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I - APRESENTAÇÃO

Em setembro de 2021 finalizamos o nosso segundo mandato, motivo pelo qual vimos
registrar o prazer que foi para nós gerir essa importante entidade, que tem cerca de 14
mil famílias protegidas.

Agradecemos aos nossos participantes e aos dirigentes do Serpro pela confiança e a
toda a equipe do Serpros que, com competência e dedicação, nos ajudaram a fazer,
todos os dias, um Serpros melhor.

Durante todo esse período, o nosso foco principal sempre foi adotar medidas para
assegurar a perenidade e a viabilidade financeira da entidade, para poder honrar
todos os compromissos com os nossos participantes, assistidos e beneficiários.

Gerimos um patrimônio de aproximadamente R$ 7 bilhões com muita seriedade e
cumprimos, a cada dia, o nosso dever fiduciário com os órgãos fiscalizadores,
patrocinadoras e com os nossos participantes.

A seguir vamos apresentar um resumo da situação em que o nosso Serpros se
encontra atualmente, alertando que as boas práticas de governança devem ser
mantidas, aperfeiçoadas e modernizadas ao longo da sua existência, buscando a
preservação e a melhoria contínua.
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Canal Direto com a Diretoria 26

https://www.youtube.com/watch?v=CMzB4Mhob68
https://www.youtube.com/watch?v=CMzB4Mhob68


II – GESTÃO PROFISSIONAL

Conscientes da importância de uma gestão efetivamente profissional, uma das
prioridades dessa gestão foi a capacitação contínua de todo o corpo técnico e diretivo do
Serpros, viabilizando o cumprimento da nossa Visão. Essa capacitação é realizada
sistematicamente por meio de treinamentos, seminários e certificações em instituições
certificadoras de reconhecida competência no mercado da previdência complementar.

A entidade atende todas as orientações da PREVIC, órgão responsável pela
regulamentação e fiscalização das EFPC, que vem exigindo o mais rigoroso o padrão de
qualidade e profissionalização dessas empresas, com o objetivo que todo o sistema seja
cada vez mais seguro.

Além de cumprir rigorosamente essas exigências, o Serpros também se antecipa na
adoção das práticas de gestão mais modernas disponíveis, como por exemplo:

• Código de Autorregulação em Governança de Investimentos da ABRAPP, SINDAPP e
ICSS – com a firme decisão de cuidar dos investimentos dos participantes com
profissionalismo e responsabilidade, foi buscado o que havia de melhor junto as
maiores referências em regulação das entidades de previdência privada no Brasil.
Por esse motivo, o Serpros aderiu a esse Código, tendo sido certificado em
outubro/2019;

• Selo de Autorregulação em Governança de Investimentos da ABRAPP: conquistado
em novembro/2020, a concessão desse Selo significa o reconhecimento da ABRAPP,
SINDAPP e ICSS de que o Serpros adota as melhores práticas de investimentos para
Fundos de Pensão;
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• Código de Autorregulação em Governança Corporativa da ABRAPP, SINDAPP e
ICSS – o Serpros aderiu a esse código e foi certificado em dezembro/2019, o que
significa o reconhecimento dessas entidades de que utiliza os parâmetros e as
boas práticas definidas para o aperfeiçoamento da governança corporativa das
EFPC. Atualmente o Serpros está sendo avaliado para a concessão do Selo.
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A especialização dos empregados, como já dito anteriormente, foi objeto de constante
atenção da Diretoria. O quadro atual do Serpros apresenta as seguintes características:

• Certificação de Gerentes e Analistas: todos os gerentes e coordenadores são
certificados (ICSS/ANBIMA), e ainda contamos com diversos analistas certificados
em suas respectivas funções, de acordo com as regras definidas pela PREVIC;

• Certificações em Investimentos: 63% dos empregados que compõem os comitês
consultivos e analistas da equipe de investimentos possuem certificação em
diversos níveis;
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• Nível de escolaridade: atualmente contando com 84 empregados, o Serpros
possui 74% do seu quadro com curso superior, dentre os quais 54% com pós-
graduação ou mestrado;

• Atualmente 08 empregados são membros de Comissões e Comitês Técnicos
da Abrapp, possuindo representatividade em 80% dos grupos técnicos do
segmento.



III – GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE 

Ao adotar as melhores práticas de governança e compliance, definir a Política de
Controles Internos e Compliance, além de implementar um arsenal de normativos,
certificações e compromissos junto aos órgãos de fiscalização, a Diretoria teve por
objetivo blindar o Serpros para o futuro, possibilitando a manutenção da sua
credibilidade e perenidade.

Em destaque, algumas ações realizadas internamente:

• Programa de Integridade, implementado em FEV/2019, com o objetivo de
detectar, combater e corrigir práticas ilegais e fraudulentas, o programa incluiu a
revisão e aperfeiçoamento do Código de Conduta e Ética e do Regulamento
Disciplinar, a criação da Política Anticorrupção e a criação do Canal de Denúncia
Externo, além da instalação do Comitê de Ética;

• Implementação/revisão da estrutura normativa (Políticas, Normas e
Procedimentos Operacionais, dentre outros normativos internos), visando à
segurança e conformidade das atividades desempenhadas por todas as áreas da
entidade;

• Gestão de Riscos e Controles Internos – aprimoramento da metodologia adotada
nos ciclos periódicos de avaliação de riscos e controles; realização de testes para
certificação dos controles implementados pelas áreas; estabelecimento da
Declaração de Apetite a Riscos; e, estreitamento no relacionamento com a
auditoria do patrocinador Serpro (alinhamento dos trabalhos realizados na
entidade);
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• Programa de Compliance – disseminação da cultura por meio da divulgação de
“Pílulas do Conhecimento” semanais; elaboração de Artigos, realização de
palestras e outras ações junto aos empregados; implantação de rotina de
background check (avaliação reputacional); elaboração de Gap Analysis com a
análise de impacto pertinente à legislação aplicável ao segmento de previdência
complementar; e implementação da Política de Prevenção à Lavagem de
Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo;

• Implementação do Plano de Continuidade do Negócio;

• Implementação das ações previstas no Planejamento Estratégico 2020-2021;

• Criação da Auditoria Interna na estrutura do Serpros;

• LGPD: o Serpros já implementou as obrigações legais para o cumprimento
integral da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), designou a DPO -
Data Protection Officer (encarregado de dados) e vem melhorando todos os seus
processos internos para se adaptar totalmente a essa legislação;

• A PREVIC, por meio do Ofício nº 39/2021/ERRJ/DIFIS/PREVIC comunicou o
término da supervisão fiscal para o exercício 2021. Isto significa que o Serpros
não se encontra mais em processo de acompanhamento especial, em que estava
desde 2019, conforme Ofício nº 85/2019/ERRJ/DIFIS/PREVIC, de 29/12/2019.
Este é o resultado de uma gestão focada no cumprimento da legislação
previdenciária.
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https://serpros.com.br/wp-content/uploads/2021/09/PREVIC-0398616-Of%C3%ADcio-Escrit%C3%B3rios-Regionais.pdf


IV - GESTÃO DE INVESTIMENTOS 

O tratamento dos investimentos do Serpros atende às melhores práticas de gestão,
como comprovado por meio da obtenção do Selo de Autorregulação em Governança de
Investimentos.

Cumprindo o seu dever fiduciário, os investimentos são geridos de forma profissional,
segura e responsável, buscando ainda a reversão dos investimentos gravosos.

Importante destacar que foi implementado o processo decisório para todas as matérias
relativas aos ativos/fundos que são discutidas no Comitê de Aplicação – CAP, onde são
solicitados pareceres técnicos da Gerência Jurídica - GEJUR, da Gerência de
Investimentos - GERIN, da Gerência de Riscos - GECOR e do Comitê de Risco – COR,
quando necessário, visando o assessoramento da deliberação da Diretoria Executiva –
DE, sempre na busca da defesa dos melhores interesses para os participantes dos
planos administrados.

