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tranquilidade no futuro
Quando uma pessoa adere a um plano de benefício, certamente um dos 

principais benefícios que espera receber é tranquilidade. Aquela de que a en-
tidade está gerindo seu dinheiro com segurança e seu benefício será pago em 
dia; de que sua renda será capaz de garantir o padrão de vida da fase laboral; 
e de que sua família estará amparada.

É pensando nessa tranquilidade no futuro que os participantes entre-
vistados nesta edição consideraram mais vantajoso optar pelo benefício da 
aposentadoria vitalícia em detrimento dos outros disponíveis no regulamento, 
como resgate e portabilidade de recursos.

Nesta edição, quem está longe de se aposentar também confere como 
aproveitar o benefício fiscal da dedução de até 12% no Imposto de Renda 
com o plano de benefício. Por isso, a dica é que os que ainda não contri-
buem com esse valor acessem o simulador 
e vejam como suavizar a mordida do Leão.  
Assim, você reverte um recurso que, em vez 
de ir para o pagamento do imposto, ajudará 
a aumentar o seu saldo de contas.

E ainda: conheça o grupo de gerentes 
que tem me assessorado e os bons resulta-
dos alcançados.

Boa leitura!
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cuide do seu dinheiro

Informação 

S istema Financeiro Nacional 

(SFN), Banco Central (BC), Co-

missão de Valores Mobiliários 

(CVM), Conselho Monetário Nacio-

nal (CMN). Essas expressões podem 

parecer uma verdadeira sopa de le-

trinhas para quem não conhece o 

mercado financeiro. E se você é uma 

dessas pessoas que não se interes-

+

conhecer os 
DisPositivos financeiros 
ajuDa o consumiDor 
a tomar melhores 
Decisões De comPra

para economizar
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“O SFN dispõe sobre os instru-

mentos financeiros para quem dese-

ja emprestar dinheiro. Conhecendo 

as opções do mercado, você desco-

bre, por exemplo, que pode escolher 

outras alternativas de investimento, 

além das tradicionalmente ofereci-

das pelos bancos, como Poupança e 

Crédito de Depósito Bancário (CDB)”, 

afirma Myrian Lund, professora de 

MBA da Fundação Getúlio Vargas. 

Entre as outras alternativas ci-

tadas pela professora estão as apli-

cações em Tesouro Direto, na qual 

o cidadão pode investir a partir de  

R$ 30, e os empréstimos para empre-

sam pelo assunto e desconhecem se 

ele influencia ou não o seu dia a dia, 

aqui vai a resposta: sim! Conhecer 

essas expressões pode ajudá-lo – e 

muito – a tomar melhores decisões 

de consumo.

O Sistema Financeiro Nacional 

(SFN) é um conjunto de entidades 

que se organizam para manter a 

política monetária do país, supervi-

sionando e operando dentro do mer-

cado nacional. Entre outros, fazem 

parte desse Sistema o Banco Central 

(BC), a Comissão de Valores Mobili-

ários (CVM) e o Conselho Monetário 

Nacional (CMN). 
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DICIONÁRIO
CDB
cdb é um título emitido pelos bancos para se 
capitalizarem. Quando alguém compra um cdb, está 
fazendo um “empréstimo” para a instituição financeira em 
troca de uma rentabilidade acordada (que pode ser fixada 
no momento da compra ou calculada no recebimento).

APLICAÇÕES DO TESOURO DIRETO
títulos públicos em que o investidor, no momento da 
compra, pactua por quanto tempo investirá e quanto ele 
receberá no final. São considerados de baixo risco, pois se 
entende que o governo não deixará de pagá-los.

DEBÊNTURES
Quando você compra debêntures, significa que adquiriu 
as dívidas de uma empresa. a instituição, por sua vez, 
assume o compromisso de ressarcir o credor com juros e 
prazo previamente determinados.  

tam. Para evitar essa situação, Myrian 

Lund lembra que informações, como 

normas de tarifas e taxas de juros, 

são divulgadas no site dos bancos e 

também no do Banco Central, que 

disponibiliza, inclusive, cursos de 

educação financeira gratuitamente. 

“Conhecendo seus direitos, o 

correntista pode, por exemplo, caso 

se sinta lesado pelo gerente que lhe 

atendeu, acionar a ouvidoria da insti-

tuição, o que fará com que o geren-

te seja penalizado pela má conduta. 

Muita gente pensa que, se reclamar, 

sofrerá uma represália do gerente, 

mas não. Pelo contrário: o corren-

tista vai ser muito bem tratado para 

que mude sua impressão”, resume. 

DESENvOLvER 
A EDUCAÇãO 
fINANCEIRA é 
fUNDAmENTAL PARA 
NãO SE DEIxAR 
LEvAR  
myrian lund 
Professora De mba Da 
funDação getúlio vargas

sas, as chamadas debêntures, com va-

lores mínimos de R$ 1.000. 

