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SEU DINHEIRO 

No último dia 30 de abril, a Ceres publicou os Relatórios Anuais de Informações (RAI) 
referentes ao ano de 2019. Foi publicado um Relatório Consolidado, com as informa-
ções gerais e um Relatório segmentado para cada plano, com as informações mais deta-
lhadas. Todos estão disponíveis no site da Fundação. 
O Relatório Anual de Informação (RAI) é o principal instrumento de prestação de contas 
da Ceres. O RAI contém informações consolidadas sobre o desempenho financeiro dos 
planos e das ações da Fundação.O objetivo da publicação é conferir a devida transpa-
rência à gestão dos planos de benefícios. 
Na versão consolidada, estão presentes as principais ações desenvolvidas pela Ceres 
ao longo do ano de 2019, as demonstrações patrimoniais e contábeis, a política e o 
demonstrativo de investimentos, acompanhadas dos pareceres atuariais, dos audito-
res independentes e dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, de forma consolidada e por 
plano.  
Já as versões segmentadas têm como objetivo de racionalizar a divulgação e facilitar o 
acesso às informações. Os Relatórios são elaborados com os resultados específicos de 
cada plano de benefícios. O documento fica disponível o ano todo no perfil da patroci-
nadora do plano e o participante ou assistido pode consultar o relatório no site da Ceres. 
No RAI, você vai perceber que o ano de 2019 pode ser caracterizado como o início de 
importantes mudanças que certamente irão assegurar à Ceres uma melhoria significati-
va da sua capacidade produtiva de cumprir a sua missão institucional. 
Na área de investimentos, 2019 será lembrado pela redução das taxas de juros, que le-
vou a Selic a encerrar o ano em seu patamar mais baixo da história, 4,50%. Ainda assim, 
os resultados dos planos administrados pela Ceres surpreenderam mais uma vez. As 
estratégias adotadas em 2019 resultaram em performance diferenciada, possibilitando 
uma rentabilidade acumulada de 14,09%, superior à meta atuarial de 10,43%. Concede-
mos 800 novos benefícios de aposentadoria e pagamos R$ 356 milhões em benefícios. 
Os planos encerraram o exercício em situação de equilíbrio, com capacidade financeira 
para honrar os compromissos atuais e futuros. 
Ao final do exercício, no total os planos administrados pela Fundação contavam com 
19.132 associados, sendo 11.950 (62%) participantes e 7.182 assistidos (38%). Todos os 
benefícios previstos em todos os planos de previdência foram honrados, com pagamen-
to de aposentadorias complementares no valor de R$ 356 milhões. O patrimônio (ativo 
total ) administrado pela Ceres aumentou de R$7,40 bilhões em dezembro de 2018 para 
R$ 8,42 bilhões em dezembro de 2019. 

RELATÓRIO TRAZ RESULTADOS DA GESTÃO EM 2019

Diante do atual cenário, consideramos im-
portante manter todos informados sobre a 
situação da Ceres e dos planos de benefícios 
por ela administrados.

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, 
como divulgado na última edição do Ceres 
Online, os  recursos garantidores de todos os 
planos somaram R$ 8,3 bilhões e os compro-
missos previdenciários - montante de recur-
sos necessários para fazer o pagamento dos 
benefícios atuais e futuros - totalizaram R$ 
7,9 bilhões. Considerando o desempenho nos 
dois primeiros meses do ano, a rentabilidade 
consolidada foi de 0,34%.

No mês de março, com a pandemia do Co-
ronavírus, tivemos uma mudança brusca no 
cenário, implicando numa rentabilidade ne-
gativa de 3,14%. Sendo assim, no primeiro 
trimestre de 2020, os investimentos propor-

Estamos vivendo uma situação mundialmente atípica. Para tranquilizar os participantes e assis-
tidos e trazer otimismo a todos, o Diretor Superintendente da Ceres, José Roberto Peres, prepa-
rou uma mensagem em vídeo.  No vídeo, o Dirigente  enfatiza que, apesar dos tempos difíceis, a 
Ceres continua trabalhando para garantir a solidez dos planos e o cumprimento da sua missão, 
de honrar os compromissos assumidos com os participantes e assistidos. Clique aqui, e veja o 
recado que o Diretor Superintendente da Ceres tem para você.

cionaram uma rentabilidade nominal negati-
va acumulada de 2,81%. 

Até o momento, não houve necessidade de 
alteração na Política de Investimentos em fun-
ção do atual cenário adverso, visto que a estra-
tégia contempla um horizonte de longo prazo.  
O que a Ceres está fazendo é monitorar a bolsa 
de valores e o cenário para atuar pontualmente 
e minimizar os impactos da crise. No segmen-
to de renda variável, a Fundação continua ava-
liando oportunidades de investimentos para 
reforçar a composição da carteira de ações. 

No segmento de renda fixa, estamos aprovei-
tando a elevação das taxas ofertadas para ad-
quirir títulos públicos. A estratégia visa manter 
a qualidade dos ativos das carteiras dos pla-
nos, utilizando os critérios estabelecidos para 
a análise dos riscos que envolvem os investi-
mentos.

FIQUE POR DENTRO

 

Para facilitar, a Ceres também está acatan-
do as documentações de forma digital. Bas-
ta o participante fazer fotos ou escanear os 
documentos para a solicitação do benefício 
desejado e enviá-los, por e-mail (atende@ce-
res.org.br) ou até pelo WhatsApp (61-99649 
4234). Por meio do sistema de gestão docu-
mental, a Gerência de Relacionamento rece-
berá os arquivos e dará andamento ao pedi-
do de benefício.