Todo processo decisório dos investimentos, composto pelas análises das áreas técnicas,
pareceres, relatórios dos gestores e prestadores de serviços contratados é devidamente
registrado e arquivado, permitindo segurança e transparência nas deliberações de
investimentos.

A seguir é informada a quantidade de reuniões/assembleias dos ativos/fundos que
ocorreram no período de 2017 a 2021 (até agosto de 2021):
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ANO TOTAL DE ASSEMBLEIAS/REUNIÕES (ANO)

2017 85

2018 79

2019 84

2020 96

2021 (até julho) 84

A transparência das ações pode ser acompanhada pelos participantes por meio do
Site, onde encontram-se disponíveis os seguintes instrumentos:

• Política de Investimento, que compreende um conjunto de diretrizes e medidas
que norteiam a gestão de longo prazo dos ativos dos planos de benefícios;

• Painel de Investimentos, Painel de Governança de Investimentos e Relatórios
Gerenciais de Investimentos (RGI);

• Demonstrativos de Investimento (DI), que é formado pela composição analítica
das carteiras próprias, dos fundos de investimento e dos fundos de investimento
em cotas de fundos de investimento dos quais o Serpros seja cotista, direta ou
indiretamente;

• Manual de Investimentos;

• Manual de Seleção de Prestadores de Serviços.

Os ativos gravosos, que resultaram da gestão relativa ao período de 2011 a 2015, e
que culminaram com a Intervenção no Serpros, foram tratados de forma responsável
e com toda a atenção devida. A seguir resumimos como foram tratados esses ativos,
adicionalmente às ações judiciais, informadas no próximo item.

Nos ativos Debentures e Cédula de Crédito Imobiliário - CCIs foram contratados
escritórios jurídicos e empresas especializadas para o processo de execução das
garantias devido à decretação do vencimento antecipado.
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Em relação aos Fundos de Investimento em Participações - FIP, o Serpros, em conjunto
com os demais cotistas, substituiu os prestadores de serviços de administração e/ou
gestão para o processo de desinvestimento e de responsabilização contra os antigos
prestadores de serviços e executivos das empresas investidas que causaram prejuízos
aos cotistas.

Também foram realizadas negociações para recuperação parcial dos créditos sendo:

• FIDC Master III e FIDC Hungria: recuperação de valores através de gestor
especializado;

• Debêntures Solair: decretação de vencimento antecipado e liberação da conta
garantia e execução das demais garantias da operação;

• FIP Bioenergia: negociação de alienação das cotas do fundo revertendo o valor
negativo, além de proteger os planos de benefícios de passivos vultoso da empresa
investida;

• Debênture Inepar: negociação da dívida com a emissora;

• FIP Patriarca: fundo liquidado.

SAIBA MAIS SOBRE INVESTIMENTOS NO SERPROS:

https://serpros.com.br/investimento/
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V – GESTÃO JURÍDICA

Todas as ações possíveis vêm sendo tomadas para buscar a recuperação dos
investimentos gravosos, realizados no período de 2011 a 2015.

Foi realizado todo o encaminhamento jurídico cabível para a reparação e
a responsabilização dos dirigentes envolvidos com os investimentos gravosos, tanto na
esfera administrativa quanto na criminal.

Entre as diversas ações dessa gestão, realizadas no bojo da reestruturação da área
jurídica, em 2018, destacamos as seguintes:

• Acordo com a Vale S/A em R$ 20 MM (PS-I);

• Acordo Judicial com o SERPRO, para extinção da ação de cobrança de encargos de
R$ 13 MM;

• Adesão às arbitragens da Vale e da Petrobrás;

• Aprovação de norma para registro e contingenciamento judicial;

• Revisão e atualização de toda a carteira contenciosa;

• Recomposição do Banco de Dados Jurídico do SERPROS;

• Execução dos inadimplentes da carteira de empréstimo do SERPROS;