“Atualmente, no Brasil, quem fi-

nancia as empresas é o Banco Na-

cional de Desenvolvimento Econô-

mico e Social (BNDES). Mas quem 

quiser também pode emprestar 

dinheiro às empresas e receber os 

juros prefixados na data acordada. 

É possível ainda tirar vantagem das 

debêntures incentivadas, que são 

isentas de Imposto de Renda. Hoje, 

esses papéis estão nos setores imo-

biliário, de infraestrutura e agrone-

gócio”, explica ela.

Myrian Lund lembra, no entanto, 

que, para investir no Tesouro Direto 

ou nas debêntures, é preciso abrir 

uma conta em corretora. 

e a minHa conta no banco?
Outra dica importante para os 

leigos é conhecer as tarifas pratica-

das pelos bancos. Esse tipo de infor-

mação pode, por exemplo, ajudar a 

fazer escolhas mais econômicas na 

hora de contratar o pacote de servi-

ços de uma instituição. O Banco Cen-

tral obriga todo banco a ter um pa-

cote básico de serviço, gratuito, que 

permite, por mês, realizar até quatro 

saques e imprimir dois extratos e dez 

folhas de cheque. 

“Apesar de esse serviço não ser 

divulgado, se o correntista mudar 

seus hábitos de forma que sua roti-

na bancária caiba nesse pacote, pode 

deixar de pagar por um serviço que, 

às vezes, nem é fundamental para 

ele”, ensina a especialista.

As instituições financeiras estão 

entre as primeiras no ranking de re-

clamação do Procon. Muitos clientes 

reclamam das taxas abusivas cobra-

das pelo banco, pois, na realidade, 

desconhecem os serviços que contra-
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viva

Prevenção 
camPanhas De conscientização incentivam homens 
e mulheres no combate ao câncer

+

é a palaVra da Vez
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LINkS úTEIS
instituto nacional  
de CânCer – InCa 
www.inca.gov.br

MInIStérIo da Saúde – MS 
www.saude.gov.br

sociedade brasileira de 
UrologIa – SBU 
www.sbu.org.br

revenir é melhor do que 

remediar”. A expressão 

popular bastante co-

nhecida vem sendo disseminada de 

geração a geração. Mas será que as 

pessoas a colocam em prática quan-

do o assunto é saúde? Nos meses de 

outubro e novembro, duas impor-

tantes campanhas estarão nas ruas 

para lembrar a importância da pre-

venção dos cânceres de mama e de 

próstata. 

Através da iluminação de pon-

tos turísticos e monumentos, rea-

lização de palestras e intervenções 

em estádios, pedágios e locais de 

grande circulação, as campanhas 

Outubro Rosa e Novembro Azul vão 

levantar a discussão sobre como é 

possível prevenir e até curar essas 

doenças a partir do diagnóstico pre-

coce. 

No SERPROS, a prevenção é 

assunto permanente no Programa 

Qualidade de Vida, que estimula os 

empregados a se manterem sau-

dáveis e a realizarem seus exames 

regularmente. “A prevenção ajuda a 

manter a saúde dos nossos empre-

gados, minimizando as situações de 

risco”, ressalta a coordenadora da 

Gerência de Pessoas, Cristiane Real.

outubro é dedicado a elas
A campanha Outubro Rosa tem 

como objetivo ampliar a conscienti-

zação das mulheres sobre a impor-

tância da prevenção do câncer de 

mama, incentivando-as a realizarem 

os exames de rotina. 

O câncer de mama possui gran-

des chances de cura se for desco-

berto em fase inicial. Nesse sentido, 

o Instituto Nacional de Câncer (Inca) 

recomenda que as mulheres, inde-

pendentemente da idade, realizem o 

autoexame das mamas e, caso iden-

tifiquem qualquer anormalidade, pro-

curem o serviço de saúde para ava-

liação profissional. 

Outra recomendação muito im-

portante é a realização de exames 

de rotina de acordo com a idade: mu-

lheres de 40 a 49 anos devem fazer 

exames clínicos das mamas anual-

mente. Já para as mulheres de 50 a 

69 anos, além dos exames anuais, é 

aconselhável realizar mamografia a 

cada dois anos. Em casos de mulhe-

res com risco elevado para câncer de 

mama, o ideal é buscar a avaliação 

permanente de um médico.

Homens de olHo na saúde
Escolhido em alusão ao Dia Mun-

dial de Combate ao Câncer de Prós-

tata, celebrado no dia 17, o mês de 

novembro é internacionalmente de-

dicado às ações de prevenção da do-

ença e de promoção da saúde do ho-

mem. No Brasil, o câncer de próstata 

é o segundo mais comum entre os 

homens e, no mundo, é o sexto tipo 

mais comum, representando cerca 

de 10% do total de cânceres. 

A prevenção do câncer de prós-

tata, que inclui análise de sangue e 

toque retal, deve ser realizada anu-

almente em homens acima de 45 

anos. Para os que já possuem histó-

rico da doença na família, o ideal é 

realizar esses exames antes mesmo 

dos 40 anos. 

