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As entidades fechadas de previdência complementar pos-
suem, atualmente, 7,17 milhões de participantes, sendo 
2,54 milhões de ativos, 735 mil assistidos e 3,90 milhões de 
dependentes, e seus ativos financeiros representam 12,2% 
do Produto Interno Brasileiro (PIB)*.

Como parte deste segmento, a CBS Previdência trabalha 
constantemente para proporcionar segurança para seus 
participantes e familiares e, para isso, busca fazer uma ad-
ministração cada vez mais transparente e eficiente dos re-
cursos dos seus planos de benefícios. 

E o ano de 2015 não foi fácil para a economia brasileira. Fo-
ram fechadas 1,5 milhão de vagas de trabalho com carteira 
assinada, pior resultado desde o início da série, em 1992; a 
inflação alcançou 10,67% a.a., muito acima da meta do go-
verno (4,5% a.a.) e do nível máximo permitido (6,5% a.a.); o 
PIB caiu 3,8%, a maior queda da série histórica iniciada em 
1996; a taxa básica de juros (Selic) chegou a 14,25% a.a., 
a maior em nove anos; a Bolsa brasileira caiu 13,31%; o dó-
lar fechou o ano em R$ 3,948; e a dívida pública alcançou o 
patamar recorde de 66,2% do PIB.

Entretanto, mesmo diante deste cenário, os investimentos 
da CBS Previdência alcançaram resultados positivos em qua-
se todos os segmentos e a entidade fechou o ano com um 
patrimônio de R$ 4,57 bilhões**, o que representa um cres-
cimento de 7,94% em relação a 2014. No longo prazo, de 
2005 a 2015, o crescimento foi de 205%, o que permite hon-
rar os compromissos com os nossos 33.041 participantes 
– 19.081 ativos, 9.060 aposentados e 4.900 pensionistas**.

Com o intuito de aprimorar nosso modelo de atuação e os ser-
viços e produtos que oferecemos, em 2015, investimos em 
projetos para alcançar os objetivos definidos no Planejamento 
Estratégico da entidade. Foram realizadas diversas melhorias 
nos sistemas e canais de relacionamento, entre as quais des-
tacamos a reformulação do site e do Autoatendimento.

Para proporcionar mais segurança para os participantes, ao 
longo do ano fortalecemos nossas práticas de Governança 
Corporativa e de Gestão de Riscos. Fomos também nova-

Mensagem da Diretoria
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mente classificados pela PREVIC como uma das entidades 
fechadas de previdência complementar mais eficientes do 
país no gerenciamento de despesas administrativas, um re-
conhecimento pelo trabalho feito para preservar o patrimô-
nio dos nossos planos de benefícios.

Em 2015, buscamos nos aproximar ainda mais dos partici-
pantes por meio de ações de comunicação e de relaciona-
mento baseadas na transparência, na simplicidade e na cre-
dibilidade. Como resultado, conquistamos o Prêmio Abrasca 
de Melhor Relatório Anual, um Índice de Satisfação no Aten-
dimento maior que 90% e um índice de adesão aos nossos 
planos de benefícios de mais de 98%.

Ao longo do ano, investimos ainda no desenvolvimento dos 
nossos 54 colaboradores***, proporcionando treinamentos 
e incentivando a participação em eventos e workshops. Além 
disso, foi realizada uma Pesquisa de Clima Organizacional, 
que possibilitou a avaliação do momento atual e o planeja-
mento de ações de melhoria. Também foi realizada a Avalia-
ção de Desempenho por Competências em todos os níveis 
hierárquicos, proporcionando o mapeamento geral das com-
petências já existentes e as que precisam ser desenvolvidas, 
gerando assim, ações entre a CBS e os seus colaboradores 
em busca desse desenvolvimento.

Em relação à educação previdenciária e financeira, lançamos 
o novo hot site do CBS Perto de Você e buscamos ampliar 
a abrangência do programa e oferecer palestras e oficinas 
com conteúdos específicos para cada público-alvo. No to-
tal, os encontros realizados atingiram aproximadamente mil 
pessoas em 2015. O reconhecimento desse trabalho veio 
por meio da conquista do Selo ENEF (Estratégia Nacional 
de Educação Financeira), concedido pelo Comitê Nacional de 
Educação Financeira para uma das nossas iniciativas.

A CBS Previdência trabalha há 55 anos para proporcionar 
uma aposentadoria tranquila aos seus milhares de partici-
pantes e, em 2016, vamos continuar buscando vencer desa-
fios e alcançar objetivos e resultados para atender e supe-
rar as expectativas dos nossos públicos. 

Diretoria Executiva

* Informações do Consolidado Estatístico (dez/15) da ABRAPP.  | ** Dados de 

31/12/2015.  | *** Não inclui menor aprendiz e membros da Diretoria Executiva.
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Este arquivo é um PDF interativo. Preparamos parar tornar a leitura mais dinâmica e facilitar a busca de conteúdo ao longo do relatório. 

É possível ler o texto de forma linear ou utilizar os recursos de navegação no topo das páginas:

- Ao longo do relatório, você encontrará no texto marcações com o ícone e que identificam que o conteúdo possui um complemento 
adicional disponível na internet.

- Clique no ícone do capítulo e você será encaminhado à página referente.
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Há 55 anos trabalhamos por você

Em 17 de julho de 2015, a Caixa Beneficente dos Empregados da Companhia Siderúrgica Nacional – CBS completou 55 anos. 
Ao longo desse período, trabalhamos com afinco e dedicação para cumprir nosso objetivo: administrar planos de previdência 
complementar para contribuir com o bem-estar de participantes e familiares agora e no futuro.

Instituição sem fins lucrativos, a CBS foi fundada em 1960 e é a quinta entidade fechada de previdência complementar (EFPC) mais 
antiga do país. Com sede em São Paulo (SP) e uma filial em Volta Redonda (RJ), administra, atualmente, cinco planos de benefícios:

• Plano de 35% da Média Salarial e
• Plano de Suplementação da Média Salarial e
• Plano Misto de Benefício Suplementar – Plano Milênio e
• Plano CBSPREV Namisa e
• Plano CBSPREV e

Para se tornar participante da instituição é preciso ser colaborador de um de seus patrocinadorese, que hoje são a Compa-
nhia Siderúrgica Nacional (CSN) – patrocinador principal –, a Mineração Nacional S.A., a Congonhas Minérios S.A., a Nacional 
Minérios S.A. (Namisa) e a própria CBS Previdência. 

Em 31 de dezembro de 2015, a entidade contava com 33.041 participantes, sendo:

A CBS Previdência acumulava, em dezembro de 2015, um patrimônio de R$ 4,57 bilhões e estava em 24º lugar no ranking 
dos investimentos da ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar), entre os cerca 
de 300 fundos de pensão filiados.

Além de oferecer uma renda complementar à da Previdência Social na aposentadoria, a CBS também disponibiliza para seus 
participantes serviços adicionais como empréstimose e segurose de vida, residencial e de automóvel.

2011 2012 2013 2014 2015

3,79

4,30

4,09

4,23

4,57

Perfil Organizacional

Pensionistas

Aposentados

Ativos

19.081
4.900

9.060

TOTAL DE 
PARTICIPANTES

EVOLUÇÃO
PATRIMONIAL
(R$ BILHÕES)

http://www.cbsprev.com.br/PlanosDeBeneficios/sobreoplano/2
http://www.cbsprev.com.br/PlanosDeBeneficios/sobreoplano/3
http://www.cbsprev.com.br/PlanosDeBeneficios/sobreoplano/4
http://www.cbsprev.com.br/PlanosDeBeneficios/sobreoplano/5
http://www.cbsprev.com.br/PlanosDeBeneficios/sobreoplano/6
http://www.cbsprev.com.br/Conheca-a-CBS
http://www.cbsprev.com.br/Emprestimo
http://www.cbsprev.com.br/Servicos/Seguros
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Perfil Organizacional

Missão: Gerir de forma eficaz e responsável os planos de benefícios administrados pela CBS Previdência, bem como dissemi-
nar a cultura previdenciária e financeira.

Visão: Ser reconhecida como a melhor administradora de planos de benefícios do país.

Valores:

• Credibilidade: preservamos e buscamos ampliar a confiança conquistada, desde a fundação da CBS,  por meio  do relaciona-
mento ético e respeitoso estabelecido com os nossos participantes, patrocinadores, colaboradores, fornecedores e comuni-
dade em geral, bem como pelo cumprimento de todas as obrigações legais, regulamentares e estatutárias.

• Transparência: privilegiamos a comunicação e o relacionamento com nossos participantes de forma autêntica, simples e 
objetiva. Nossos atos de gestão são baseados nas melhores práticas e amplamente divulgados para todos os nossos públicos.

• Competitividade: maximizamos os nossos recursos humanos, tecnológicos e financeiros para prestar o melhor serviço com 
o menor custo possível.

• Sustentabilidade: nos comprometemos com a perpetuidade da CBS, a fim de garantir o pagamento dos benefícios de todos 
os nossos participantes e também buscamos promover ações de sustentabilidade em nossos escritórios e empreendimentos 
imobiliários.

• Excelência Operacional: perseguimos a excelência em todos as nossas operações por meio da implantação das melhores 
práticas de gestão, da valorização do trabalho em equipe e do incentivo à inovação.

• Atendimento Diferenciado: investimos constantemente na modernização e ampliação dos nossos canais de atendimento 
para superar as expectativas e atender as necessidades dos nossos participantes.

Três órgãos estatutários são responsáveis pela administração da CBS Previdência:

• Conselho Deliberativo
• Conselho Fiscal
• Diretoria Executiva

Para tomar decisões, seus membros se baseiam na legislação vigente e nas diretrizes definidas no Estatutoe, Código de Ética e 
Condutae, Manual de Governança Corporativae e nos princípios descritos na Missão, Visão e Valores.

A entidade é também fiscalizada e supervisionada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), do Mi-
nistério da Previdência Social, e seus investimentos seguem as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

A instituição conta ainda com representantes em diversas comissões técnicas nacionais e regionais da ABRAPP em áreas 
como atuarial, jurídica, governança corporativa, investimentos, investimentos imobiliários, relacionamento com o participante, 
comunicação, seguridade e contabilidade.

Em 2015, a CBS Previdência alterou sua Missão. Conheça o novo texto, a Visão e os Valores da entidade:

Administração competente

Missão, Visão e Valores e

http://www.cbsprev.com.br/Images/arquivos/ESTATUTOEdicaodez2014.pdf
http://www.cbsprev.com.br/Images/CodigodeEticaeConduta_dez15.pdf
http://www.cbsprev.com.br/Images/CodigodeEticaeConduta_dez15.pdf
http://www.cbsprev.com.br/images/manual5edicao.pdf
http://www.cbsprev.com.br/Institucional/MissaoVisaoValores
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EVOLUÇÃO DOS REcURSOS 
GARANTIDORES (MM R$)

Desempenho dos Investimentos

Cuidando do seu patrimônio

A CBS Previdência prima pela responsabilidade na gestão dos ativos, pois seus recursos asseguram o funcionamento de 
todos os planos administrados e o pagamento dos benefícios dos participantes.
Apesar dos cenários econômicos nacional e internacional continuarem desfavoráveis, em 2015, os investimentos da CBS 
apresentaram resultados positivos em quase todos os segmentos. 