• Ações de responsabilização e perdas e danos em face dos ex-dirigentes
responsáveis por prejuízos aos planos do SERPRO;

• Habilitação como assistente do Ministério Público Federal perante a Operação
Rizoma (perdas investimentos ETB e Xnice).
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VI – GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

A seguir são destacadas as informações mais relevantes sobre a gestão dos planos de 
previdência dos participantes e os principais resultados alcançados:

• Redução do déficit do PS-I, afastando a possibilidade de cobrança de aumento da
contribuição, mesmo após o aumento do passivo atuarial do plano de R$ 144
milhões ocorrido no final do exercício de 2019, referente ao ajuste na apuração dos
compromissos futuros a conceder com pagamento do Benefício Proporcional
Adicional (BPA);

• Foram distribuídos a título de superavit do PS-II no período de dezembro de 2019
a agosto de 2021 o valor total de R$ 82,8 milhões, sendo R$ 41,4 milhões para as
Patrocinadoras e R$ 41,4 milhões para os Participantes e Assistidos.

• Restruturação da modelagem do custeio dos Benefícios de Risco do PS-II,
contemplando revisão das alíquotas de contribuição de Risco, já vigentes em 2021,
e revisão do Regulamento do PS-II (em processo de aprovação), para incluir as
seguintes melhorias:

• Melhoria do benefício de auxílio–doença, estipulando o valor mínimo de 
10% do valor do salário de benefício (média dos 36 últimos meses), 
concedido aos participantes com salários de até 14 VRS (R$ 6.055,14);

• Ampliação da faixa etária de concessão do auxílio-doença de 55 para 75 
anos, e

• Possibilidade de ressegurar o Fundo de Risco.

• Otimização e aperfeiçoamento do sistema previdenciário; 
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• Reformulação da área de Seguridade, tendo como resultados:

o Melhoria dos processos e agilidade em gestão, soluções e definição de
estratégias previdenciárias do Serpros e redução de despesas;

o Recuperação dos dados cadastrais, devidamente validados por ação da AUDIN
(SERPRO) e AGU;

o Terceirização da análise, estudos atuariais e responsabilidade técnica para
empresa qualificada independente, e

o Coordenação dos trabalhos de consultorias independentes, especificamente
contratadas para análise e definições de questões pendentes de alocação de
investimentos, assim como da confirmação da inexistência de resíduo de
dote inicial (serviço passado);

• Criação e desenvolvimento do novo PLANO INSTITUÍDO / FAMÍLIA, em linha com
os resultados obtidos da Pesquisa de Interesse, que permitirá aos participantes e
assistidos, como também a seus familiares, acumular recursos financeiros com
finalidades diversas e, ainda, contribuir para a sustentabilidade e perenidade
Serpros;

• Contratação de empresas independentes para realização de auditoria atuarial e de
benefícios dos planos PS-I e PS-II, visando adotar as melhores práticas atuariais
recomendadas pela Previc;

• Desenvolvimento da Campanha de Recadastramento dos participantes ativos e
assistidos dos planos PS-I e PS-II, visando mantê-lo permanentemente saneado e
atualizado, como indicam as boas práticas de gestão de previdência complementar
indicadas pela Previc e Abrapp.

SAIBA MAIS SOBRE A GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PLANOS PS-I E PS-II:

https://serpros.com.br/plano-serpro-ii/
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VII – GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PESSOAS

A gestão administrativa trabalha constantemente na orientação dos empregados,
visando alcançar o consumo consciente dos recursos internos. Outro fato importante a
se destacar é a organização da documentação: os registros institucionais foram
identificados e ordenados e posteriormente enviados para o arquivo externo, dando
mais segurança, além de preservar os dados de forma mais eficiente.

A revisão dos contratos é feita de forma contínua, permanecendo em vigor apenas os
contratos essenciais e necessários para a realização das atividades de forma eficiente.
Recentemente, foram revistos os índices de renovação de todos os contratos, com a
finalidade de manter o equilíbrio financeiro entre o custo e os serviços prestados.

