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PREVIDÊNCIA

.
.

O SERPROS, fundo de previdência privada patrocinado pelo Serpro, está ingressando numa
nova fase, neste final de ano, com o lançamento do Plano Serpro II, o PS-II, um novo Plano
destinado aos empregados da Empresa que já são do Plano Serpro (conhecido como PS-I) e
aqueles que ainda não são participantes do SERPROS. Para os primeiros, o Plano deverá estar
disponível neste final de ano, tão logo sejam aprovadas as novas regras pela Secretaria de
Previdência Complementar - SPC. Para os empregados não participantes do SERPROS, o PS-
II está disponível para migração desde maio de 1999.

O PS-II foi concebido no contexto da nova Lei da Previdência, sancionada há dois anos, mas
com efeitos nas instituições previdenciárias de Estatais e Empresas Públicas e entrarão em
vigor em dezembro deste ano. Trata-se de um Plano idealizado para que o participante possa
planejar o futuro de forma mais segura e rentável. "Nossa maior preocupação é manter o
padrão de vida do participante" – garante José Luiz Pingarilho, Diretor Superintendente do
SERPROS.

De fato, o novo Plano pretende evitar perdas para os participantes, principalmente após as
novas limitações criadas pela Lei da Previdência Social (veja box), que contém fatores que
podem comprometer o padrão a que se refere Pingarilho, tais como: redução do valor dos
benefícios, alteração dos limites e fixação de uma nova fórmula de cálculo na concessão de
aposentadorias por tempo de contribuição.

O PS-II mantem o elenco de benefícios oferecidos pelo PS-I, mas adiciona algumas vantagens.
Na nova proposta está determinado o fim do vínculo com a Previdência Social para efeito de
cálculo do benefício de Renda de Aposentadoria. Isto significa que o participante, ao se
aposentar, não terá seu benefício limitado a três tetos da Previdência. Hoje o valor máximo
pago pelo INSS é de R$ 1.328,25 e não sabemos como será no futuro. A tendência é que esse
teto venha a ser reduzido. Uma das vantagens do PS-II é justamente permitir que o participante
decida quanto vai receber no futuro, sem a fixação de teto máximo, e observando o quanto
pode investir atualmente. Assim, o participante calcula quanto pode pagar e estima de quanto
será seu benefício no futuro, de forma a fixar uma Renda de Aposentadoria desvinculada do
teto do INSS. Esta simulação estará disponível dentro de pouco tempo para os empregados
não participantes e, no momento da Migração, haverá um Simulador específico para os
participantes do PS-I, no site do SERPROS: http:/www.serpros.com.br.

Outra novidade é a Renda Diferida por Desligamento. Os participantes do PS-II que se
desligarem da Patrocinadora e do SERPROS antes de completar as carências para a
aposentadoria programada, terão a opção de, caso não resgatem seus saldos de conta e
tenham cumprido algumas carências especiais, pagar o Plano e mesmo assim receber um
benefício do SERPROS no futuro, que vem a ser a Renda Diferida por Desligamento. Para isto,
é preciso ter sua aposentadoria reconhecida pela Previdência Social, não resgatar o seu saldo
de conta e cumprir as carências previstas no Regulamento Complementar.

Outra particularidade do PS-II é que o participante terá direito também a parte das contribuições
da Patrocinadora, em caso de desligamento do SERPROS e da Patrocinadora. A partir do
quinto ano de vinculação ao PS-II, o participante passa a ter direito a 5/15 das contribuições da
Patrocinadora. Assim, quem sai no quinto ano de contribuição ininterrupta para o Plano, quando
se desligar, levará 5/15 das contribuições do Serpro e assim por diante, até o limite de 15/15.
Por outro lado, o participante do PS-I que migrar para o PS-II terá direito, ainda, a Reserva de
Transferência, que compreende o maior valor entre o Saldo da Reserva de Poupança e as
Reservas Matemáticas, a serem creditadas para o participante em conta especial, quando ele
fizer sua opção de migrar para o PS-II.

