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Patrocinadoras

Neste mês de agosto, o ser-
viço de atendimento aos parti-
cipantes e assistidos da Ceres 
completou 27 anos de funcio-
namento. Com o lema “Não é 
só atendimento. É relaciona-
mento”, a Fundação se uniu 
à NeoAssist incorporando no 
seu relacionamento o propó-
sito de mudar o atendimento 
no cenário das Entidades Fe-
chadas de Previdência Com-
plementar a partir de tecno-
logia, consultoria e conteúdo 
educativo. 

Atender bem os nossos 
participantes, assistidos e seus 
familiares vai muito além de 
respondê-los por meio dos ca-
nais de comunicação. A equi-
pe de relacionamento acorda 
todos os dias com o objetivo 
de criar a melhor experiência 
para cada uma das pessoas 
que entra em contato com a 
Ceres. Para tanto, está em-
penhada em ações que con-
templam a disponibilização 
de uma plataforma de atendi-

mento omnichannel (estraté-
gia de conteúdo entre canais); 
a implantação de tecnologias 
ágeis ou adaptáveis e a me-
lhoria constante da segurança 
da informação. Os números 
alcançados expressam bem 
essa evolução.

O sistema NeoAssist, im-
plementado no final de feve-
reiro/2021, é composto por 
módulos. Todos os chamados, 
independentemente de onde 
venham (WhatsApp, Face-
book, Instagram, 0800, E-mail, 
Fale Conosco ou ChatBot), 
ficam integrados, proporcio-
nando um controle maior so-
bre o contato do participante/
assistido e facilitando o acom-
panhamento e monitoramen-
to dos atendimentos. Com 
uma interface simples e intui-
tiva, proporciona uma experi-
ência única para operadores, 
gestores e clientes. Estamos 
só no início, muitas melhorias 
já estão em andamento e ou-
tras ainda virão.

Não é só atendimento. 
É relacionamento! 
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Quando a Ceres paga o 13º salário dos assistidos? 
A Ceres paga o 13º (abono anual) dos aposentados e pensionis-
tas em duas parcelas de até 50%, sendo a primeira em julho e a 
segunda em dezembro. Os assistidos em benefício temporário de 
auxílio-doença ou reclusão já recebem uns doze avos do abono 
anual a cada mês, junto com o benefício. Por isso, esse grupo não 
entra na regra de antecipação. Em 2021, a primeira parcela foi 
paga em 31/07. A segunda parcela do abono anual será paga em 
17/12. A primeira parcela é isenta de descontos. Somente no pa-
gamento de dezembro a Ceres faz o acerto do valor que foi adian-
tado em julho e aplica os descontos obrigatórios, 
como imposto de renda, por exemplo. O calendário 
de pagamento de benefícios do ano de 2021 está 
disponível para consulta, no site da Fundação (www.
ceres.org.br), no perfil Aposentado e Pensionista/Do-
cumentos. Escaneie o QR Code e acesse o calendário. 

Para dúvidas e questionamentos en-
tre em contato pelo 0800 979 2005 

(ligação gratuita), pelo e-mail 
atende@ceres.org.br; pelo fax 

(61) 3327 7651, pelo WhatsApp 
(61) 2014 1471 ou por carta pelo 
endereço Ceres - Fundação de Segu-
ridade Social, SHCN-CL 202 Bloco C 

CEP 70832-535 – Brasília/DF.

Instituidoras
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Ativos
cresceram
R$400 
milhões
no primeiro 
semestre 
de 2021

A Ceres continua traba-
lhando com 100% dos 
empregados em home 

office. Nesse um ano e cinco 
meses de trabalho remoto, não 
houve perda de produtividade 
e qualidade de entrega de pro-
dutos, serviços e processos. 

O atendimento aos parti-
cipantes e assistidos vem sen-
do feito por meio dos canais 
virtuais (e-mail, 0800, whatsa-
pp, fale conosco, chatbot, Fa-
cebook e Instagram). Esse ano, 
de janeiro a junho, a Gerência 
de Relacionamento prestou 
quase 6.500 atendimentos. 

Os Conselhos Deliberati-
vo e Fiscal têm realizado suas 
reuniões de forma virtual. O 
atendimento às auditorias e 
fiscalizações está em dia. A 
contabilidade, os investimen-
tos e as atividades financeiras 

estão funcionando normal-
mente.

