
Depois de dois anos com todas as dificuldades 
impostas pela pandemia, tivemos um 2022 
desafiador, marcado por conflitos mundiais, 
reviravolta na economia, na política internacio-
nal e eleições no Brasil. 

O pessimismo e a ideia de que as coisas não 
iriam melhorar deram lugar à vontade de 
seguir em frente, que foi o nosso combustível 
para enfrentarmos os desafios. Essa nossa 
resiliência, unida à capacidade de lutar por 
nossos objetivos, fizeram a esperança de dias 
melhores florescer novamente. 

Aqui na Centrus trabalhamos para manter a 
qualidade dos serviços, implementando as 
melhores práticas de mercado aos processos, 
com vistas a continuar prestando o melhor 
atendimento aos nossos públicos. 

Entre as conquistas de 2022, destaca-se a apro-
vação, por 92% dos participantes e assistidos, 
que avaliaram positivamente os serviços presta-
dos pela Fundação. Isso é sinal de que estamos 
no caminho certo. Mas temos mais motivos 
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Tchau, 2022!
para comemorar: distribuímos o oitavo superá-
vit consecutivo do PBB, refletindo a estabilidade 
e solidez da Fundação; ultrapassamos a marca 
de 70% dos nossos empregados certificados, 
assegurando a capacidade técnica do corpo 
funcional para prestar serviço de qualidade. 

Além disso, a Fundação aumentou a margem 
consignável do Empréstimo Centrus, de 30% 
para 35% da remuneração líquida, e aprovou a 
redução da taxa de administração dos planos 
de benefício de contribuição definida, de 0,7% 
a.a. para 0,5% a.a., medida que começa a ser 
aplicada a partir de janeiro de 2023.

Seguimos comprometidos em ser uma alterna-
tiva segura e confiável de planejamento previ-
denciário para você e sua família. A Centrus 
esteve a seu lado ao longo de todos esses anos 
e continuaremos aqui, independentemente 
dos desafios que o futuro possa trazer. 

Desejamos que você e sua família tenham um 
2023 repleto de alegrias e realizações.
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No dia 26 de novembro, a Centrus deu início ao 
pagamento do oitavo superávit consecutivo aos 
participantes do Plano Básico de Benefícios - PBB. 
O valor, pago em 36 parcelas mensais e consecuti-
vas, é resultado da boa gestão e governança dos 
recursos administrados pela Fundação. 

Os valores pagos são referentes a 2018 e direcio-
nados aos aposentados e pensionistas ativos no 
plano em 31 de dezembro de 2021. 

Centrus distribui
oitavo superávit
consecutivo

Em eleição realizada nos últimos dias 7 e 8 de 
dezembro, a Centrus foi reeleita para compor o 
Conselho Deliberativo da Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
– Abrapp para o exercício de 2023/2024.

“A eleição para o Conselho Deliberativo da Abrapp 
reforça o compromisso da Centrus em contribuir 
com o aperfeiçoamento do sistema, de modo que 
o segmento se torne cada vez mais forte e coeso”, 
destacou Altamir Lopes, diretor-presidente da 
Centrus.

Além do Conselho Deliberativo, o processo eleito-
ral definiu a composição do Conselho Fiscal e das 
diretorias da Associação, do Sindapp, do ICSS e 
da UniAbrapp para o biênio 2023/2024.

Centrus é reeleita para Conselho
Deliberativo da Abrapp



Muita gente acredita que previdência é uma 
preocupação para quem já se aproxima da 
aposentadoria. Na verdade, quanto mais cedo 
se começa a investir, mais chances se tem de 
garantir uma vida tranquila no futuro.

O INSS já não é mais suficiente: com consecuti-
vos resultados negativos, agravados pela pande-
mia, a Previdência Social não tem previsão de 
melhorar. E as pessoas estão percebendo: o 
setor de previdência complementar cresceu 
expressivamente nos últimos anos. 

