENTAR SUA POUPANÇA 
PREVIDENCIÁRIA

Com a nova Tabela, divulgada em 12 de maio deste 
ano, os participantes do Plano PS-II tiveram uma ra-
zoável diminuição no valor a ser pago mensalmen-

te e, consequentemente, redução na Contribuição total 
devida. A contribuição de risco tem paridade contributiva 
do patrocinador e destina-se à cobertura dos benefícios de 
risco dos participantes ativos, tais como: auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez. Para os benefi ciários e desig-
nados, auxílio-reclusão, pensão por morte e pecúlio por 
morte.

“A despesa virou um investimento", assim o diretor 
de Investimentos do Serpros, Sergio Vieira, resumiu os 
ganhos dos participantes com a redução das taxas da 
Contribuição de Risco.

A diretora-presidente do Serpros, Ana Costi, no 24º ví-
deo do Canal Direto com a Diretoria, disponível no You-
Tube, reforçou a informação divulgada anteriormente 
no site do Serpros de que a Contribuição de Risco não 
compõe a reserva dos participantes, “ela é relativa a 
um contexto em que se analisa a idade e uma série de 
parâmetros atuariais que são calculados e revistos anu-
almente", explicou. Ao citar seu exemplo pessoal, Ana 
Costi ainda comentou que mesmo que o valor não seja 
expressivo, "se destinado para a poupança previdenciá-
ria, que terá uma contrapartida de mesmo valor, essa é 
uma quantia que fará diferença futuramente para o par-

ticipante", explicou.

Essa é a recomendação do Serpros aos participantes, 
que o valor excedente gerado pela nova contribuição 
seja destinado ao aumento da formação de suas pou-
panças previdenciárias, alterando a taxa da Contribui-
ção Variável para quem não está no limite desta con-
tribuição ou, para quem já atingiu o limite de 15%, a 
Contribuição Espontânea mensal. Ambas as alterações 
podem ser feitas no site do Serpros.

O diretor de Investimento do Serpros, Sérgio Ricardo 
Vieira, usou o exemplo citado pela Presidente Ana Cos-
ti para explicar as vantagens de direcionar o valor que 
será economizado para a Conta de Participante. “Sabe-
mos que a Ana começou a economizar algo perto de R$ 
300, esse dinheiro já não fazia parte de seu orçamento 
familiar pois já tinha destino defi nido, como não foi 

QR CODE
VÍDEO 
SERPROS

Institucional
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Institucional

necessário usá-lo, agora ela pode direcionar esse valor 
para a poupança que vai formar o futuro benefício dela. 
Se multiplicarmos esse valor por 12, teremos R$ 7.200 
poupados em um ano, em 10 anos, R$ 72 mil reais, sen-
do que o esforço do participante foi só de R $36 mil. A 
despesa virou um investimento", analisou.

ESTUDOS 
ATUARIAIS

A redução das taxas de risco praticadas atendeu ao 
anseio de muitos participantes que pleiteavam essa 
possibilidade.

"Graças a estudos técnicos atuariais, nosso diretor 
de Seguridade e Administração, Carlos Luiz Moreira de 
Oliveira, conseguiu em parceria com sua equipe concre-
tizar esse antigo desejo dos participantes e implantar 
essa realização", comemorou Ana.

A redução da Contribuição de Risco será um pouco 
maior neste primeiro ano devido aos valores desta re-
serva, ou seja, a Contribuição de Risco poderá variar 
ano a ano, de acordo com estudos técnicos atuariais 
obrigatoriamente efetuados a cada exercício.

Ao comentar a redução da taxa, Carlos Luiz expôs que 
a atual diretoria iniciou sua gestão propondo solucionar 
três questões importantes para os participantes, o que 
vem sendo cumprido.

“Nosso primeiro desafio foi o custo, pois a Contribui-
ção de Risco era muito alta e desestimulava as pessoas 
com idade de admissão mais avançada a entrarem no 
plano. A redução foi positiva pois o investimento na sua 
aposentadoria ficou mais barato e acessível. O segundo 

ponto era o Benefício do Auxílio- doença que em al-
guns casos, quando o participante estava afastado 
e com renda mais baixa, não ganhava nada.  Muda-
mos isso também e agora há um benefício mínimo. 
O terceiro item visava proporcionar a Cobertura de 
Risco para todos que estivessem contribuindo como 
Ativos no Serpros", finalizou.