A Diretoria Executiva 
(Direx), juntamente com a Se-
cretaria Executiva (Sexec) e a 
Assessoria de Inovação e Pre-
vidência (Aspin), mantém as 
reuniões de trabalho com as 
equipes, Coordenadores de 
Projetos Institucionais e Gru-
pos de Trabalho da Fundação.  
Por meio dos encontros, os 
processos e projetos estratégi-
cos são constantemente moni-
torados, o que tem nos trazi-
do resultados fantásticos. De 
janeiro a julho de 2021, foram 
realizadas cerca de 600 reuni-
ões desse tipo. 

Os planos administrados 
pela Ceres chegaram ao fi-
nal do primeiro semestre com 
11.467 participantes, 7.799 as-
sistidos.  Entre janeiro e junho 

de 2021 foram concedidos 581 
novos benefícios e mais de 850 
empréstimos (cerca de R$320 
milhões). 

A folha de benefícios 
vem sendo processada normal-
mente, garantindo a pontuali-
dade do pagamento das apo-
sentadorias, pensões, pecúlios 
e resgates. Até junho, já foram 
pagos R$ 213,00 milhões aos 
assistidos.

O patrimônio total dos 
planos totalizou cerca de R$ 
9,5 bilhões, um crescimento 
de R$400 milhões em relação 
a dezembro de 2020. A grande 
maioria dos Planos estão equi-
librados, com um valor conso-
lidado de R$ 683,00 milhões 
de superávit. A rentabilidade 
consolidada dos investimentos 
no primeiro semestre foi de 
4,53%.
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Eficiência 
reconhecida
internacionalmente

A Daily Finance, importante revista britânica, divulgou a lista das 23 melhores empresas brasilei-
ras em gestão de patrimônio, e a Ceres está entre elas! No estudo, a revista declara: “Este artigo 
apresenta nossas principais opções para as melhores empresas de gestão de patrimônios 
sediadas no Brasil. Selecionamos essas startups e empresas por um desempenho excepcional 
em uma dessas categorias: Inovação; Crescimento excepcional; Gestão e Impacto social.” A Ceres 
foi o único Fundo de Pensão entre as empresas ranqueadas e está na lista junto com startups e 
empresas renomadas. Para ler a matéria (em inglês) na íntegra, escaneie o QR Code:

Terceira menor
taxa de administração do Brasil

A Superintendência Nacional de Previdência Comple-
mentar (Previc) divulgou mais uma edição do Relatório 
das Despesas Administrativas das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (EFPC). O estudo é referente 
ao exercício de 2020. De acordo com o documento, a 
taxa de administração do setor – medida pelo total de 
despesas administrativas anuais em relação ao total dos 
recursos garantidores – foi de 0,28% a.a. Aplicando esta 
metodologia adotada pela Previc, apuramos que a taxa 
de administração da Ceres é de 0,17%, significativamen-
te mais eficiente do que a média do Sistema. 

Vale ressaltar que, neste estudo, a fórmula que a Pre-
vic usou para apurar a Taxa de Administração conside-
rou apenas o montante oriundo dos “Investimentos” 
destinado ao custeio do Plano de Gestão Administrativa 
(PGA), dividido pelo total dos recursos garantidores. Ao 
aplicar a forma correta de apuração, que considera o to-
tal das Despesas Administrativas Anuais (PGA) em rela-
ção ao total dos Recursos Garantidores, a Taxa de Admi-
nistração média dos Fundos de Pensão do Sistema seria 
de 0,65% enquanto a taxa da Ceres é de 0,35%.

ceresemresumo
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investimentos

Ceres adota nova 
arquitetura de 
investimentos 

Na arquitetura atual, os planos de benefícios são cotistas de fundos 
exclusivos, cujas aplicações são feitas de acordo com os tipos de Planos 
– Benefício Definido (BD) ou Contribuição Definida (CD). 

No entanto, essa estrutura tem dificultado a gestão dos investimen-
tos, de modo a atender as necessidades individuais dos planos de be-
nefícios, considerando o fluxo previdenciário. Diante disso, a Ceres, por 
meio das equipes técnicas e de consultorias especializadas, realizou um 
estudo profundo visando a revisão da arquitetura dos investimentos.

Decidiu-se, então, fazer a gestão dos investimentos por plano e não 
mais por fundos de investimentos. Essencialmente, as alterações tive-
ram os seguintes objetivos:

• Evitar descasamentos entre os 
fluxos de investimento e previ-
denciários, ou seja, garantir que 
os prazos e rentabilidades dos 
recursos investidos estejam ‘casa-
dos’ com as necessidades de pa-
gamento dos benefícios; 
• Aperfeiçoar os controles adota-
dos, aumentando a aderência dos 
investimentos à legislação pre-
videnciária e, assim, melhorar a 
execução da gestão integrada de 
ativos e passivos (Asset Liability 
Management – ALM) por plano.