No geral, a evolução dos recursos garantidorese da entidade encerrou o ano com um total de R$ 4,57 bilhões, o que significa 
um crescimento de 7,94% em relação a 2014.

Já a rentabilidadee consolidada dos investimentos fechou o ano em 14,355%. O resultado obtido em cada segmento de apli-
cação foi: Renda Fixa, 14,458%, Renda Variável, -18,027%, Empréstimos e Financiamentos, 21,743% e Imóveis, 27,122%. 
Confira mais detalhes na tabela a seguir:

Em 2015, o Banco Central do Brasil (BACEN) continuou o ajuste na taxa de juros básica da economia brasileira (SELIC), 
elevando a Meta SELIC de 11,75% a.a. ao final de 2014 para 14,25% a.a. ao final de 2015. O índice oficial da inflação, que 
serve de parâmetro para as decisões de política monetária, – IPCA – terminou o ano com aumento de 10,67%, muito acima 
da meta do governo (4,5% a.a.) e, inclusive, do nível máximo permitido (6,5% a.a.). A alta inflação verificada no período e a 
dificuldade do Governo Federal em implementar medidas capazes de realinhar o equilíbrio fiscal, contribuiu para o aumento 
generalizado nas taxas de juros futuras, tanto na ponta curta quanto na ponta longa da curva de juros. Todavia, a rentabili-
dade das NTN-Bs marcadas a mercado não sofreram impacto negativo devido à remuneração de 10,67% do IPCA neste ano, 

ALOcAÇÃO DOS INVESTIMENTOS E RENTABILIDADE POR SEGMENTO

Segmento
Alocação dos Investimentos

R$ mil % Rentabilidade %

Consolidado 4.566.023 100 14,355

Renda Fixa 4.184.550 91,65 14,458

Renda Variável 95.103 2,08 (18,027)

Investimentos Estruturados - - -

Investimentos no Exterior - - -

Investimentos Imobiliários 187.025 4,09 27,122

Operações com Participantes 99.345 2,18 21,743

INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS

Renda fixa

1.495
1.833

3.081

2.341

3.479 3.615
3.788

4.302
4.083

4.231
4.567

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

http://www.cbsprev.com.br/Investimentos/Patrimonio
http://www.cbsprev.com.br/Investimentos/RentabilidadeDosInvestimentos
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Desempenho dos Investimentos

contribuindo positivamente nos planos que têm ativos longos pré-fixados marcados a mercado. A rentabilidade desses ativos, 
porém, ficou abaixo da meta atuarial do período.

Como, no início de 2015, a CBS detinha apenas 18% do patrimônio dos seus planos alocados em NTN-Bs (título público com 
remuneração atrelada ao IPCA + taxa de juros pré-fixada) marcadas a mercado, o resultado geral do segmento de Renda Fixa 
ficou em 14,53% no ano versus 13,23% do CDI. 

As carteiras de investimentos destinadas ao pagamento de aposentadorias por meio da modalidade Benefício Definido (planos 
35% e Suplementação e Carteira Milênio Aposentados em Benefício Definido) não apresentam volatilidade no segmento de 
Renda Fixa, pois possuem seus títulos contabilizados pela curva do papel e não pela marcação a mercado. Esta diferenciação é 
possível devido à maior previsibilidade do pagamento dos benefícios ao longo dos anos, permitindo o compromisso de carregar 
os papéis de Renda Fixa até o seu vencimento. Somente eventos extraordinários e não recorrentes tornariam necessária a 
vendas dos papéis antes do prazo de vencimento. 

Já as carteiras de investimentos destinadas ao pagamento de aposentadorias cujo benefício não é definido (planos CBSPREV 
Namisa e CBSPREV e Carteira Milênio Participantes Ativos e Aposentados em Renda Financeira) apresentam volatilidade no 
segmento de Renda Fixa quando estas possuem papéis pré-fixados, pois o método de contabilização desses ativos é a mar-
cação a mercado.

É importante ressaltar que, mesmo diante da volatilidade verificada ao longo dos anos, os ativos de Renda Fixa pré-fixados 
têm sua rentabilidade determinada no momento da sua compra caso sejam mantidos em carteira até a sua data de venci-
mento. Todavia, como essas carteiras não têm fluxo definido de aposentadoria, é necessário deixar os papéis disponíveis para 
negociação para honrar aumento de saques recorrentes.

A bolsa de valores brasileira apresentou intensa volatilidade, terminando o ano com resultado negativo de -12,41% (IBX-100 – 
Índice de Ações que concentra as 100 maiores empresas da bolsa). Dentre os diversos fatores que influenciaram o preço das 
ações podemos destacar: aumento no custo de financiamento das empresas devido à alta dos juros no Brasil e ao aumento do 
dólar; desaceleração da economia brasileira, com quedas expressivas na produção industrial e quedas no comércio; desdobra-
mento dos escândalos de corrupção envolvendo Empresas Estatais; elevada saída de recursos de investidores estrangeiros 
da bolsa brasileira iniciado a partir de julho de 2015 (cerca de R$ 5,2 bilhões saíram da Bovespa entre julho e dezembro de 
2015), após o Governo Federal apresentar um Orçamento Deficitário em R$ 30 bilhões a ser aprovado pelo Congresso Nacional 
e redução da Meta de Superávit Fiscal de 1,1% do PIB para 0,5% do PIB, sinalizando descontrole fiscal para os investidores.

O segmento de Renda Variável contribuiu negativamente para a rentabilidade final dos planos administrados pela CBS Pre-
vidência, uma vez que as ações que detemos em carteira apresentaram os seguintes retornos: -22,61% (ações da CSN) e 
-25,19% (ações diversificadas).

Revisada anualmente com base no estudo ALM (Asset Liability Management), adotado pela CBS desde 2004, a Política de 
Investimentose da entidade busca assegurar o equilíbrio econômico-financeiro entre os seus ativos garantidores (recursos) 
e os passivos atuariais (compromissos).

O documento, que aborda temas como limites de alocação, limites de risco e metas de rentabilidade de cada plano adminis-
trado pela instituição, é aprovado pela Diretoria Executiva e pelos membros do Conselho Deliberativo. Em 2015, a estratégia 
estabelecida foi a de continuar privilegiando a alocação dos recursos em ativos de baixo risco. 

Além de estarem alinhados com a Política de Investimentos, que serve como ferramenta de orientação do trabalho cotidiano 
e proporciona uma visão estratégica e de longo prazo, os investimentos da CBS Previdência seguem as regras estabelecidas 
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Renda Variável

Política de Investimentos: visão estratégica e de longo prazo

http://www.cbsprev.com.br/Politicas-de-Investimentos
http://www.cbsprev.com.br/Politicas-de-Investimentos
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Confira na tabela a seguir os segmentos e limites máximos permitidos para alocação dos recursos garantidores das EFPCs:

A entidade segue ainda o Modelo de Gestão de Investimentos Mobiliários baseado em Risco, que estabelece critérios para 
monitoramento dos riscos de mercado, de crédito e de liquidez. 

Dessa forma, a CBS busca administrar o risco de mudança de preço dos seus ativos e de não pagamento de créditos devidos 
e gerenciar o caixa dos seus planos de benefícios.

 
A carteira deste segmento está concentrada nos empréstimose que a CBS Previdência disponibiliza para seus participantes 
e beneficiários e fechou 2015 com um total de R$ 96,79 milhões, apresentando rentabilidade anual de 21,743%.

O serviço, que é um investimento de baixo risco, oferece crédito com taxas e condições mais favoráveis que as praticadas 
pelo mercado em geral. Confira a seguir as quantidades e valores concedidos nos últimos cinco anos:

Conforme determina a legislação, os empréstimos disponibilizados aos participantes e beneficiários obedecem as modalidades 
e as regras de investimentos permitidas para as EFPCs e cumprem os limites de patrimônio, parâmetros de rentabilidade e 
controle de riscos.

Desempenho dos Investimentos

 2011 2012 2013 2014 2015

Valor total  da Carteira - R$ 97.881.097,13 100.101.032,44 101.236.177,65 94.782.756,74 96.794.117,93

Quantidade de EP (Total      
de contratos da carteira)

17.979 22.068 23.998 23.199  21.731

Concessão de EP - R$ 34.246.795,25 60.361.484,05 66.421.840,88 53.618.264,89 56.447.191,26

Quantidade de EP                    
concedidos

10.351 12.839 13.272 10.370 9.903

SEGMENTOS E LIMITES MÁXIMOS DE APLIcAÇÃO

SEGMENTO LIMITE %

Renda Fixa 100

Renda Variável 70

Investimentos Estruturados 20

Investimentos no Exterior 10

Investimentos Imobiliários 8

Operações com Participantes (Empréstimos) 15

Fonte: Resolução CMN 3.792/2009

Operações com participantes

2011 2012 2013 2014 2015

18,46%
17,13%

14,43%

18,59%

21,74%

RENTABILIDADE DA cARTEIRA
DE EMPRÉSTIMOS

http://www.cbsprev.com.br/Emprestimo
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Em agosto de 2015, a CBS alterou as regras dos Empréstimos com o objetivo de zelar pela segurança dos investimentos da entida-
de, principalmente no que diz respeito à disponibilização destes serviços para os participantes.
A alteração realizada se refere à adequação das taxas cobradas para o Fundo de Quitação por Morte (FQM), que passaram a ser 
únicas por plano e não mais por faixa etária. Cada um dos planos teve a sua taxa de FQM calculada de acordo com o risco de sua res-
pectiva massa de participantes. Para proteger a carteira de empréstimos, a CBS formalizou a contratação de um seguro específico.

 

Em 2015, a rentabilidade dos investimentos imobiliários da CBS Previdênciae atingiu 27,122%, resultado bem acima da 
meta atuarial para o período, que era de 15,405%. Este segmento apresenta bons resultados desde 2006.

Empreendimento da CBS Previdência, o Sider Shopping Centere é considerado um dos melhores e mais completos centros 
de compras da região Sul Fluminense. Situado em Volta Redonda (RJ), o shopping fechou 2015 com 99,9% dos seus espaços 
locados e com um índice de inadimplência de aluguéis de apenas 0,7%.

Diariamente, cerca de 18 mil pessoas passam pelo Sider. Esse sucesso é resultado da grande variedade de opções para com-
pras e entretenimento disponíveis. Entre as novidades de 2015, destacamos a abertura da loja Conexão Shoes, do segmento 
de calçados, e dos seguintes quiosques:

• Tim (Telefonia)
• Paletecas (Alimentação – Sorvetes)
• Le Peti (Alimentação – Sorvetes)
• Empório do Aço (Jóias e Relógios)
• Sóbrancelhas (Saúde / Bem estar)
• Grão de Café (Alimentação – Café)
• Mixirica (Alimentação - Lanches Naturais)

O Sider Shopping, que completou 26 anos em outubro, possui 11,5 mil m² de área bruta locável, 76 lojas, 21 quiosques, 4 
salas de cinema, 15 opções para alimentação e mais de mil vagas rotativas de estacionamento por dia.

