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Centrus apresenta resultados de 2020
Em anos normais, nossos representantes viajariam
por todo o Brasil para apresentar os resultados de
2020 pessoalmente e responder dúvidas e perguntas
como deve ser: olho no olho! Mas a realidade imposta
pela pandemia tornou necessário que a prestação de
contas anual fosse feita por meio de uma live nas redes sociais, no dia 20 de maio de 2021.
O diretor-presidente, Altamir Lopes, falou sobre a governança da Centrus e o cenário enfrentado. Além de apresentar a estrutura organizacional da Fundação, ele explicou como ocorre o processo decisório e por que somos
pioneiros em boas práticas no setor. No que diz respeito
ao mercado, ficou claro que não foi um ano fácil para
o setor de finanças: queda na bolsa, taxas de juros em
níveis historicamente baixos e uma inflação ascendente foram os principais obstáculos para manutenção de
rentabilidade compatível com a meta atuarial ou com o
índice de referência dos planos administrados.
Apesar disso, a Centrus tomou decisões rápidas e acertadas para garantir a melhor gestão possível dos recursos. Além da modernização da infraestrutura de sistemas, todas as interfaces de comunicação com o usuário
foram otimizadas para garantir a melhor experiência e
mais clareza no uso. Na gestão do contencioso administrativo e judicial, a Fundação obteve uma economia de
mais de R$210 milhões. Nesse cenário, foi lançado ainda
o novo plano instituído – o CentrusPrev+- CP+.
Participaram da live, também, o diretor de Controle,
Logística e Informação, Eduardo de Lima Rocha, que
apresentou como são compostas as carteiras de
investimento dos planos, os custos operacionais e
a logística necessários para que eles sejam susten-

táveis, e o Diretor de Aplicações, Tulio José Lenti Maciel, que discorreu sobre a estratégia de investimentos
e sobre como séries históricas influenciam na escolha
do portfólio da Centrus.
A parte final da apresentação foi conduzida pelo diretor
de Benefícios, Anthero de Moraes Meirelles, e teve como
foco a perenidade da Fundação. Meirelles destacou o
bom funcionamento dos atuais planos fechados, PBB e
PBDC, que apresentam superavit técnico, e explicou as
alterações regulamentares necessárias para ajustar o
funcionamento do PCD.
Apesar de estar em seu primeiro ano, o CP+ também
marcou presença na prestação de contas, como uma
grande oportunidade para os atuais participantes de outros planos e seus familiares, bem como para a família
dos aposentados do Banco Central.
Para informações mais completas, confira o canal da
Centrus no YouTube e assista à transmissão gravada.

Novo empréstimo da Centrus
O Conselho Deliberativo aprovou novas regras que
tornaram o empréstimo da Centrus uma opção ainda
mais atrativa para ajudar participantes e assistidos a
realizar um sonho, tirar um projeto do papel ou mesmo para atender uma necessidade ou imprevisto.

CENTRUS E BB ENCERRAM CONVÊNIO PARA
CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO

Com as novas regras, a Fundação reduziu a taxa de
juros e o prazo para a renovação do contrato e ampliou a margem consignável e os limites de crédito.

O convênio entre a Centrus e o Banco do Brasil - BB
para a consignação de empréstimos contratados com
a instituição financeira foi encerrado no início do mês.
As operações em curso, entretanto, continuarão a ser
descontadas na folha de pagamentos da Centrus, até
a sua liquidação.

Acesse a página do Empréstimo Centrus para conhecer mais vantagens, fazer uma simulação e contratar
diretamente na área restrita do site, com segurança
e praticidade. Se tiver alguma dúvida, acesse o nosso
guia ou entre em contato pelo telefone 0800.704-0494
ou pelo e-mail: emprestimo@centrus.org.br

O acordo, que permitia que o BB consignasse as prestações de empréstimo nas folhas da Centrus, não
mais se justificava, uma vez que o banco deixou de
oferecer as contrapartidas aos custos administrativos
incorridos pela Fundação, como redução de tarifas,
por exemplo.

Eleições 2021 apresentam candidatura única
O processo eleitoral para preenchimento de uma
vaga para membro e respectivo suplente no Conselho Deliberativo da Centrus está em andamento. O edital foi lançado em 4 de maio, tendo sido
apresentada apenas uma chapa, que tem como
titular Marco Antonio Montenegro Beltrão, candidato à reeleição, e como suplente Helio Cesar Brasileiro, ex-Diretor-presidente da Centrus.
Votam nestas eleições apenas os assistidos do
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Plano Básico de Benefícios - PBB, do Plano de
Contribuição Definida - PCD e do Plano de Benefício Definido Centrus - PBDC. Conforme cronograma, em 5 de julho será enviado material pelos
Correios, para quem desejar votar por correspondência. A votação pela internet ocorrerá de 18 a
20 de agosto. Acompanhe as eleições nas redes
sociais ou na página da Centrus na internet, aba
Transparência, link Eleições.