Os fundos exclusivos atuais 
serão descontinuados e a gestão 
dos investimentos passará a ser 
estruturada na forma de carteira 
própria individual para cada pla-
no.

Dessa forma, cada plano terá 
a sua carteira de investimentos, 
possibilitando, consequentemen-
te, aperfeiçoar o  monitoramen-
to, o controle dos investimentos 
e o atendimento, de forma ainda 
mais adequada, das especificida-
des dos Planos de Benefícios ad-
ministrados pela Ceres.

Com a essa mudança, espera-
-se que o modelo de gestão de 
investimentos reflita a consolida-
ção das melhores práticas do Sis-
tema de Previdência Complemen-
tar, não apenas sob os aspectos 
operacionais e de eficiência – res-
peitando as necessidades de sol-
vência dos Planos de Benefícios e 
permitindo a segregação real de 
seus ativos garantidores, cujas 
alocações atenderão às necessi-
dades de rentabilidade, seguran-
ça e liquidez – mas, fundamental-
mente, com foco no atendimento 
das necessidades previdenciárias 
de cada plano. 

Os investimentos são um dos tripés que sustetam a estabi-
lidade dos planos de benefícios. Rentabilidades abaixo do esperado 
podem interferir na capacidade de pagamento dos benefícios. Por esse 
motivo, a Ceres acompanha de perto os riscos financeiros, atuarial e 
operacional das aplicações, justamente para garantir o pagamento de 
benefícios aos seus participantes e assistidos.
Diante de um ambiente econômico de juros baixos, em um cenário de 
maior risco, a Ceres  está adotando medidas com vistas à reestrutura-
ção da sua arquitetura de investimentos. 

Atualmente, a arquitetura dos investimentos é formada por fun-
dos exclusivos, com gestão própria da Ceres. Esses fundos concentram 
aproximadamente 90% dos recursos dos 17 planos de benefícios. Os 
10% restantes estão administrados sob gestão terceirizada, por meio 

de fundos de investimentos, como ilustrado na figura abaixo.
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investimentos

E ntre janeiro e junho de 2021, os investimentos apre-
sentaram rentabilidade acumulada de 4,53%. O pa-
trimônio total dos planos totalizou cerca de R$ 9,5 

bilhões, um crescimento de R$400 milhões em relação a 
dezembro de 2020. Os planos encerraram o semestre em 
situação de equilíbrio. 

Os recursos estão distribuídos entre os segmentos de 
Renda Fixa, que concentra 81% das aplicações; Renda Va-
riável, onde estão aplicados 13% dos ativos; Investimentos 
Estruturados (2%); segmento Imobiliário (3%); Operações 
com Participantes (1%) e Investimentos no Exterior (1%). A 
estratégia vem seguindo o planejado na Política de Inves-
timentos. 

O resultado positivo do semestre foi impulsionado 
pelos segmentos de Investimentos Estruturados, que pro-
porcionaram retorno acumulado de 10,67%; Operações 
com Participantes, com rentabilidade de 7,68% e Renda 
Variável, onde o resultado acumulado obtido foi de 6,94%. 
As aplicações em Renda fixa renderam 4,22% no semestre.  
Já o segmento imobiliário e os investimentos no exterior 
apresentaram rentabilidade negativa de 4% e 3,4%, res-
pectivamente. 

O ano de 2021 veio como o ano de retorno à normali-
dade. De fato, aos poucos, a vida está voltando ao normal, 
mas a economia continua com muitas incertezas e volatili-
dade.  Apesar do reaquecimento das atividades econômi-
cas, ainda lidamos com a alta na inflação, dificuldades no 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), na queda do 
desemprego e na valorização do real frente ao dólar. 

A discussão sobre a persistência da inflação mundial 
e o impacto nos juros ganhou força, gerando mais volatili-
dade. No Brasil, a inflação foi agravada com a expectativa 
da crise hídrica o que fez com que o banco Central revisse a 
sua política e iniciasse um ciclo de aumento na taxa básica 
de juros, a Selic.

Nesse cenário, a Ceres tem atuado com muito con-
trole na hora de adequar as estratégias, buscando atingir 
as metas traçadas com o mínimo de risco. Estamos estu-
dando as oportunidades que esses momentos de volati-
lidade nos trazem e reavaliando as alocações para repor 
nos portfólios a perda para a inflação que esse momento 
acabou nos trazendo.

