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Você sabia que é por meio das informações do cadastro que a Ceres 
calcula as obrigações que os planos terão com os participantes e seus 
dependentes?

A base cadastral é usada para o calcular os valores das contribuições 
dos participantes e da patrocinadora. Essas contribuições formam o capi-
tal necessário para a cobertura dos benefícios atuais e futuros dos planos 
administrados pela Ceres. Então, um cadastro inconsistente, com infor-
mações desatualizadas, acaba gerando cálculos menos precisos, o que 
pode provocar desequilíbrio do plano de benefícios. Por isso, é necessário 
que todos mantenham seus dados atualizados na Ceres. 

Tire cinco minutinhos e atualize seu cadastro! O processo é feito totalmente 
on-line. Clique aqui e acesse a plataforma que foi criada especialmente 
para essa finalidade. O endereço de acesso à plataforma é: online.ceres.
org.br.
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RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS
1º TRIMESTRE DE 2022

O ano de 2021 não foi dos melhores, mas, considerando o ajuste de pre-
cificação, os planos  administrados pela Ceres tiveram superávit acumu-
lado de R$ 520 milhões. 

Primeiro trimestre de 2022 foi de recuperação. O patrimônio administrado 
pela Ceres cresceu 4,53%, passando de R$ 9,5 bilhões em dezembro de 
2021 para R$9,9 bilhões em março de 2022. Foram R$430 milhões injeta-
dos nos planos por meio das contribuições dos participantes e patrocina-
doras e da rentabilidade dos investimentos.

A rentabilidade dos investimentos foi de 5,32% . O resultado superou o 
INPC (3,42%), o IPCA (3,20) e o CDI (2,43%). As notícias são boas e nos 
mostram, mais uma vez, que a situação é conjuntural e o foco deve ser 
no longo prazo.

Nossa equipe de investimentos continua trabalhando com seriedade e 
confiança para atingir as metas de rentabilidade futuras, considerando 
a visão de longo prazo, e buscando oportunidades de alocações para 
minimizar os efeitos desse passageiro momento econômico. 

SEU DINHEIRO 

Todos sabem que a Receita Fede-
ral prorrogou para 31 de maio a en-
trega da Declaração Anual de Im-
posto de Renda. A Ceres continua 
recebendo solicitações de partici-
pantes e assistidos sobre os docu-
mentos para fazer a declaração. 
Se você ainda não fez a sua decla-
ração, veja as orientações que te-
mos para você.

PARTICIPANTES: 
Relembramos que as contribuições 
para o plano de previdência com-
plementar podem ser deduzidas 
do IR até o limite de 12% da renda 
bruta anual do participante. Para 
obter a dedução, a Declaração 
deve ser feita no modelo completo. 
Veja, a seguir, os detalhes sobre o 
que deve ser declarado conforme 
a sua situação.

- Planos Básicos e Saldados – Para 
esses participantes a  contribuição 
é descontada diretamente na folha 
de pagamento, portanto, o valor a 
declarar está discriminado no Infor-
me de Rendimento (Cédula C) en-
tregue pela empresa em que você 
trabalha. No Informe, o valor que 
deve ser declarado está disponível 
no CAMPO “Rendimentos Tributá-
veis, Deduções e Impostos Retidos 
na Fonte”; no ITEM – “Contribuição 
à Previdência Privada ou Fundo de 
Aposentadoria Programada Indivi-
dual – FAPI.

- Planos FlexCeres: 
Caso 1 – Se você NÃO FEZ APORTE 
para o plano fora da folha de pa-
gamento, só precisa declarar o va-
lor descontado na folha de paga-
mento. Esse valor está discriminado 
no Informe de Rendimento (Cédu-
la C) entregue pela empresa em 
que você trabalha; CAMPO “Ren-
dimentos Tributáveis, Deduções e 
Impostos Retidos na Fonte”; no ITEM 
– “Contribuição à Previdência Pri-
vada ou Fundo de Aposentadoria 
Programada Individual – FAPI.