Programa de Educação Financeira e Previdenciária - Pefip

O que são fatores ASG e qual seu impacto nos investimentos?
Investimento responsável? Fatores ASG? Green Bonds?
Esses termos têm ganhado relevância nas decisões de
investidores no Brasil e no mundo, conquistando cada
vez mais destaque na mídia especializada. Mas o investimento ASG realmente contribui para melhorar o desempenho da carteira do investidor? O que significa o
termo “maquiagem verde” (greenwashing)?
ASG é a sigla para fatores “Ambiental”, “Social” e de “Governança”. Embora grande parte dos agentes considere
fatores ASG na análise de investimentos para mitigar riscos e atender à regulamentação vigente, estudos mostram que, na visão de participantes de mercado, aqueles
que conseguem identificar, corretamente, oportunidades
com expectativa de melhoria no perfil ASG podem ser recompensados, principalmente no longo prazo. Esse fenômeno deve ganhar ainda mais peso no futuro, conforme
demonstrado em pesquisas, como a do CFA Institute em
conjunto com a “Principles for Responsible Investment”
- PRI (“Integração ASG no Brasil: Mercados, Práticas e Dados”), publicado em 2018.
A falta de observância de fatores ASG pode representar
um alto custo para as empresas em termos de imagem e
de passivos judiciais, tais como processos trabalhistas e
escândalos que se tornam notórios. Essa percepção está
cada vez mais latente, desde o episódio de derramamento de óleo na costa do Alaska, em 1989, pelo navio petroleiro Exxon Valdez, até casos mais recentes, como o
rompimento das barragens de Brumadinho/MG e Mariana/MG, tragédia humana e ambiental; a agressão até a
morte de um cliente em supermercado, com forte impacto social; e as fraudes contábeis promovidas por grandes empresas de energia e instituições financeiras nos
Estados Unidos, com implicações no quesito de governança. O fato é que, quando esses eventos se materializam, o investidor paga um alto preço. Todavia, o investidor deve ter cautela para identificar quem realmente
adota os aspectos ASG, tendo em vista o crescimento
do fenômeno denominado greenwashing, ou maquiagem
verde, que consiste na injustificada apropriação de virtudes ASG por parte de empresas e fundos.
Atualmente, a governança é o fator de maior destaque
e a integração de aspectos ASG no processo de investimento tem sido muito mais utilizado no segmento de
renda variável do que na renda fixa. Não existe prática ótima ou única para a integração desses aspectos à
gestão de investimentos. Não obstante, um conjunto de
melhores práticas está se tornando mais frequente, à
medida que os investidores as implementam na análise,
pesquisa e seleção de investimentos. Essas práticas podem ser divididas em cinco principais categorias:

