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SEU DINHEIRO 

Está disponível no site da Ceres o Relatório Anual de 2020. O documento traz informa-
ções sobre as principais realizações, as demonstrações patrimoniais, a política e o de-
monstrativo de investimentos, os respectivos resultados, as demonstrações contábeis, 
acompanhadas dos pareceres atuariais, dos auditores independentes e dos Conselhos 
Fiscal e Deliberativo.

O ano de 2020 certamente ficará marcado na memória de todos nós, devido aos desa-
fios. Apesar de todos os percalços e perdas que os acontecimentos trouxeram, para a 
Ceres 2020 foi um ano de evolução e crescimento, um ano em que a Fundação inovou 
e implementou várias melhorias nos seus processos. 

O  projeto Ceres Digital tem permitido modernizar significativamente o ambiente pro-
dutivo da Ceres. Todos os processos estão sendo digitalizados; foram adquiridos novos 
servidores em nuvem; novos aplicativos e sistemas que tem aumentado a qualidade e 
eficiência do trabalho dos nossos analistas. Por sua vez, o projeto Ceres Sustentável, ini-
ciado em 2019, gerou uma economia significativa para a Fundação.

Os planos administrados pela Fundação encerraram o ano com 19.253 associados, 
sendo 11.593 (60%) participantes e 7.660 assistidos (40%). Todos os benefícios previs-
tos em todos os planos foram honrados. Em 2020 a Ceres pagou R$434 milhões em 
benefícios.

Patrimônio

Apesar da instabilidade no mercado de capitais, conseguimos entregar um excelente re-
sultado. Recuperamos as perdas resultantes dos meses em que a rentabilidade foi im-
pactada pela crise e ainda obtivemos um crescimento de R$700 milhões. O patrimônio 
(ativo total), que é o valor que os planos têm para pagar seus compromissos, cresceu 
8%. Passou de R$8,4 bilhões em 2019 para R$9,1 bilhões em 2020. 

No mesmo período, os compromissos, que correspondem ao valor que os planos pre-
cisam ter para honrar o pagamento dos benefícios contratados pelos participantes e 
assistidos, totalizaram R$8,4 bilhões. Significa que os planos estão em boa situação, 
com recursos suficientes para cobrir os benefícios atuais e futuros.

As despesas administrativas, necessárias para o funcionamento da Fundação Ceres, a 
gestão dos investimentos e dos planos de benefícios, totalizaram R$ 32,2 milhões em 
2020. Esse valor ficou abaixo do orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo, que 
foi de R$34,2 milhões. 

RELATÓRIO TRAZ RESULTADOS DE 2020 

Ao contrário do que se imaginava, no ano 
de 2021, as dificuldades econômicas no 
Brasil e no mundo se agravaram. A piora 
da pandemia demandou a adoção de me-
didas restritivas mais severas, impactando 
diversas atividades e setores da economia. 
O aumento da volatilidade dos ativos fi-
nanceiros e a redução dos estímulos mo-
netários pesaram sobre a atividade eco-
nômica. Todos esses aspectos impactaram 
os investimentos dos planos de benefícios, 
principalmente nos meses de janeiro, feve-
reiro e março. Apesar dessa situação, no 
primeiro trimestre, a Ceres alcançou uma 
rentabilidade de 1,39%. 
Os planos administrados pela Ceres fecha-
ram o primeiro trimestre com um cresci-
mento patrimonial de R$160 milhões, al-

cançando o patrimônio total de R$ 9,26 
bilhões. Os compromissos totalizaram R$ 
8,65 bilhões no mesmo período. Significa 
que os planos continuam com recursos su-
ficientes para cobrir os benefícios atuais e 
futuros. 
A expectativa é de que, à medida que o 
processo de imunização começar a ganhar 
corpo, haja um crescimento gradual da ati-
vidade econômica e, consequentemente, 
um cenário melhor nos meses seguintes.  
A Ceres segue com o seu compromisso de 
analisar cuidadosamente os cenários e as 
opções de investimentos, em busca de es-
tratégias que mantenham o equilíbrio e a 
capacidade dos planos de honrar os com-
promissos assumidos com os participantes 
e assistidos. 

FIQUE POR DENTRO

CERES REAJUSTA BENEFÍCIOS

Família Ceres - Pagamento facilitado!

Nos meses de janeiro e fevereiro a Ceres 
reajustou os benefícios dos aposentados e 
pensionistas conforme previsto no regula-
mento de cada plano. Os assistidos recebe-
ram comunicado com os respectivos índices 
de reajuste. 

Em janeiro foram reajustados os benefí-
cios  dos Planos Epagri-FlexCeres, Epamig-
-FlexCeres e Ceres-FlexCeres. O reajuste dos 
que recebem benefício há um ano ou mais 
foi equivalente ao Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) acumulado de janeiro 
a dezembro de 2020. Os benefícios concedi-

dos depois de janeiro de 2020 foram reajus-
tados proporcionalmente.