Carteira consolidada 
da Ceres rende 
4,53% no semestre
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famíliaceres

Lançado em julho de 2018, o Plano Família Ceres com-
pletou 3 anos e atingiu a marca de R$19,6 milhões em patri-
mônio. O plano superou também as expectativas em termos 
de rentabilidade, que foi de 8,66% em 2020 e 1,93% no pri-
meiro semestre de 2021. Considerando os indicadores apura-
dos desde a sua implantação, a rentabilidade acumulada é de 
37,40%. Esses resultados apontam a velocidade no crescimen-
to da Família Ceres.

Até outubro, o plano Família Ceres contará ainda com 
mais dois atrativos aos participantes. Fique atento ao seu 
e-mail, ao site e às redes sociais da Ceres  para não perder 
essas vantagens! 

Em setembro, lançaremos o programa de cashback Pre-
v4U. Trata-se de um programa de consumo consciente onde 
parte do dinheiro gasto em compras online nas lojas e esta-
belecimentos parceiros retornam direto para o plano de pre-
vidência do participante. 

Em outubro, passaremos a oferecer cobertura para be-
nefícios de risco no plano Família. Por meio de um seguro, os 
participantes e assistidos do Família Ceres poderão contratar 
contar com benefícios de aposentadoria por invalidez, pensão 
e pecúlio por morte. O diferencial do benefício ofertado no 
Família é o preço e o limite de idade ampliado (75 anos) para 
participação.

Completa 3 anos e se 
consolida como um 
excelente investimento

CONHEÇA 
OUTRAS 
VANTAGENS

1Taxa de carregamento 
zero;

2Taxa administrativa de 
1% ao ano;

3Rentabilidade maior do 
que nos planos dos ban-

cos e seguradoras;

4 O participante define 
quanto quer pagar e 

quando quer receber;

5Além de você, podem 
participar os seus fami-

liares até o 4º grau (pais, 
avós, bisavós, filhos, netos, 
bisneto, irmãos, tios, sobri-
nhos, primos, sogros, avós 
do companheiro(a), entea-
dos, netos e cunhados).

Quer conhecer mais 
sobre o plano Família Ceres 
ou fazer uma simulação? 
Acesse o www.familiace-
res.com.br ou escaneie o 
QR Code!

https://www.familiaceres.com.br/
https://www.familiaceres.com.br/
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%Ceres Reajusta 
Valor de 
Referência dos 
Planos

Em 1º de junho, a Ceres re-
ajustou o Valor de Referência 
(VR) dos planos de benefícios. 
O reajuste foi de 7,49% e cor-
responde à variação do INPC 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor) entre maio de 
2020 e abril de 2021. A atua-
lização anual do VR está pre-
vista nos Regulamentos dos 
planos de benefícios.

O Valor de Referência - VR 
é utilizado como um dos parâ-
metros para determinação da 
meta de aposentadoria progra-
mada plena e dos benefícios 
de risco dos planos FlexCeres. 
Ele define também o salário de 
participação dos planos.

seudinheiro

O empréstimo da Ceres é um bom aliado na hora de organi-
zar suas finanças. Você pode usá-lo para quitar saldo devedor do 
cheque especial, o cartão de crédito ou consignados com juros 
maiores feitos em bancos ou financeiras. Pensando nisso, a Ceres 
diminuiu novamente as taxas de juros! As novas taxas já estão 
valendo desde o dia 9 de setembro. 

A partir de setembro, os participantes e assistidos da Ceres po-
derão pegar empréstimo com uma taxa ainda menor!  A Ceres 
diminuiu novamente as taxas de juros e aumentou o valor máximo 
de liberação de crédito de R$147 mil para R$200 mil.   

Na modalidade pós-fixada, a taxa diminuiu de INPC + 0,55% 
ao mês para INPC + 0,5% ao mês. Já na modalidade pré-fixada, as 
taxas, que variavam entre 1,1% e 1,5%, passaram a variar entre 1% 
e 1,2%, dependendo da quantidade de parcelas. O prazo máximo 
para quitação é de 60 meses.  

Além da queda dos juros, para baratear ainda mais o crédito, 
a Ceres  contratou um seguro prestamista. Em vez de cobrar a 
Quota de Quitação por Morte - QQM, a Fundação contratou uma 
seguradora que garantirá a quitação do empréstimo em caso de 
morte do mutuário. O seguro prestamista cobre o empréstimo da 
seguinte forma:

• Pagamento parcial ou total do empréstimo. Confira a tabela.

Referência Até 70 anos Entre 71 e 
75 anos

A partir de 76 
anos

Taxa 0,03933% 0,24531% 0,34185%

Capital 
Segurado 200.000,00 50.000,00 30.000,00

Vale lembrar que, com a contratação do seguro prestamista, 
o mutuário deverá manter suas parcelas em dia, para não perder 
a cobertura.  Em caso de inadimplência, o seguro não quitará o 
valor do capital segurado em caso de falecimento do mutuário.  
Nesse caso, a Ceres descontará  o valor da reserva de poupança, e, 
no caso de assistidos, o valor devido será descontado mensalmen-
te do benefício, nos limites da margem consignável, até a quitação 
da dívida.

