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EM DESTAQUE 

  ANO 03 -   N°  10   -   2018 

SERGUS em Destaque tem por finalidade estreitar a comunicação e o relacionamento entre a entidade, as  

patrocinadoras e os participantes, divulgar as principais notícias do segmento de previdência complementar e  

dar conhecimento da situação financeira dos Planos de Benefícios, bem como maior transparência às principais 

ações que a Instituição vem executando. 

 EDIÇÃO  Nº  10  1º  SEMESTRE  2018  

O processo de Saldamento Universal do Plano SERGUS BD encontra-se na fase de análise junto a  

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, desde o último dia 28 de junho de 2018, 

com previsão de retorno nessa primeira fase de análise até o dia 15 de agosto de 2018. 

Saldamento Universal do Plano SERGUS BD, tire suas dúvidas!! 

Ação 
Aprovação  

PREVIC 

SALDAR O PLANO BD, REFERE-SE: 

 Processo compulsório para os participantes ativos e assistidos; 

 Alteração regulamentar que resulta na proporcionalização do benefício programado dos participantes  

ativos não elegíveis até a data-base da alteração; 

 Os Participantes Ativos cessam a realização de Contribuições Normais ao Plano, ocorrendo a diminuição 

do benefício programado – aposentadoria – que receberão do plano; 

 O Benefício Saldado é atualizado pela variação do INPC anualmente; 

 Para os assistidos do Plano BD, o Saldamento Universal apresenta pouca interferência, tendo em vista que 

já percebem o benefício programado de forma integral;  

 O Déficit Técnico Atuarial (insuficiência patrimonial) continua sendo calculado considerando o ajuste de 

precificação de ativos e faz parte da análise do contexto. 

 Inclusão de Taxa de Administração e Taxa de Carregamento para custear o Plano de Gestão  

Administrativa (PGA); e 

 O único risco mitigado com a implantação do processo de Saldamento Universal é o crescimento real de 

salário. 

https://www.banese.com.br/sergus/
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Para uma melhor compreensão, elencamos as principais alterações efetuadas no Regulamento do Plano 

SERGUS BD: 

a) Exclusão das suplementações dos benefícios de  

Auxílio-Doença, Auxílio-Reclusão e Aposentadoria Especial;   

b) Alteração na metodologia de cálculo do Pecúlio por Morte 

dos Participantes Ativos; 

c) Fechamento do Plano para novas adesões, como também 

para reinscrições; 

d) Desvinculação da Previdência Social (INSS) para concessão 

do benefício; 

e) Opção ao assistido de quando o valor do benefício resultar em montante inferior a R$ 250,00, transformar a 

Reserva Matemática em pagamento único; 

f) Inscrição de cônjuge ou companheiro (a), mais jovem, cuja diferença de idade em relação ao Participante 

Assistido seja igual ou superior a 10 (dez) anos, está condicionada ao pagamento de joia, de valor  

calculado atuarialmente; e 

g) Metodologia de cálculo do Benefício Saldado com base na Reserva Matemática. 

 

Ressaltamos ainda, que as referidas alterações regulamentares, não afetarão os assistidos, com exceção do item 

(f) acima. 

Por  meio de seus dirigentes, o SERGUS renova o seu compromisso junto aos participantes e assistidos e se  

mantém a disposição para outros esclarecimentos. 

 Implantação do Processo de Saldamento Universal do Plano SERGUS 
BD; 

 Alteração no Regulamento do Plano SERGUS CD; 

 Intensificação na venda do Plano SERGUS CD; 

 Seleção de consultoria para execução do serviço de auditoria de  
Benefícios; 

 Continuidade do Processo de Reestruturação das Aplicações  
Financeiras; 

 Continuidade do processo de adequação da estrutura interna de funcionamento com foco na Gestão  
Baseada em Risco abrangendo Governança, Controles Internos e Compliance; 

 Revisão das premissas/hipóteses atuariais biométricas e econômicas; 

 Implantação de novo Portal Institucional; 

 Continuidade do processo de capacitação de gestores, conselheiros e funcionários;  

 Organização da XIV Caminhada dos Participantes.  