Ainda enfrentando grande re-

sistência dos homens, o toque retal 

é imprescindível para a detecção 

precoce da doença e, consequente-

mente, realização do seu tratamento 

adequado. O exame dura menos de 

15 segundos, é praticamente indolor 

e não afeta em nada a masculinidade 

do paciente. 
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capa
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SugeStõeS
para a aposentadoria

O que levou você a optar pelo be-
nefício de aposentadoria em vez do 
resgate do saldo de contas?
RoGÉRIo PoRTo - Essa é uma deci-

são que enseja muitas dúvidas entre 

os participantes e envolve conside-

rações de diversas naturezas. Vou 

começar por uma análise exclusi-

vamente financeira. Meses antes de 

me aposentar, entrei no simulador 

do PS-II e verifiquei qual seria mi-

nha renda mensal de aposentadoria. 

Comparei com a hipótese de resgate 

do meu saldo de contas, arbitrando 

uma retirada mensal igual à aposen-

tadoria informada no simulador. Ela-

borei um cenário para os anos sub-

sequentes, com previsão de taxas de 

juros dos investimentos e de índices 

de reajustes do SERPROS.

O passo seguinte foi inserir todos es-

ses elementos numa planilha Excel, 

que demonstrou que, no meu caso, 

em 12 anos, o saldo de contas se 

roGério porto  
aPosentaDo

rogério Porto e marcio brigiDi são nomes conheciDos no serPro. 

ParticiPantes Do serPros DesDe a funDação, o Primeiro se aPosentou 

DePois De trabalhar 37 anos na PatrocinaDora; já o segunDo 

está na emPresa há quase 44 anos e PretenDe encerrar seu ciclo 

Profissional em breve. o interesse Pela entiDaDe fechaDa De PreviDência 

comPlementar a que estão ligaDos também é uma semelhança entre os 

doiS, que já foram membroS do ConSelho deliberativo – rogério, na 

déCada de 80, quando o órgão ainda era o ConSelho de CuradoreS, e 

marcio, no final Dos anos 90. nesta eDição, ambos contam seus segreDos 

na hora De DeciDir qual a melhor alternativa financeira Para garantir 

uma aPosentaDoria segura e tranquila.

esgotaria. Se eu conseguisse pou-

par e reinvestir mensalmente algu-

ma coisa, o valor acumulado, após 

12 anos, se tornaria maior, ao optar 

pela renda mensal de aposentado-

ria. Em outras palavras, se concre-

tizado o cenário que construí, e na 

hipótese de sobrevivência superior 

a 12 anos após a aposentadoria, ou 

dependentes vivos após esse pe-

ríodo, financeiramente, seria mais 

vantajoso optar pela renda mensal 
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de aposentadoria. Embora não se 

possa atribuir cunho geral ao resul-

tado, outros colegas, que utilizaram 

a planilha na ocasião, chegaram a 

conclusões semelhantes. 

Hoje, após quase 11 anos como 
assistido do SERPRoS, você ainda 
considera a opção da aposentadoria 
programada a decisão mais pruden-
te? Por quê?
Além da análise financeira, refleti 

sobre outras questões antes de me 

decidir. Resgatar o saldo significa 

administrar, pessoalmente, não uma 

simples aplicação financeira, mas 

a sua fonte de subsistência para o 

resto da vida. Cabe perguntar se 

estamos preparados para isso, num 

mundo de incertezas. Mesmo que 

no momento da aposentadoria a 

resposta seja afirmativa, será que 

continuaria válida à medida que en-

velhecemos? Não estaria trazendo 

para mim uma preocupação desne-

cessária, numa fase em que temos 

outras prioridades de vida? E se fosse 

premido por uma necessidade finan-

ceira urgente e de grande valor? Não 

me sentiria tentado a lançar mão de 

parte do montante, comprometendo 

os compromissos futuros? Imaginei 

uma séria crise política e econômica, 

e o SERPROS tem parte significativa 

de seu patrimônio em risco, o que, 

inclusive, determinou a intervenção 

pela Previc. Apesar do receio inicial, 

hoje estou absolutamente convicto 

da necessidade da intervenção como 

medida preventiva, para evitar o 

agravamento da vulnerabilidade de 

parte do nosso patrimônio e os riscos 

aos benefícios futuros. Ao contrário 

de algumas administrações anterio-

res, o interventor abriu um canal de 

diálogo com a Aspas, que, por sua 

vez, tem procurado lhe transmitir 

suas preocupações e anseios. 

Todos sabemos que a decisão de per-

manecer como participante ou resga-

tar o saldo é pessoal e intransferível. 

Estou, entretanto, muito confiante de 

que o SERPROS sairá fortalecido de 

todo esse processo e que a manuten-

ção desse fortalecimento depende 

também do acompanhamento e en-

volvimento de cada participante. 

apesar do receio 
inicial, Hoje estou 
absolutamente conVicto 
da necessidade da 
interVenÇÃo como 
medida preVentiVa  
roGério porto 
aPosentaDo

capa

+

uma crise econômica, ou uma deci-

são política desastrada, como o con-

fisco dos ativos financeiros no Plano 

Collor, em que o investidor individual 

é muito mais vulnerável que um Fun-

do de Pensões. Ao pensar em tudo 

isso, hoje, quase 11 anos depois, não 

tenho a menor dúvida de que tomei a 

decisão correta.