Em 2015, o Sider deu prosseguimento aos projetos para coleta de lâmpadas, separação de lixo e reciclagem de óleo. Ao longo 
do ano, foram recolhidos 11.960 litros de óleo, 34.250 toneladas de lixo reciclável e 4.230 lâmpadas.
O empreendimento faz reuso de água para lavagem das calçadas e doca, rega os jardins com a água proveniente da purgação 
do sistema de ar-condicionado e possui condicionadores de lixo no padrão das normas da coleta seletiva.

Iniciada em 2012 e finalizada em outubro de 2015, a revitalização do Sider Shopping teve o objetivo de oferecer um ambiente 
ainda mais agradável para os clientes. As obras incluíram desde a criação de um novo logotipo até a reforma de sua estrutura. 
Confira a seguir as ações que foram feitas:

Sider Shopping center: melhoria contínua

Preservação do meio ambiente

Novas regras para Empréstimos

Um novo shopping

Desempenho dos Investimentos

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

http://www.cbsprev.com.br/Investimentos/Imoveis
http://www.sidershopping.com.br/o-shopping/
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• Revitalização da área externa: além da criação de um novo logotipo, o shopping passou por uma modernização da fachada, me-
lhoria do paisagismo e substituição dos revestimentos da calçada, ganhando nova iluminação, jardim vertical e letreiro luminoso;

• Revitalização da área interna: a nova paginação do teto e a nova iluminação propiciaram um ambiente mais clean e aconche-
gante. Além disso, foram substituídos 6.500 m² de piso e 14.000 m² de teto e os pilares e paredes receberam revestimento 
metálico ACM e fórmica;

• Alteração de layout interno: foi feita uma reorganização dos quiosques para aumentar a mobilidade e, assim, facilitar a 
circulação do público;

• Troca do mobiliário: a praça de alimentação e o mall ganharam novos ambientes e móveis, o que tornou o espaço mais agra-
dável e aumentou a sua capacidade;

• Substituição das escadas rolantes: os novos equipamentos são mais modernos, geram economia de energia e contam com 
dispositivo de falhas, o que proporciona mais segurança para os clientes. Além disso, os degraus das novas escadas têm 80 
cm, ou seja, 20 cm a mais do que os degraus dos equipamentos anteriores;

• Reforma nos sanitários: foram realizadas a troca de louças e a instalação de sensores em torneiras, saboneteiras e mic-
tórios, o que ajuda a evitar o desperdício;

• Adequação dos sanitários para portadores de necessidades especiais: todos os sanitários foram adaptados para poder recebê-los;

• Criação do Espaço Família: conta com sanitários, fraldário e área de amamentação. Foi feito especialmente para receber mães 
com filhos e pais com filhas, evitando constrangimentos para o adulto e para a criança;

• Automação do estacionamento: o sistema foi informatizado, o que garante mais agilidade na entrada e na saída dos veículos;

• Remarcação das vagas e das pistas de rolagem do estacionamento: teve o objetivo de otimizar o espaço e trazer mais 
comodidade para os clientes;

• Retrofit do sistema de ar-condicionado: proporcionou um grau maior de eficiência do sistema, deixando a temperatura mais 
agradável e gerando economia de energia;

• Troca da subestação de energia elétrica: ampliou a capacidade de fornecimento de energia elétrica e reduziu a probabilidade 
de falta de energia em períodos de manutenção preventiva, além de ter tornado a subestação ecologicamente correta;

• Impermeabilização do sétimo piso: realizado em uma área com aproximadamente 4.000 m², visou evitar infiltrações.

Para não atrapalhar o funcionamento do shopping e causar o menor transtorno possível aos clientes, as obras foram realizadas de 
madrugada. Confira no vídeoV os resultados alcançados com o processo de revitalização feito no Sider Shopping Center.

evitaliremiada

Em outubro, o projeto de revitalização do Sider Shopping Center foi contemplado com o troféu de prata na categoria Expansão 
& Revitalização no Prêmio ABRASCE 2015, promovido pela Associação Brasileira de Shopping Centers.
No total, o prêmio teve 127 projetos inscritos, considerando todas as categorias. Na última etapa, o Sider Shopping con-
correu com mais 7 finalistas.
A Associação Brasileira de Shopping Centers é a representante do setor no Brasil. Com 38 anos de existência no mercado, 
a entidade atua para ser a referência para o desenvolvimento e fortalecimento da indústria de Shopping Centers no país.

Revitalização premiada

Desempenho dos Investimentos
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Sider Palace Hotel: mais conforto para os hóspedes

Situado em Volta Redonda (RJ), o Sider Palace Hotel e possui 96 apartamentos, restaurante, recepção e demais dependên-
cias. Empreendimento da CBS Previdência, em julho, o hotel passou a ser administrado pela Fundação CSN.

A transição de administração foi realizada sem a interrupção das atividades e, após a sua conclusão, foram feitas manuten-
ções pontuais, como a troca de mobiliário, roupas de cama e banho, TVs, lâmpadas e telefonia. O objetivo foi melhorar as 
condições internas do hotel para os hóspedes.

Ao longo de 2016, será desenvolvido um projeto de arquitetura e interiores visando a melhoria e a modernização das insta-
lações do Sider Palace Hotel.

Desempenho dos Investimentos

http://www.siderhotelescola.org.br/
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Entregamos valores

A CBS Previdência tem um compromisso com milhares de participantes e familiares que confiam à entidade seu patrimônio e 
trabalha para ajudar a transformar em realidade os sonhos e projetos de cada um deles. 
Em 31 de dezembro de 2015, a CBS contava com 33.041 participantes, distribuídos da seguinte forma:

Plano Milênio

Norte

De 31 a 40 anos

De 60 a 69 anos

Plano Suplementação

Nordeste

De 21 a 30 anos

De 50 a 59 anos

Plano 35%

Centro-oeste

Até 20 anos

Até 49 anos

Plano cBSPREV

Sul

A partir de 47 anos

De 80 a 89 anos

A partir de 90 anos

Plano cBSPREV Namisa

Sudeste

De 41 a 47 anos

De 70 a 79 anos

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais

17%

20%

45%

13%

5%
PLANOS DE
BENEFÍcIOS

DISTRIBUIÇÃO DOS PARTIcIPANTES
ATIVOS E ASSISTIDOS POR REGIÃO

PARTIcIPANTES ATIVOS
POR IDADE

PARTIcIPANTES ASSISTIDOS
POR IDADE

30.862

2.009

19

1%

35%

125
24

*A CBS conta ainda com
dois assistidos residentes 
no exterior, sendo um na
Suíça e um em Portugal.

14%

15%

35%

29%

15%

2%4%

21%

29%
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Feminino

Feminino

Masculino

Masculino

PARTIcIPANTES ATIVOS
POR SEXO

PARTIcIPANTES ASSISTIDOS
POR SEXO

TEMPO DE REcEBIMENTO
DO BENEFÍcIO

88%

12%

38%

62%

De 21 a 30 anos

De 31 a 40 anos

Acima de 41 anos

Até 10 anos

De 11 a 20 anos

2%

14%

30%

33%

21%

DISTRIBUIÇÃO POR 
TIPO DE BENEFÍcIO

Auxílio Pecuniário

Auxílio por Morte

Pensão por Morte

Aposentadoria Proporcional Diferida

Aposentadoria por Velhice

Aposentadoria por Tempo de Serviço

Aposentadoria por Invalidez

Aposentadoria Normal

Aposentadoria Especial

Aposentadoria Antecipada

12,9%

0,5%

21,7%

0,9%

0,1%

25,8%

7,5%

5,8%

22,8%

2%

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Em 2015, foi realizado um estudo de aderência das hipóteses atuariais com o objetivo de atender a Resolução CNPC nº 09, 
de 29 de novembro de 2012, e a Instrução PREVIC nº 1, de 12 de abril de 2013, complementada pela Instrução PREVIC nº 
7, de 12 de dezembro de 2013.

O estudo consiste na realização de testes para verificar a aderência das hipóteses e premissas atuariais adotadas e, por meio 
da análise dos resultados, obter recomendações para possíveis melhorias nos processos relacionados à gestão dos planos.

O estudo identificou que as seguintes premissas avaliadas estão aderentes à legislação, às políticas de RH dos patrocinado-
res e de acordo com as estratégias traçadas pela Diretoria Executiva da entidade:

• Tábuas de mortalidade de válidos e inválidos
• Crescimento salarial
• Entrada em aposentadoria
• Taxa de juros 

O estudo recomendou a alteração das hipóteses de entrada em invalidez e rotatividade, visando uma melhor adequação des-
sas premissas à massa de participantes dos planos administrados pela CBS. 

No quesito econômico-financeiro, o objetivo foi verificar a aderência da taxa real de juros utilizada nas projeções atuariais dos 
nossos planos nas modalidades de Benefício Definido e Contribuição Variável. O estudo mostrou que as taxas de juros reais 
utilizadas nos planos 35%, Suplementação e Milênio, sendo elas, respectivamente, 3,5% a.a., 3,5% a.a. e 4% a.a., estão 
aderentes à realidade das suas carteiras de investimento, porém, um pouco abaixo da realidade do mercado financeiro brasi-
leiro. A persistência das altas taxas de juros reais, iniciada a partir de maio de 2013 e vigente até o final de 2015, levaram 
a CBS a propor o aumento das Metas Atuariais dos planos 35% e Suplementação, uma vez que estas se mostravam baixas 
frente às taxas praticadas no mercado e fora do limite estabelecido na Resolução CNPC nº 15/2014 e na IN Previc nº 19 
de 04/02/2015. Assim, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo o aumento das metas para 4% a.a. e 4,25% a.a., respecti-
vamente, para esses planos. Nossos planos ficaram com taxas equalizadas ainda permitindo estratégias de alocações com 
baixo risco associado.

É importante ressaltar que os planos 35% e Suplementação possuem maturidade avançada e contam com pouquíssimas 
contribuições atualmente. Por isso, o patrimônio desses planos é investido em ativos de longo prazo, que atendem às metas 
atuariais e ao fluxo de pagamento dos benefícios já concedidos.

Já o Plano Milênio ainda conta com arrecadações e com um número crescente de concessão de aposentadorias, o que torna 
seus investimentos mais desafiadores. Para minimizar os impactos gerados por uma possível queda das taxas de juros no 
mercado brasileiro no futuro, a CBS busca investir, atualmente, em títulos de longo prazo e de baixo risco, que apresentem 
retorno previsto superior ou de acordo com a meta atuarial do plano.

Os planos CBSPREV Namisa e CBSPREV ainda são muito novos, assim, a estratégia de investimentos adotada reflete a busca 
pela acumulação de capital inicial com o mínimo de risco associado e baixa volatilidade na cota.

A revisão anual do estudo de aderência das hipóteses atuariais está alinhada com as boas práticas de governança e pro-
porciona mais subsídios para a Diretoria Executiva e para os membros do Conselho Deliberativo avaliarem os resultados e 
tomarem as decisões necessárias.

