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Mensagem do Presidente
Temos vivenciado a severidade de uma situação
sanitária que tanto a intensidade quanto a extensão dos danos produzidos, mal contidos nos limites
do calendário anual, já a fazem conhecida como o
acontecimento de maior repercussão econômica e
social da história recente.
Em escala global, os impactos sobre a vida das famílias, com a perda ou a sequela de entes queridos,
resultaram também dramáticos por efeito da redução da renda e do emprego.
O avanço da vacinação, associado à adoção de medidas físicas de controle e prevenção, trouxe a possibilidade de considerável reversão desse quadro,
muito embora os efeitos sobre a inflação mundial e
as cadeias de suprimento continuem a atuar sobre
as expectativas de crescimento, dois anos após o
início da pandemia.
O aprendizado acumulado nestes dois anos de pandemia, bem como os avanços da pesquisa científica
no período, associados a crescentes contingentes
de imunizados, fortalecem nossa convicção de que,
no próximo ano, as pessoas poderão conduzir suas
rotinas de modo mais seguro e menos contido.
Assim, após o difícil panorama enfrentado durante
os desdobramentos da crise pandêmica, somos levados a supor que, em breve, haverá maior clareza
quanto às definições dos rumos da economia e do
dia a dia da sociedade.
Nesse contexto, sem dúvida desafiador em função da
volatilidade dos mercados, e das profundas transformações por que atravessa o mundo dos negócios, e
dos investimentos em particular, a Centrus permanece extremamente empenhada em oferecer aos seus

participantes a melhor estratégia de risco/retorno
para o longo prazo, aprimorando modelos de alocação, refinando suas análises setoriais, bem como a
simulação de cenários e as avaliações de risco.
Essa postura institucional, de todos conhecida,
é uma das marcas que identificam o trabalho da
Centrus, invariavelmente voltado para proporcionar
segurança e tranquilidade para as famílias de seus
participantes, bem como a realização dos seus projetos e sonhos mais acalentados, em qualquer situação de funcionamento dos mercados.
Por essa razão, neste Natal, desejo reiterar a você
e sua família, nosso mais sólido compromisso de
continuar a trabalhar com empenho e grande entusiasmo pelo bem-estar da comunidade Banco
Central/Centrus, com vistas a sempre entregar-lhe
o melhor, permanecendo como fonte habitual de
alegrias marcantes em sua vida.

Feliz
2022!

Centrus distribui sétimo superávit consecutivo

Desde o dia 26 de novembro de 2021, a Centrus está
distribuindo o seu sétimo superávit consecutivo
aos participantes do Plano Básico de Benefícios PBB. O valor, que será pago em 36 parcelas mensais
e consecutivas, é resultado da boa gestão e governança dos recursos administrados pela Fundação.

Os valores pagos são referentes a 2017 e são direcionados aos aposentados e pensionistas ativos em 31
de dezembro daquele ano, quando se completou o

terceiro ano de estabilidade da reserva especial. Vale
lembrar que, por se tratar de pagamento extra, sem
relação direta com aposentadorias e pensões, o superávit está sujeito a tributações aplicáveis e mesmo
quem é atualmente isento paga impostos sobre ele.

O contracheque está disponível na área do
participante, acessível pelo site da Centrus –
www.centrus.org.br. Em caso de dúvidas, entre em
contato pelo 0800 7040494.

CentrusPrev+ ultrapassa 500 participantes
O CentrusPrev+ - CP+ continua crescendo e já se
consolidou como a melhor opção de cobertura previdenciária aos familiares dos servidores
aposentados e dos participantes da Centrus. O
resultado se mostra nos números alcançados
pelo CP+ em pouco mais de um ano de lançamento: mais de 500 participantes ativos e cerca
de R$ 10 milhões em patrimônio.
Opção moderna e flexível, o CP+ tem várias vantagens, como flexibilidade para resgate parcial
ou total após três anos de adesão ao plano,
liberdade para definir a data para recebimento
do benefício, portabilidade de PGBL de outras
instituições financeiras, taxa de administração
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baixa e não cobrança de taxa de carregamento, entre outras.
Além dessas vantagens, uma opção do plano é o planejamento sucessório. O participante pode indicar
livremente quais serão os beneficiários – aquelas
pessoas que receberão o patrimônio acumulado na
ausência do titular. Dessa forma, é possível indicar
qualquer pessoa – familiar ou não – e a porcentagem
do benefício que será destinada a ela, sem a necessidade de inventário ou outras burocracias.
Para mais informações, acesse a página do CP+ no
site da Centrus:
https://www.centrus.org.br/plano/plano-centrusprev/

Conheça as novidades da nossa página na internet

A Centrus mudou a primeira página do site da Fundação para facilitar a experiência de participantes
e assistidos. Agora, é possível ver na tela inicial
as últimas notícias e acessar, por meio de menu
interativo, os dados sobre planos, informações
sobre empréstimo, transparência, demonstrativo
de investimentos, outras edições do Informativo
Centrus e muito mais. Além disso, ficou mais fácil
de fazer contato com a Centrus: basta clicar no
ícone do whatsapp e fazer a sua demanda.

Para acessar as informações pessoais, o caminho
continua o mesmo. É necessário clicar no botão
“Área do Participante”, que fica no canto superior
direito da página, escolher o plano e digitar login
e senha. Na área restrita, é possível acessar contracheque, operações de empréstimo, informações
sobre superavit e outras informações financeiras.
É na mesma área que será disponibilizado o Informe de Rendimentos para a declaração do Imposto de Renda, até o dia 28 de fevereiro de 2022.