Você era um participante ativo, que 
acompanhava a evolução do seu 
plano? Considera fundamental esse 
acompanhamento?
O grau de confiança em relação à ad-

ministração do SERPROS é um fator 

importante normalmente apontado 

pelos participantes. E o principal an-

tídoto para a eventual falta de con-

fiança é a constante vigilância. Dispo-

mos de um canal que só não é mais 

efetivo e respeitado justamente pela 

baixa adesão. Refiro-me à Associação 

dos Participantes e Assistidos do SER-

PROS (Aspas), entidade voltada à de-

fesa dos interesses de aposentados, 

pensionistas e ativos. Imediatamente 

após a aposentadoria, associei-me à 

Aspas, da qual, hoje, sou membro do 

Conselho Deliberativo. 

Pode soar estranho falar em confian-

ça num momento em que o país vive 
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Qual a importância de ter aderido ao 
plano do SERPRoS?
MARCIo BRIGIDI - Aderi ao SERPROS 

aos 23 anos e considero essa decisão 

uma das mais importantes que tomei 

para mim e minha família. Na época 

da fundação da entidade, muitos du-

vidavam que o fundo de pensão fosse 

a melhor alternativa. Havia um grupo 

que acreditava que outros produtos 

financeiros renderiam mais, como a 

poupança, e outro grupo que incenti-

vava a adesão ao SERPROS. Entre as 

vantagens do plano, os mais velhos 

citavam que o patrocinador também 

contribuía com a aposentadoria. Na 

época, esse valor ainda não era pari-

tário e variava, entre outros, de acor-

do com o salário e a expectativa de 

aposentadoria de cada funcionário. 

Felizmente, a maioria acabou aderin-

do. Por entender que era uma atitu-

de fundamental, também incentivei 

alguns colegas a aderirem.  

Hoje, o PS-II oferece três possibili-
dades de recebimento do saldo de 
contas: aposentadoria vitalícia, par-
cela à vista de até 25% do saldo de 
contas e resgate total. Como você 
avalia essas opções?
A decisão de resgate é individual e 

depende das condições de cada um. 

A princípio, acho que quem trabalha 

no Serpro não tem tempo de viver o 

mercado financeiro, que é cada vez 

mais volátil. Quanto mais especia-

lizado for o investidor, melhores as 

chances de obter bons rendimentos, 

e o SERPROS tem profissionais aptos 

para cuidar dos resultados desses 

investimentos. No resgate, o risco é 

marcio briGidi 
suPerintenDente De relacionamento com clientes esPeciais 

não tomei minha decisão. Trilhei uma 

carreira aqui no Serpro: comecei 

como operador de computador, um 

cargo que hoje nem existe mais, e, 

hoje, sou superintendente. Penso em 

viver de muitos dos meus hobbies, 

mas não vou parar de trabalhar. Sou 

economista por formação e quero 

trabalhar no setor financeiro, atuan-

do na área de gestão de patrimônio 

para a terceira idade. 

grande, não vejo como uma opção 

segura. Dinheiro na mão é vendaval, 

né? Quando uma quantia muito alta 

fica à disposição, você pode acabar 

usando de forma não adequada para 

a manutenção do capital em longo 

prazo. 

Se a pessoa está precisando de di-

nheiro na hora, e dispor da poupan-

ça que fez para a aposentadoria, a 

parcela à vista dá ao participante o 

direito de sacar até 25% do seu saldo 

de contas. Acho a opção interessan-

te, porque é um meio termo entre 

resgatar integralmente ou converter 

tudo para a aposentadoria progra-

mada. Se você não precisa resolver 

nenhuma pendência financeira, pode 

requerer a aposentadoria vitalícia, 

que, além da renda da aposentado-

ria, também garante o futuro de sua 

família através da pensão e pecúlio 

por morte.

Quando você pensa em se aposen-
tar? Quais são seus planos para 
essa nova etapa da vida?
Devo me aposentar logo, mas ainda 

aderi ao serpros aos 
23 anos e considero 
essa decisÃo uma das 
mais importantes Que 
tomei para mim e minHa 
família  
marcio briGidi  
suPerintenDente De relacionamento  
com clientes esPeciais
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serPros e você

+

futuro
serPros reconhece 
colaboraDores na 
celebração Dos seus 
38 anoS

A história de uma entidade fe-

chada de previdência com-

plementar se constrói com a 

ajuda de pessoas que, diariamente, 

contribuem para a sua evolução. E é 

com esse espírito de reconhecimento 

que o SERPROS comemora, no dia 1º 

de outubro, seus 38 anos de existência.