Estudo de Aderência de Premissas Atuariais

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Plano de 35% da Média Salarial

Primeiro a ser oferecido aos participantes da CBS Previdência, o Plano de 35% da Média Salarial e foi criado na modalidade 
de Benefício Definido. Instituído em 1966, foi fechado para novas adesões em 1977. Em 31 de dezembro de 2015, o plano 
ainda contava com 6.438 participantes. 
 

Patrimônio social (R$ mil): 395.004
contribuições (R$ mil): 32
Pagamento de benefícios e resgates (R$ mil): 37.069
Rentabilidade Líquida em 2015: 16,03%
Resultado do exercício (R$ mil): -1.596

Situação atuarial

De acordo com o último estudo realizado, as premissas biométricas, demográficas e econômico-financeiras do Plano de 35% 
da Média Salarial estão aderentes à massa de participantes.

O passivo atuarial do plano praticamente se manteve estável em comparação com o calculado na Avaliação Atuarial de 2014, 
principalmente, em decorrência da alteração da hipótese da taxa de juros real anual. Caso a taxa de juros real se mantives-
se em 3,5% a.a., teríamos um aumento no passivo atuarial de 5,29% decorrente do reajuste aplicado nos benefícios e da 
correção no “pico” pelo INPC, o qual fechou o período entre janeiro/2015 e novembro/2015 em 10,28%. O fato de o plano 
encontrar-se em extinção também contribui para a redução do passivo atuarial.

Hipóteses atuariais

Confira a seguir as hipóteses atuariais vigentes para o plano:

PLANO 35%

Descrição Hipótese Fundamentação

Indexador do Plano para Reajuste dos Benefícios - Índice 
oficial de inflação para compor a Meta Atuarial do plano. INPC A hipótese adotada tem como base a previsão de rea-

juste de benefício vigente no regulamento do plano.

¹ Alocação ótima obtida por meio de estudo de gestão integrada de ativos e passivos do plano, contido em sua Política de Investimentos.  |  ² Limites estabelecidos na Política 
de Investimentos do plano.  |  ³ Fundo CR2 encerrado em out/2015.

ALOcAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO, ENqUADRAMENTO à POLÍTIcA DE INVESTIMENTOS, RENTABILIDADE E BENcHMARk

Segmento
Alocação dos       
Investimentos

Enquadramento à Política                        
de Investimentos

Rentabilidade

Plano Benchmark

R$ mil % Objetivo1 Mínima2 Máxima2 % %

Consolidado 380.455 100 % % % 16,556 15,17 INPC + 3,5% a.a.

Renda Fixa 354.884 93,28 92,4 90 100 16,23 15,17 INPC + 3,5% a.a.

Renda Variável 1.441 0,38 1 0 2 -22,604 -12,409 IBrX

Investimentos Estruturados3 0 0 0 0 0 -0,062 17,954 INPC + 6% a.a.

Investimentos no Exterior 0 0 0 0 0 - - -

Investimentos Imobiliários 16.991 4,47 4,4 0 5 27,109 15,17 INPC + 3,5% a.a.

Operações com Participantes 7.139 1,88 2,2 0 3 21,483 15,17 INPC + 3,5% a.a.

5

6.433
Ativos

Assistidos

DISTRIBUIÇÃO
DOS PARTIcIPANTES

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais

http://www.cbsprev.com.br/PlanosDeBeneficios/sobreoplano/2


Governança Corporativa

relatório

2 0 1 5
anual

Desempenho dos 
Investimentos

Documentos
disponíveis

no site

v F
Planos de Benefícios
e Avaliações Atuariais

1

PÁG. 20

Perfil
Organizacional

B

Taxa Real de Juros - Utilizada para mensurar a reserva 
necessária para cobertura dos benefícios futuros. 4% a.a.

A hipótese deve considerar a ótica de longo prazo e 
as expectativas futuras quanto às taxas de remune-
ração dos títulos públicos.

A hipótese de taxa de juros foi alterada, passando 
de 3,5% ao ano para os atuais 4% ao ano, visando 
atendimento da Resolução CNPC nº 15/2014 e da 
IN PREVIC nº 19, de 04/02/2015.

Projeção de Crescimento Real de Salário - Reflete a ex-
pectativa do patrocinador em relação à evolução futura da 
média dos salários ao longo da carreira do colaborador.

1% a.a.
A hipótese reflete a política de Recursos Humanos do 
patrocinador, no que diz respeito à política de reconhe-
cimento de mérito e promoções dos colaboradores. 

Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano - Re-
flete o crescimento real dos benefícios acima da inflação.

(*)Aplicável aos benefícios pagos sob a forma de Renda 
Mensal Vitalícia.

0,0% a.a.
A entidade adota o Índice de Reajuste dos Benefícios 
previsto no regulamento para a correção dos bene-
fícios do plano, sem considerar ganhos inflacionários.

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (sa-
lários, benefícios dos planos e INSS) - É calculado em função 
do nível de inflação estimado e do número de reajustes dos 
salários, que ocorrerão durante os próximos 12 meses. 

97,5%

Essa hipótese reflete a perda média do poder aqui-
sitivo verificada entre dois períodos de reajuste, 
decorrente do efeito inflacionário, determinado no 
longo prazo como sendo de 5,7% ao ano, conside-
rando o mesmo cenário estratégico de 2015.

Hipótese sobre a Rotatividade - Reflete a hipótese de o 
participante sair do plano antes de requerer o benefício. 0%

A hipótese adotada foi definida com base na Política 
de Recursos Humanos do patrocinador, ajustada, pois 
é preciso registrar que, no mercado de fundos de 
pensão, o termo rotatividade refere-se às taxas de 
desligamento da empresa por causas diferentes de 
morte, invalidez ou aposentadoria.

Tábua de Mortalidade Geral - Reflete a expectativa de 
sobrevida do participante válido.

AT 2000 segregada 
por sexo e 
suavizada em 10%.

A tábua utilizada é segregada por sexo. A tábua de 
mortalidade utilizada para avaliação atuarial do plano 
está de acordo com a Resolução CGPC nº 18/2006, 
que determina que as tábuas de mortalidade geral 
adotadas pelas Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar apresentem expectativa de vida 
completa igual ou superior àquelas resultantes da 
aplicação da tábua AT-83.

Tábua de Mortalidade de Inválidos - Reflete a expectativa 
de sobrevida do participante inválido.

Winklevoss 
ajustada, com 
redução das suas 
probabilidades de 
morte em 1% em 
todas as idades.

Considerando que no Brasil não existe experiência 
suficiente para a apuração de uma tábua de 
mortalidade específica para fundos de pensão que 
sirva de base para a escolha de uma tábua que possa 
ser considerada mais adequada, a entidade optou por 
adotar a Winklevoss, amplamente adotada no mercado 
de previdência complementar, com suas probabilidades 
ajustadas para refletir a realidade da CBS.

Tábua de Entrada em Invalidez - Reflete a probabilidade de 
um participante válido se invalidar. Light Média

A hipótese de entrada em invalidez foi alterada em 
relação à Avaliação Atuarial do exercício anterior, 
passando da Tábua Mercer Disability agravada em 
100% segregada por sexo para a Tábua Light Média 
para ambos os sexos, por se mostrar mais ade-
quada à massa de participantes da CBS, conforme 
testes estatísticos realizados no estudo de aderên-
cia das hipóteses e premissas atuariais.

Composição das Famílias de Pensionistas

 - Participantes 
assistidos: compo-
sição familiar real.

 - Participantes 
ativos: 95% são 
casados, sendo 
a mulher quatro 
anos mais nova 
que o homem.

Utiliza a idade real dos participantes que recebem um 
dos benefícios previstos no regulamento do plano. 

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Demonstração da Mutação do Ativo Líquido do Plano de 35% da Média Salarial                                                  (R$ Mil)                                                                             

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DEScRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

A) Ativo Líquido - início do exercício 356.222 355.205 0,29

1. Adições 54.712 37.704 45,11

(+) Contribuições 32 42 (23,81)

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 54.680 37.009 47,75

(+) Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial - 653 (100,00)

2. Destinações (37.073) (36.687) 1,05

(-) Benefícios (37.069) (36.687) 1,04

(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial (4) - -

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 17.639 1.017 1.634,41

(+/-) Provisões Matemáticas 16.132 265 5.987,55

(+/-) Fundos Previdenciais 3.103 - -

(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (1.596) 752 (312,23)

4. Operações Transitórias - - -

(+/-) Operações Transitórias - - -

B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) 373.861 356.222 4,95

C) Fundos não Previdenciais 2.095 986 112,47

(+/-) Fundos Administrativos 1.374 540 154,44

(+/-) Fundos dos Investimentos 721 446 61,66

A Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (DMAL) por plano de benefícios destina-se a evidenciar a composição dos elementos que provoca-

ram as alterações ocorridas no ativo líquido do plano de benefícios, bem como possibilita avaliar a evolução desses elementos e do próprio ativo 

líquido. Seus valores estão expressos em moeda das respectivas datas e incluem: 

- Saldo do ativo líquido no início do exercício; 

- Adições do ativo líquido; 

- Deduções do ativo líquido; 

- Acréscimos e decréscimos no ativo líquido; 

- Operações transitórias; 

- Saldo do ativo líquido no final do exercício; 

- Valores dos fundos não previdenciais: administrativos e de investimentos.
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Demonstração do Ativo Líquido do Plano de 35% da Média Salarial                                                             (R$ Mil)

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DEScRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

1. Ativos 396.473 376.137 5,41

Disponível 22 16 37,50

Recebível 15.919 14.294 11,37

Investimento 380.532 361.827 5,17

Ações 1.441 2.011 (28,34)

Fundos de Investimento 354.884 337.377 5,19

Investimentos Imobiliários 16.991 15.168 12,02

Empréstimos e Financiamentos 7.139 7.240 (1,40)

Depósitos Judiciais/Recursais 70 23 204,35

Outros Realizáveis 7 8 (12,50)

2. Obrigações 1.469 867 69,43

Operacional 838 468 79,06

Contingencial 631 399 58,15

3. Fundos não Previdenciais 21.143 19.048 11,00

Fundos Administrativos 15.546 14.172 9,70

Fundos dos Investimentos 5.597 4.876 14,79

4. Resultados a Realizar - - -

5. Ativo Líquido (1-2-3-4) 373.861 356.222 4,95

Provisões Matemáticas 370.758 354.626 4,55

Superávit/Déficit Técnico - 1.596 (100,00)

Fundos Previdenciais 3.103 - -

6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado                    

a) Equilíbrio Técnico - 1.596 (100,00)

b) (+/-) Ajuste de Precificação                                            Nota 7.b 38.317 - -

c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b) 38.317 1.596 2.300,81

O ativo líquido de um plano de benefícios é o valor resultante da subtração de ativo total menos passivo e fundos não previdenciais. Sua apuração tem como objetivo 
possibilitar a avaliação do grau de cobertura dos compromissos atuariais do plano, representados pelas provisões [reservas] matemáticas e fundos previdenciais, pelo 
ativo líquido. 
A Demonstração do Ativo Líquido (DAL) destina-se a evidenciar esse grau de cobertura e a evolução dos componentes patrimoniais do plano de benefícios. Seus valores 
estão expressos em moeda das respectivas datas e incluem:

- Saldos dos grupos de contas do ativo; 
- Saldos dos grupos de contas do passivo (operacional e contingencial);  
- Saldos dos fundos não previdenciais: administrativos e de investimentos; 
- Resultado a realizar; e 
- Saldo do ativo líquido no final do exercício.