Com a manutenção do teletrabalho durante a pandemia, foram organizadas a logística
de entrega e utilização dos recursos para a plena realização das atividades laborais.
Atualmente, todos os empregados utilizam os equipamentos fornecidos pelo Serpros, e
todas as entregas, devoluções, reparo e seguro são objeto de rigoroso controle.

Na Gestão de Pessoas, destacam-se as seguintes ações: 

• Otimização dos custos internos, com análises responsáveis de custo/benefício e
realização das contratações essenciais para a gestão interna;

• Diante do avanço na transmissão do covid-19 optou pelo home office antes da
determinação das autoridades governamentais;
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• Em 72 horas 91% do quadro funcional migrou para home office, sem interrupção
das atividades, uma vez que as pessoas já se encontravam digitalmente adaptadas
com os recursos tecnológicos de trabalho;

• Disponibilização de equipamentos, cadeiras e acessórios para que todos os
empregados cumpram adequadamente as suas funções em teletrabalho;

• Adesão à Pesquisa Salarial da Abrapp, para subsidiar o novo Plano de Cargos e
Salários;;

• Implantação de novo Plano de Cargos e Salários;

• Implementação da Avaliação de Desempenho 360°;

• Institucionalização do Teletrabalho;

• Ações de Qualidade de Vida e promoção à saúde (palestras, lives etc.);

• Desenvolvimento e Qualificação do time;

• Quadro gerencial formado em gestão, estratégia e liderança;

• Adesão ao Selo de Engajamento Abrapp, que é realizado por meio de uma
medição do nível de engajamento das equipes por meio de pesquisa, além de
medir o nível de engajamento das equipes e eventualmente conceder o selo, a
pesquisa permitirá conhecer os pontos fortes e, especialmente, aqueles que ainda
precisam ser melhorados e promover mudanças positivas.
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VIII – TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Desde 2018 o Serpros está realizando uma grande transformação digital. De forma
planejada e organizada, foi implementado o PDTI com as melhores práticas de
tecnologia e segurança da informação, com destaque para:

Sala cofre: construída em 2018, na sede Rio, com todos os equipamentos de
segurança, para garantir funcionamento em período integral do Firewall e
servidores, que anteriormente estavam em ambiente desprotegido.

Área Restrita: que permite o acesso restrito a participantes e assistidos,
possibilitando consulta de saldos, demonstrativos, simulações, requerimentos de
alguns benefícios e empréstimo totalmente on-line;

Projeto de Redundância de Infraestrutura (Firewall e Link) no Escritório Brasília,
concluído no mês de junho/21;

Sistema Processo Decisório: estruturado e desenvolvido com base no sistema da
patrocinadora. Desenvolvido e implementado com registros e rastreabilidade
sistêmicos, registra todas as decisões da Diretoria e possibilita trilhas de auditorias
de todos os atos e uma efetiva governança para a entidade.

GED/PAG – implementado sistema de gerenciamento eletrônico de documentos e
pagamentos, foi realizada a integração de dados de forma automática, inibindo a
manipulação e desvio de informações.

Assinatura Digital: a sua implementação permitiu aos Conselhos, Diretoria,
Gerências e Coordenações assinarem os documentos utilizando arquivo em
formato PDF que são adicionados ao GED/PAG, que se integra ao ERP. Este
processo reduziu em 70% os custos de impressão além de proporcionar segurança
nas transações realizadas.
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APP Serpros: que possibilita que os participantes tenham em suas mãos as
simulações, saldo de contas e dados cadastrais.

Após estudos de viabilidade, passamos a utilizar a plataforma do Cloud e todos os
dados dos Servidores locais (10 físicos, 25 virtuais) foram migrados sem acarretar
nenhum prejuízo nas atividades operacionais. A plataforma Cloud, utilizada há mais de
12 meses, possibilitou o regime Home Office, sem nenhum impacto operacional e de
negócios para os Participantes.

