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CentrusPrev+ completa 1 ano
Em setembro de 2020, a Centrus lançava oficialmente 
o resultado de um projeto sonhado por anos: a cria-
ção de um plano de previdência complementar para 
atender aos familiares dos servidores ativos e apo-
sentados do Banco Central. Nascia o CentrusPrev+ – 
CP+. E, apesar das dificuldades impostas ao ambiente 
socioeconômico pela pandemia do novo coronavirus, 
o novo plano alcançou em seu primeiro ano cerca de 
R$ 9 milhões em patrimônio e 365 pessoas poupando 
para um futuro com mais segurança e liberdade.

Os atuais participantes do plano têm os mais diver-
sos perfis: crianças, adolescentes, jovens em idade 
universitária, adultos e idosos, visto que o plano é 
flexível e oferece várias possibilidades como tirar 
projetos do papel, realizar sonhos, fazer sucessão 
patrimonial e poupar para a vida pós-laboral. 

Um dado interessante é que cerca de 25% da popula-
ção do CP+ é formada por menores de 18 anos, o que 
demonstra especial preocupação de pais e avós com 
o futuro de filhos, netos e bisnetos – que ainda não 
estão no mercado de trabalho e que, possivelmente, 
passarão por outras reformas de previdência. 

Como a previdência oficial tem um teto definido 
para a aposentadoria, ter uma previdência comple-

mentar ajudará a manter o padrão de vida no perí-
odo pós-laboral. Dessa forma, quanto mais cedo se 
poupa para a previdência complementar, por mais 
tempo o patrimônio é rentabilizado e maior é o sal-
do de contas no momento do resgate. 

A parceria entre a Centrus e as associações de apo-
sentados do Banco Central – AAFBC, Abace, Amasb e 
Arfab – possibilita a inclusão de um número maior de 
familiares ao plano. Importante ressaltar que o fa-
miliar indicado se torna participante titular do CP+. 

Com o CentrusPrev+, além dos pais e avós assegu-
rarem essa renda futura aos filhos, netos e bisne-
tos, contribuem também para o fortalecimento da 
cultura previdenciária, com a conscientização das 
novas gerações quanto ao valor de um pequeno es-
forço, hoje, para assegurar um futuro mais tranqui-
lo, seguro e com mais liberdade. 

Na página seguinte, apresentamos alguns participantes 
que já optaram por fazer seu pé-de-meia com a Centrus.



Proteger quem amamos é tão importante quanto bus-
car a nossa própria proteção. Os desafios e incertezas 
pelo caminho são muitos, assim como os riscos. Ter 
um plano de previdência complementar é a possibili-
dade de ter um futuro mais tranquilo e seguro, mas 
se essa segurança não for estendida a nossa família, 
a sensação de proteção não estará completa.

Consciente da importância de planejar o futuro e de 
que quanto mais cedo começar, melhores serão os 
resultados, Letícia Rocha, participante da Centrus, fez 
a adesão de sua filha SOFIA, de apenas dois meses, ao 
CP+. Apesar da pouca idade, a mais jovem participan-
te da Centrus já tem seu próprio plano de previdência. 
Se no passado isso era preocupação de gente grande, 
tornou-se cada vez mais normal que os pais façam 
uma reserva para os pequenos. 

“Não temos certeza do que virá no futuro e ter uma 
reserva financeira é uma forma de estarmos mais 
tranquilos com o que vem pela frente. Além disso, é 
um meio de assegurar recursos para a faculdade ou 
intercâmbio dos meninos” conta Letícia, que tam-
bém inscreveu seu filho mais velho, João Lucas, de 
dois anos, no plano.

As preocupações são muitas, desde reformas da pre-
vidência até a possibilidade de explorar outras opções 
de estudo – como intercâmbios e cursos universitários. 
Mais que uma simples poupança, a contratação do pla-
no de previdência permite uma flexibilidade que outras 
formas de investimento não contemplariam. Ela abre 
acesso a um rol de possibilidades de investimento a 
que uma pessoa física não teria, individualmente.

José Gonçalves indicou as filhas e a neta, Juliana, para 
participar do plano. JULIANA já tinha uma poupança, 
mas, após ver as informações que o avô recebeu so-
bre o plano, se interessou e fez sua adesão.  “Meu 
avô sempre falou sobre pensar no futuro, da gente 
se programar, e quando eu vi as informações sobre o 
plano, logo tive interesse”, explicou. “Eu faço faculda-
de de direito, mas não sei como será a minha vida lá 
na frente. O CentrusPrev+ vai ser o complemento da 
minha aposentadoria”, concluiu Juliana.