Centrus realiza
pesquisa de satisfação
Em janeiro e fevereiro de 2022, a Centrus realizará a pesquisa anual de satisfação. O contato
será, mais uma vez, feito por telefone, pela empresa Opinião Informação Estratégica.
Entre os temas avaliados estão atendimento,
transparência, segurança e imagem da Centrus.
É importante lembrar que não serão solicitados
dados pessoais, financeiros, bancários ou relativos a senha ou benefício nessa pesquisa.

O objetivo da pesquisa é possibilitar o aperfeiçoamento do trabalho das diversas áreas da Centrus para continuar prestando o melhor serviço
para os participantes e assistidos.
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco
por um de nossos canais de atendimento.

3

Programa de Educação Financeira e Previdenciária - Pefip

Você conhece a Política de Investimentos da Centrus?
Anualmente, a Centrus elabora a Política de Investimentos
de todos os planos administrados para os próximos cinco
anos. O objetivo é traçar os princípios, diretrizes e parâmetros utilizados na gestão dos investimentos com uma visão
de médio e longo prazo, mas com reavaliações anuais.
Na primeira parte do documento estão os “Parâmetros Gerais”, que tratam dos aspectos comuns a todos os planos.
Essa seção trata das questões de governança dos investimentos. Afinal, a Centrus está submetida à regulamentação
do Conselho Monetário Nacional - CMN e da Previc, que é
o órgão regulador das entidades fechadas de previdência
complementar. Para além disso, a Centrus é signatária do
Código de Autorregulação de Governança Corporativa e de
Governança de Investimentos, ambos instituídos pela Abrapp - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

dos, visando entender as perspectivas para os mercados
em geral. As percepções desenvolvidas internamente, com
o apoio de modelos estatísticos macroeconométricos, são
então comparadas com o que já está no preço dos ativos
para que se elabore as estratégias de investimentos.
Com os cenários elaborados, define-se as macroalocações
de investimentos, isto é, as alocações-alvo e os limites máximos e mínimos para cada segmento de aplicação (renda
fixa, variável, estruturados, imobiliários, exterior e operações com participantes). Para se chegar a esses valores,
são comparadas diversas carteiras simuladas e avaliados
os efeitos que cada uma traz em termos de riscos e resultados, como por exemplo, a probabilidade de superar o índice
de referência do respectivo plano no período de cinco anos.
Essas alocações estratégicas são referências que são buscadas ao longo do período, sujeitas a correções de rumo ou
pequenos desvios sempre que se julgar necessário.

Mais especificamente, nessa seção é explicado como funcionam as alçadas decisórias de Investimentos, como são feitos
os controles e o monitoramento dos investimentos realizados. Além disso, estão especificados os limites e o tratamento dos diversos tipos de risco, tais como, o risco de mercado,
crédito, concentração, tipo de emissor e liquidez, bem como,
de limites prudenciais. Aborda, ainda, como são tratados
conflitos de interesse, relacionamento com prestadores de
serviço e participação em assembleias. É uma espécie de
manual de como se dá a governança dos investimentos na
Fundação. É notório como a Centrus traz muito da cultura do
Banco Central do Brasil em termos de governança, organização e métodos como um todo.

A Política para o período de 2022 a 2026 foi aprovada
pelo Conselho Deliberativo no último mês de novembro e
está disponível na nossa página na internet, no endereço
(www.centrus.org.br). É importante que todo participante consulte o documento e tire suas dúvidas junto aos
nossos canais de relacionamento.

A equipe técnica da Centrus acompanha o dia a dia dos principais mercados financeiros para conhecer os diversos tipos
de instrumentos e o seu comportamento ao longo do tempo,
considerando sempre a regulamentação do setor. Na elaboração dos cenários, apresentados na segunda parte da Política, os contatos com os agentes do mercado são intensifica-

Texto elaborado pela Gerência Técnica de Investimentos – Getec

Composição dos investimentos (%)
PBB

PBDC

R$ 5.723,0 milhões
Renda Fixa
Renda Variável

83,0
1,5

R$ 588,5 milhões
Renda Fixa
Renda Variável

Estruturado

8,3

Estruturado

Imóveis

1,5

Imóveis

Operações com
Participantes
Exterior

0,2

Operações com
Participantes

5,5

Exterior
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PCD

R$ 215,4 milhões

71,4

Renda Fixa

3,1

Renda Variável

0,4
8,3

29,1

14,0

Imóveis
Operações com
Participantes

8,5

Imóveis

0,2

9,4

Exterior

9,5

Exterior

Distribuição gratuita.
Endereço: Edifício Corporate Financial Center,
SCN, Qd. 2, Bl. A, 80 andar, CEP 70712-900, Brasília-DF
E-mail: gecor@centrus.org.br

4

37,8

Renda Variável
Estruturado

Este informativo é uma publicação: Fundação Banco
Central de Previdência Privada - Centrus

WhatsApp: (61) 98138 8995

28,4
15,2

14,0
2,8

37,5

R$ 9,9 milhões
Renda Fixa

Estruturado

Telefones: (61) 2192-1599 e 0800 704 0494
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CP+

Responsável: Gerência de Comunicação e Relacionamento

10,1
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