Para celebrar a data, serão inau-

guradas duas salas: a Sala de Convi-

reVisitando o passado, de olHo no

vência Iwanoy de Souza Cavalcanti e 

a Sala de Atendimento Francisco de 

Paula Caruso. Antigos participantes 

com histórias que se confundem com 

a da própria entidade, Iwanoy e Fran-

cisco não serão os únicos homena-

geados. Na ocasião, haverá ainda a 

entrega das placas de reconhecimen-

to aos colaboradores que completam 

5, 10, 15, 20 e 30 anos de empresa.

A nova Sala de Convivência foi 

criada para que o participante, assis-

tido ou quem quer que venha à enti-

dade espere ser atendido de maneira 

mais confortável. Já a de Atendimen-

to será dedicada aos que quiserem 

vir pessoalmente à entidade tirar 

dúvidas ou obter mais informações 

sobre seu plano de benefício.

Para o gerente de Relacionamen-

to da entidade, Naévio Rangel, o atu-

al momento de renovação também 

deve ser lembrado na celebração da 

data como um marco que garantirá 

a perenidade da instituição: “Como 

toda empresa que se propõe a ser 

longeva, o SERPROS tem passado 

por mudanças, adequando-se aos no-

vos cenários de mercado com foco na 

sustentabilidade do negócio. Como 

assistido, me sinto seguro e, como 

funcionário, tenho a certeza de que 

esse é mais um ano dos muitos que 

virão”, declara o gerente, que contri-

buiu com o plano durante 36 anos e 

há dois desfruta a aposentadoria. 

conHeÇa os HomenaGeados do serpros

IwAnoy DE SoUzA 
CAvALCAnTI
aos 96 anos, ele foi um dos fundadores 
da associação dos participantes e 
assistidos do serpros (aspas), é 
suplente do conselho deliberativo e, 
entre 2003 e 2005, foi membro da 
diretoria da associação. trabalhou no 
serpro durante 41 anos e é um dos 
sócios-fundadores do SerProS.

FRAnCISCo DE PAULA  
CARUSo
Quando se aposentou, em 
1993, trabalhava como gerente 
administrativo no serpros, mas 
também foi funcionário do serpro. no 
total, entre as duas empresas, foram 
16 anos de dedicação. faleceu em 
novembro de 2014, após ter sido um 
dos fundadores e conselheiro da aspas.
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espaço serpro

+

OServiço Federal de Processa-

mento de Dados (Serpro) é o 

novo responsável por todo o 

serviço de gestão da margem consig-

nável para servidores federais ativos, 

inativos e pensionistas. Ao passar para 

o Serpro essa missão, o Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MP), órgão que centraliza as ativi-

dades de gestão das consignações, 

teve a intenção de garantir a lisura do 

procedimento, simplificando o trâmi-

te, que tem agora um gerenciamento 

centralizado. Além disso, a parceria 

com o Serpro vai garantir a seguran-

ça das informações e a privacidade do 

cidadão, que conta com o arcabouço 

tecnológico da empresa pública que 

desenvolve e administra os maiores 

sistemas estruturantes do Brasil.

O Serpro já faz a gestão dos sis-

temas relacionados aos pagamentos 

de todos os servidores e pensionis-

tas federais. A empresa administra 

SerPro
assume a GestÃo da consiGnaÇÃo para 
serVidores federais e pensionistas

serpro realiza encontro nacional com as empresas consignatárias

os possíveis impactos da transição e, 

sobretudo, garantir que o servidor 

público não tenha nenhum prejuízo 

em suas necessidades”, declarou Gló-

ria Guimarães, diretora-superinten-

dente do Serpro. Ela destacou que o 

maior desafio da empresa ao absor-

ver o serviço foi atender a demanda 

do ministério no tempo necessário. 

“Em menos de um mês, colocamos 

o serviço em linha. Assim, minimi-

zamos riscos às participantes”, pon-

tuou. A diretora ressaltou, ainda, a 

importância de o Serpro já conhecer 

a folha de pagamento, o que garante 

a continuidade do negócio.

Luis Felipe Monteiro, diretor de 

Gestão de Sistemas e Informações da 

Secretaria de Gestão Pública/MP, dis-

se que, para ele, a empresa é a esco-

lha mais lógica para assumir o serviço, 

devido ao seu conhecimento e à inter-

locução com os sistemas envolvidos. 

“Acreditamos que o fornecedor com 

maior capacidade para atender me-

lhorias, evolução e modernidade nos 

processos, sem dúvida, é o Serpro”, 

avaliou Monteiro. O diretor ressaltou 

que a mudança será transparente 

para as consignatárias. “A alteração 

é tecnológica. Estamos trocando um 

sistema por outro. A nova solução 

oferecerá as mesmas funcionalidades 

e, ainda, reduzirá o potencial de risco 

ao realizar as operações”, afirmou.

atendimento às consiGnatárias
Para facilitar a comunicação entre 

as consignatárias e o Serpro, está sen-

do montado um escritório de atendi-

mento presencial no edifício-sede da 

empresa, em Brasília. Além dele, futu-

ramente, haverá um escritório virtual, 

mas, neste momento de transição, as 

dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail 

consignatarias@serpro.gov.br. 

uma base de dados de cerca de 1,36 

milhão de pessoas, por meio de so-

luções como o Sistema Integrado de 

Administração de Recursos Huma-

nos (Siape) e o Sistema de Gestão de 

Pessoas do Governo Federal (Sigepe). 

