
Marcado por grande volatilidade nos mercados financeiro e de capitais, impactados por 
acontecimentos nos ambientes doméstico e internacional, o ano trouxe bons resultados 
para os planos de benefícios administrados pela Centrus.

No cenário internacional, destacaram-se o resultado das eleições para presidente dos 
Estados Unidos, que gerou incerteza quanto aos rumos da economia americana; a adoção 
de política monetária ativa naquele país; e as perspectivas de desempenho da economia 
chinesa, que redundaram em maior oscilação no preço das commodities.

No Brasil, os eventos políticos dominaram o cenário no primeiro semestre, seguindo-se clima 
de volatilidade nos mercados. Relativamente à bolsa de valores, o desempenho positivo 
foi influenciado pela melhora na 
percepção dos investidores, em 
função da agenda de reformas 
do governo, notadamente no 
que diz respeito às medidas de 
ajuste fiscal.

Nesse cenário, o Plano Básico 
de Benefícios - PBB, registrou 
rentabilidade de 17,25% e o 
Plano de Benefício Definido 
Centrus - PBDC, de 18,49%, 
planos cuja meta atuarial era a 
variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acrescida de juros de 4,5% a.a. e de 4,0% a.a., 
respectivamente.

Quanto ao Plano de Contribuição Definida - PCD, a rentabilidade atingiu 14,27%, enquanto 
o índice de referência, representado pela variação do IPCA, acrescida de juros de 4% a.a, 
alcançou 10,55%.

Diante desses resultados, o PBB encerrou o ano com superávit técnico de R$ 1,6 bilhão 
e o PBDC de R$ 108,8 milhões, valores a serem considerados para efeito de possíveis 
novas destinações, na forma da regulamentação.
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2016, um ano de bons resultados



No último dia 19 de janeiro, o Conselho Deliberativo, por meio do Comunicado Conse nº 
2017/2, homologou o resultado das Eleições 2017 para os Conselhos Deliberativo e Fiscal, 
que elegeu os representantes dos participantes dos planos de benefícios administrados, 
para exercerem mandato de quatro anos. Foram proclamados eleitos, respectivamente, 
Sérgio Almeida de Souza Lima e Márcio Antônio Estrela (suplente) e Rodrigo Monteiro 
e Rodrigo Magalhães Alves (suplente). Sérgio Lima é ex-servidor do Central do Brasil e 
Rodrigo Monteiro é servidor do BC, lotado na área da fiscalização. Ambos participam de 
planos de previdência administrados pela Centrus. Concluída essa etapa, foram iniciados 
os processos de habilitação dos conselheiros eleitos na Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar - Previc, e de certificação perante o Instituto de Certificação 
Institucional e dos Profissionais da Seguridade Social - ICSS, estando a posse de ambos 
marcada para o dia 6 de março.

Eleições 2017

2

Comissão Eleitoral na sessão de apuração

Novo Conselheiro Fiscal se reúne com dirigentes da Centrus
Como previsto no Programa de Educação Financeira e Previdenciária da Centrus 
- Pefip, o novo Conselheiro Fiscal designado pelo patrocinador Banco Central, 
Sr. Jaildo Lima de Oliveira, participou de reuniões com dirigentes e gestores da 
Fundação nos dias 17 e 27 de janeiro últimos, quando foram feitas exposições 
abrangendo a situação econômico-financeira dos planos de benefícios e de 
gestão administrativa, além de temas como a legislação aplicável às entidades 
fechadas de previdência complementar, o papel, as responsabilidades e 
os riscos inerentes à função de conselheiro, questões de boa governança 
corporativa em fundos de pensão, e a prestação de esclarecimentos diversos 
sobre a estrutura e o funcionamento da Centrus.



Representada pelo seu diretor de Benefícios, Antonio Francisco 
Bernardes de Assis, a Fundação esteve presente mais uma 
vez no tradicional evento que comemora o Dia do Aposentado, 
promovido pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar - Abrapp, em parceria com o 
Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar - Sindapp, e o Instituto de Certificação dos 
Profissionais de Seguridade Social - ICSS. A edição deste 
ano teve lugar no salão da AMCHAM - Câmara Americana de 
Comércio, em São Paulo (SP), e a Centrus homenageou seus assistidos na pessoa do ex-
Conselheiro Deliberativo Carlos Eduardo de Freitas. O diretor Antonio Francisco ressaltou a 
importância da iniciativa, que põe em destaque os aposentados dos planos de benefícios 
dos fundos de pensão, a verdadeira razão de ser das entidades. Sobre Carlos Eduardo, fez 
questão de lembrar não só a sua passagem pela Centrus, como presidente do Conselho 
Deliberativo, mas a trajetória como servidor marcada pela prestação de relevantes serviços 
à autarquia e ao país, em especial na diretoria do Banco Central em duas oportunidades. O 
homenageado mostrou-se honrado, ao registrar que “ser lembrado pela Centrus no Dia do 
Aposentado de 2017, promoção da Abrapp, muito me sensibilizou”.
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A Centrus homenageia seus assistidos no Dia do Aposentado