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Demonstração do Plano de Gestão Administrativa do Plano de 35% da Média Salarial                                 (R$ Mil)

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DEScRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 14.172 13.632 3,96

1. Custeio da Gestão Administrativa                    4.549                    4.313     5,47 

1.1. Receitas                    4.549                     4.313     5,47 

Custeio Administrativo dos Investimentos                      1.129                     1.081      4,44 

Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos                          12                         10    20,00

Receitas Diretas 1.417                     1.394       1,65

Resultado Positivo Líquido dos Investimentos                      1.936                     1.797     7,74

Outras Receitas                          55                          31 77,42

    2. Despesas Administrativas                   (3.357)                  (3.096)      8,43 

2.1. Administração Previdencial            (2.628)                        (2.453)      7,13 

2.1.1. Despesas Comuns                   (2.443)                  (2.416)        1,12

2.1.2. Despesas Específicas                  (185)                        (37)    400,00 

Serviços de terceiros                         (38)                        (1)   3.700,00

Despesas gerais                       (27)                        (15)   80,00

Tributos                       (120) (21)       471,43   

2.2. Administração dos Investimentos                   (729)                     (643)      13,37 

2.2.1. Despesas Comuns                      (630)                     (628)    0,32

2.2.2. Despesas Específicas                      (99)                       (15) 560,00 

Tributos (99)                        (15) 560,00

3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas 182 (677) (126,88)

4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios - - -

5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - - -

6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)                     1.374                       540 154,44

7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)                     1.374                       540 154,44

8. Operações Transitórias                             - - - 

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8) 15.546 14.172 9,70

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de 35% da Média Salarial                                                                          (R$ Mil)

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 

DEScRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) 380.927 361.965 5,24

1. Provisões Matemáticas 370.758 354.626 4,55

1.1. Benefícios Concedidos 440.633 438.553 0,47

Benefício Definido 440.633 438.553 0,47

1.2. Benefício a Conceder 1.754 1.751 0,17

Benefício Definido 1.754 1.751 0,17

1.3. (-) Provisões matemáticas a constituir (71.629) (85.678) (16,40)

(-) Déficit equacionado (136.525) (118.871) 14,85

(-) Patrocinador(es) (136.525) (118.871) 14,85

(+/-) Por ajustes das contribuições extraordinárias 64.896 33.193 95,51

(+/-) Patrocinador(es) 64.896 33.193 95,51

2. Equilíbrio Técnico - 1.596 (100,00)

2.1. Resultados Realizados - 1.596 (100,00)

Superávit técnico acumulado - 1.596 (100,00)

Reserva de contingência - 1.596 (100,00)

3. Fundos 8.700 4.876 78,42

3.1. Fundos Previdenciais 3.103 - -

3.2. Fundos dos Investimento - Gestão Previdencial 5.597 4.876 14,79

4. Exigível Operacional 838 468 79,06

4.1. Gestão Previdencial 618 268 130,60

4.2. Investimentos - Gestão Previdencial 220 200 10,00

5. Exigível Contingencial 631 399 58,15

5.1. Gestão Previdencial 619 387 59,95

5.2. Investimentos - Gestão Previdencial 12 12 -

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Os resultados dos exercícios de 2015 e 2014 do plano de benefícios foram apurados pelo regime de competência e resultaram em:

A partir do exercício de 2015, a CBS passou a apurar o equilíbrio técnico ajustado para todos os planos que classificam títulos 
mantidos até o vencimento (curva) e demonstrá-lo na Demonstração do Ativo Líquido do Plano de Benefícios - DAL, conforme es-
tabelece a Resolução CNPC nº 16, de 19 de nov. 2014 e Instrução PREVIC nº 25, de 17/12/2015.
 
O equilíbrio técnico ajustado passou a ser à base de cálculo para a apuração do resultado para destinação e utilização de superá-
vit técnico ou para o equacionamento de déficit técnico dos planos de benefícios de caráter previdenciário, dependendo do caso.
 
A Resolução CNPC nº 22, de 25/11/2015, estabeleceu critérios diferenciados para equacionamento de déficits e destinação/utili-
zação de superávit, em função do horizonte de tempo dos fluxos de caixa de cada plano de benefícios (duration do passivo atuarial). 
Para o déficit, o limite é dado pela fórmula (duration – 4) x 1% x reserva matemática. Para destinação ou utilização de superávit, 
o limite é dado pela fórmula (10% + (duration x 1%)) x reserva matemática.
 
A duration do passivo do plano e a zona de equilíbrio para o caso de déficit técnico e de superávit é de:

A evolução do equilíbrio técnico ajustado acumulado, bem como o índice de Solvência, nos últimos dois exercícios, está a 
seguir demonstrada:

Desta forma, nos referidos exercícios não existem a obrigatoriedade de elaboração e aprovação de plano de equacionamento de 
déficit técnico ou para destinação/utilização de superávit técnico. 

Apuração do resultado

                                                                              (Em milhares de R$)           

DEScRIÇÃO 2015 2014

1. Saldo das Provisões Matemáticas 370.758 354.626

2. Cálculo do Limite de Déficit Técnico Acum.

2.1. Zona de equilíbrio de déficit Técnico -7,17% -8,20%

2.2. Limite do Déficit Técnico Acumulado (R$ Mil) (26.583) (29.079)

3. Cálculo do Limite de Superávit Técnico Acum.

3.1. Zona de equilíbrio do superávit técnico 21,17% 22,20%

3.2. Limite do Superávit Técnico Acumulado (R$ Mil) 78.489 78.727

4. Equilíbrio Técnico Contábil (R$ Mil) - 1.596

5. Ajuste de Precificação Positivo/Negativo (R$ Mil) 38.317 -

6. Equilíbrio Técnico Ajustado (4 + 5) (R$ Mil) 38.317 1.596

7. Índice de Solvência 10,33% 0,45%

                                                                                                

DEScRIÇÃO 2015 2014

Duration do Passivo 11,17 12,20

Zona de Equilíbrio
 Superávit 21,17% 22,20%

 Déficit -7,17% -8,20%

                                                                              (Em milhares de R$)

DEScRIÇÃO 2015 2014

 Superávit - 1.596

 Déficit - -

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Plano de Suplementação da Média Salarial

Criado em 1977 na modalidade de Benefício Definido, o Plano de Suplementação da Média Salarial e foi o segundo a ser ofe-
recido aos participantes da CBS e permaneceu aberto para novas adesões até 1995. Em 31 de dezembro de 2015, contava 
ainda com 5.653 participantes.

Patrimônio social (R$ mil): 1.929.759

contribuições (R$ mil): 8.140

Pagamento de benefícios e resgates (R$ mil): 150.310

Rentabilidade Líquida em 2015: 16,52%

Resultado do exercício (R$ mil): -7.067

Situação atuarial

De acordo com o último estudo realizado, as premissas biométricas, demográficas e econômico-financeiras do Plano de Su-
plementação da Média Salarial estão aderentes à massa de participantes.

A redução do passivo atuarial do plano se deu, principalmente, pela alteração da hipótese da taxa de juros real anual. Caso a 
taxa de juros real se mantivesse em 3,5% ao ano, teríamos um aumento do passivo atuarial em 6,72% decorrente do rea-
juste aplicado nos benefícios e da correção no “pico” pelo INPC, o qual fechou o período entre janeiro/2015 e novembro/2015 
em 10,28%. O fato de o plano encontrar-se em extinção também contribui para a redução do passivo atuarial.

Hipóteses atuariais

Confira a seguir as hipóteses atuariais vigentes para o plano:

¹ Alocação ótima obtida por meio de estudo de gestão integrada de ativos e passivos do plano, contido em sua Política de Investimentos. | ² Limites estabelecidos na Política 
de Investimentos do plano.   |  ³ Fundo CR2 encerrado em out/2015.

ALOcAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO, ENqUADRAMENTO à POLÍTIcA DE INVESTIMENTOS, RENTABILIDADE E BENcHMARk

Segmento
Alocação dos            
Investimentos

Enquadramento à Política                        
de Investimentos

Rentabilidade

Plano Benchmark

R$ mil % Objetivo1 Mínima2 Máxima2 % %

Consolidado 1.913.641 100 % % % 16,851 15,17 INPC + 3,5% a.a.

Renda Fixa 1.806.293 94,39 93,7 86 100 16,497 15,17 INPC + 3,5% a.a.

Renda Variável 3.541 0,19 0,5 0 2 -22,604 -12,409 IBrX

Investimentos Estruturados3 0 0 0 0 0 0,177 17,954 INPC + 6% a.a.

Investimentos no Exterior 0 0 0 0 0 - - -

Investimentos Imobiliários 78.291 4,09 4,1 0 8 27,12 15,17 INPC + 3,5% a.a.

Operações com Participantes 25.516 1,33 1,7 0 4 21,076 15,17 INPC + 3,5% a.a.

PLANO SUPLEMENTAÇÃO

Descrição Hipótese Fundamentação

Indexador do Plano para Reajuste dos Benefícios - Índice 
oficial de inflação para compor a Meta Atuarial do plano. INPC A hipótese adotada tem como base a previsão de reajuste 

de benefício vigente no regulamento do plano.

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Taxa Real de Juros - Utilizada para mensurar a reserva 
necessária para cobertura dos benefícios futuros. 4,25% a.a.

A hipótese deve considerar a ótica de longo prazo e as 
expectativas futuras quanto às taxas de remuneração dos 
títulos públicos.

A hipótese de taxa de juros foi alterada, passando de 3,5% 
ao ano para os atuais 4,25% ao ano, visando atendimento 
da Resolução CNPC nº 15/2014 e da IN PREVIC nº 19, de 
04/02/2015.

Projeção de Crescimento Real de Salário - Reflete a ex-
pectativa do patrocinador em relação à evolução futura da 
média dos salários ao longo da carreira do colaborador.

1% a.a.
A hipótese reflete a política de Recursos Humanos do pa-
trocinador, no que diz respeito à política de reconhecimento 
de mérito e promoções dos colaboradores.

Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano - Refle-
te o crescimento real dos benefícios acima da inflação.

(*)Aplicável aos benefícios pagos sob a forma de Renda 
Mensal Vitalícia.

0% a.a.
A entidade adota o Índice de Reajuste dos Benefícios previs-
to no regulamento para a correção dos benefícios do plano, 
sem considerar ganhos inflacionários.

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (sa-
lários, benefícios dos planos e INSS) - É calculado em função 
do nível de inflação estimado e do número de reajustes dos 
salários, que ocorrerão durante os próximos 12 meses.

97,5%

Essa hipótese reflete a perda média do poder aquisitivo 
verificada entre dois períodos de reajuste, decorrente 
do efeito inflacionário, determinado no longo prazo como 
sendo de 5,7% ao ano, considerando o mesmo cenário 
estratégico de 2015.