A diretoria do Serpros convida todos os partici-
pantes a acessarem os canais de comunicação da 
entidade e contactarem a equipe do Relacionamen-
to para tirar todas as dúvidas que possam surgir.
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Comunicação e Relacionamento 

A COMUNICAÇÃO E O 
RELACIONAMENTO EM 
NÚMEROS - 2021

SERPROS I PLANO MULTIPATROCINADO
14
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Comunicação e Relacionamento 

SERPROS I PLANO MULTIPATROCINADO 15
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Inovação no Serpros

LGPD: SERPROS SE ADAPTA A 
DIRETRIZES E FORTALECE DIREITO 
À PRIVACIDADE E À PROTEÇÃO DE 
DADOS DE PARTICIPANTES

A Lei n.º 13.709/2018, de 14 de agosto de 2018, 
conhecida como Lei Geral de Proteção de Da-
dos Pessoais (LGPD), estabelece diretrizes mais 

rígidas e obrigatórias para a coleta, processamento e arma-
zenamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. 
Além de tratar da imposição da segurança e das boas prá-
ticas de governança a serem adotadas no tratamento de 
dados pessoais, a legislação é importante pois garante a 
privacidade dos brasileiros e evita tensões comerciais com 
outros países.

Quando a legislação entrou em vigor, em setembro de 
2020, o Brasil passou a fazer parte de um grupo de pa-
íses que conta com uma lei específica para a proteção 
dos dados de seus cidadãos.

O Serpros entende que a adequação à lei confere aos 
titulares de dados novos direitos, e à entidade, contro-
ladora e operadora dessas informações, novas obriga-
ções. Para se adequar devidamente à Lei e apresentar 
um trabalho de excelência, a entidade se adaptou aos 
princípios legais previstos e contratou como encarrega-
da dos Dados Pessoais de todos os participantes, Ana 
Paula Cardoso Pimenta.

O encarregado de Dados, também conhecido como 
Data Protection Officer (DPO), é o canal de comunicação 
entre o Serpros (controlador), os Titulares dos Dados 
(clientes, empregados e demais grupos cujos dados são 
informados ao Serpros) e a Autoridade Nacional de Pro-
teção de Dados (ANPD).

Confira abaixo a entrevista com a DPO do Serpros, 
Ana Paula Pimenta:

 A LGPD entrou em vigor em setembro 
de 2020 e, antes mesmo disso, o Serpros já 
havia realizado algumas ações em seus pro-
cessos internos. Como foi iniciada a imple-
mentação da LGPD na entidade?

R.: O Grupo de Trabalho foi iniciado em 
2019, primeiramente com treinamentos 
para a formação dos membros para a com-
preensão da Lei 13.709/2018 (LGPD).

De que maneira as áreas tomam conhe-
cimento sobre as melhorias em seus pro-
cessos? Há pontos focais em cada gerência?

R.: O Serpros criou uma norma de previsões 
sobre as atribuições das equipes e há um 
Comitê de Privacidade nomeado. Também 
contamos com os pontos focais dentro das 
áreas da entidade.
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SERPROS ESTENDE PRAZO DE 
PAGAMENTO DE PARCELAS 
DE EMPRÉSTIMOS PARA 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Emprestimos

 Como é a comunicação com os empre-
gados sobre a LGPD?

R.: Nós possuímos canais padronizados de 
comunicação com os empregados, por onde 
divulgamos pílulas sobre o assunto, maté-
rias, entre outros itens. Também foi criado 
o Canal do DPO, com dicas, matérias rela-
cionadas ao tema, normas e apresentações. 
Por lá vamos interagindo, divulgando os 
temas e fomentando a cultura. É um traba-
lho constante que aos poucos vai ganhando 
força.

 As gerências e coordenações do Ser-
pros já estão realizando alguma mudan-
ça significativa em suas rotinas visando a 
completa adequação das atividades à legis-
lação?

R.: Sim, mas é um processo de melhorias 
constantes. Precisamos de mais subsídios 
regulamentados porque a ANPD ainda ca-
minha para definir diversos pontos.