Apesar de ressaltar os inúmeros benefícios do novo Plano, o SERPROS faz questão de
esclarecer que a migração não é obrigatória. "Esta é uma decisão que só o participante pode
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tomar" – explica Ricardo Sá Freire, Diretor de Benefícios. A preocupação do SERPROS é
unicamente divulgar as novas regras para que os participantes tomem conhecimento das
vantagens do novo plano. Para isso, vem desenvolvendo um amplo esforço de comunicação,
para o qual utiliza todos os meios disponíveis para que os participantes possam tomar sua
decisão com segurança e tranqüilidade. O SERPROS possui estandes montados no Serpro
Sede e em todas as Regionais, disponibilizará em breve em seu site na Internet uma ferramenta
de simulação que ajudará o participante a calcular seu benefício futuro a partir do valor que
pode desembolsar atualmente, onde contará também com o Serviço de Atendimento ao
Participante – SAP (0800212247), implantado há oito anos, que funciona de segunda a sexta,
das 8 às 17h. Vale lembrar que quando a migração estiver aberta, os participantes terão 90
(noventa) dias para migrar, caso contrário, poderão aderir ao PS-II sim, mas sem as vantagens
que a Migração oferece, ou seja, não terão direito à Reserva de Transferência. O Regulamento
de Migração não será válido para quem não migrar no período estipulado para o SERPROS.

Aumento – Apesar das inúmeras vantagens do PS-II, muita gente ainda pensa que se trata
apenas de aumento de preço. É um equívoco aceitável, já que o aspecto financeiro tem um
impacto grande na decisão da mudança, mas está longe de ser verdade.

A questão não é tão simples. Primeiro é preciso ter conhecimento da trajetória das mudanças
no setor. O governo, a sociedade e o Congresso Nacional discutiram, por um longo período, a
necessidade de mudança na Previdência, tanto no setor público quanto no privado. Fruto desta
negociação foi sancionada há dois anos a Lei da Previdência. Alguns pontos desta Lei entrarão
em vigor a partir deste final de ano, exigindo de entidades como o SERPROS, uma adequação
às novas regras do jogo.

O novo valor de contribuição está dentro deste macroambiente e sua fixação depende muito
mais da opção do usuário, considerando o seu valor de aposentadoria e o quanto pode pagar
atualmente. "O participante irá contribuir de acordo com o seu planejamento, decidindo com
quanto quer contribuir para obter o benefício desejado e o Serpro contribuirá com a mesma
quantia" – explica Pingarilho.

Neste aspecto, a mudança substancial está muito mais relacionada à questão da contribuição
da Empresa, que passa a ser paritária com o participante. Isso significa que para cada R$ 1,00
do participante, a Patrocinadora desembolsa o mesmo valor. No modelo atual, que não é mais
permitido por Lei, a Patrocinadora investia um valor maior que o do participante, numa forma de
subsidiar o valor das contribuições. Esta mudança entra em vigor no final deste ano,
provocando uma inevitável alteração nos valores das contribuições do PS-I, independente da
opção que os participantes façam de migrar ou não do PS-I para o PS-II.

As mudanças que resultaram
na chamada nova Lei da
Previdência foram introduzidas
por meio da Emenda
Constitucional nº 20, que
introduziu importantes
novidades no setor, incluindo alterações referentes às 
empresas públicas. Neste aspecto, a principal mudança foi a
fixação da paridade contributiva entre participantes e
patrocinadores estatais no custeio dos planos de previdência.
Atualmente, o Serpro recolhe mensalmente 13,1705% da
remuneração paga aos participantes do PS-I, enquanto que os
empregados recolhem aproximadamente 6,6% em média. A
partir de 15 de dezembro de 2000, conforme determina a Lei, as
contribuições dos empregados e da Empresa serão iguais,
elevando, inevitavelmente, a contribuição dos primeiros.

Para ter mais informações sobre a migração e os benefícios, os
empregados devem consultar o Regulamento Complementar do
Plano Serpro II, que é o elemento de leitura fundamental para
se entender o novo plano. O Estatuto, o Regulamento Básico,
os Regulamentos Complementares do PS I e do PS II e o
Regulamento de Migração para o PS II encontram-se
disponíveis na Internet (www.serpros.com.br/sobre/apres.html).