Mesmo investimentos mais tímidos já são 
suficientes para alcançar grandes resultados 
no futuro. É a “mágica” dos juros compostos, 
como dizem os influenciadores de economia. 

Nesse sentido, as famílias da Centrus têm 
surpreendido: temos participantes que fazem 
os primeiros aportes antes mesmo de dar os 
primeiros passos. O importante é começar.

O CentrusPrev+ - CP+ foi pensado para propor-
cionar um futuro mais seguro e tranquilo para 
você e sua família, com a possibilidade de reali-
zação de sonhos e projetos de médio prazo. 

Quem já participa de um plano da Centrus pode 
aderir ao CP+ ou indicar cônjuge e filhos para 
terem o seu próprio plano. Além disso, a Centrus 
estabeleceu parceria com as associações de 
aposentados do Banco Central – AAFBC, Abace, 
Amasb e Arfab — que possibilita a inclusão 
de um número maior de familiares no plano. 
Importante ressaltar que o familiar indicado se 
torna participante titular do CP+. 

Com o CP+, além de assegurar uma renda futura 
aos seus familiares até o terceiro grau, você 
contribui, também, para o fortalecimento da 
cultura previdenciária, com a conscientização 
das novas gerações quanto ao valor de um 
pequeno esforço, hoje, para assegurar um futuro 
mais tranquilo, seguro e com mais liberdade. 

Previdência Complementar: um
investimento cada vez mais atraente

A previdência privada conta com benefícios fiscais, 
o que a torna um dos melhores veículos para 
acumulação de recursos visando o longo prazo. 
Não é por acaso que escritórios especializados 
em gestão de grandes fortunas no Brasil usam 
a previdência como uma alternativa eficiente de 
planejamento fiscal e gestão de recursos. 

No entanto, poucas pessoas conhecem as 
vantagens da previdência privada e deixam de 
aproveitá-la para rentabilizar seus investimentos 
e planejar sua aposentadoria. 

Quem faz a declaração de IR pela modalidade 
completa pode abater, na declaração de ajuste 
anual do IRPF, as contribuições efetuadas até o 
limite de 12% da renda bruta tributável.

1) Redução do
pagamento de IR 

SEM O CP+

R$ 300.00027,5%
RENDA BRUTAALÍQUOTA IRIR DE VIDO

R$ 82.500

COM O CP+

R$ 300.000

27,5%

RENDA BRUTA

R$ 264.000

NOVA BA SE
TRIBUTÁVELALÍQUOTA IR

R$ 36.000
APORTE DE 12%

R$ 9.900
DIFERENÇA

IR DE VIDO
R$ 72.600

Essa diferença de R$ 9.900,00 pode reduzir o 
montante de imposto a ser pago ou, dependendo 
do caso, aumentar o valor da restituição do IR.

Abaixo e nas páginas seguintes, apresentamos 
algumas vantagens de se ter um plano de previ-
dência privada, como o CentrusPrev+. 
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Outra excelente vantagem de investir em 
previdência é a possibilidade de montar um 
portfólio de investimentos de médio e longo 
prazos, diversificado, com apenas um veículo, 
facilitando o acompanhamento e controle de 
seus investimentos. 

Em vez de tentar acompanhar diversas classes 
de ativos para montar seu portfólio de investi-
mentos para aposentadoria, veja ao lado como 
é simples usar um fundo de previdência como 
o CP+, que possui uma carteira equilibrada, 
diversificada e com estratégias sofisticadas de 
investimento.

2) Potencialização
do retorno dos seus
investimentos 

A previdência privada é usada por muitos especia-
listas em gestão de patrimônio como uma ferra-
menta de planejamento sucessório, pois permite 
o cadastro de beneficiários que receberão os 
recursos acumulados no plano no caso da falta 
do titular, sem entrar em inventário.