No mês de agosto, o Serpros trouxe mais uma vanta-
gem para os Assistidos – Aposentados e Pensionis-
tas – da entidade: o aumento do prazo máximo para 

pagamento dos empréstimos.
Antes da mudança, o grupo poderia realizar a quita-

ção do valor em até 60 meses, com a nova vantagem, 
esse período passou a ser de 84 meses. A alteração tem 
como objetivo acolher os participantes que podem es-
tar enfrentando alguma adversidade, agravada pela 
pandemia de Covid-19.

A alteração no período de pagamento não causou 
mudança na idade máxima hoje praticada, assim como 

as taxas de juros, que permanecem as mesmas dos pra-
zos de 37 a 60 meses –1,20% (1,00% ao mês de juros + 
0,2% de taxa de administração) – e mais baixas do que 
as ofertadas no mercado. Outra vantagem dos emprés-
timos oferecidos pelo Serpros são as parcelas com valor 
e juros pré-fixados.

Todos os participantes ativos, assistidos e saldados 
podem solicitar este benefício. Os Pensionistas, obser-
vadas as regras de concessão, estão isentos de carência 
de contribuição, os que possuem entre 18 e 21 anos po-
dem contratar com prazo limitado ao tempo que faltar 
para completar os 21 anos.
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A s políticas são parte essencial de um Programa de Integridade. São, por natureza, destinadas a orientar e auxi-
liar os funcionários de uma organização na resolução de problemas encontrados nas operações e negociações, 
aumentando a segurança, garantindo qualidade e reduzindo o número de incidentes e violações às leis e regu-

lamentos.

REAVALIAR A GESTÃO DE 
POLÍTICAS PARA FORTALECER O 
SISTEMA DE CONFORMIDADE 

Elementos para um Programa de Integridade
by Fabiana Ferreira

O participante assistido por auxílio-doença ou aciden-
te de trabalho não pode solicitar empréstimo simples, 
apenas o saúde.

Para dar início ao processo de solicitação de emprésti-
mo, o interessado deve acessar a área restrita no site do 
Serpros, preencher os campos de login com CPF e senha 

Confira abaixo as taxas de juros para Aposentados e Pensionistas:

PRAZO TAXAS E JUROS

37 até 84 meses 
1,20% (1,00% ao mês de juros + 0,2% de taxa 
de administração)

13 até 36 meses
1,15% (0,95% ao mês de juros + 0,2% de taxa 
de administração)

01 até 12 meses
1,11% (0,91% ao mês de juros + 0,2% de taxa de 
administração)

É possível pensar em um modelo que se sustenta da seguinte forma:

e em seguida clicar no menu ‘Empréstimo’ >> ‘Contrata-
ção de Empréstimo’. Ao entrar no novo sistema, leia com 
atenção as instruções para contratação que aparecem 
na tela e em seguida clique em ‘Ciente’ para prosseguir, 
cada nova etapa contará com instruções na página, leia 
com atenção.

Governança 
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No topo da pirâmide está o elemento Gestão de Po-
líticas e Processos, que destaca a importância da 
gestão eficiente das políticas internas da organiza-

ção, bem como de seus processos. Esse elemento reflete a 
cultura organizacional e visa gerenciar riscos e proteger a 
reputação da empresa. Em um Programa de Integridade, 
os instrumentos na estruturação das práticas de negócio 
precisam estar fundamentados em padrões éticos e trans-
parentes.

Composto por políticas e processos, o Sistema de 
Conformidade é um organismo vivo, ele não se cen-
traliza apenas em um “programa”. Está em constante 
movimento e evolução. Requer compromisso de todos, 
especialmente das lideranças, que serão protagonistas 
na implantação do sistema. Nesse processo, o papel do 
Compliance no acompanhamento, progresso e envolvi-
mento do corpo funcional será chave para o sucesso do 
modelo.

O conteúdo das políticas deverá ser avaliado quanto à 
aplicabilidade e consistência com a regulamentação vi-
gente. A linguagem, precisa e clara, fornece orientação 
simples e eficaz. O valor pragmático tende a superar um 
formato extravagante.

A gestão dinâmica das políticas e processos desem-
penha um papel fundamental no longo prazo e leva ao 
sucesso nos negócios. Exige atenção contínua e colabo-
ração multifuncional.

