
Mensagem do Presidente
Em 2019, expectativas gerais por trâmite mais célere 
de reformas, especialmente a da Previdência, e su-
cessivas revisões de estimativas em relação ao cres-
cimento da atividade dominaram a conjuntura, em 
boa parte do período sob incertezas políticas e bai-
xos índices de confiança dos agentes econômicos.
Ao longo do período, as discussões sobre itens po-
lêmicos da reforma da Previdência acabaram por 
dar visibilidade efetiva ao tema e formar maior 
consciência da população em torno de sua neces-
sidade, bem como da importância da previdência 
complementar para o planejamento de futuro.
Reforma aprovada, resultados positivos foram ge-
rados, ainda que o ritmo de recuperação se mostre 
lento, mas com desdobramentos mais favoráveis 
em relação ao emprego e à renda no ano vindouro.
Por outro lado, a queda expressiva e contínua dos 
juros, em consequência de horizonte inflacionário 
estável e suficientemente ancorado, requereu da 
previdência complementar mais dinamismo ge-
rencial e a diversificação dos investimentos.
No âmbito da Centrus, em particular, a política de 
investimentos dos planos administrados orientou-
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-se por esse foco, construindo nova estratégia de 
alocação de recursos, no sentido de explorar todas 
as possibilidades para continuar a oferecer boa ren-
tabilidade aos seus participantes e assistidos.
Além disso, foram materializados avanços cruciais 
nas iniciativas de modernização de todos os proces-
sos de trabalho da Fundação, desde seu planejamen-
to estratégico, o fortalecimento de sua governança, 
a flexibilização do Plano de Contribuição Definida - 
PCD, até o aprimoramento dos sistemas de TI que 
dão suporte às atividades, tudo voltado para pleno 
atendimento e completa satisfação da nossa cole-
tividade.
Estamos na reta final de construção do CentrusPrev+, 
o nosso plano instituído em parceira com as associa-
ções de aposentados do Banco Central, que será im-
plementado em 2020 e que oportunizará a um novo 
público construir a sua poupança de longo prazo. 
Enfim, foi um ano de muitas conquistas e de bons 
resultados. A Diretoria-Executiva agradece a todos 
que se empenham em fazer da Centrus uma enti-
dade forte e com atuação de excelência e aos que 
envidam esforços para a sua perenidade. 

Fundação Banco Central 
de Previdência Privada

Aos participantes, assistidos, patrocinador, 
instituidores e empregados, desejo votos de um   
Feliz Natal e de um 2020 de muitas realizações.

Altamir Lopes
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Associações já cadastram dependentes para o CentrusPrev+

Com a aprovação da reforma da Previdência e o au-
mento da projeção de tempo para a aposentadoria, 
torna-se cada vez mais importante pensar no pla-
nejamento para o período pós-laboral.
O CentrusPrev+, plano instituído pelas associações 
de aposentados do Banco Central, em etapa de fi-
nalização, trará mais flexibilidade, segurança e li-
berdade, permitindo aos familiares de aposentados 
associados a formação de poupança de longo prazo 
e a construção de um futuro mais tranquilo.
Seguindo a modalidade de contribuição definida, 
o benefício do CentrusPrev+ será programado com 
base no saldo em conta acumulado pelo participan-
te, no tempo de contribuição e na rentabilidade dos 

Para garantir que seus familiares possam participar 
do novo plano de benefícios da Centrus, é preciso que 
o assistido ou pensionista esteja vinculado a uma das 
associações de aposentados do Banco Central.
O associado pode inscrever, desde já, os parentes 
(ex: mãe, pai, filho, filha, neto, irmãos, cunhado, so-
gro, etc.) como dependentes para fins previdenci-
ários. Para inscrevê-los, não há qualquer custo e a 

recursos. Além disso, o plano oferecerá taxas mais 
competitivas que as oferecidas por entidades aber-
tas, já que a Centrus não tem fins lucrativos.
 O familiar que já tem plano previdenciário em ou-
tra instituição poderá fazer a portabilidade para o 
CentrusPrev+ e contar com a experiência e a exper-
tise da Fundação na administração de previdência 
complementar.
A implantação do novo plano foi previamente auto-
rizada pelo Banco Central e aprovada pelo Conselho 
Deliberativo, estando, no momento, sob análise da 
Superintendência Nacional de Previdência Comple-
mentar - Previc, cuja aprovação é o último ato for-
mal necessário ao lançamento do CentrusPrev+.

ação acelera o processo de adesão ao CentrusPrev+, 
quando de sua implementação.
Para obter o formulário de inscrição e tirar dúvidas, 
é necessário entrar em contato diretamente com a 
associação, lembrando que quem ainda não integra 
umas das associações de aposentados tem uma 
boa oportunidade para associar-se e assegurar o 
acesso de seus familiares ao CentrusPrev+.