Graças a esta modernização tecnológica, nenhuma atividade foi interrompida ou
atrasada. Todos os sistemas estão na Nuvem, e, com toda a segurança, podem ser
acessados de qualquer local do País pelos empregados e dirigentes.

Recentemente foi implementado o CRM, central de atendimento ao participante, em
plataforma totalmente integrada com a URA (Unidade de Resposta Audível), com o
Sistema de Atendimento e o com o Fale Conosco do Site.
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IX – COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO COM PARTICIPANTES 

Todas as ações de comunicação seguem a Política de Comunicação e Relacionamento
e têm como objetivo viabilizar um dos mais importantes Valores do Serpros: a
Transparência.

Os diversos instrumentos de comunicação utilizados visam informar, de forma oficial,
os assuntos mais relevantes da gestão e dos cuidados com os seus investimentos.

Logo no início dessa Gestão, visando buscar maior proximidade com os participantes,
patrocinadora, órgãos de fiscalização e entidades da Administração Pública, foi criado
o Escritório Brasília, em dezembro/2018, consolidando um trabalho que já havia sido
iniciado em julho do mesmo ano, com o atendimento do Serpros sendo realizado na
Sede do Serpro.

O objetivo maior foi oferecer um atendimento próximo e diferenciado aos
participantes lotados na Capital, que hoje são aproximadamente 2.741. Esse número
inclui os Ativos, lotados na Sede e na Regional do Serpro, além dos lotados em órgãos
do Governo (PSE), Aposentados e Pensionistas. Para atender a esse número
expressivo de participantes, o Escritório já nasceu com um propósito diferenciado de
inovação, que é oferecer consultoria exclusiva.

No Escritório BSB foram realizadas ações que efetivamente a vida do participante,
com destaque para a rapidez na solução das solicitações. Anteriormente, o prazo para
atender a uma solicitação, que era de 8 dias, foi reduzido para 2 dias, com a
otimização dos processos de recebimento e tramitação de documentos entre as
Regionais do Serpro e o Serpros.
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Mas a inovação não parou por aí. Foi no Escritório BSB que nasceu o projeto INOVA
SERPROS, fruto do interesse em oferecer melhores e mais modernos serviços.

Iniciando com a implementação de concessão de empréstimos totalmente on-line,
formulários para concessão de benefícios digitais no Site, e, em breve,
implementação dos processos totalmente on-line.

Também no Escritório BSB foram realizadas diversas ações que, aliadas às Campanhas
de Captação, resultaram em 191 novas adesões ao Serpros no período de 2017 a
2021 (até agosto/2021), o que corresponde a um incremento na receita
previdenciária de aproximadamente R$ 4 milhões/ano, além da geração de uma
receita administrativa de aproximadamente R$ 148 mil/ano.

Também foram concebidas diversas soluções bastante inovadoras, que mudaram
radicalmente o relacionamento e a comunicação com os participantes, entre as quais
destacam-se:

• Novo Site do Serpros, que foi inaugurado em 2019 e desde então não parou de
se modernizar. Lá são encontradas diversas informações com o objetivo de
orientar os participantes sobre seus direitos, os resultados alcançados e as
novidades dos Planos de Benefícios e da gestão;

• Fale Conosco, constante no Site, permite que o participante entre em contato,
tire suas dúvidas, apresente as suas sugestões e envie documentos, de forma
simples e direta.