Continua não havendo carência para renovar o empréstimo. 
Os contratos vigentes podem ser refinanciados a 
qualquer momento, para aproveitar a nova taxa de 
juros e até diminuir o valor da sua prestação.  Esca-
neie o QR Code para acessar o novo regulamento. 

EMPRÉSTIMO
com taxas reduzidas 
a partir de setembro

Faça uma simulação e 
confira as vantagens! 
É muito fácil contratar 

um empréstimo na 
Ceres! A solicitação 
é toda online, sem a 

necessidade de assinar 
ou enviar qualquer 

documento físico para 
a Fundação. A assina-
tura é feita de forma 
eletrônica, por meio 

de um código enviado 
para o celular do solici-
tante via mensagem de 

texto. 
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fiquepordentro

O Estatuto da Ceres será alterado. A proposta de mudança foi 
aprovada pelo Conselho Deliberativo na 245ª reunião, realizada 
em 25 de junho de 2021. Todos os patrocinadores, instituidores, 
participantes e assistidos foram informados sobre a alteração. 
Após o de acordo dos patrocinadores e instituidores o Estatuto 
será enviado para aprovação da Previc – Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar.

O Estatuto atual está em vigor desde 31/03/2011. A proposta de 
alteração foi elaborada por um Grupo de Trabalho multidisciplinar 
e as alterações têm o objetivo de adequar o documento à nova 
legislação da previdência complementar. Segundo a Resolução 
CNPC nº 35/2019, as Fundações devem adequar seus Estatutos até 
31 de dezembro de 2021.

Foram revistas a forma de indicação dos membros da Diretoria 
Executiva, a redação de alguns artigos para modernização de 
termos e conceitos e as competências do Conselho Deliberativo, 
do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e de seus membros 
decorrentes de novos textos normativos. 

É importante que você esteja ciente e acompanhe tudo o que se 
refere ao seu plano de previdência.

Escaneie o código QR Code 
para acessar o quadro com 

as alterações e as respectivas 
justificativas para cada 

mudança. 

Anapec 
e Ceres  
lançam Clube 
de Benefícios 

No dia 02 de agosto, em co-
memoração ao seu trigésimo 
aniversário, a Associação dos 
Aposentados lançou o Clube 
de Benefícios ANAPEC-CERES. 
O programa tem o objetivo de 
oferecer aos participantes e as-
sistidos dos planos administra-
dos pela Fundação descontos 
e condições especiais de paga-
mento em produtos e contrata-
ção de serviços. Já estão sendo 
oferecidos títulos de turismo, 
seguro, consórcio, medicamen-

tos, plano odontológico e até 
hospedagem em hotéis e re-
sorts.  

Quem pode participar do 
clube?
•  Associados da ANAPEC;
• Aposentados, pensionistas 
e participantes vinculados a 
qualquer um dos Planos de Pre-
vidência Complementar admi-
nistrados pela Ceres, inclusive, 
o Plano Família Ceres.
• Empregados da ANAPEC, Ce-
res, Embrapa, Epagri, Emater/

MG, Epamig, CIDASC, ABDI e 
Emater/DF.

A adesão ao Clube de Benefí-
cios ANAPEC-CERES é gratuita! 
Todos que fizerem inscrição até 
o dia 30 de outubro, concorre-
rão ao sorteio de uma TV Smart 
de 50 polegadas. Escaneie o 
QR Code e saiba como parti-
cipar!  

Estatuto da Ceres 
será alterado
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Conselhos Deliberativo e Fiscal: 

Atas disponíveis no 
site da Ceres

A Ceres passou a disponibi-
lizar os extratos das atas das 
reuniões dos Conselhos Deli-
berativo (CD) e Fiscal (CF) no 
site. Ao acessar a área restrita, 
participantes e assistidos terão 
acesso aos documentos e po-
derão acompanhar o trabalho 
dos colegiados.  Veja, a seguir, 
um resumo das decisões do CD 
e do CF nesse primeiro semes-
tre. 