Caso 2 – Se você FEZ ALGUM APOR-
TE para o plano fora da folha de pa-
gamento, tem duas informações a 
declarar. A primeira informação se 
refere aos descontos feitos na folha 
de pagamentos. Ele está no infor-
me de Rendimento (Cédula C) en-
tregue pela empresa em que você 
trabalha; CAMPO “Rendimentos 
Tributáveis, Deduções e Impostos 
Retidos na Fonte”; no ITEM – “Con-
tribuição à Previdência Privada ou 
Fundo de Aposentadoria Progra-
mada Individual – FAPI. O segundo 
valor, que corresponde ao aporte, 
está no Informe de Contribuições 
disponível no site da Ceres.

- Participantes em autopatrocínio: o 
valor a declarar está discriminado 
no Informe de Contribuições dispo-
nível também no site.

Veja o passo a passo para  acessar 
o Informe de Contribuições:
1) Clique em “Área do cliente”
2) Escolha a opção “Participante”
3) Informe o seu login e senha  –  Por 
segurança, a Ceres recomenda 
que esta senha seja alterada. Para 
isso clique na opção “Trocar senha 
de acesso”. Caso não se lembre 
dela, clique no botão “Esqueci mi-
nha senha” para recuperá-la.
4)  Na lista de serviços, escolha a 
opção Informe de Contribuições e 
clique em ‘ver’
5) Informe o ano a que se refere 
o Informe a ser impresso e clique 
em “Imprimir informe de contribui-
ções””.  Feito isso, o documento 
será exibido na tela. Você pode im-
primi-lo e/ou salvá-lo em PDF, basta 
clicar na opção escolhida.

APOSENTADOS E PENSIONISTAS: 
Os benefícios pagos pela Ceres de-
vem ser declarados no Imposto de 
Renda. 

Vejam o passo a passo para aces-
sar seus informes de rendimentos: 
1)  Entre em www.ceres.org.br e vá 
em “Área do  cliente”.
2) Escolha a opção “Aposentado e 
Pensionista”.
3) Você será direcionado para 
uma página onde deverá informar 
seu login (CPF) e senha  -  Por se-
gurança, a Ceres recomenda que 
esta senha seja alterada. Para isso 
clique na opção “Trocar senha de 
acesso”. Caso não se lembre dela, 
clique no botão “Esqueci minha se-
nha” para recuperá-la.
5)  Na lista de serviços, escolha a 
opção IRRF  e clique em ‘ver’
6) Informe o ano a que se refere o 
Demonstrativo a ser impresso e cli-
que em  “Visualizar”.  Feito isso, o 
documento será exibido na tela. 
Você pode imprimi-lo e/ou salvá-lo 
em PDF, basta clicar na opção es-
colhida.

Os participantes e assistidos sem 
acesso à Internet, que tiverem dú-
vidas ou encontrarem qualquer im-
propriedade nas informações pres-
tadas, podem entrar em contato 
com a Ceres por meio da Gerên-
cia de Relacionamento. O contato 
pode ser feito via  e-mail atende@
ceres.org.br, WhatsApp (61) 2017 
1471 ou pelo 0800 979 2005 (ligação 
gratuita). 

IR 2022: INFORMES DISPONÍVEIS NO SITE

FIQUE POR DENTRO

RELATÓRIO ANUAL 2021 DISPONÍVEL

O Relatório Anual de Informações (RAI) de 2021  está disponível no site da 
Ceres, no menu Documentos. O RAI é o principal documento de prestação 
de contas aos participantes, assistidos e patrocinadoras. Nele, você encon-
tra informações sobre o desempenho dos planos de benefícios administra-
dos pela Ceres, as medidas adotadas pela gestão ao longo do ano, desem-
penho dos investimentos, avaliação atuarial, balanço anual e os pareceres 
dos auditores independentes, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo.

Acesse aqui o Relatório Consolidado e os Relatórios por patrocinadora.

CERES EM NÚMEROS 
Em 2021, os planos administrados 
pela Ceres contavam com 22.321 as-
sociados, sendo 13.100 (59%) partici-
pantes e 9.221(41%) assistidos. Todos 
os benefícios previstos em todos os 
planos de previdência foram honra-
dos, com o pagamento de aposen-
tadorias, auxílios, pensões, pecúlios, 
resgates de reserva de poupança 
e portabilidades no valor de R$ 473 
milhões.
Em relação aos investimentos, as 
previsões dos analistas do mercado 
financeiro para 2021 eram as me-
lhores possíveis. No entanto, o que 
se viu e como todos acompanha-
ram, estas previsões não se concre-
tizaram. Lamentavelmente, o ano 
foi marcado por fatores conjuntu-
rais negativos no mercado financei-
ro que impactaram a rentabilidade 
dos planos de benefícios. 