Ao assumir o novo serviço, o Serpro 

passa a gerir, integralmente, o trâmi-

te de empréstimos consignados para 

esse público.

menor impacto possíVel
Para os servidores e pensionistas, 

nada muda. Eles continuam a solicitar 

crédito por meio de seus bancos e de-

mais instituições financeiras. Já as ins-

tituições consignatárias que desejam 

oferecer crédito a esse público, além 

de terem seus convênios vigentes com 

o MP, devem fechar contrato com o 

Serpro. Hoje são 723 empresas consig-

natárias cadastradas em todo o país.

“Serpro e MP estão conduzindo 

as atividades para reduzir ao máximo 
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serPros decifra

+

Leão
contribuiÇÃo ao serpros 
reduz mordida do
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fique atento ao seu 
Percentual De contribuição 
e aProveite ao máximo o 
benefício fiscal 
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as chances de restituição. Ou seja: o 

dinheiro volta para o participante em 

vez de ir para o pagamento do impos-

to. Orlando Orofino ressalta também 

que só é possível fazer esse abatimen-

to se a declaração for feita no modelo 

completo, e não no simplificado. 

N ão é só no futuro que o parti-

cipante percebe os benefícios 

de ter aderido ao SERPROS. 

Na hora de acertar as contas com a 

Receita Federal e fazer a declaração 

do Imposto de Renda, é possível aba-

ter até 12% da renda bruta tributável 

anual com as contribuições ao plano.

Para quem ainda não chegou ao 

teto da dedução, a dica do gerente 

de benefícios do SERPROS, Orlando 

Orofino, é rever a contribuição para se 

beneficiar com o plano: “O participan-

te tem tempo para chegar aos 12% 

ainda este ano. Para isso, deve aces-

sar sua área restrita, ver com quanto 

contribuiu, o valor que falta para che-

gar ao limite e fazer uma contribuição 

espontânea ao plano”, explica.

Que tal reVer a contribuiÇÃo 
VariáVel?

Na opinião do gerente, no entan-

to, a melhor opção é rever a contri-

buição variável para que ela chegue 

aos 12%, em detrimento do aporte 

espontâneo. “A grande vantagem de 

aumentar a contribuição variável é 

a paridade. Assim, toda contribuição 

será feita, na mesma medida, pelo pa-

trocinador. Diferente da contribuição 

espontânea, que não tem essa contra-

partida”, afirma.

Orofino lembra ainda que, se o 

participante não puder reavaliar sua 

contribuição ao plano este ano, o ideal  

é, logo no início do próximo, fazer esse 

cálculo e analisar qual o melhor per-

centual para sua contribuição. Ana-

lisando com antecedência, o partici-

pante dilui o valor ao longo de todo o 

ano, em vez de deixar para arcar com 

uma quantia maior nos últimos meses 

para não perder o benefício fiscal. E, 

claro, acaba acumulando mais para a 

aposentadoria.

O PARTICIPANTE TEm 
TEmPO PARA ChEgAR 
AOS 12% ESTE ANO. DEvE 
vER O vALOR qUE fALTA 
PARA ChEgAR AO LImITE E 
fAzER UmA CONTRIBUIÇãO 
ESPONTâNEA AO PLANO  
orlando orofino  
gerente De benefícios

SIMULAÇÃo
na hora De reavaliar seu Percentual De contribuição, não esqueça 
que o limite Da variável é De 15% sobre a Diferença entre o salário De 
Contribuição e 8 vrS, que hoje CorreSponde ao valor de r$ 2.571,92

Fazendo esse planejamento, o 

contribuinte ajusta seu orçamento e 

direciona mais recursos para a pre-

vidência, em vez de pagar um valor 

mais alto para o Leão. A dedução re-

duz a base de cálculo do IR, diminuin-

do o valor a ser pago ou aumentando 
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Homem de 28 anos, com renda mensal  
de r$ 6.000 e sem dependente

eXemplo 1

caso seu percentual seja de 0% na VariáVel
sua contRIbuIção ao plano seRá de (Mensal) R$ 107,55

seu IMposto de Renda seRá de 
 (Mensal) R$ 609,99 

 (anual) R$ 7.319,88

mas se esse participante aumentar sua contribuiÇÃo para 15%...
sua contRIbuIção ao plano seRá de (Mensal) R$ 621,76

seu IMposto de Renda seRá de 
 (Mensal) R$ 468,58 

 (anual) R$ 5.622,96

caso seu percentual seja de 0% na VariáVel
sua contRIbuIção ao plano seRá de (Mensal) R$ 383,69

seu IMposto de Renda seRá de 
 (Mensal) R$ 3.009,05 

 (anual) R$ 36.108,60

mas se esse participante aumentar sua contribuiÇÃo para 15%...
sua contRIbuIção ao plano seRá de (Mensal) R$ 2.247,90

seu IMposto de Renda seRá de 
 (Mensal) R$ 2.496,39 

 (anual) R$ 29.956,68

Homem de 28 anos, com renda mensal  
de r$ 15.000 e sem dependente

eXemplo 2
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gente nossa
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interVentor do serpros cria 
grupo para ajudá-lo Na