JULIANA GONÇALVES

20 anos, estudante de direito.
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Cuidado que perpassa gerações

SOFIA

3 meses, participante mais jovem.
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Já YOJI YOSHIHARA, aposentado do Plano Básico de 
Benefícios - PBB, optou por fazer uma previdência 
complementar para os filhos e destacou o motivo de ter 
feito isso na Centrus. “Admiro a competência, seriedade 
e eficiência na administração da Centrus. Quando 
tive a oportunidade de convidar a minha família para 
participar do CentrusPrev+, não hesitei e coloquei os 
meus três filhos no plano”, afirmou Yoji.

Planejamento sucessório
Uma das opções da previdência complementar é o pla-
nejamento sucessório: no Brasil, o processo de inven-
tário pode levar vários anos em cenários com divergên-
cias entre os herdeiros. Além disso, há grupos inteiros 
que podem ficar fora da divisão de bens por não se 
enquadrarem nas possibilidades previstas em lei.

Uma das vantagens do CP+ é o participante poder in-
dicar livremente quais serão os beneficiários, aquelas 
pessoas que receberão o patrimônio acumulado na au-
sência do titular. Ou seja, é possível indicar qualquer 
pessoa e a porcentagem que será destinada a ela, sem 
necessidade de inventário. 

Quando planejamos a criação do CentrusPrev+, a 
equipe de investimentos buscou viabilizar, já no pri-
meiro momento, uma carteira de investimentos com 
o mesmo nível de excelência e diversificação que as 
carteiras dos demais planos já administrados pela 
Centrus. Em outras palavras, o CP+ nasceu se benefi-
ciando de mais de 40 anos de experiência em gestão 
de recursos da Centrus, de toda a sua escala e aces-
sos aos mercados, independentemente do volume 
de recursos de que poderia dispor inicialmente.

No segmento estruturado, por exemplo, foi criado 
um fundo exclusivo aos nossos planos, o Centrus 
Órion. Por meio desse veículo, o CP+ tem acesso 
a onze fundos multimercados com diferentes ca-
racterísticas e estratégias e com a mesma cota 
(rentabilidade e volatilidade) das carteiras dos de-
mais planos, em um segmento que se caracteriza 
por exigências de valor mínimo e de dificuldade de 
acesso a investidores, por conta das aberturas pon-
tuais para aplicações.

Dessa forma, além das aplicações em renda fixa 
e renda variável, o CP+ conta com alocações nos 
mais diversos tipos de investimentos: fundos mul-
timercados, imobiliários, exterior e crédito privado. 
Em renda variável, os recursos são distribuídos em 
ações do Ibovespa, grandes pagadoras de dividen-
dos, empresas de baixa capitalização e os chama-
dos BDR - Brazilian Depositary Receipts.

Ao acessar uma ampla gama de tipos de investi-
mentos, o CP+ consegue oferecer o benefício da 
diversificação, que dá consistência aos resultados, 
além de proporcionar investimentos a custos mais 
baixos e mais competitivos, por fazer parte dos pla-
nos administrados pela Centrus. O objetivo é pro-
porcionar ao participante uma carteira capaz de se 
adaptar ao longo do tempo às diversas condições 
de mercado e que possa oferecer boa rentabilidade 
com segurança, tanto na fase de acumulação e ca-
pitalização de recursos, quanto na etapa de recebi-
mento de benefícios pelos participantes.

Texto elaborado pela Gerência Técnica de Investimentos – Getec

Você conhece a carteira de investimentos do CP+?

YOJI YOSHIHARA

Aposentado do PBB e participante 
do CentrusPrev+.
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Participantes e assistidos dos planos da Centrus e seus 
cônjuges/companheiros e dependentes econômicos

Associados da AAFBC, Abace, Amasb, Arfab e seus familiares

Conheça aqui mais vantagens 
do CentrusPrev+

Quem pode aderir? 

Taxas
Flexibilidade

Portabilidade Liberdade
Sucessão 
patrimonial

A contribuição 
é dedutível do 
Imposto de 
Renda

A Centrus não tem fins lucrativos, 
o que permite a taxa de 
administração baixa e não cobrança 
de taxa de carregamento.