Contribuição Suplementar – Estes novos aspectos não comprometem as conquistas que
também foram introduzidas pela mesma Lei. Uma delas é a possibilidade de se contar com uma
Renda Suplementar. No PS-II, existe a Contribuição Suplementar, que tem por finalidade
atender ao pagamento das rendas de aposentadoria. É composta por duas parcelas mensais:
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uma parcela obrigatória, incidente sobre o seu salário de participação (referência, tempo de
Serpro e gratificação), com o percentual de 1%. A outra parcela, denominada facultativa, é
calculada com base no excesso do salário de participação em relação ao Valor de Referência
SERPRO (VRS), sobre o qual incide o percentual de contribuição escolhido pelo participante,
variável entre 0% e 15%. A Patrocinadora contribui com parcelas idênticas às do participante,
que é o saldo das parcelas obrigatórias e facultativas.

Existe, também, a Contribuição Espontânea, definida pelo participante e que pode ser feita em
qualquer momento, sendo creditada em sua conta individual, sem a obrigatoriedade por parte
da Patrocinadora. Sua finalidade é melhorar o valor de seu benefício de Renda de
Aposentadoria.

Por outro lado, apesar destas novidades, o PS-II não altera conquistas anteriores. Os
chamados Benefícios de Risco, aqueles que não podem ter recebimento programado pelo
participante, tais como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão e pecúlio por morte,
estão todos garantidos por meio de uma Contribuição Básica Mensal Obrigatória feita pela
Patrocinadora e pelos participantes. Esse custeio é solidário e calculado de acordo com a
tabela de taxa de Contribuição Mensal, que será amplamente divulgada como parte integrante
do Regulamento Complementar. É importante destacar que para calcular esta contribuição será
mantida a idade de inscrição no PS-I para os participantes que migrarem no prazo a ser
determinado pelo SERPROS. A adesão aos benefícios de risco é obrigatória. Não existe a
opção do participante aderir somente a parte do PS-II relativa a aposentadoria programada. 

O Serpro apóia o novo Plano
 .

Muitas vezes a aposentadoria é um
acontecimento muito remoto para que as
pessoas – ou até mesmo empresas se voltem
para o assunto. Este não é, definitivamente, o
caso do Serpro. Os critérios para a criação do
PS-II foram estabelecidos, em conjunto, pela
Empresa e o seu Fundo de Previdência, o
Serpros. "Nosso objetivo foi ofertar aos
empregados uma opção que possibilite a
melhoria das condições de aposentadoria e que
dê aos participantes o poder de decidir sobre o
nível de sua contribuição, tornando o plano
acessível a todos os participantes do PS-I" –
explica Carlos Luiz, diretor da Empresa. Este
não é um assunto novo para as duas
instituições. Há cerca de 5 anos, a diretoria do
Serpro estabeleceu um conjunto  

de diretrizes para o então Instituto Serpros de Seguridade Social,
com o objetivo de alavancar e preparar a instituição para mudanças
que se vislumbravam no futuro da área de previdência,
particularmente no que se refere à participação de empresas
públicas nos fundos previdenciários privados. Com isso a Empresa
se antecipou aos fatos, de forma a assegurar os benefícios dos
seus empregados dentro dos parâmetros da nova Lei de
Previdência, ainda em fase de discussão e aprovação pelo
Congresso Nacional.
A execução dessas diretrizes levou, numa primeira etapa, à
transformação do Instituto Serpros em fundo multipatrocinado, de
forma a habilitá-lo a operar múltiplos planos, inclusive atendendo a
outras empresas, públicas ou privadas. A segunda etapa deste
processo de reformulação foi a criação e implantação, em 1999,  do
Plano Serpro II.
"A Previdência Complementar é, sem dúvida alguma, o principal
benefício que a Empresa oferece aos seus empregados" – destaca
Carlos Luiz, ao ressaltar a importância do PS-II. De fato. Muitas
vezes os profissionais, no auge de suas carreira profissionais,
gozando de muita saúde e com amplas perspectivas para o futuro,
não enxergam a dimensão do benefício e chegam até a questionar
sua validade. Não lembram, por exemplo, que a contribuição lhes
garante não apenas uma complementação da aposentadoria, mas
também cobertura para casos
fortuitos como afastamento do trabalho para tratamento prolongado
de saúde e proteção à renda familiar para os casos de falecimento.
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O Serpro, por sua vez, dá muita importância ao assunto. Tanto que
– só para citar um caso mais recente - aprovou e buscou junto ao
seu Conselho Diretor e demais órgãos encarregados de controlar o
assunto, a aprovação do plano de custeio e das regras de
migração, obtendo condições adequadas para a migração de todos
os participantes do PS I para o PS II.