Bem-planejado, esse benefício de acesso 
facilitado e célere aos recursos da previdência 
permite que a família cumpra com suas obriga-
ções urgentes, inclusive com os custos de 
desembaraço do restante do patrimônio a ser 
repartido, como o pagamento de tributos e os 
honorários de advogados.

Quer conhecer mais vantagens?
Acesse www.centrus.org.br/centrusprev+ ou 
entre em contato por outro canal e comece 2023 
investindo no próprio futuro. 

3) Ferramenta de planejamento sucessório

TPF a 
mercado

Renda
Variável

Fundos 
Multimercado

Fundos
Crédito Privado

52%

15,1% 11,3%

Imobiliário
6,5%

Exterior
6,3%

FIRF
5%

3,8%

Elaborado por Asafe Cerqueira
Coordenador na Gerência de Operação com Participantes da Centrus
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Além de cumprir obrigação regulamentar, manter os dados cadas-
trais de todos os participantes tem uma função muito importante: 
possibilitar a comunicação da Centrus com os seus participantes 
e assistidos. 

Assegurar que dados como endereço, e-mail e celular estejam 
atualizados não só possibilita que todas as nossas informações 
e notícias cheguem até você, mas permite o seu acesso à área do 
participante. Por questões de segurança, só é possível recuperar 
ou criar uma senha informando o celular e 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, de forma rápida e 
segura, sempre que precisar.

Dados desatualizados:
brecha para golpes virtuais

Em janeiro e fevereiro de 2023, a Centrus realizará 
a pesquisa anual de satisfação. Como nos anos 
anteriores, as ligações serão feitas por empresa 
terceirizada, que nos ajudará a aferir a satisfação 
dos nossos públicos com os serviços da Centrus, 
de forma isenta e independente. 

Entre os temas avaliados estão: atendimento, 
transparência, segurança e imagem da Centrus. 
É importante lembrar que não serão solicitados 
dados pessoais, financeiros, bancários, ou relati-
vos à senha e benefício nessa pesquisa.

O objetivo da pesquisa é possibilitar o aperfeiçoa-
mento 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 com a 
Gerência de Comunicação e Relacionamento 
da Centrus. 

Centrus realiza
pesquisa de
satisfação
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Este informativo é uma publicação da 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: relacionamento@centrus.org.br

WhatsApp: (61) 98138 8995

Produzido pela Gerência de Comunicação e Relacionamento.

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Maurício Costa de Moura; Membros: 
Hipérides Ferreira de Mello, Marcelo Foresti de Matheus 
Cota, 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.

Informativo
Centrus

Composição dos investimentos (%)

PBB
R$5.847,9 milhões

Renda Fixa

Renda Variável

Estruturado

Imóveis

Outros¹

Operações com 
Participantes

76,0

0,6

7,3

10,3

0,9

0,2

PBDC
R$644,6 milhões

Renda Fixa

Renda Variável

Estruturado

Imóveis

Outros¹

Operações com 
Participantes

PCD
R$232,8 milhões

Renda Fixa

Renda Variável

Estruturado

Imóveis

Exterior

Operações com 
Participantes

CP+
R$15,0 milhões

Renda Fixa

Renda Variável

Estruturado

Imóveis

Exterior

Posição: novembro/20221. Disponível, valores a receber e a pagar

60,7

12,6

10,9

68,1

11,9

9,2

5,3

75,1

11,8

1,8

2,0

Exterior 4,7 Exterior 6,7

2,3

0,3 0,2

8,0

7,7 5,5

O Informativo da Centrus é um dos meios de 
comunicação entre a Fundação e seus participan-
tes 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, fale conosco pelo What-
sApp (61) 98138-8995, pelo e-mail relacionamen-
to@centrus.org.br ou ligue e nos conte sobre a sua 
ideia. Ela pode virar uma matéria do nosso infor-
mativo. Participe!

Que tal sugerir
uma pauta para
o informativo?