CentrusPrev+ vem aí...
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Como fica a previdência com a queda da taxa Selic?

Programa de Educação Financeira e Previdenciária - Pefip

As taxas básicas de juros no Brasil estão encerran-
do o ano com o menor nível desde a introdução 
do Plano Real. Assim, o investidor acostumado a 
aplicar seus recursos por meio do Tesouro Direto 
ou em fundos de investimento em renda fixa já não 
consegue mais a rentabilidade de antes. Na con-
juntura atual, deve buscar outras oportunidades no 
mercado financeiro que rendam mais e que diversi-
fiquem seus riscos.
Se, para a economia, juros baixos estimulam novos 
investimentos, para quem está poupando com foco 
na aposentadoria o momento é mais desafiador. 
Entretanto, contribuições para planos de previdên-
cia podem trazer vantagens que amenizam as me-
nores taxas de remuneração dos ativos financeiros.
Para quem faz a declaração completa de Imposto de 
Renda da pessoa física, é possível deduzir os valores 
das contribuições da base de cálculo do imposto, li-
mitados a doze por cento da renda bruta anual.
No caso de quem tem plano de contribuição defi-
nida patrocinado, a contribuição do empregador é 
uma vantagem percebida imediatamente.
Além disso, as entidades que administram planos 
de previdência fechada, como a Centrus, no exer-
cício do seu dever fiduciário, buscam a diversifica-
ção das aplicações de modo a produzir rendimen-

tos atrativos para os planos, sem incorrer em riscos 
desnecessários.
As carteiras de investimentos dos planos de pre-
vidência buscam remunerar as reservas dos parti-
cipantes em um horizonte de longo prazo, o que 
permite aproveitar oportunidades sob os diversos 
ciclos econômicos.
Ao longo de 2019, a Fundação introduziu novos tipos 
de ativos financeiros nas carteiras dos planos ad-
ministrados. Foram selecionados fundos de crédito 
privado, fundos multimercado e de investimento no 
exterior por meio de fundos de índice negociados 
em bolsa de valores. Também foram adicionados às 
carteiras dos planos fundos de índice em renda va-
riável e em renda fixa.
São definições adotadas com base em estudos 
técnicos feitos por analistas especializados em 
investimentos e aplicações, debatidas com outros 
setores internos e aprovadas por, pelo menos, dois 
colegiados da Centrus, com o objetivo de assegurar 
a melhor decisão.
Todas essas medidas foram tomadas para conferir 
melhores resultados aos investimentos, logrando, 
assim, maior rentabilidade ao patrimônio adminis-
trado pela Fundação e, mais uma vez, destacando a 
sua solidez e a boa gestão.

(Texto elaborado pela Gerência Técnica de Investimentos da Centrus)

Selic
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Investimentos Centrus
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Total dos Investimentos
R$ 6,0 BILHÕES

94,90% 83,0% 64,1%
16,8%
14,6%

Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa

Renda Variável Renda Variável Renda Variável

Estruturado Estruturado Estruturado

Imóveis Imóveis

Exterior

Exterior
Operações com 

Participantes Operações com 
Participantes

Operações com 
Participantes

PBB

Total dos Investimentos
R$ 508,5 MILHÕES

PBDC

Total dos Investimentos
R$ 194,9 MILHÕES

PCD

0,01%
1,30%

3,52%

0,30%

0,4%
1,8%

6,3%
7,9%

0,6%

4,4%
0,1%

?Em 2020, a Centrus vai realizar a tra-
dicional consulta aos participantes 
e assistidos por meio de telefone. 
A pesquisa será realizada pelo pro-
cesso de amostragem, por empre-
sa especialmente contratada para 
esse fim, de forma a obter resulta-
dos tecnicamente mais fidedignos. 
Entre os itens que serão avaliados 
estão atendimento, instrumentos 
de comunicação, transparência, se-
gurança e imagem da Fundação.

Você sabia?  
A pesquisa anual de satisfação vai mudar.

Fone:

 0800 704 0494  

E-mail:

 secor@centrus.org.br

WhatsApp:

 9 8138-8995 

Se sim, entre em contato por um de nossos canais 
e conte-nos a sua ideia. Ela pode virar matéria no 
nosso informativo. PARTICIPE!

Tem alguma 
sugestão de tema 
ou gostaria de 
sugerir uma pauta 
para o nosso 
informativo?

A pesquisa é um meio muito im-
portante para dar voz aos partici-
pantes e assistidos, além de apro-
ximar a Centrus de seus públicos 
prioritários. Caso receba a ligação, 
responda às questões e nos aju-
de a trabalhar ainda melhor para 
você.
FIQUE ATENTO: Nenhuma informa-
ção pessoal, financeira, bancária 
ou relativa à senha ou ao benefício 
será perguntada nessa pesquisa.

mailto:secor%40centrus.org.br?subject=
https://api.whatsapp.com/send?phone=5561981388995 