N inguém entende melhor o 

funcionamento de uma enti-

dade do que as pessoas que 

nela trabalham. Foi orientado por 

esse princípio que o interventor Wal-

ter Carvalho de Parente nomeou cin-

co gerentes do SERPROS para auxi-

liá-lo na gestão do fundo. O principal 

foco do grupo é reestruturar a enti-

dade através da revisão de processos 

e da adoção de uma nova estrutura 

organizacional. Mas o objetivo princi-

pal é eficiência na gestão para garan-

tir a tranquilidade dos participantes 

e assistidos.

Formado por funcionários de dife-

rentes áreas, o grupo reúne a gerente 

atuarial Tatiana Cardoso; a gerente 

financeira Tatiana Rios; o gerente de 

investimentos David Moraes; o geren-

te de Controle Organizacional, Paulo 

César Neves e o gerente de benefícios 

Orlando Orofino. Segundo o interven-

tor Walter Parente, a multidisciplina-

ridade tem sido fundamental para os 

bons resultados alcançados.

“Pela qualidade técnica e pela ex-

periência da equipe, decidi designá-la 

como um grupo auxiliar. Todos estão 

no SERPROS há vários anos e conhe-

cem bem o mercado de previdên-

cia. A Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (Previc) 

tem visto com bons olhos esse mo-

delo de gestão que adotamos aqui no  

SERPROS”, comenta o interventor.

A palavra de ordem desse atual 

modelo é eficiência. Reestruturar a 

entidade para agilizar os processos, 

melhorar a integração entre as áreas 

e reduzir despesas administrativas 

são as metas. Das quatro diretorias 

previstas atualmente no estatuto, 

pretende-manter apenas três. Já 

o número de gerências cairá de 18 

para 10. “Com a redução das despe-

sas administrativas, conseguiremos 

adequar a entidade ao tamanho ide-

al. Isso é fundamental para garantir 

sua solvência e perenidade. Além 

da reestruturação organizacional, 

também renegociamos contratos e 

internalizamos trabalhos que antes 

terceirizávamos. Nossa meta é re-

duzir em aproximadamente 30% os 

custos administrativos da entidade”, 

destaca Tatiana Cardoso, coordena-

dora do grupo.

entidade nos trilHos
Entre outras ações que estão 

sendo viabilizadas pelo grupo estão 

a revisão da documentação norma-

tiva dos processos internos e a im-

plementação de um programa de 

treinamento para os futuros conse-

lheiros, diretores e OLGPs. Para ga-

rantir mais transparência aos proces-

sos e segurança para participantes e 

assistidos, também estão previstos 

a modernização do plano PS-II sem 

impacto no seu custeio; a revisão da 

política de investimento, para que 

ela se torne mais segura e transpa-

rente; a revisão da taxa de juros que 

impacta diretamente no benefício 

dos futuros aposentados do PS-II; e 

a aproximação do SERPROS com os 

participantes e assistidos através de 

uma orientação mais direta sobre o 

plano de previdência pela área de re-

lacionamento.

“Um plano de previdência não 

pode ser estático. Ele tem que ser 

revisto permanentemente para ser 

ajustado às necessidades previden-

ciárias do participante e à evolução 

natural do mercado. Vamos moderni-

zá-lo criando, por exemplo, novas for-

mas de renda. No caso dos conselhei-

ros, é importante que se candidatem 

tendo conhecimentos específicos, 

como o funcionamento do sistema 

previdenciário complementar e da 

entidade. E os OLGPs, que lidam di-

retamente com o participante, não 

poderiam trabalhar melhor essa pro-

ximidade sendo efetivamente consul-

tores previdenciários? Não poderiam 

receber um treinamento e apoio es-

pecífico com esse foco?”, enumera 

Tatiana Cardoso.

foco no participante
Participar de tantas mudanças, 

que afetam positivamente a vida das 

pessoas que contribuem com o plano 

de previdência, tem sido um impor-

geStão
funcionários De Diferentes 
áreas integram o gruPo
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tante desafio para a coordenadora 

Tatiana Cardoso: “Como participan-

te do plano e gerente do SERPROS, 

me sinto privilegiada por participar 

desse trabalho de reestruturação. A 

ação do órgão fiscalizador dentro da 

governança da entidade traz tranqui-

lidade aos participantes de que seus 

planos e recursos estão sendo ge-

renciados da melhor forma possível. 

Trabalhar diretamente com a Previc 

e com o Walter tem sido um grande 

aprendizado para todo o grupo e, com 

certeza, para todos do quadro funcio-

nal também. Todos estão motivados, 

conscientes e remando para o mes-

mo lado com intuito de deixar a en-

tidade e os planos melhores”, opina.