O segundo elemento da pirâmide, o Conjunto de Po-
líticas é a base segura da organização, sua biblioteca de 
normas. O maior desafio é levar ao conhecimento de 

todos os funcionários essa estrutura, bem como suas 
atualizações. Tendo em vista o cenário atual, especial-
mente diante da realidade do trabalho remoto, as or-
ganizações precisam manter seu conjunto de normas 
acessíveis em meios virtuais, além de dispor de formas 
de notificações ágeis, para que os funcionários se man-
tenham atualizados quanto às inovações.

Faz-se importante lembrar, que o Compliance poderá 
manter como evidência, a emissão dessas notificações 
para fins de auditoria do Programa de Integridade.

Por fim, o terceiro elemento sugerido no modelo, a 
Comunicação e Treinamento segue com o desafio de 
manter a organização em total alinhamento com as me-
lhores práticas de integridade e governança, contando 
com o indispensável apoio da Alta Administração.

O processo de comunicação e treinamento deve ser 
estratégico, econômico (tempo e custo) e eficaz. Todos 
esses fatores são mensuráveis e passíveis de avaliação. 
A questão é dar visibilidade ao Sistema de Conformida-
de, integrando o Compliance com os demais setores da 
empresa.

Portanto, ao reavaliar a gestão de políticas visualizan-
do os três elementos aqui discorridos, é possível aspirar 
a um fortalecimento do Sistema de Conformidade. Atu-
alização, implementação e comunicação eficaz de nor-
mas internas, não só vão garantir a conformidade da or-
ganização com os regulamentos vigentes, mas também, 
ajudarão a aperfeiçoar a cultura corporativa de integri-
dade, que levará a empresa a alcançar seus objetivos, 
mitigando riscos.

Governança

Fabiana é analista na Gerência de Governança, Riscos e Compliance do Serpros.
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Programa de Integridade

Motivado pela Lei Anticorrupção 
(12.846/2013), e sua regulamenta-
ção, o Serpros implementou o Pro-
grama de Integridade. O sistema 
detecta, combate e corrige práticas 
ilícitas e atos fraudulentos que pos-
sam colocar em risco o patrimônio 
dos participantes.

O Programa é composto por medi-
das descritas no Código de Conduta 
e Ética, Regulamento Disciplinar e 
Política Anticorrupção. Ele reforça o 
compromisso da Diretoria Executi-
va com os princípios fundamentais 
para a boa gestão e está diretamente 
relacionado ao conceito de credibi-
lidade como valor essencial para a 
sustentabilidade da entidade.

Composição do Programa

- Canal de Denúncias;
- Comitê de Ética; 
- Política Anticorrupção;
- Código de Conduta e Ética 
- Regulamento Disciplinar.

Gestão de Riscos e 
Compliance

O Serpros adota o método de Con-
trol Self-Assessment (CSA) – Autoa-
valiação de Controles, por meio de 
avaliação de riscos e controles junto 
às áreas, onde o Setor de Riscos, Con-
troles Internos e Compliance fornece 
aos gestores dos processos orienta-
ções especializadas sobre a gestão de 
riscos corporativos, envolvendo o en-
tendimento do contexto para o diag-
nóstico dos fatores de riscos associa-
dos ao ambiente interno e externo, 
inclusive no que tange aos interesses 
dos stakeholders.

Dentro da implantação do Sistema 
de Gestão de Controles Internos e 
Riscos, lançado em 2017, após as re-
comendações do Relatório Final do 
Regime Especial de Intervenção feitas 
à entidade, o Serpros desenvolveu o 
Ciclo de Análise da Gestão de Risco. A 
segunda onda do 2º Ciclo de Análise 
da Gestão de Risco foi concluída no 
primeiro semestre de 2021.

AÇÕES E 
PROGRAMAS

Governança
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Código e Selo de 
Autorregulação em 
Investimentos

Gestores, empregados e participan-
tes do Serpros tiveram uma grande 
conquista com a obtenção do Selo de 
Autorregulação em Governança de 
Investimentos. A certificação foi con-
cedida, entre outras instituições, pela 
Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Comple-
mentar (Abrapp), após a adesão ao 
Código de Autorregulação em Gover-
nança de Investimentos, em 2019.

O Selo é um atestado fornecido 
após um criterioso processo de aná-
lise e de auditoria para certificar que 
a entidade cumpre as determinações 
da autorregulação.

Trata-se de uma garantia de que os 
processos relacionados a investimen-
tos ocorrem de acordo com as melho-
res e mais confiáveis práticas defini-
das para os fundos de pensão.