• Portal Conhecer, que a cada semana traz novidades na área financeira,
previdenciária, de saúde, lazer, qualidade de vida, entre outros assuntos
importantes;

• APP, que permite, na palma da mão, diversas informações relevantes para o
participante: demonstrativos, contracheque (aposentados e pensionistas) e
dados cadastrais;

• Encontros com Participantes (suspensos durante a pandemia) e Canal Direto
com a Diretoria (vídeos), com o objetivo de prestar contas aos participantes
sobre as ações e resultados obtidos;

• Canal Direto com a Diretoria (vídeos), com o objetivo de prestar contas aos
participantes sobre as ações e resultados obtidos;
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• Programa O Serpros Mais Perto de Você (suspenso durante a pandemia), visitas
às Regionais da Patrocinadora Serpro, com o objetivo, com o objetivo de
captação e prestar esclarecimentos aos participantes;

• Redes Sociais: Facebook, Instagram, LinkedIn, além do Youtube, implementadas
com o objetivo de alcançar o maior número de participantes;

• Revista Serpros em formato digital, disponível no Site;

• RAI – Relatório Anual de Informações: de caráter obrigatório, apresenta um
resumo das principais realizações no exercício anterior;

• Serpros em Dia: com o objetivo de manter os participantes informados sobre
assuntos de seu interesse, enviado via e-mail (semanalmente) para todos os
ativos, pensionistas e beneficiários;

• Informe Institucional;

• Alerta Serpros: para comunicação direta com os facilitadores das Regionais,
informando sobre as principais alterações ocorridas que impactem no
atendimento ao participante;

SAIBA MAIS SOBRE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO:
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https://serpros.com.br/wp-content/uploads/2021/05/RAI-2020-SERPROS-V6.pdf
https://serpros.com.br/wp-content/uploads/2019/05/RAI-SERPROS_2018-completo_2.pdf
https://serpros.com.br/wp-content/uploads/2020/06/RAI_2019_v8_reduzido.pdf
https://serpros.com.br/wp-content/uploads/2020/12/SERPROS_revista_3ed_22_12_2020.pdf
https://serpros.com.br/wp-content/uploads/2019/12/revista_serpros-2019-091.pdf
https://serpros.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Serpros_Revista_2edicao.pdf


X – MENSAGEM FINAL

Esperamos que esse resumo tenha sido útil como uma prestação de contas desses
dois mandatos da atual Diretoria Executiva do Serpros, mas o principal recado que
queremos deixar para os nossos participantes é, na realidade, um alerta para que
todos nós estejamos sempre muito próximos, muito atentos ao que acontece no
Serpros, em especial à forma como está sendo tratado o nosso patrimônio.

Isso é fundamental para que não volte a ocorrer a perda bilionária que nos foi
imposta e, por conseguinte, a quebra da confiança no nosso Fundo e a necessidade
de intervenção federal. Com o atendimento de todas as 29 recomendações contidas
no Relatório Final de Intervenção de 17/08/2017, esperamos que esse realmente
tenha sido um capítulo finalizado da história do Serpros.

Hoje, reestruturado o Serpros, recuperadas as perdas por meio de investimentos
seguros e responsáveis e recuperada a credibilidade da entidade, temos a certeza
de que estamos no caminho certo, o que tem sido comprovado de diversas formas,
inclusive por meio do Relatório Avaliação de Economicidade elaborado pelo SERPRO
(2018/2019), do qual destacamos os seguintes trechos:

“...Neste período, o SERPROS apresentou evidências de economicidade do patrocínio,
principalmente pela recuperação da rentabilidade líquida e pelas taxas de
administração e carregamento observadas...”
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“...Sobre o processo de transferência, o benchmarking demonstrou que a obrigação
de supervisionar o fundo de pensão e os riscos e as obrigações decorrentes de
eventuais equacionamentos permanecem com o patrocinador, independentemente
da EFPC escolhida para gerir os planos...”

“...Por fim, considerando o desempenho do SERPROS referente às perspectivas
analisadas neste relatório, não há razões de ordem técnica que justifiquem a
sugestão de transferência da gestão do patrocínio para outra entidade na presente
data...”.

Adicionalmente, as políticas mencionadas no Relatório de Sustentabilidade ABRAPP
são atendidas, praticamente na sua integralidade, pelo Serpros.

Finalizando, lembramos da responsabilidade, que é de todos nós participantes, em
manter e melhorar cada vez mais o nosso Serpros.

Esperamos que sempre possa ser honrado o nosso maior compromisso:

É o Serpros cuidando de você!
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