Segundo o interventor, a otimiza-

ção dos processos e custos tem como 

principal objetivo garantir a tranqui-

lidade do participante: “A Previc ana-

lisa a entidade com o olhar do parti-

cipante. Então, quando trabalhamos 

com o foco nos participantes e assis-

tidos do plano, o órgão fiscalizador 

valoriza a gestão. Afinal, a função de 

uma entidade fechada de previdência 

complementar é pagar benefício de 

aposentadoria e pensão aos seus par-

ticipantes e beneficiários. Quando re-

duzimos o custeio administrativo do 

SERPROS, por exemplo, sobram mais 

recursos para a aposentadoria dos 

participantes, que é, efetivamente, a 

razão da nossa existência”, explica. 

TODOS ESTãO NO 
SERPROS hÁ vÁRIOS 
ANOS E CONhECEm 
BEm O mERCADO DE 
PREvIDÊNCIA. A PREvIC 
TEm vISTO COm BONS 
OLhOS ESSE mODELO DE 
gESTãO qUE ADOTAmOS 
AqUI NO SERPROS  
Walter parente 
auDitor Da receita feDeral  
e interventor

da esquerda para a direita: Paulo neves, tatiana Cardoso (coordenadora), david Moraes, tatiana rios e orlando orofino. Sentado: Walter Parente
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ronalDo correia De brito
o livro dos homens 

LIvROS

fILmES/
DvD

adaptação da história em 
quadrinhos escrita por rené 
goscinny e ilustrada por 
jean-jacques sempé, a pro-
dução e uma continuação de 
“o Pequeno nicolau”. com a 
chegada das férias, nicolau 
(mathéo boisselier), seus pais 
e sua avó vão para o litoral 
com objetivo de aproveitar o 
verão. na praia, ele faz novos 
amigos e se mete em grandes 
confusões.

ganhador do oscar de melhor 
filme estrangeiro em 2014,  
a grande beleza se passa em 
roma, em um verão em que o 
escritor jep gambardella re-
solve refletir sobre sua vida. o 
bon vivant, de 65 anos, pensa 
em retornar a escrever depois 
da lembrança de um amor da 
juventude, que o faz pensar 
abandonar as festas, o luxo e 
o privilégio de sua fama e da 
vida na alta sociedade.

as férias do 
pequeno nicolau

a grande beleza

múSICA

sétimo álbum da can-
tora inglesa, Water for 
your soul é o resultado 
de quatro anos de gra-
vação. apesar de man-
ter sua base como can-
tora de soul music, ela 
explora outras influên-
cias na realização des-
se disco. destaque para 
elementos inexplorados 
por ela até então, como 
reggae e hip-hop. 

Water for your soul
joss stone 

vencedora do prêmio nobel de 
literatura em 1996, a escrito-
ra chegou a ser considerada o 
“mozart da poesia”, segundo 
essa mesma academia que 
a condecorou com o prêmio 
máximo da literatura mundial. 
com uma vertente indagado-
ra, sua escrita busca pergun-
tar e buscar o sentido das coi-
sas. o livro traz uma seleção 
de 44 poemas.

WislaWa szymborska 
poemas

terceiro livro de contos do escri-
tor cearense ronaldo correia de 
brito, o livro dos homens narra 
histórias do sertão que conjuga a 
dureza do espaço com a poesia 
da linguagem do autor. o espaço 
amplo, a solidão, os códigos e há-
bitos sertanejos são algumas das 
temáticas. a obra foi semifinalista 
do prêmio portugal telecom e in-
cluída como um dos dez melhores 
livros de 2005 pelo jornal o globo. 

Sem deixar de lado a 
inventividade, de gra-
ça, o segundo disco do 
cantor marcelo jeneci, 
tem como pano de fun-
do otimismo e reflexão 
sobre a vida. destaque 
para as parcerias com 
arnaldo antunes (em 
alento e tudo bem, 
tanto faz) e luiz tatit 
(o melhor da vida), en-
tre outros.  

De graça
marcelo jeneci 
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TEM TEMPO

Para PEnsar
no que interessa para 

a aposentadoria

participante do serpros

A N O S



O Serpro foi a primeira instituição no Brasil
autorizada a operar como Autoridade Certificadora.
Desde então, a empresa trabalha para assegurar a
privacidade e a inviolabilidade das suas informações
e utiliza a sua expertise para assegurar a qualidade
e o melhor preço do mercado.

AAddqquuiirraa oo sseeuu CCeerrttiiffiiccaaddoo DDiiggiittaall ee oo TTookkeenn ccoomm oo SSeerrpprroo,,
eemmpprreessaa llííddeerr eemm ssoolluuççõõeess ddee TTII ppaarraa GGoovveerrnnoo..

AAcceessssee:: sseerrpprroo..ggoovv..bbrr//cceerrttiiffiiccaaccaaooddiiggiittaall