O convite do Presidente Altamir Lopes para ser o homenageado da Centrus no Dia do Aposentado 
de 2017, promoção da Abrapp, muito me sensibilizou. Interpretei-o como distinção aos meus anos 
de serviço no Banco Central. Além do mais, a homenagem vinha do meu estimado amigo Altamir. 
Trabalhamos juntos no Depec. Depois ele se tornou Diretor do Banco, dignificando o Colegiado com 
sua retidão de caráter, competência técnica e equilíbrio nas ações administrativas. Acompanhado pelo 
Diretor Antonio Francisco Bernardes de Assis, o Toninho, compareci no dia 26 de janeiro a São Paulo 
para a homenagem. Porém, o que não podia antecipar era um evento tão interessante e intelectualmente 
rico. As conferências foram todas excelentes. Mas o destaque foi a palestra do Presidente do Conselho 
de Administração da Mongeral Aegon, Nilton Molina. Com palavras inspiradoras, demonstrou o valor e 
a importância da longevidade. As pessoas estão a viver mais e são capazes de realizações importantes 
mesmo depois dos sessenta, setenta, oitenta ou até noventa anos. Não podemos nos omitir. Se necessário, 
reinventemo-nos, como enfatizou. Não estamos ao final de nenhum bônus demográfico, como dizem 
alguns economistas. Tal afirmação encerra, a meu ver, um equívoco malthusiano. Os progressos 
da medicina não estão a criar um mundo de pessoas inúteis, pelo contrário, as nossas experiências 
acumuladas, técnica-profissional, mas também de vida têm valor e devem ser aproveitadas.

Valeu a pena o evento de 26 de janeiro! Agradeço mais uma vez à Diretoria da Centrus a oportunidade 
que me ofereceu!

Depoimento de Carlos Eduardo sobre sua participação no evento
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*números preliminares

Patrimônio consolidado sob administração em dezembro de 2016*
Do ativo total de R$ 6,9 bilhões, 90,9% está aplicado em títulos públicos e em fundos de 

investimento e 6,4% em ações.
Veja balancetes em www.centrus.org.br

As Contas da Centrus

Este informativo é uma publicação da Fundação 
Banco Central de Previdência Privada - Centrus. 
Distribuição gratuita.
Endereço: Edifício Corporate Financial Center - 
SCN Quadra 2 Bloco A - 8º andar - CEP 70712-900 - 
Brasília - DF
Telefones: (61) 2192-1414 e 0800 704 0494
E-mail: jornalcentrus@centrus.org.br
Responsável: Julie Christie Frasson

Conselho Deliberativo
Presidente: Tulio José Lenti Maciel; Membros: Daso Maranhão 
Coimbra, Diego da Silva Vencato, Fernando de Oliveira Ribeiro, 
Jaime Alves de Freitas e Walter Gomes de Oliveira.
Conselho Fiscal
Presidente: Cristiane Gonçalves Carvalho; Membros: Antonio 
Torquato dos Santos, Harold Paquete Espínola Filho e Jaildo Lima 
de Oliveira.
Diretoria-Executiva
Diretor-Presidente: Altamir Lopes; Diretor de Aplicações: José Antonio 
Marciano; Diretor de Benefícios: Antonio Francisco Bernardes de Assis; 
e Diretor de Controle, Logística e Informação: Eduardo de Lima Rocha.

EXPEDIENTE

Pesquisa de Satisfação traz importantes informações

O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e de Imposto de Renda Retido na Fonte será en-
caminhado aos participantes e assistidos dos planos de benefícios que tiveram movimentação 
financeira com a Centrus no exercício de 2016 – tais como aporte de contribuições, recebimento 
de proventos ou qualquer tipo de devolução de recursos ou de efetivação de pagamento – até o 
próximo dia 24 de fevereiro, para o endereço constante do cadastro da Fundação. O documento 
também estará disponível na área Sua Conta, na página da Centrus na internet.

Para sua segurança, mantenha seu cadastro na Fundação atualizado.

Comprovante do Imposto de Renda ano-base 2016 será encaminhado
até 24 de fevereiro

Este ano, a pesquisa de satisfação contou com a colaboração de 541 assistidos e 116 
participantes dos planos de benefícios administrados, que se manifestaram quanto aos 
serviços prestados pela Centrus.

Em termos relativos, 83,1% dos entrevistados atribuíram os conceitos Alta e Boa Satisfação, 
sendo de 88,0% dos assistidos e 74,3% dos participantes. Para os conceitos Baixa 
Satisfação e Insatisfação, os resultados foram de 1,9% no total, contemplando 0,8% dos 
assistidos e 4,1% dos participantes.

Ultrapassando o que se permite interpretar 
dos números, para a Fundação são relevantes 
os comentários recebidos, que permitem 
a identificação de temas de interesse e de 
demandas que serão priorizadas, induzindo 
correção, aprimoramento e inovação na 
realização dos trabalhos, sempre com a 
consciência de melhor servir os participantes e 
assistidos dos planos de benefícios, razão de 
ser da Centrus.
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