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Informativo Centrus

Centrus tem aprovação de 92,1%

Apesar das dificuldades impostas pela pandemia, 
92,1% dos participantes e assistidos que respon-
deram à pesquisa de satisfação avaliaram com 
alta e boa satisfação os serviços prestados pela 
Centrus. A pesquisa foi realizada por amostra-
gem, com 661 pessoas, e indica que a Fundação 
manteve excelente desempenho em 2020. 
De acordo com a Opinião Informação Estratégica, 
empresa contratada pela Centrus para realizar a 

entre participantes e assistidos em 2020 
aferição, os números obtidos reforçam o grande 
prestígio da Fundação junto aos participantes dos 
planos, uma vez que todos os índices obtiveram 
graus de satisfação elevados. Eles destacam, espe-
cialmente, a avaliação dos assistidos, que conferi-
ram altos índices de satisfação em todos os quesi-
tos investigados. 
O resultado consolidado ressalta os itens imagem 
da Centrus (96,5%), segurança (96%) e pagamen-
to (95,2%). Além desses pontos, também foram 
avaliados atendimento, cadastro, tempestividade, 
transparência, segurança, empréstimos e meios 
de comunicação.
Para o diretor-presidente da Centrus, Altamir Lo-
pes, “a pesquisa reflete a busca da Centrus pela 
excelência nos serviços prestados aos seus públi-
cos, pautada nas melhores práticas do segmento, 
permitindo também compreender as necessida-
des de aperfeiçoamento e melhorias nos proces-
sos de trabalho da Fundação”.  
Na parte qualitativa, em que os participantes são 
estimulados a opinar sobre qualquer aspecto que 
considerem relevante, foram destacadas a rapidez, 
a educação e a cordialidade do atendimento, bem 
como a credibilidade, a confiança, a transparência 
e a boa gestão da Fundação. “A imagem da Funda-
ção Centrus, na comparação com a edição anterior 
da pesquisa, continua extremamente favorável e 
com atributos de valor percebidos na instituição”, 
conclui o relatório final. 
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Centrus celebra Dia do 

Aposentado 
Neste ano, a tradicional celebração ao Dia do Aposen-
tado realizada pela Associação Brasileira das Entida-
des Fechadas de Previdência Complementar – Abrapp 
ocorreu de forma inédita. Entre os dias 26 e 29 de ja-
neiro, o evento foi completamente digital, com trans-
missão no canal do Youtube da Associação. 
A Centrus esteve presente mais uma vez e homena-
geou seus assistidos na pessoa de Sílvio Rodrigues 
Alves. Diretor-presidente da Centrus entre os anos 
de 1994 e 1999, Sílvio ingressou no Banco Central em 
1974, onde, entre outras funções, chegou a Chefe do 
Departamento Econômico - Depec. 
No vídeo que gravou representando os aposenta-
dos da Centrus, Sílvio afirmou que sem a Fundação 
não conseguiria ter a vida tranquila que leva hoje. 
Ele destacou a importância da previdência comple-
mentar como suporte para a liberdade e a seguran-
ça necessárias para a vida pós-laboral.  

Imposto de Renda à vista!
Até o próximo dia 26 de fevereiro, a Centrus 
vai encaminhar o Comprovante Anual de 
Rendimentos aos participantes e assistidos 
dos planos de benefícios.
Vale lembrar que todas as comunicações 
da Centrus são enviadas para o endereço 
constante no cadastro da Fundação. O do-
cumento estará disponível na Área do Par-
ticipante, na página da Centrus na internet. 
Se tiver dúvidas ou dificuldade de acesso, 
entre em contato com o Setor de Comuni-
cação e Relacionamento – Secor, e um de 
nossos analistas irá auxiliá-lo.  
Caso o seu cadastro esteja desatualizado, 
entre em contato com o Setor de Cadastro e 
Planos de Benefícios - Secab para informar os 
dados corretos.

Para entrar em contato com os dois 
setores, ligue para o número:

 0800 704 0494

Setor de Comunicação 
e Relacionamento – Secor

 relacionamento@centrus.org.br

Setor de Cadastro e 
Planos de Benefícios - Secab

 cadastro@centrus.org.br

A Centrus parabeniza todos aqueles que deram sua 
contribuição para que o Banco Central pudesse se tor-
nar uma instituição séria e comprometida com todos 
os brasileiros. Deseja a todos os assistidos que conti-
nuem aproveitando a sua aposentadoria, planejando 
novos desafios e seguindo adiante com o sentimento 
de que a vida é uma missão sempre em curso. 

Sílvio Rodrigues Alves – Ex-diretor-presidente da Centrus

tel:08007040494
mailto:relacionamento%40centrus.org.br?subject=
mailto:cadastro%40centrus.org.br?subject=
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Sua saúde
Covid-19: saúde e vacinação
Depois de um ano tão difícil, a ideia de termos acesso 
à vacinação em massa é muito bem-vinda. A ansieda-
de é grande para a desejada imunização.
No entanto, essa não é uma tarefa tão simples quanto 
parece: o Brasil é um país de proporções continentais 
e a 6o maior população do mundo. A logística envol-
vida no processo demanda muitas etapas, cuidados e 
a atenção de todos os envolvidos, desde a compra de 
insumos, produção da vacina, até a sua distribuição. 
Profissionais de saúde que estão na linha de frente 
do combate à Covid-19 e idosos com mais de 80 anos, 
entre outros grupos, são os que estão na primeira fase 
da vacinação. Fique atento! Busque informações sobre 
o cronograma de vacinação na sua cidade. 