Código de Autorregulação 
em Governança

Código de Autorregulação em Go-
vernança Corporativa: O Serpros ade-
riu, em dezembro de 2019, ao Código 
de Autorregulação em Governança 
Corporativa, fornecido pela Associa-
ção Brasileira das Entidades Fecha-
das de Previdência Complementar 
(Abrapp) em conjunto com o Sindica-
to Nacional das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar (Sin-
dapp) e com o Instituto de Certifica-
ção Institucional e dos Profissionais 
de Seguridade Social (ICSS). Desde 
então, o Serpros vem se preparando 
para atender à série de diretrizes e re-
quisitos para a conquista do Selo que 
certifica a Entidade.

A adesão demonstra não somente o 
aperfeiçoamento da governança cor-
porativa na entidade, mas também a 
adoção de um sólido referencial de 
boas práticas.

RAI

O Relatório Anual de Informações 
do Serpros (RAI) trata-se de um com-
pilado das principais ações da gestão 
da Entidade e os destaques das equi-
pes em suas respectivas áreas de atu-
ação, tendo como referência o exercí-
cio do ano em questão.

O RAI é um importante instrumento 
de transparência, por meio do qual 
o Serpros divulga as suas práticas, 
informações e os resultados obtidos 
nos investimentos, a situação dos pla-
nos Serpro I (PS-I), Serpro II (PS-II) e 
Administrativo (PGA) ao longo do ano, 
de forma clara e objetiva.

No Serpros, o Programa de Compliance integra o Sistema de Controles Internos da entidade, 
composto por elementos que interagem com os processos de negócio – incluindo sistemas, 
pessoas, normativos, documentos, projetos e ações diversas -, visando a aderência às regras 
aplicáveis, bem como aos princípios éticos e valores institucionais, e englobando diversos 
pilares, tais como: 
- Suporte da Alta Administração; 
- Avaliação de Risco ; 
- Controles Internos Código de Conduta e Ética + Políticas de Compliance; 
- Canal de Denúncias Due diligence; 

- Treinamento e Comunicação e Monitoramento contínuo.

Governança
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Conquistas

PROGRAMA DE DEMISSÃO 
VOLUNTÁRIA DO SERPRO 
APRESENTA BOA ADESÃO ENTRE 
FUNCIONÁRIOS COM PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR

A lcançar a tão sonhada aposentadoria um pouco 
mais cedo do que o planejado e ter renda sufi-
ciente para usufruir desse momento com confor-

to e segurança é um sonho para boa parte dos brasileiros, 
mas é real e possível para quem é participante do Serpros.

Dos 839 empregados do Serpro que aderiram ao Pro-
grama de Desligamento Voluntário (PDV), 745 (88,80%) 
são participantes e puderam requerer seus benefícios 
ao longo do programa.

Os participantes do Serpros que aderiram ao PDV Ser-
pro 2020, e que se desligaram da patrocinadora, pude-
ram optar por solicitar aposentadoria programada, res-
gate, portabilidade, BPD ou auto patrocínio no Serpros.

Dos empregados do Serpro que estão em atividade 
atualmente, mais de 8 mil são participantes do Serpros. 
Esses profissionais contam com o conforto de poder 
aderir aos programas oferecidos pela Empresa, como o 
PDV, usufruindo das vantagens oferecidas pelo Serpros 
e ainda se aposentar com uma renda complementar e 
vitalícia.

A maior parte dos participantes que saíram no PDV, 
até maio deste ano, está lotada nas regionais de São 
Paulo (21,07%), Sede e Brasília (19,19%) e Rio de Janei-
ro (15,70%).

Para o Serpros é de extrema importância analisar e 
acompanhar o andamento do PDV para verificar o au-
mento em folha de pagamentos, equilíbrio atuarial dos 
planos, entre outros aspectos inerentes ao assunto.

A distribuição de participantes por regional, por 
exemplo, é importante para entender melhor aspectos 
de público, formas de chegada de informação, relações 
com atendimento e análise de público local. Através 
da análise, pudemos perceber que as regionais de São 
Paulo (157), a Sede + Regional Brasília (143) e o Rio de 
Janeiro (117) totalizam mais de 50% do público total do 
PDV-2020.