Hipótese sobre a Rotatividade - Reflete a hipótese de o 
participante sair do plano antes de requerer o benefício. 0%

A hipótese adotada foi definida com base na Política de 
Recursos Humanos do patrocinador, ajustada, pois é 
preciso registrar que, no mercado de fundos de pensão, 
o termo rotatividade refere-se às taxas de desligamento 
da empresa por causas diferentes de morte, invalidez ou 
aposentadoria.

Tábua de Mortalidade Geral - Reflete a expectativa de so-
brevida do participante válido.

AT 2000 segre-
gada por sexo e 
suavizada em 10%.

A tábua utilizada é segregada por sexo. A tábua de mor-
talidade utilizada para avaliação atuarial do plano está de 
acordo com a Resolução CGPC nº 18/2006, que deter-
mina que as tábuas de mortalidade geral adotadas pelas 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar apre-
sentem expectativa de vida completa igual ou superior 
àquelas resultantes da aplicação da tábua AT-83.

Tábua de Mortalidade de Inválidos - Reflete a expectativa de 
sobrevida do participante inválido.

Winklevoss ajusta-
da, com redução 
das suas probabi-
lidades de morte 
em 1% em todas 
as idades.

Considerando que no Brasil não existe experiência su-
ficiente para a apuração de uma tábua de mortalidade 
específica para fundos de pensão que sirva de base para 
a escolha de uma tábua que possa ser considerada mais 
adequada, a entidade optou por adotar a Winklevoss, 
amplamente adotada no mercado de previdência comple-
mentar, com suas probabilidades ajustadas para refletir a 
realidade da CBS.

Tábua de Entrada em Invalidez - Reflete a probabilidade de 
um participante válido se invalidar. Light Média

A hipótese de entrada em invalidez foi alterada em rela-
ção à Avaliação Atuarial do exercício anterior, passando 
da Tábua Mercer Disability agravada em 100% segregada 
por sexo para a Tábua Light Média para ambos os sexos, 
por se mostrar mais adequada à massa de Participantes 
da CBS, conforme testes estatísticos realizados no estu-
do de aderência das hipóteses e premissas atuariais.

Composição das Famílias de Pensionistas

 - Participantes 
assistidos: compo-
sição familiar real.

 - Participantes 
ativos: 95% são 
casados, sendo 
a mulher quatro 
anos mais nova 
que o homem.

Utiliza a idade real dos participantes que recebem um dos 
benefícios previstos no regulamento do plano.

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Demonstração da Mutação do Ativo Líquido do Plano de Suplementação da Média Salarial                                                     (R$ Mil)

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 

DEScRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

A) Ativo Líquido - início do exercício 1.763.393 1.714.033 2,88

1. Adições 289.892 194.076 49,37

(+) Contribuições 8.140 5.597 45,44

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 279.637 188.479 48,37

(+) Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial 2.115 - -

2. Destinações (150.310) (144.716) 3,87

(-) Benefícios (150.310) (143.283) 4,90

(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial - (1.433) (100,00)

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 139.582 49.360 182,78

(+/-) Provisões Matemáticas 127.763 46.629 174,00

(+/-) Fundos Previdenciais 18.886 - -

(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (7.067) 2.731 (358,77)

4. Operações Transitórias - - -

(+/-) Operações Transitórias - - -

B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) 1.902.975 1.763.393 7,92

C) Fundos não Previdenciais 4.701 2.715 73,15

(+/-) Fundos Administrativos 4.645 2.896 60,39

(+/-) Fundos dos Investimentos 56 (181) (130,94)

A Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (DMAL) por plano de benefícios destina-se a evidenciar a composição dos elementos que provocaram as alterações 
ocorridas no ativo líquido do plano de benefícios, bem como possibilita avaliar a evolução desses elementos e do próprio ativo líquido. Seus valores estão expressos em 
moeda das respectivas datas e incluem: 

- Saldo do ativo líquido no início do exercício; 
- Adições do ativo líquido; 
- Deduções do ativo líquido; 
- Acréscimos e decréscimos no ativo líquido; 
- Operações transitórias; 
- Saldo do ativo líquido no final do exercício; 
- Valores dos fundos não previdenciais: administrativos e de investimentos.

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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O ativo líquido de um plano de benefícios é o valor resultante da subtração de ativo total menos passivo e fundos não previdenciais. Sua apuração tem como objetivo possibilitar a ava-
liação do grau de cobertura dos compromissos atuariais do plano, representados pelas provisões [reservas] matemáticas e fundos previdenciais, pelo ativo líquido. 
A Demonstração do Ativo Líquido (DAL) destina-se a evidenciar esse grau de cobertura e a evolução dos componentes patrimoniais do plano de benefícios. Seus valores estão expressos 
em moeda das respectivas datas e incluem:

- Saldos dos grupos de contas do ativo; 
- Saldos dos grupos de contas do passivo (operacional e contingencial);  
- Saldos dos fundos não previdenciais: administrativos e de investimentos; 
- Resultado a realizar; e 
- Saldo do ativo líquido no final do exercício.

Demonstração do Ativo Líquido do Plano de Suplementação da Média Salarial                                                                       (R$ Mil)

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 

DEScRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

1. Ativos 1.940.214 1.796.320 8,01

Disponível 95 78 21,79

Recebível 26.132 21.339 22,46

Investimento 1.913.987 1.774.903 7,84

Ações 3.541 4.940 (28,32)

Fundos de Investimento 1.806.293 1.672.637 7,99

Investimentos Imobiliários 78.291 69.863 12,06

Empréstimos e Financiamentos 25.516 27.322 (6,61)

Depósitos Judiciais/Recursais 321 106 202,83

Outros Realizáveis 25 35 (28,57)

2. Obrigações 10.455 10.844 (3,59)

Operacional 4.261 3.345 27,38

Contingencial 6.194 7.499 (17,40)

3. Fundos não Previdenciais 26.784 22.083 21,29

Fundos Administrativos 25.529 20.884 22,24

Fundos dos Investimentos 1.255 1.199 4,67

4. Resultados a Realizar - - -

5. Ativo Líquido (1-2-3-4) 1.902.975 1.763.393 7,92

Provisões Matemáticas 1.884.089 1.756.326 7,27

Superávit/Déficit Técnico - 7.067 (100,00)

Fundos Previdenciais 18.886 - -

6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado                       

a) Equilíbrio Técnico - 7.067 (100,00)

b) ( +/- )  Ajuste de Precificação                                                    Nota 7.b 211.160 - -

c) ( +/- ) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b) 211.160 7.067 2.874,95

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Demonstração do Plano de Gestão Administrativa do Plano de Suplementação da Média Salarial                                            (R$ Mil)

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DEScRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior                  20.884                  17.988       16,10

1. Custeio da Gestão Administrativa                   10.442                    9.297      12,32 

1.1. Receitas                   10.442                     9.297       12,32 

Custeio Administrativo dos Investimentos                     5.663                     5.294        6,97 

Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos                          34                          36      (5,56)

Receitas Diretas                    1.753                     1.486       17,97

Resultado Positivo Líquido dos Investimentos                2.942                         2.422      21,47 

Outras Receitas                         50 59     (15,25) 

    2. Despesas Administrativas            (5.785)                    (5.131)     12,75 

2.1. Administração Previdencial                  (2.447)                 (2.044)       19,72 

2.1.1. Despesas Comuns                 (2.040)                 (1.951)  4,56

2.1.2. Despesas Específicas                    (407)                   (93)    337,63

Serviços de terceiros                      (38)                      (10)   280,00

Despesas gerais                       (16)                       (13)      23,08

Tributos                     (353)                       (70)     404,29   

2.2. Administração dos Investimentos                  (3.338)                  (3.087)      8,13 

2.2.1. Despesas Comuns                   (3.157)                   (3.037)         3,95 

2.2.2. Despesas Específicas                      (181)                        (50)   262,00 

Tributos (181)                        (50)   262,00

3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas (12) (1.270) (99,06)

4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios - - -

5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos                            -                          -               -   

6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)                   4.645                     2.896 60,39

7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)                  4.645                     2.896 60,39

8. Operações Transitórias - -               -   

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8) 25.529 20.884 22,24

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Suplementação da Média Salarial                                                            (R$ Mil)

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DEScRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) 1.914.685 1.775.436 7,84

1. Provisões Matemáticas 1.884.089 1.756.326 7,27

1.1. Benefícios Concedidos 1.926.249 1.941.413 (0,78)

Benefício Definido 1.926.249 1.941.413 (0,78)

1.2. Benefício a Conceder 4.546 4.620 (1,60)

Benefício Definido 4.456 4.620 (1,60)

1.3. (-) Provisões matemáticas a constituir (46.706) (189.707) (75,38)

(-) Déficit equacionado (347.637) (302.684) 14,85

(-) Patrocinador(es) (347.637) (302.684) 14,85

(+/-) Por ajustes das contribuições extraordinárias 300.931 112.977 166,36

(+/-) Patrocinador(es) 300.931 112.977 166,36

2. Equilíbrio Técnico - 7.067 (100,00)

2.1. Resultados Realizados - 7.067 (100,00)

Superávit técnico acumulado - 7.067 (100,00)

Reserva de contingência - 7.067 (100,00)

3. Fundos 20.141 1.199 1.579,82

3.1. Fundos Previdenciais 18.886 - -

3.2. Fundos dos Investimento - Gestão Previdencial 1.255 1.199 4,67

4. Exigível Operacional 4.261 3.345 27,38

4.1. Gestão Previdencial 3.247 2.385 36,14

4.2. Investimentos - Gestão Previdencial 1.014 960 5,63

5. Exigível Contingencial 6.194 7.499 (17,40)

5.1. Gestão Previdencial 6.142 7.444 (17,49)

5.2. Investimentos - Gestão Previdencial 52 55 (5,45)

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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                                                                                   (Em milhares de R$)

DEScRIÇÃO 2015 2014

1. Saldo das Provisões Matemáticas 1.884.089 1.756.326

2. Cálculo do Limite de Déficit Técnico Acum.

2.1. Zona de equilíbrio de déficit Técnico -6,20% -7,80%

2.2. Limite do Déficit Técnico Acumulado (R$ Mil) (116.814) (136.993)

3. Cálculo do Limite de Superávit Técnico Acum.

3.1. Zona de equilíbrio do superávit técnico 20,20% 21,80%

3.2. Limite do Superávit Técnico Acumulado (R$ Mil) 380.586 382.879

4. Equilíbrio Técnico Contábil (R$ Mil) - 7.067

5. Ajuste de Precificação Positivo/Negativo (R$ Mil) 211.160 -

6. Equilíbrio Técnico Ajustado (4 + 5) (R$ Mil) 211.160 7.067

7. Índice de Solvência 11,21% 0,40%

Os resultados dos exercícios de 2015 e 2014 do plano de benefícios foram apurados pelo regime de competência e resultaram em:

A partir do exercício de 2015, a CBS passou a apurar o equilíbrio técnico ajustado para todos os planos que classificam títulos 
mantidos até o vencimento (curva) e demonstrá-lo na Demonstração do Ativo Líquido do Plano de Benefícios - DAL, conforme es-
tabelece a Resolução CNPC nº 16, de 19 de nov. 2014 e Instrução PREVIC nº 25, de 17/12/2015.
 