Desafios para o 2º Semestre de 2018 

https://www.banese.com.br/sergus/
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No primeiro semestre de 2018, o total de ativos de investimentos do  

Plano Sergus de Benefícios - BD foi de R$ 761 milhões, com  

rentabilidade anual de 4,03%, frente à Meta Atuarial (INPC + 4,99%) de 

5,10%, ao CDI de 3,18% e ao Ibovespa de -4,76%. Os ativos com os  

melhores desempenhos no período foram as Ações do BANESE com  

rentabilidade de 13,04% e a Letra Financeira do Banco  

Original com rentabilidade de 6,73%, ambos acumulados no ano.  

Neste mesmo período, o Plano de Benefícios SERGUS de Contribuição 

Definida – CD, que teve sua primeira alocação de recursos no dia 23.01.2017, acumulou um patrimônio de R$ 

977 mil, com rentabilidade anual de 3,09%, frente ao índice de referência (IPCA + 4,85%) de 5,06% e ao CDI 

de 3,18%. 

A Diretoria do Sergus vem demonstrando seu empenho em acompanhar de perto todas as alocações financeiras, 

buscando trazer clareza e transparência aos seus participantes e beneficiários. 

Rentabilidade 1º Semestre 2018 

Fazer contribuição voluntária para o Plano SERGUS CD permite 

ao participante incrementar o Saldo de Conta e garantir maior 

benefício na aposentadoria.  

Outra vantagem da contribuição voluntária é a possibilidade de 

utilização dos valores aportados ao Plano SERGUS CD para  

deduzir em até 12% no ano do total dos rendimentos tributáveis.  

Para esse tipo de contribuição não há qualquer determinação de 

valor ou periodicidade, ou sejam o valor e disponibilidade são definidas pelo Participante. Contudo, a  

manifestação de vontade do participante nesse sentido deve ser efetivada através de formulário disponível no site 

da Entidade. Lembramos que não há contra partida do Patrocinador.   

O benefício futuro do participante do plano CD é resultado da sua contribuição, da contribuição da  

patrocinadora e da rentabilidade da aplicação destes valores ao longo do tempo. Porém, o cenário econômico 

atual aponta para a redução da rentabilidade dos investimentos. 

Todavia, com a realização de contribuições voluntárias o participante ativo poderá manter a expectativa do valor 

do benefício futuro ao aumentar o montante de seu saldo de conta. 

Contribuição Voluntária 

Todos os Participantes e Assistidos do SERGUS serão recadastrados em 2018. O 

recadastramento geral começará, no 2º semestre, com os Aposentados e  

Pensionistas do Plano BD. Estejam atentos aos procedimentos e prazos que serão 

informados pelo SERGUS. 

Recadastramento Obrigatório 

https://www.banese.com.br/sergus/
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No próximo semestre será lançado o Novo Portal Institucional do  

SERGUS, utilizando-se de um layout moderno e usual, que permitirá 

aos usuários o acesso rápido, fácil, interativo, disponível nas diversas  

plataformas para acessibilidade. Além disso, o portal contará com  

novas funcionalidades como, gráficos dinâmicos, glossário, dúvidas 

frequentes e um chat de atendimento para interação do participante 

com o SERGUS, para maior qualidade e transparência das nossas informações disponibilizadas. O projeto foi 

desenvolvido a partir dos resultados obtidos em pesquisas sobre usabilidade e arquitetura da informação, onde 

todo o desenvolvimento está sendo implementado pela própria Entidade. 

 Dicas de Segurança na Tecnologia da Informação 
 

 Não instale softwares suspeitos ; 

 Cuidados ao clicar links suspeitos; 

 Não acredite em super promoções da internet sem pesquisar primeiro; 

 Fique atentos aos falsos e-mails e anexos; e 

 Antes de comprar online verifique a reputação da loja. 

+ Um Projeto do SERGUS... 

Com muita música e dança os Pré-Aposentáveis, Aposentados e Pensionistas do SERGUS se divertiram, no 15º 

Arrasta-Pé do Instituto Banese de Seguridade Social, realizado no dia 07/06/2018 na Associação Atlética  

BANESE. Durante o evento, foi servido um jantar e houve também sorteio de brindes entre os participantes. 

https://www.banese.com.br/sergus/