Na reunião de março, o 
Conselho Deliberativo apro-
vou os resultados da Ceres em 
2020, por meio da análise das 
Demonstrações Contábeis do 
Balanço Patrimonial, do Rela-
tório Anual de Informações de 
2020. O CD também aprovou 
Avaliação Atuarial e do Plano 
de Custeio para 2021. Durante 

aconteceu

o encontro, que aconteceu vir-
tualmente, foram empossados 
os novos conselheiros Walter 
Diniz Gusmão, eleito pelos par-
ticipantes e assistidos da Ema-
ter-MG; Bruno dos Santos Al-
ves Figueiredo Brasil, indicado 
pela patrocinadora Embrapa e 
Úrsula Maria Ludwig Moraes, 
indicada pela patrocinadora 
Epagri. Bruno Brasil foi escolhi-
do pelos demais conselheiros 
para presidir o CD. O Colegia-
do voltou a se reunir em outras 
ocasiões e aprovou as propos-
tas de alteração do Estatuto e 
do Código de Ética e da Ceres.

CONSELHO FISCAL 

Os resultados da Fundação 
também passaram pela avalia-

ção e aprovação do Conselho 
Fiscal na reunião do dia 26 de 
março. No encontro, os novos 
conselheiros tomaram posse: 
Jonas Pereira do Espírito San-
to, representante eleito pelos 
participantes e assistidos da 
Epagri e Cláudio Augusto Bor-
tolini, indicado pela patrocina-
dora Emater-MG. 

O Colegiado tem se reunido 
pelo menos uma vez por mês 
para fazer o acompanhamen-
to dos Relatórios de Controles 
Internos e de Investimentos da 
Ceres, da Auditoria Indepen-
dente, os Balancetes, a execu-
ção dos Projetos Estratégicos, 
a gestão dos contratos, a ges-
tão orçamentária e outros as-
pectos relativos à gestão eco-
nômico financeira dos planos. 
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No mês de julho, foram eleitos e indicados os novos mem-
bros do Comitê de Ética da Ceres para o período de 1º de 
agosto de 2021 a 31 de julho de 2023. O Conselho Delibe-
rativo indicou para representá-lo no Comitê de Ética no biê-
nio 2021 - 2023 os conselheiros Raimundo Alves de Araújo 
e Maria do Socorro Barbosa Guedes, como membro Titular 
e Suplente, respectivamente. O Conselho Fiscal indicou os 
conselheiros José Eden de Medeiros como Titular e Jonas 
Pereira do Espírito Santo como Suplente. Os indicados da 
Diretoria Executiva da Ceres foram o analista Filipe Afonso 
Borges (Titular) e o advogado Heitor Almeida (suplente). Os 
empregados da Ceres elegeram para representá-los no Co-
mitê os advogados Cristiana Amaral  (Titular) e Alexandre 
Araújo (suplente). Os novos membros serão empossados em 
23 de setembro. 

Sobre o Comitê - O Comitê de Ética da Ceres foi criado 
em 2002 com o objetivo de orientar, promover o cumpri-
mento e dar execução ao Código de Ética. Entre as suas prin-
cipais atribuições estão instaurar processo disciplinar, apurar 
as infrações ao Código e propor ao Conselho Deliberativo o 
enquadramento nas sanções aplicáveis. Os membros do Co-
mitê têm total independência de ação no exercício de suas 
funções, devendo manter sob caráter confidencial as infor-
mações recebidas e apuradas. 

Novo código de conduta ética – O Conselho Delibera-
tivo aprovou na sua última reunião, realizada no dia 20 de 
agosto, uma nova versão do Código de Ética, que passou 
pelo processo de atualização e passou  a se chamar Códi-
go de Conduta. O objetivo da atualização do documento 
foi modernizar o instrumento e adequá-lo de acordo com 
as melhores práticas de governança no mercado. A Ceres 
comunicará a todos os participantes e assistidos, quando o 
documento estiver disponível no site da Fundação.
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COMITÊ DE ÉTICA TEM 
NOVA COMPOSIÇÃO 

AINDA
MAIS

PERTO 
DE VOCÊ 

Pensando na proteção 
e comodidade dos 

participantes e assistidos, 
os nossos serviços estão 

disponíveis nos canais 
digitais de atendimento 

de segunda a sexta-feira, 
sempre das 8h às 17h.  

Confira os nossos canais 
digitais de atendimento 

que estão à sua 
disposição: 

atende@ceres.org.br

2017-1471

Ligação Gratuita: 

0800 979 2005 

!
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ceresesclarece

Evite pendências 
no seu cadastro! 
Atualize seus dados na Ceres

Por que é importante manter seu cadastro atualizado? 
 A base cadastral é fundamental para a avaliação atuarial, instrumento que permite o planejamen-

to das obrigações que os planos terão com os participantes e seus dependentes.
 É por meio das informações individuais que se calcula os valores das contribuições dos participan-

tes e da patrocinadora.
 As contribuições formam o capital necessário para a cobertura dos benefícios atuais e futuros 

dos planos administrados pela Ceres. Então, um cadastro inconsistente ou pouco confiável gera im-
precisão nesses cálculos, o que pode provocar desequilíbrio do plano de benefícios. Por isso, é muito 
importante que todos façam a atualização. 