O equilíbrio técnico ajustado passou a ser à base de cálculo para a apuração do resultado para destinação e utilização de superá-
vit técnico ou para o equacionamento de déficit técnico dos planos de benefícios de caráter previdenciário, dependendo do caso.
 
A Resolução CNPC nº 22, de 25/11/2015, estabeleceu critérios diferenciados para equacionamento de déficits e destinação/utili-
zação de superávit, em função do horizonte de tempo dos fluxos de caixa de cada plano de benefícios (duration do passivo atuarial). 
Para o déficit, o limite é dado pela fórmula (duration – 4) x 1% x reserva matemática. Para destinação ou utilização de superávit, 
o limite é dado pela fórmula (10% + (duration x 1%)) x reserva matemática.
 
A duration do passivo do plano e a zona de equilíbrio para o caso de déficit técnico e de superávit é de:

A evolução do equilíbrio técnico ajustado acumulado, bem como o índice de Solvência, nos últimos dois exercícios, está a 
seguir demonstrada:

Desta forma, nos referidos exercícios não existem a obrigatoriedade de elaboração e aprovação de plano de equacionamento 
de déficit técnico ou para destinação/utilização de superávit técnico. 

Apuração do resultado

                                                                                                

DEScRIÇÃO 2015 2014

Duration do Passivo 10,20 11,80

Zona de Equilíbrio
 Superávit 20,20% 21,80%

 Déficit -6,20% -7,80%

                                                                              (Em milhares de R$)

DEScRIÇÃO 2015 2014

 Superávit - 7.067

 Déficit - -

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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¹ Alocação ótima obtida por meio de estudo de gestão integrada de ativos e passivos do plano, contido em sua Política de Investimentos.  |  ² Limites estabelecidos na Políti-
ca de Investimentos do plano.   |  ³ Fundo CR2 encerrado em out/2015.

ALOcAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO, ENqUADRAMENTO à POLÍTIcA DE INVESTIMENTOS, RENTABILIDADE E BENcHMARk

Segmento
Alocação dos            
Investimentos

Enquadramento à Política                        
de Investimentos

Rentabilidade

Plano Benchmark

R$ mil % Objetivo1 Mínima2 Máxima2 % %

Consolidado 2.170.210 100 % % % 11,94 15,726 INPC + 4% a.a.

Renda Fixa 1.921.127 88,52 77,84 54,68 100 12,372 15,726 INPC + 4% a.a.

Renda Variável 89.386 4,12 14,36 0 22,32 -17,591 -12,409 IBrX

Investimentos Estruturados3 0 0 0 0 6,8 0,479 17,954 INPC + 6% a.a.

Investimentos no Exterior 0 0 0 0 3,4 0 - -

Investimentos Imobiliários 92.976 4,28 4,4 0 8 27,123 15,726 INPC + 4% a.a.

Operações com Participantes 66.721 3,07 3,4 0 15 22,053 15,726 INPC + 4% a.a.

Plano Misto de Benefício Suplementar – Plano Milênio

Fechado para novas adesões desde setembro de 2013, o Plano Misto de Benefício Suplementar – Plano Milênio e foi lançado 
em 1995. Estruturado sob a forma de Contribuição Definida para benefícios de aposentadoria e de Benefício Definido para 
benefícios de risco (invalidez, auxílio-doença, auxílio-doença por acidente do trabalho, pensão por morte), o plano contava em 
31 de dezembro de 2015 com 14.960 participantes.

Patrimônio social (R$ mil): 2.190.085

contribuições (R$ mil): 70.112

Pagamento de benefícios e resgates (R$ mil): 139.300

Rentabilidade Líquida em 2015: 11,38%

Resultado do exercício (R$ mil): 29.592

Taxa de carregamento e contribuição de risco

Para garantir a cobertura das despesas administrativas dos seus planos de benefícios, a CBS realiza, desde 2006, a capi-
talização do seu fundo administrativo. Essa estratégia permitiu reduzir gradativamente a taxa de carregamento do Plano 
Milênio, que, desde a Avaliação Atuarial de 2008, permanece em 4% das contribuições básicas do patrocinador, percentual 
que será mantido para 2016.

PLANO MILêNIO - TAXA 
DE cARREGAMENTO

8%

6%

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais

Ativos*

Assistidos

DISTRIBUIÇÃO
DOS PARTIcIPANTES

13.077

1.883

*Considera os Participantes Vinculados e Autopatrocinados.

http://www.cbsprev.com.br/PlanosDeBeneficios/sobreoplano/4
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Em 2015, nenhuma contribuição para cobertura dos benefícios de risco foi cobrada dos patrocinadores e participantes do 
plano, uma vez que esses benefícios foram custeados pelo Fundo para Suporte aos Benefícios de Risco. Esse posicionamento 
será mantido para 2016.

Situação atuarial

Este foi o primeiro ano que o Plano Milênio teve suas carteiras de investimentos segregadas de acordo com as característi-
cas de cada grupo de participantes. Esta estratégia permite melhor administração dos recursos ao longo dos anos, identifi-
cando a necessidade de cada grupo e os objetivos a serem atingidos.

A partir de 2015, o plano passou a contar com duas carteiras de investimentos:

• Carteira de Investimentos 1: destinada aos participantes ativos e aposentados optantes pela modalidade Renda Financeira 
(% FGB). Tem como característica principal a contabilização dos seus ativos de Renda Fixa realizada pelo método de marcação 
a mercado. Isso é necessário, pois o saldo de contas dos participantes é atualizado pelo valor da cota, logo, para não haver 
transferência de riqueza entre gerações, é recomendada esta modalidade de contabilização.

• Carteira de Investimentos 2: destinada aos participantes aposentados optantes pela modalidade Renda Mensal Vitalícia 
(BD). Tem como característica principal a contabilização dos seus ativos de Renda Fixa realizada pelo método de marcação na 
curva. Isso é possível porque os participantes não possuem saldo de contas atualizado pelo valor da cota, mas, sim, valores 
predefinidos de benefício a ser recebido. Sendo assim, o fluxo financeiro torna-se mais previsível permitindo que os ativos 
sejam carregados até o vencimento.

Diante do cenário político-econômico relatado, as carteiras de investimentos do Plano Milênio apresentaram a seguinte 
rentabilidade: 

Apesar de o acompanhamento anual ser importante, ressaltamos que os planos de previdência possuem característica de 
longo prazo, tornando fundamental o acompanhamento do retorno dos investimentos em prazos superiores a cinco anos.

Em 10 anos, a cota do Plano Milênio que atualiza o saldo do FGB dos participantes ativos e aposentados na modalidade Renda Fi-
nanceira, apresentou rentabilidade real acumulada de 130,38% e, em cinco anos, sua rentabilidade real acumulada ficou em 5,43%.

Já a carteira de investimentos voltada para os aposentados que recebem o benefício na modalidade Benefício Definido, em 10 anos, 
apresentou rentabilidade real acumulada de 141,43% e, em cinco anos, sua rentabilidade real acumulada ficou em 10,49%.

Considerando a análise dos últimos 10 anos, podemos perceber que o plano apresenta rentabilidade real superior à meta 
atuarial atingindo, assim, seu objetivo principal que é proporcionar uma aposentadoria satisfatória aos seus participantes. 
Todavia, nos últimos cinco anos, a persistente crise econômica mundial e brasileira, esta última agravada no final de 2014, 
tem trazido grande volatilidade para os investimentos do plano, apresentando retorno acumulado abaixo da meta atuarial,po-
rém, com perspectiva de recuperação nos próximos anos.

PLANO MILêNIO - 
cONTRIBUIÇÃO DE RIScO

DEFINIÇÃO DAS cARTEIRAS RENTABILIDADE BRUTA                          
DOS INVESTIMENTOS

META ATUARIAL ou                            
META DE RETORNO cDI

Carteira de Investimentos 1: destinada aos participantes ATIVOS e APO-
SENTADOS optantes pela modalidade RENDA FINANCEIRA (% FGB) 10,41% 15,41% 13,24%

Carteira de Investimentos 2: destinada aos participantes APOSENTA-
DOS em RENDA MENSAL VITALÍCIA (BD) 15,18% 15,41% 13,24%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1,00%

0,65%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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APURAÇÃO DO EqUILÍBRIO TÉcNIcO AjUSTADO VALORES (R$)

a) Resultado Realizado  (94.618.172,45)

a.1) Superávit Técnico Acumulado -

a.2) ( - ) Déficit Técnico Acumulado (94.618.172,45)

b) Ajuste de Precificação 127.950.699,79

c) ( +/- ) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b) 33.332.527,34

PLANO MILêNIO

Descrição Hipótese Fundamentação

Indexador do Plano para Reajuste dos Benefícios - 
Índice oficial de inflação para compor a Meta Atuarial 
do plano.

INPC A hipótese adotada tem como base a previsão de rea-
juste de benefício vigente no regulamento do plano.

O aumento da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos ocorreu em função do reajuste dos benefícios em 6,23% apli-
cado em janeiro/2015 e da correção pelo INPC, que fechou o período entre janeiro/2015 e novembro/2015 em 10,28%, além 
das novas aposentadorias concedidas no exercício de 2015. Espera-se que a parcela BD dos benefícios concedidos cresça 
significativamente a cada ano pelos novos benefícios concedidos, pois se trata de um plano estruturado na modalidade de 
Contribuição Variável, cuja maioria dos participantes opta pela renda mensal vitalícia.

Já a Provisão Matemática de Benefícios a Conceder sofreu redução em função do aprimoramento da aplicação do Método de 
Financiamento Agregado. O montante das obrigações calculado em 31/12/2015, no valor de R$ 17.255.153,53, foi cerca 
de 17% menor do que o valor registrado no exercício anterior, redução ocasionada pelo redimensionamento da população de 
participantes ativos e menor tempo de serviço futuro.

Em linhas gerais, a melhora no resultado na Avaliação Atuarial de 2015 decorreu da revisão do cálculo das Provisões Matemá-
ticas dos participantes licenciados, do aprimoramento da adoção do Método Agregado no cálculo da parcela BD da Provisão 
Matemática de Benefícios a Conceder e da menor volatilidade dos investimentos, já que aproximadamente 50% da parcela 
BD está marcada na curva.

A Resolução CNPC nº 16, de 19/11/2014, introduziu a possibilidade de a entidade utilizar o valor do ajuste de precificação 
na apuração do resultado anual do plano de benefícios. O valor do ajuste de precificação corresponde à diferença entre o 
valor dos títulos públicos federais atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, 
calculado considerando a taxa de juros real anual utilizada na respectiva Avaliação Atuarial, e o valor contábil desses títulos, 
observados os requisitos mínimos previstos na IN PREVIC nº 19/2015.

O ajuste de precificação calculado em 31/12/2015 é positivo em R$ 127.950.699,79 e será considerado na apuração do 
equilíbrio técnico ajustado para fins de equacionamento de déficit.