1.Screening negativo: envolve a exclusão de oportunidades de investimento com base na aplicação de filtros;
2. Screening positivo: envolve o favorecimento de
oportunidades com aspectos ASG positivos. O método
Best-in-Class seria um caso específico dessa categoria,
na qual se seleciona, no universo de opções de investimento, aquela com melhor atendimento a fatores ASG;
3. Integração ASG: diz respeito ao uso de critérios quantitativos e qualitativos na análise tradicional de ativos.
Um exemplo dessa categoria é a consideração de fatores
ASG na formulação de premissas de modelos de valorização desses ativos;
4. Investimento temático: foca no investimento em
ativos de acordo com classificações setoriais ou temas
específicos, como, por exemplo, mudanças climáticas; e
5. Investimento de impacto: busca o atingimento de
objetivos sociais ou ambientais em conjunto com retorno econômico, a partir do investimento em empresas,
projetos ou veículos específicos, tais como green bonds.
Os três primeiros itens são categorias baseadas em valor, cujo objetivo é mitigar riscos e identificar oportunidades de investimento, a partir da análise de fatores
ASG em conjunto com métricas econômico-financeiras,
em uma perspectiva holística; os dois últimos estão na
categoria baseada em valores, no qual se busca expressar as crenças morais e éticas do investidor. Nesse contexto, considera-se que o grupo baseado em valores seja
mais propício ao objetivo de geração de retornos ajustados ao risco maiores, no longo prazo, ressalvando que o
screening negativo já não está sendo mais considerado
tão efetivo quanto antes.
A Centrus considera fatores ASG na análise de seus investimentos, utilizando a abordagem das metodologias
baseadas em valores, mais alinhada ao objetivo de geração de retornos reais acima dos Índices de Referência/
Metas Atuariais, notadamente, por meio dos critérios
“Screening positivo” e “Integração ASG”, considerações
que já fazem parte, inclusive, dos regulamentos internos
da Fundação. Na mesma linha, reforçando a preocupação com a governança, a Centrus é detentora dos selos
de autorregulação em Governança Corporativa e em Governança de Investimentos.
E você? Já faz consideração de fatores ASG na gestão
de seus investimentos?”
Texto elaborado pela Gerência Técnica de Investimentos – Getec
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Planejamento Estratégico 2019-2022 – Revisão
Em linha com o contínuo aprimoramento de sua
gestão, nos meses de abril e maio, a Centrus
reuniu diretores e gestores para a revisão e
atualização do seu planejamento estratégico,
elaborado em 2019, para o período de 2019-2022.
As reuniões foram feitas virtualmente, iniciandose pela leitura de cenários, e resultaram na
criação de quatro planos de ação, elaborados por
grupos de trabalho compostos por colaboradores
de todas as áreas: Plano Diretor de Tecnologia da
Informação e Comunicação - PDTIC; Comunicação
e Relacionamento; Política de Gestão de Pessoas; e CP+ 500, este último voltado para o
alcance de 500 participantes no Plano Instituído
CentrusPrev+, até 31.12.2021.

Seu cadastro na Centrus está atualizado?
A atualização dos dados cadastrais de todos os participantes
– ativos ou assistidos – é muito
importante, pois, além de cumprir obrigação regulamentar,
facilita a comunicação da Centrus com o seu público. Dados
como endereço, e-mail e celular
atualizados são essenciais não
só para garantir que todas as
nossas informações e notícias
cheguem até você, mas principalmente para permitir o seu

acesso (login) à área do participante, na nossa página na internet. Só é possível recuperar ou
criar uma senha informando o
celular ou o e-mail cadastrados
na sua conta.
Para atualizar suas informações
cadastrais, entre em contato
pelo 0800 704 0494. Estamos a
postos para garantir que você
consiga acessar todas as suas informações, sempre que precisar.

Composição dos investimentos (%)
PBB

PBDC

R$ 5.929,6 milhões
Renda Fixa
Renda Variável
Estruturado
Imóveis
Operações com
Participantes
Exterior

79,8
1,6

12,6
1,4

R$ 567,6 milhões
Renda Fixa
Renda Variável
Estruturado
Imóveis

0,2

Operações com
Participantes

4,5

Exterior
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PCD

R$ 224,3 milhões

72,6

Renda Fixa

3,1

Renda Variável

14,7

Estruturado

2,3

Imóveis
Operações com
Participantes

0,4
6,8

Exterior

Este informativo é uma publicação: Fundação Banco
Central de Previdência Privada - Centrus
Distribuição gratuita.
Endereço: Edifício Corporate Financial Center,
SCN, Qd. 2, Bl. A, 80 andar, CEP 70712-900, Brasília-DF
Telefones: (61) 2192-1599 e 0800 704 0494
E-mail: gecor@centrus.org.br
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WhatsApp: (61) 98138 8995

CP+
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Responsável: Gerência de Comunicação e Relacionamento

48,8
16,0
14,8

R$ 6,3 milhões
Renda Fixa

52,2

Renda Variável

15,3

Estruturado

14,2

9,6

Imóveis

0,2

9,5

Exterior

8,7

10,7
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CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Maurício Costa de Moura; Membros: Fábio Kanczuk,
Hipérides Ferreira de Mello, Marco Antonio Montenegro Beltrão, Otávio
Ribeiro Damaso e Rodrigo Collares Arantes.
CONSELHO FISCAL
Presidente: José Ribamar Santos Barros; Membros: Ailton de Aquino
Santos, Daniel Cardim Heller e Gilneu Francisco Astolfi Vivan.
DIRETORIA-EXECUTIVA
Diretor-Presidente: Altamir Lopes; Diretor de Aplicações: Tulio José Lenti
Maciel; Diretor de Benefícios: Anthero de Moraes Meirelles; e Diretor de
Controle, Logística e Informação: Eduardo de Lima Rocha.