No caso da relação entre patrocinadora e entidade, é 
possível perceber que mais de 80% (745 pessoas) dos 
que aderiram ao PDV são participantes de pelo menos 
um plano de benefícios administrado pela entidade. 
Esse levantamento reforça a segurança que os empre-
gados com previdência complementar sentem no Ser-
pros e na escolha que fizeram em investir em seu futuro.
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ANSIEDADE E MEDO DO FUTURO: 
COMO LIDAR COM OS DESAFIOS DE 
UMA PANDEMIA?

Conquistas

O medo de adoecer por Covid-19, perder alguém 
próximo para a doença, o isolamento social e a 
instabilidade econômica do país criaram um ce-

nário propício para que a ansiedade e outros transtornos 
psiquiátricos se manifestem com maior intensidade duran-
te a pandemia. Ainda assim, algumas dicas fáceis podem 
ajudar a tolerar a ansiedade nesse período.

De acordo com o professor do Departamento de Fisio-
logia e Biofísica e pesquisador do Núcleo de Neurociên-
cias da UFMG, Bruno Rezende de Souza, a combinação 
dessas condições impacta diretamente na nossa saúde. 
“Esses fatores em conjunto contribuem para aumentar 
nosso peso; diminuir o sistema imunológico; alterar o 
sistema gastrointestinal; vai fazer com que haja queima 
de energia forte, nos preparando para um estresse, e nos 
deixando sempre cansados; pode destruir os neurônios 
do hipocampo, que pode levar a depressão”, enumera.

A ansiedade é um termo geral que caracteriza distúr-
bios que causam angústia, medo, apreensão, nervosis-
mo e preocupação. Ela é uma reação natural a algumas 
situações da vida, como uma entrevista de emprego ou 
a realização de exames de saúde.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, antes mes-
mo do surgimento do coronavírus, o Brasil já era o país 
mais ansioso do mundo com 9,3% da população com 
transtorno de ansiedade, que inclui, além do Transtorno 
de Ansiedade Generalizada (TAG), as Fobias, o Transtor-
no Obsessivo-Compulsivo (TOC), o Estresse Pós-Trau-
mático e os Ataques de Pânico. 

Diante de um cenário tão desanimador, com boa par-
te da população cansada e preocupada com o futuro, é 
ainda mais desafiador falar em saúde mental.

O Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA), que 
há décadas acompanha a saúde de 15 mil brasileiros, re-

velou que mulheres, jovens e pessoas em situação so-
cioeconômica pior estavam mais sujeitas ao sofrimento 
psíquico. 

Já os entrevistados que relataram conseguir trabalhar 
no esquema home office, que apresentam boa saúde fí-
sica, manutenção dos relacionamentos sociais e a práti-
ca de atividades físicas mesmo em casa, preservaram o 
bem-estar mental durante a pandemia. A análise reforça 
o poder do coletivo.

Quem já tinha que lidar com a ansiedade antes da 
pandemia, ou já estava com o quadro estabilizado, tem 
maior tendência a voltar a manifestar neste período.

Algumas pessoas são naturalmente mais resilientes, 
mas essa é uma característica que pode ser desenvolvi-
da para auxiliar quem está passando por um momento 
mais crítico. Confira abaixo dicas fáceis de serem execu-
tadas para conseguir controlar a ansiedade nesse perí-
odo:

Fique em contato com seus familiares;

Evite bebidas alcoólicas e com cafeína;

Tente não deixar que a pandemia e o 
coronavírus sejam os únicos assuntos do 
seu dia;

Crie um ritual para pegar no sono: tente 
dormir e acordar nos mesmos horários;

Pratique atividades físicas;

Escreva; além de ser relaxante auxilia a 
entender melhor os sentimentos.
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50 anos? Não. O que inspira o novo 

ciclo do Serpro são os próximos 50 

grandes desafios da nossa época, 

as respostas inteligentes que 

precisaremos desenvolver para lidar 

bem com o agora e com o futuro. 

Estamos trabalhando, mais do que 

nunca, em nossa reinvenção, para 

continuar inovando e impulsionando 

a transformação digital do Brasil.

Reformulamos nossa marca e 

queremos renovar nosso compromisso 

com o país: continuar o empenho em 

oferecer soluções que conectam, cada 

vez melhor, o governo à sociedade.

Uma empresa 
pronta para os 
próximos 50!
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