Um dos documentos que devem ser envia-
dos à Ceres é a carta de concessão do bene-
fício no INSS. Mas, considerando que o INSS 
está com os postos de atendimento fechados, 
excepcionalmente neste momento de qua-
rentena, a Fundação está aceitando as soli-
citações apenas com o protocolo de reque-
rimento do site Meu INSS, principalmente 
para as solicitações dos auxílios doença.  A 
carta de concessão deverá ser enviada à Ce-
res tão logo o INSS a disponibilize no seu site 
ou conceda o benefício (com a apresentação 
do comprovante de pagamento).

Nos casos específicos de auxílios doença, o 
INSS está com as perícias suspensas e já di-
vulgou que pagará os benefícios por 120 dias. 

Assim, a Ceres está procedendo da mesma 
forma. Nesses casos, o participante deverá 
encaminhar para a Fundação o atestado mé-
dico (particular) indicando o afastamento ou 
prorrogando seu benefício anterior, o proto-
colo de requerimento do site do INSS e uma 
declaração do Representante Local confir-
mando que o empregado está fora da folha 
de pagamentos de salários da patrocinadora.   

Posteriormente, quando forem acertadas as 
datas e valores pagos pela Ceres nas aposen-
tadorias, pensões ou auxílios, com as datas 
dos benefícios pagos pelo INSS, os assistidos 
serão informados caso haja quaisquer dife-
renças que possam ter ocorrido para o cor-
respondente ajuste.

COVID 19 - Todos os planos administrados 
pela Ceres que possuem o benefício do au-
xílio doença em seus regulamentos estão co-
bertos pelos afastamentos decorrentes do 
COVID 19, inclusive os planos em que a co-
bertura do risco é feita por meio de contrato 
com seguradora externa.

Como funciona a portabilidade
A portabilidade é a opção que o participante tem de transferir seus investimentos para outro plano 

de previdência. É uma boa oportunidade para aqueles que buscam o melhor resultado  na gestão de 
seu  dinheiro que, porventura, esteja  aplicado em planos de previdência cuja rentabilidade seja pouco 
satisfatória.  Ao fazer a  portabilidade da sua previdência privada você não tem nenhum custo, pois  a 
transferência e é isenta  de Imposto de Renda.

Vantagens do plano Família Ceres
A portabilidade é a opção que o participante tem de transferir seus investimentos para outro plano 

de previdência. É uma boa oportunidade para aqueles que buscam o melhor resultado  na gestão de 
seu  dinheiro que, porventura, esteja  aplicado em planos de previdência cuja rentabilidade seja pouco 
satisfatória.  Ao fazer a  portabilidade da sua previdência privada você não tem nenhum custo, pois  a 
transferência e é isenta  de Imposto de Renda.

Outras vantagens 
- Além de ter um retorno financeiro maior do que em outros fundos ou a poupança, o plano Família 

Ceres também está disponível para os familiares, dos participantes e assistidos até 3 grau.  Isso significa 
que, você pode inscrever seu/sua esposo(a), companheiro e os familiares de vocês dois até o terceiro 
grau: filhos, pais, avós, bisavós, irmãos, tios, sobrinhos, netos e bisnetos.

- A inscrição é super simples e com uma contribuição a partir de R$ 50,00 (para menores de 18 anos) 
e R$ 150,00 (para maiores de 18 anos) você garante uma renda que pode ser revertida para realizar 
grandes projetos de vida.

- No plano Família, a taxa de carregamento é zero (0%) e a taxa de administração é de 1% ao ano, en-
quanto outras instituições financeiras cobram, em média, de 2% a 3% de taxa de administração, além 
da taxa de carregamento.

Que saber mais?
Faça hoje mesmo uma simulação no: www.familiaceres.com.br e veja como o seu dinheiro vai render 

muito mais no Família Ceres.
Se ficar com dúvidas, entre em contato com a Ceres por meio dos nossos canais de relacionamento: 

0800 979 2005 (ligação gratuita), WhatsApp 61-99649-4234,  E-mail: atende@ceres.org.br.

Em 31 de março de 2020, o patrimônio total dos planos de benefícios fechou em R$8 bilhões os 
compromissos somaram R$7,85. Os planos continuam solventes, com recursos garantidos para 
manter os pagamentos dos benefícios atuais e futuros.

Benefícios concedidos normalmente

Mesmo com toda sua equipe em trabalho remoto, a rotina de concessão e pagamento dos be-
nefícios pela Ceres não foi alterada. A Fundação está recebendo e processando todas as solici-
tações de benefícios (aposentadorias, pecúlios, pensões e auxílios doença) e ainda os resgates 
de contribuições e portabilidades. 

Em 2019, o plano Família Ceres recebeu cerca de R$4,6 milhões em portabilidades. Os participantes 
transferiram para o plano Família o dinheiro que tinham aplicado em previdências privadas de outras 
instituições financeiras.  

O volume de portabilidades reflete a confiança desses participantes na gestão da Ceres e a satisfa-
ção deles com o retorno financeiro do plano. 

A Fundação Ceres é uma entidade sem fins lucrativos e por isso as taxas de administração são me-
nores do que as cobradas por outras instituições financeiras, que visam ao lucro.  Com taxas meno-
res, os participantes têm retornos maiores na rentabilidade. 

Em 2019, o patrimônio do plano Família Ceres cresceu  mais de 1.000%. A rentabilidade foi de 
15,10%, uma valorização real muito acima da inflação no período, que foi de 4,48% (INPC). Veja, no 
gráfico a seguir, a comparação entre o retorno do plano Família e os planos administrados por outras 
instituições:

No último ano, o Plano Família Ceres recebeu 
R$4,6 milhões em portabilidades

https://youtu.be/bQgqj-6tssI
https://youtu.be/bQgqj-6tssI
  https://youtu.be/wMBE9H5YzcI