No mês de fevereiro foram reajustados 
os benefícios dos planos Embrapa Básico e 
FlexCeres; Ceres Básico; Emater MG Básico, 
Saldado e FlexCeres; Epagri Básico e Salda-
do; Epamig Básico e Saldado; Cidasc-Flex-
Ceres e EmaterDF-FlexCeres.  O reajuste dos 
que recebem benefício há um ano ou mais 
foi equivalente ao INPC acumulado de feve-
reiro de 2020 a janeiro de 2021. Os benefí-
cios concedidos depois de janeiro de 2020 
foram reajustados proporcionalmente.rfil da 
patrocinadora / Aposentado e Pensionista/
Documentos. 

Temos duas ótimas novidades sobre o plano Família Ceres para você!

A partir de agora você pode entrar no plano pagando quanto você quiser. Acabou aquela história 
de contribuição mínima! Invista, nem que seja um pouquinho por mês, e faça a sua reserva financeira.  

A segunda novidade diz respeito a um novo benefício que o plano Família vai passar a oferecer. 
Além da aposentadoria, o Família Ceres passará a ter cobertura para  imprevistos que podem aconte-
cer durante a vida, como morte e invalidez. É claro que ninguém deseja morrer ou ficar inválido, mas 
com um auxílio financeiro fica mais fácil enfrentar essas situações difíceis e inesperadas. Em breve dis-
ponibilizaremos mais informações sobre essa nova cobertura.  
rg.br), no perfil da patrocinadora / Aposentado e Pensionista/Documentos. 

Já está disponível, no canal da Ceres no YouTube,  o vídeo da 
live “Como as Emoções Impactam na sua Vida Financeira?’’.  

A live foi realizada em parceria com a XP Investimentos, no 
dia 15 de abril,  e apresentada pelo Thiago Godoy,  head da 
XPEED - Escola de educação financeira da XP Investimentos e 
colunista do InfoMoney. O evento faz parte do Programa de 
Educação Financeira da Ceres para apoiar e estar com  os nos-
sos clientes  em uma jornada de contínuo aprendizado. Não 
conseguiu assistir? Aproveite a oportunidade e confira esse 
momento especial aqui. 
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Está em dúvida sobre aderir ao Família Ceres? Veja só esses números: 

• R$14,6 milhões é o valor do patrimônio do plano;

• 755 é quantidade de pessoas que participam do Família Ceres;

• 11 é a quantidade de pessoas que já receberam benefícios do plano;

• 8,92% foi a rentabilidade do Família alcançada em 2020; 

• 35,71% é a rentabilidade do plano desde que ele foi lançado, em julho de 2018;

• 11,28% , 10,07%,  8,68%  foi quanto os planos de previdência de três grandes bancos renderam 

desde julho de 2018.

Comece hoje mesmo a investir no futuro que você deseja! Faça uma simulação no. www.familia-
ceres.com  e veja como seu dinheiro vai render . 

Promoção fim de ano Ceres

O ganhador da promoção “Fim de Ano Ceres” foi o participante Sérgio Mauro Folle, de 67 anos, 
morador do Lago Norte, em Brasília. Sérgio é participante do plano Embrapa Básico e fez sua ins-
crição com intuito de aproveitar o incentivo fiscal. “Me inscrevi no plano Família porque confio 
na Ceres e, além de aproveitar o incentivo Fiscal, quero aumentar minha renda para a aposen-
tadoria”, disse Sérgio. O sorteio foi realizado na no dia 23/02, com a participação da instituidora 
Anapec que disponibilizou o prêmio para ser sorteado. 

CERES ENCERROU PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021 COM 
RENTABILIDADE POSITIVA 

DICA

A entrega da declaração de Imposto de Renda foi prorrogada para 31 de maio. 

Aposentados e pensionistas devem declarar os benefícios que receberam da Ceres. O 
Informe de Rendimentos está disponível no site da Fundação (www.ceres.org.br). 

Participantes podem deduzir as contribuições feitas para os planos de previdência 
complementar. 
1) Para os participantes dos planos Básicos e FlexCeres a informação consta no Informe 
de Rendimentos (Cédula C) entregue pela empresa em que trabalham. O valor que deve 
ser declarado está disponível no CAMPO “Rendimentos Tributáveis, Deduções e Impos-
tos Retidos na Fonte” ITEM – “Contribuição à Previdência Privada ou Fundo de Aposen-
tadoria Programada Individual – FAPI”.
2) Para participantes do plano Família Ceres,  a relação  das  contribuições está disponí-
vel no site da Ceres (www.ceres.org.br). 
3) A relação  das  contribuições de autopatrocínio, contribuições extraordinárias e 
aportes nos planos FlexCeres está disponível no site da Ceres (www.ceres.org.br). 

IMPOSTO DE RENDA - DECLARE SUAS CONTRIBUIÇÕES 
E DIMINUA A MORDIDA DO LEÃO

https://www.ceres.org.br/wp-content/uploads/2021/04/RAI_2020_SITE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kvq_hAVSI5s&t=298s
https://www.youtube.com/watch?v=kvq_hAVSI5s&t=298s
https://www.youtube.com/channel/UC1WHXCJmGlonaMszFpPbK_w
https://www1.ceres.org.br/planofamilia/Modulos/PlanoFamilia/SimulaPlanoFamiliaV2.aspx
https://www.familiaceres.com.br/