 Além disso, quando a Ceres precisa entrar em contato com os participantes ou assistidos consulta-
mos o cadastro e se o telefone, endereço ou e-mail estão desatualizados, a comunicação não é feita.

No dia 21 de junho, a Ce-
res iniciou uma campanha de 
atualização cadastral. A cam-
panha tem como objetivo criar 
um novo cadastro para a Ce-
res, por isso é importante que 
todos façam a atualização de 
dados.

Até o momento, apenas 
30% das pessoas atualizaram 
seus dados. A patrocinado-
ra com maior adesão à cam-
panha é a Cidasc, onde 82% 
dos participantes e assistidos 
fizeram a atualização, segui-
da pela Ceres onde 100% dos 
participantes atualizaram seus 
dados mas 26 assistidos ainda 
estão com a atualização pen-
dente. Na Emater-MG, temos 
63% das pessoas com os dados 
atualizados. Na Epagri, o índi-
ce de participantes e assistidos 
com informações atualizadas é 
de 48%; na ABDI são 38%, na 
Epamig 26% e na Emater-DF 
21%. A patrocinadora com a 
menor adesão à campanha é 

a Embrapa, onde apenas 19% 
dos participantes e assistidos 
atualizaram suas informações.

A atualização dos dados é 
bastante simples. O processo 
é feito totalmente on-line, 
em uma plataforma que foi 
criada especialmente para 
essa finalidade.

O endereço de acesso à 
plataforma é online.ceres.
org.br. 

Para se identificar o usuário 
deve digitar o seu CPF e seguir 
os passos para criar uma senha 
de acesso.

1Clicar em “Esqueceu sua se-
nha?”

2A Ceres enviará um código 
para que usuário possa re-

definir a sua senha. O usuário 
deve escolher se quer receber 
o código pelo e-mail ou pelo 
celular.

3Clicar no botão “Enviar 
Token”.

4 Digitar o código recebido e 
clicar em “Validar Token”.

5Criar a senha de acesso e 
repetir a senha para confir-

mar.

6Clicar em alterar senha. 
Pronto, sua senha foi alte-

rada.
Feito isso é só acessar a pla-

taforma com a nova senha e 
atualizar os dados!

Em cada uma das etapas, o 
usuário deverá conferir e atu-
alizar os dados que estiverem 
incorretos ou incompletos.

Como medida de seguran-
ça, o usuário receberá um códi-
go por e-mail e por mensagem 
de texto no celular. O código 
deverá ser digitado na plata-
forma para concluir o processo 
de atualização cadastral. 

Escaneie o QR Code e as-
sista o vídeo com o passo a 
passo da atualização. 
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Você pode estar perdendo dinheiro 

Fique de olho na
sua contribuição

longevidade

Sabe aquele ditado que diz 
“O olho do dono é que 
engorda o gado”? Pois é, 

ele vale para o seu plano de 
previdência! 

Não cabe só à Ceres 
administrar adequadamente 
seus recursos financeiros, você 
também tem que ficar de olho 
nas suas contribuições a fim 
de acompanhar se o montante 
na sua conta individual será 
suficiente para atingir o nível 
de benefício que você deseja 
receber quando se aposentar.

No plano patrocinado, 
que é o caso desse plano que 
você participa, você paga a 
sua contribuição e a empresa 
deposita o mesmo valor em 
seu nome no plano. É 100% de 
retorno imediato! 

Há um limite máximo para 
a contribuição da empresa, 
mas temos cerca de 30% de 
participantes que, por motivos 
diversos,  contribuem com bem 
menos do que a empresa poderia 

pagar e deixam de ganhar 
essa contrapartida valiosa. E 
você, está aproveitando 100% 
dessa oportunidade ou está 
perdendo dinheiro? No longo 
prazo, qualquer incremento faz 
bastante diferença no valor do 
benefício futuro. 

Existem várias formas de 
engordar a sua poupança. Siga 
as nossas dicas e pare de ‘rasgar 
dinheiro’!

O primeiro passo é verificar 
o seu nível de contribuição 
para checar se ele está no limite 
máximo da contrapartida da 
empresa. Você pode fazer isso 
por meio da simulação que fica 
disponível na área restrita do site 
da Ceres. 