A Centrus tem recebido demandas rela-
cionadas ao Programa de Assistência à 
Saúde dos Servidores do Banco Central - 
PASBC. Informamos que a Fundação não 
participa da administração do plano de 
saúde, que é realizada pelo Departamen-
to de Gestão de Pessoas (Depes) da pró-
pria autarquia.
Para esclarecimento de dúvidas sobre 
utilização do plano, rede credenciada 
para consultas e exames ou outras in-
formações referentes à saúde, o usuá-
rio deve entrar em contato pelo e-mail 
portal.bcsaude@bcb.gov.br ou pelo 
telefone (61) 3414-4021.

O Informativo da Centrus é um dos meios 
de comunicação entre a Fundação e seus 
participantes e assistidos. A nossa intenção é 
torná-lo cada vez melhor para você. Se você tem 
alguma pauta ou gostaria de sugerir um tema 
para ver aqui, entre em contato conosco pelo 
e-mail secor@centrus.org.br, pelo WhatsApp 
(61) 98138-8995 ou ligue e nos conte sobre 
a sua ideia. Ela pode virar uma matéria do 
informativo. Participe!

Que tal 
sugerir uma 
pauta para o 
informativo?

PASBC é de gestão 
do Banco Central  
e não da Centrus

Suely Gaudio, pensionista do PBB, recebendo a vacina contra o Covid

http://portal.bcsaude@bcb.gov.br
tel:614144021
mailto:secor%40centrus.org.br?subject=
https://api.whatsapp.com/send?phone=5561981388995
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R$ 217,3 milhões
63,4

13,0
13,2

Renda Fixa

Renda Variável

Estruturado
Operações com 

Participantes

PCD

0,2

R$ 3,6 milhões
57,2

18,8
Renda Fixa

Renda Variável

Estruturado

Exterior

CP+

14,7

9,3

R$ 5.969,6 milhões
81,2Renda Fixa

Renda Variável

Estruturado

Imóveis

Outros

Operações com 
Participantes

PBB

2,5

1,4

3,4
0,2

11,3

R$ 553,6 milhões
80,1Renda Fixa

Renda Variável

Estruturado

Imóveis
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PBDC

0,4
13,0

1,9

4,2

Composição dos investimentos (%)

Texto elaborado pela Gerência Técnica de Investimentos – Getec

Programa de Educação Financeira e Previdenciária - Pefip

Em 2020, falamos sobre as características dos Fundos 
Imobiliários - FII nas primeiras edições do ano, aqui do 
Programa de Educação Financeira e Previdenciária - Pefip. 
Vimos que esses veículos de investimento captam recur-
sos dos investidores para aquisição de imóveis ou títulos 
de crédito relacionados ao mercado imobiliário. O rendi-
mento do investidor pode vir dos aluguéis recebidos, do 
ganho na venda dos imóveis pertencentes ao fundo ou, 
ainda, dos juros recebidos nas operações com títulos. 
Vimos que os fundos imobiliários são listados na bolsa de 
valores e podem ser negociados da mesma forma que as 
ações. Atualmente, existem mais de trezentos FIIs em ne-
gociação. Os fundos atuam em segmentos específicos, tais 
como galpões logísticos, prédios comerciais, shopping cen-
ters, hospitais, agências bancárias e recebíveis imobiliários.
O investidor interessado em diversificar seus investi-
mentos com esses instrumentos pode se perguntar: com 
tantas opções, como escolher os melhores fundos?
Uma boa opção pode ser escolher os fundos de investi-
mento em cotas de fundos imobiliários, ou FIC FII. Como 
o próprio nome sugere, esse tipo de fundo investe em 
outros FIIs e, portanto, a decisão sobre quais FIIs esco-
lher e qual peso cada segmento imobiliário terá na car-
teira será do gestor do FIC FII.
Contar com o auxílio de gestão especializada traz diver-
sos benefícios. Primeiramente, precisamos lembrar que 
a avaliação dos segmentos imobiliários pode ser com-
plexa e pode envolver desde uma boa leitura macroe-
conômica até análises mais específicas, como o desen-
volvimento esperado para certas regiões geográficas, as 
perspectivas de subsegmentos econômicos e análises 
comparativas entre imóveis. Além da disponibilidade de 

informações para realizar esse tipo de análise, os gestores 
contam com valiosa experiência no segmento na hora de 
selecionar os melhores fundos.
Outra vantagem que os FIC FII oferecem é a diversificação do 
portfólio. Alguns fundos de fundos disponíveis no mercado 
investem em mais de sessenta FIIs. Dessa forma, com uma 
única cota, o investidor está acessando um portfólio com-
pleto e representativo do setor imobiliário. Essa pulverização 
dos ativos minimiza o risco do investidor e traz mais previsi-
bilidade ao resultado do fundo ao longo do tempo.
Um outro ponto que merece destaque, frequentemente 
apontado como uma possível desvantagem, são os custos. Ao 
investir em fundos de fundos, o investidor pode pagar taxas 
de administração e de performance finais maiores do que pa-
garia ao investir diretamente nos FIIs. Apesar do aumento de 
custos, a performance do fundo pode mais do que compensar 
as despesas, além de trazer tranquilidade para o investidor. 

Operações com 
Participantes 0,4 Exterior 10,2

Fundos Imobiliários - FII