Mesmo assim, a equipe da Direto-
ria de Investimentos trabalhou for-
temente para buscar os melhores 
resultados para os participantes, 
minimizando o impacto do cenário 
adverso. No consolidado, os investi-
mentos apresentaram rentabilidade 
de 5,96%, índice acima da rentabili-
dade média dos fundos de pensão, 
que foi de 5,88%. 
O resultado da grande maioria dos 
planos foi satisfatório. Considerando 
o ajuste de precificação, os planos 
tiveram superávit acumulado de R$ 
520 milhões. Dos 18 planos adminis-
trados pela Ceres, cinco apresenta-
ram resultados negativos mas, ainda 
assim, como demonstram as infor-
mações contidas no Relatório Anu-
al, mantiveram a capacidade de 
honrar seus compromissos junto aos 
participantes e assistidos.

O tema educação financeira está cada dia mais frequente no nosso cotidia-
no. No pós-covid, a ausência do conhecimento sobre finanças tem impedido 
uma  parcela da população brasileira de ter um conforto financeiro.  Em meio 
a tantos imprevistos, manter o equilíbrio financeiro tem sido  um grande desa-
fio para a maioria das pessoas. 

Pensando em trazer conhecimento para transformar essa realidade e ajudar 
os participantes e assistidos a manterem o controle e planejamento financei-
ro, a Ceres está oferecendo a Trilha de Educação Financeira, em parceria 
com a XP Investimentos e a XPEED – Escola de educação financeira da XP. 

Por meio da Trilha de educação da Ceres com a XPEED é possível  aprender 
sobre equilíbrio financeiro e esclarecer algumas dúvidas do cotidiano; Quan-
do começar a poupar? Como ter um consumo consciente? Como investir 
meu dinheiro?

A Trilha é composta por três cursos online, totalmente gratuitos, e quatro lives 
com dicas de organização financeira para o seu dia a dia.  As lives “A impor-
tância da Educação Financeira’’; “Organização financeira e negociação de 
dívidas” e “Cenário econômico, impacto nas finanças pessoais e nos investi-
mentos” estão disponíveis no canal da Ceres ( @ceresprevidência) no YouTu-
be.  Já os cursos gratuitos estão com inscrições abertas e para se inscrever basta 
preencher o formulário que está disponível aqui.

Confira o conteúdo dos cursos

Equilíbrio Financeiro – 3 Horas/Aula – A partir da metodologia das caixas e 
torneiras, o Head de Educação Financeira da XEEP explica o método mais 
fácil para controlar gastos e melhorar suas finanças. Dentro do curso o aluno 
também tem acesso a uma trilha de consciência do consumidor e aprende 
as melhores formas de renegociação de dívidas.

Beabá Financeiro – 3 Horas/Aula – Curso para conhecer os conceitos finan-
ceiros básicos e essenciais para começar a investir, permitindo que o aluno se 
sinta seguro para começar a investir no mercado financeiro. De forma muito 
didática, ajuda a entender como os juros simples e os juros compostos podem 
multiplicar o seu capital – ou acelerar seu endividamento. Além disso, capa-
cita o aluno para interpretar temas como inflação, Taxa Selic e reconheça o 
valor do dinheiro no tempo. Primeiros Passos no Mundo dos Investimentos –

Investimento – 4 Horas/Aula – Por meio de um conteúdo fácil de entender e 
videoaulas curtas, que compilam tudo que um investidor iniciante precisa sa-
ber, utilizando uma linguagem simples e construída com objetivo de esclare-
cer por onde investidores de primeira viagem devem começar. Além de um 
conteúdo explicativo, o curso conta com teste de perfil para você descobrir 
quais tipos de investimentos combinam com você. 

TRILHA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA
GARANTA SUA VAGA!