Se você não pode pagar 
a contribuição máxima no 
momento, faça essa revisão 
gradativamente! Um pequeno 
ajuste agora é melhor do que 
nenhum. Depois, programe-se 
para fazer novos ajustes a cada 
seis meses, por exemplo.

Os aportes também são 
uma ótima opção. Sobrou 
um dinheirinho das férias ou 
do décimo terceiro? Faça um 
depósito no seu plano!

Você também pode combinar 
as duas alternativas para chegar 
mais próximo do seu objetivo. 
Caso não seja o momento de 
alterar consideravelmente o 
valor da contribuição, faça um 
pequeno ajuste e complemente 
com um aporte no final do ano. 

O melhor disso tudo é que 
as suas contribuições e aportes 
podem ser deduzidos no 
imposto de renda até o limite 
de 12% da renda bruta anual. A 
dedução fiscal é um dos maiores 
incentivos para as aplicações em 
previdência. 

QUER SABER MAIS?
 Entre em contato com a 

Ceres por meio dos nossos 
canais de relacionamento.

Nova tábua de longevidade
 A longevidade, ou seja, o tem-

po de sobrevivência dos parti-
cipantes e assistidos, é um dos 
pontos sensíveis do equilíbrio da 
previdência, tanto pública quan-
to privada. Esse dado é conside-
rado nos cálculos dos planos por 
meio de tabelas (tábuas) que re-
fletem o padrão de longevidade 
de determinada população.

Para construir uma nova tábua, 
que reflete melhor a realidade 
dos participantes e assistidos das 
Fundações brasileiras, a Abrapp 
- Associação Brasileira das Enti-
dades Fechadas de Previdência 
Complementar  e Fenaprevi - Fe-

deração Nacional de Previdência 
Privada e Vida estão trabalhando 
na elaboração de uma nova nova 
tábua biométrica para a previ-
dência privada. O estudo conta 
com o auxílio do Laboratório de 
Matemática Aplicada do Institu-
to de Matemática da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e será feito utilizando os 
dados das populações de partici-
pantes e assistidos das Entidades 
Fechadas de Previdência Com-
plementar (EFPCs) brasileiras, en-
tre eles a Ceres, e a iniciativa visa 
conferir mais dinamismo às mé-
tricas utilizadas nos cálculos atu-

ariais e capturar, de forma mais 
precisa, o crescimento da expec-
tativa de vida dos participantes 
de planos de pensão, sobretudo 
em idades mais avançadas. O 
desenvolvimento de uma tábua 
mais fiel ao perfil dos partici-
pantes proporcionará cálculos 
mais precisos, maior cobertura e 
segurança para os planos de be-
nefícios em alinhamento com as 
diretrizes da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), que se dedi-
ca a estudos mais aprofundados 
do assunto desde 2006.
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E m 2021, a Fundação Ceres completou 
42 anos. Para comemorar essa data 
tão especial, a Fundação resolveu abrir 

a Coluna Vida de aposentado nas redes so-
ciais.  O espaço, que aqui no Jornal é dedi-
cado aos assistidos para que possam con-
tar sobre suas experiências, sobre como se 
preparam e o que andam fazendo após a 
aposentadoria, agora também poderá ser 
acompanhado nas nossas redes sociais, em 
formato de vídeo. 

Para ter a sua história publicada em 
vídeo no perfil do Facebook, Instagram e 
YouTube da Ceres, basta entrar em contato 
pelo jornal@ceres.org,br e você receberá  
as orientações para participar. Para enviar 
depoimentos para esta Coluna aqui do Jor-
nal, o procedimento continua o mesmo, 
basta encaminhar a sua história e uma foto 
para o e-mail, jornal@ceres.org.br.

DEPOIMENTOS

Além dos perfis no Facebook e Insta-
gram, os vídeos com os depoimentos de 
cinco assistidos já foram publicados no Ca-
nal da Ceres no YouTube.

Estão disponíveis os depoimentos dos 
assistidos, Doralicio Correia da Silva, Ma-
rusia Maria Cabral Barros, Marisa Consuelo 
de Andrade, Embrapa, Lindinalva Velame e 
Tómas de Aquino Guimarães, todos apo-
sentados pela patrocinadora Embrapa.  

Assista os vídeos, aproveite e inscre-
va-se no Canal da Ceres no YouTube. Sua 
inscrição é muito importante! Basta clicar 
na palavra “Inscreva-se” que fica embaixo 
do vídeo (no YouTube). Para receber notifi-
cações sempre que o canal for atualizado, 
clique no sininho. 

Coluna do 
Aposentado 
agora também 
em vídeo 

vidadeaposentado

Escaneie o QR Code da imagem 
ou acesse o canal em 

YouTube/ ceresprevidência