Após 3 anos de adesão ao 
plano, é possível resgatar 
o saldo investido, total ou 
parcialmente, ou, ainda, 
solicitar o recebimento de 
renda pelo plano.

É possível transferir à Centrus, 
sem custo, o recurso investido 
em PGBL de qualquer 
instituição financeira. Entre 
em contato para solicitar a 
portabilidade.

Você define a data para início da 
entrada em gozo de benefício, 
escolhe o tipo de renda que deseja 
receber e por quanto tempo. É 
possível realizar aportes mesmo na 
fase de recebimento do benefício.

Em caso de falecimento, os 
valores acumulados no plano 
são pagos diretamente para os 
dependentes legais e/ou para 
os beneficiários designados.

As contribuições feitas para o plano são 
dedutíveis do IR até o limite de 12% da 
renda bruta anual, para quem opta pelo 
preenchimento da declaração completa.

Débito 
em conta
Correntistas do Banco do Brasil 
contam com a possiblidade 
de fazer as contribuições por 
débito em conta, de forma 
prática e segura. 

Seguro
Você pode contar com a proteção do seguro CentrusPrev+ para 
garantir proteção financeira a você e às pessoas que você ama. 
Dessa forma, no caso de sua falta ou de incapacidade permanente, 
seus familiares ou pessoas que dependem de você receberão a 
indenização conforme valor de cobertura contratada, na forma de 
renda mensal. A contratação do seguro é facultativa, e cobre os 
casos de invalidez total e permanente e/ou de morte. 
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CentrusPrev+: o plano 
para você e sua família
Flexibilidade para planejar o seu futuro, 
realizar sonhos e tirar os seus projetos do 
papel. Isso é o CentrusPrev+.

Quanto mais tempo você investir, e quan-
to maiores forem as contribuições, maior 
será a sua reserva.

Veja as simulações e confira a melhor forma para alcançar os seus objetivos. 

Lembrando que para todas as situações foi utilizado o retorno de IPCA 
+ 4%, como estimativa, não existindo garantia dessa rentabilidade.

Acesse o nosso site e faça a sua simulação: https://www.centrus.org.br/

Faculdade ou intercâmbio 
do filho ou neto
Poupar por 10 anos 
Contribuição mensal: R$ 550
Rentabilidade: IPCA + 4%
Valor acumulado: R$ 81 mil
Renda por 5 anos: R$ 1.484

Realização de sonho
Poupar por 5 anos 
Contribuição mensal: R$ 300
Rentabilidade: IPCA + 4%
Valor acumulado: R$ 20 mil

Aposentadoria 
Poupar por 30 anos 
Contribuição mensal: R$ 990
Rentabilidade: IPCA + 4%
Valor acumulado: R$ 678 mil
Renda por 20 anos: R$ 4.000

https://www.centrus.org.br/
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O presidente do Conselho Deliberativo da Centrus, 
Maurício Costa de Moura, homologou, no dia 25 de 
agosto, o resultado das Eleições 2021. Marco Antonio 
Montenegro Beltrão e Hélio Cesar Brasileiro foram 
eleitos como conselheiro e suplente, respectivamen-
te, em vaga destinada a representante dos assisti-
dos do PBB, PCD e PBDC no Conselho Deliberativo.

A chapa recebeu, ao todo, 351 votos. Montenegro 
é conselheiro deliberativo desde 2017 e foi reeleito 
para cumprir novo mandato de quatro anos. Brasilei-
ro foi diretor-presidente da Centrus entre agosto de 
2006 e junho de 2016.  A posse ocorrerá em outubro.    

Montenegro e Brasileiro são eleitos para o Conselho Deliberativo

NOTÍCIAS DA CENTRUS

MARCO ANTONIO 
MONTENEGRO BELTRÃO
Conselheiro

HÉLIO CESAR 
BRASILEIRO 
Suplente

Centrus envia à Previc superavit 2017 do PBB
O Plano Básico de Benefícios - PBB deve 
distribuir novo superavit até o fim do ano.

A Centrus encaminhou expediente à Supe-
rintendência Nacional de Previdência Com-
plementar - Previc com o voto da Diretoria 
Colegiada do Banco Central que aprovou a 
proposta. Após autorização do órgão regu-
lador, a Fundação dará ampla divulgação às 
informações relativas ao plano e dará início 
ao pagamento para os beneficiários.
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