Ainda, a CBS deverá observar as novas regras dispostas na Resolução CNPC nº 22, de 25/11/2015, que alterou a Resolução 
CGPC nº 26/2008, trazendo novas condições para a constituição da Reserva de Contingência e Equacionamento de Déficit.  

A tabela a seguir apresenta a apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado considerando o valor do ajuste de precificação:

O Plano Misto de Benefício Suplementar apresenta déficit técnico acumulado acima do limite estabelecido pela Resolução 
CNPC nº 22/2015. Entretanto, após a incorporação do ajuste de precificação, passa a apresentar resultado positivo, não 
sendo necessário apresentar plano de equacionamento de déficit.

Hipóteses atuariais

Confira a seguir as hipóteses atuariais vigentes para o plano:

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Taxa Real de Juros - Utilizada para mensurar a reserva 
necessária para cobertura dos benefícios futuros. 4% a.a.

A hipótese deve considerar a ótica de longo prazo 
e as expectativas futuras quanto às taxas de 
remuneração dos títulos públicos. Logo, de acordo 
com o cenário econômico atual, é aceitável que 
a hipótese de juros para a avaliação atuarial dos 
compromissos do plano seja a adotada.

Projeção de Crescimento Real de Salário - Reflete a ex-
pectativa do patrocinador em relação à evolução futura da 
média dos salários ao longo da carreira do colaborador.

1% a.a.
A hipótese reflete a política de Recursos Humanos do 
patrocinador, no que diz respeito à política de reconhe-
cimento de mérito e promoções dos colaboradores. 

Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano - Re-
flete o crescimento real dos benefícios acima da inflação.

(*)Aplicável aos benefícios pagos sob a forma de Renda 
Mensal Vitalícia.

0,0% a.a.(*)

A entidade adota o Índice de Reajuste dos Bene-
fícios previsto no regulamento para a correção 
dos benefícios do plano, sem considerar ganhos 
inflacionários.

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo 
(salários, benefícios dos planos e INSS) - É calculado 
em função do nível de inflação estimado e do número de 
reajustes dos salários, que ocorrerão durante os próxi-
mos 12 meses.

97,5%

Essa hipótese reflete a perda média do poder aqui-
sitivo verificada entre dois períodos de reajuste, 
decorrente do efeito inflacionário, determinado no 
longo prazo como sendo de 5,7% ao ano, conside-
rando o mesmo cenário estratégico de 2015.

Hipótese sobre a Rotatividade - Reflete a hipótese de o 
participante sair do plano antes de requerer o benefício. 5%

A hipótese adotada foi definida com base na Polí-
tica de Recursos Humanos do patrocinador, ajus-
tada, pois é preciso registrar que, no mercado de 
fundos de pensão, o termo rotatividade refere-se 
às taxas de desligamento da empresa por causas 
diferentes de morte, invalidez ou aposentadoria. 
Houve alteração dessa taxa em relação ao ano de 
2014, pois o estudo de aderência das hipóteses 
e premissas atuariais mostrou que a hipótese de 
rotatividade de 3% utilizada em 2014 estava su-
bestimando a realidade da massa de Participantes 
do Plano Misto de Benefício Suplementar, o que 
motivou a adoção da taxa de rotatividade de 5%, 
respaldada por análises estatísticas.

Tábua de Mortalidade Geral - Reflete a expectativa de 
sobrevida do participante válido.

AT 2000 segrega-
da por sexo.

A tábua utilizada é segregada por sexo. A tábua 
de mortalidade utilizada para avaliação atuarial do 
plano está de acordo com a Resolução CGPC nº 
18/2006, que determina que as tábuas de mor-
talidade geral adotadas pelas Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar apresentem expec-
tativa de vida completa igual ou superior àquelas 
resultantes da aplicação da tábua AT-83.

Tábua de Mortalidade de Inválidos - Reflete a expectati-
va de sobrevida do participante inválido.

Winklevoss ajusta-
da, com redução 
das suas probabi-
lidades de morte 
em 1% em todas 
as idades

Considerando que no Brasil não existe experiên-
cia suficiente para a apuração de uma tábua de 
mortalidade específica para fundos de pensão que 
sirva de base para a escolha de uma tábua que 
possa ser considerada mais adequada, a entidade 
optou por adotar a Winklevoss, amplamente ado-
tada no mercado de previdência complementar, 
com suas probabilidades ajustadas para refletir a 
realidade da CBS.

Tábua de Entrada em Invalidez - Reflete a probabilidade de 
um participante válido se invalidar. Light Média

 A hipótese de entrada em invalidez foi altera-
da em relação à Avaliação Atuarial do exercício 
anterior, passando da Tábua Mercer Disability 
agravada em 100% segregada por sexo para a 
Tábua Light Média para ambos os sexos, por se 
mostrar mais adequada à massa de Participantes 
da CBS, conforme testes estatísticos realizados 
no estudo de aderência das hipóteses e premis-
sas atuariais.

Composição das Famílias de Pensionistas

- Participantes 
assistidos: compo-
sição familiar real.

 - Participantes 
ativos: 95% são 
casados, sendo 
a mulher quatro 
anos mais nova 
que o homem.

Utiliza a idade real dos participantes que recebem um 
dos benefícios previstos no regulamento do plano.

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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A Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (DMAL) por plano de benefícios destina-se a evidenciar a composição dos elementos que provocaram as alterações 
ocorridas no ativo líquido do plano de benefícios, bem como possibilita avaliar a evolução desses elementos e do próprio ativo líquido. Seus valores estão expressos em 
moeda das respectivas datas e incluem: 

- Saldo do ativo líquido no início do exercício; 
- Adições do ativo líquido; 
- Deduções do ativo líquido; 
- Acréscimos e decréscimos no ativo líquido; 
- Operações transitórias; 
- Saldo do ativo líquido no final do exercício; 
- Valores dos fundos não previdenciais: administrativos e de investimentos.

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido do Plano Misto de Benefício Suplementar                                                           (R$ Mil)

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DEScRIÇÃO 2015 2014 Variação 
(%)

A) Ativo Líquido - início do exercício 2.002.844 1.918.669 4,39

1. Adições 296.318 234.926 26,13

(+) Contribuições 70.112 66.417 5,56

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 226.206 166.827 35,59

(+) Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial - 1.682 (100,00)

2. Destinações (141.502) (150.751) (6,14)

(-) Benefícios (139.300) (149.347) (6,73)

(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial (885) - -

(-) Custeio Administrativo (1.317) (1.404) (6,20)

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 154.816 84.175 83,92

(+/-) Provisões Matemáticas 114.919 119.523 (3,85)

(+/-) Fundos Previdenciais 10.305 (11.814) (187,23)

(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício 29.592 (23.534) (225,74)

4. Operações Transitórias - - -

(+/-) Operações Transitórias - - -

B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) 2.157.660 2.002.844 7,73

C) Fundos não Previdenciais 5.533 3.676 50,52

(+/-) Fundos Administrativos 4.439 3.001 47,92

(+/-) Fundos dos Investimentos 1.094 675 62,07

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Demonstração do Ativo Líquido do Plano Misto de Benefício Suplementar                                                                            (R$ Mil)

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DEScRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

1. Ativos 2.195.327 2.035.203 7,87

Disponível 200 140 42,86

Recebível 24.209 19.810 22,21

Investimento 2.170.918 2.015.253 7,72

Ações 74.855 63.382 18,10

Fundos de Investimento 1.935.657 1.805.796 7,19

Investimentos Imobiliários 92.977 82.967 12,07

Empréstimos e Financiamentos 66.721 62.356 7,00

Depósitos Judiciais/Recursais 384 126 204,76

Outros Realizáveis 324 626 (48,24)

2. Obrigações 5.242 5.467 (4,12)

Operacional 4.308 4.716 (8,65)

Contingencial 934 751 24,37

3. Fundos não Previdenciais 32.425 26.892 20,57

Fundos Administrativos 24.160 19.721 22,51

Fundos dos Investimentos 8.265 7.171 15.26

4. Resultados a Realizar - - -

5. Ativo Líquido (1-2-3-4) 2.157.660 2.002.844 7,73

Provisões Matemáticas 2.028.179 1.913.260 6,01

Superávit/Déficit Técnico (94.618) (124.210) (23,82)

Fundos Previdenciais 224.099 213.794 4,82

6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado                      

a) Equilíbrio Técnico (94.618) (124.210) (23,82)

b) (+/-) Ajuste de Precificação                                                 Nota 7.b           127.951 80.928 58,10

c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b) 33.333 (43.282) (177,01)

O ativo líquido de um plano de benefícios é o valor resultante da subtração de ativo total menos passivo e fundos não previdenciais. Sua apuração tem como objetivo 
possibilitar a avaliação do grau de cobertura dos compromissos atuariais do plano, representados pelas provisões [reservas] matemáticas e fundos previdenciais, 
pelo ativo líquido. 
A Demonstração do Ativo Líquido (DAL) destina-se a evidenciar esse grau de cobertura e a evolução dos componentes patrimoniais do plano de benefícios. Seus valores 
estão expressos em moeda das respectivas datas e incluem:

- Saldos dos grupos de contas do ativo; 
- Saldos dos grupos de contas do passivo (operacional e contingencial);  
- Saldos dos fundos não previdenciais: administrativos e de investimentos; 
- Resultado a realizar; e 
- Saldo do ativo líquido no final do exercício.

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Demonstração do Plano de Gestão Administrativa do Plano Misto de Benefício Suplementar                                                (R$ Mil)

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DEScRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior                  19.721                      16.720 17,95

1. Custeio da Gestão Administrativa                   11.444                   10.664 7,31

1.1. Receitas                   11.444                   10.664  7,31

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial                     1.317                    1.404 (6,20)

Custeio Administrativo dos Investimentos                    6.489                    6.177 5,05

Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos                      151                         141 7,09

Receitas Diretas                        652                       593 9,95

Resultado Positivo Líquido dos Investimentos                     2.775 2.280 21,71

Outras Receitas                          60 69 (13,04)

     2. Despesas Administrativas                  (7.076) (6.416) 10,29

2.1. Administração Previdencial                   (3.297) (2.906) 13,45

2.1.1. Despesas Comuns           (2.732)         (2.707) 0,92

2.1.2. Despesas Específicas                     (565)   (199) 183,92

Serviços de terceiros                       (86)                        (44) 95,45

Despesas gerais                        (32)                       (61) (47,54)

Tributos (447) (94) 375,53

2.2. Administração dos Investimentos                  (3.779)                   (3.510) 7,66

2.2.1. Despesas Comuns                   (3.546)  (3.439) 3,11

2.2.2. Despesas Específicas                      (233)  (71) 228,17

Serviços de terceiros                         (1)                          (5) (80,00)

Tributos (232) (66) 251,52

3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas 71 (1.247) (105,69)

4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios - - -

5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos                             -                            - -

6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5) 4.439 3.001 47,92

7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)                    4.439                    3.001 47,92

8. Operações Transitórias                            -                            - -

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8) 24.160            19.721 22,51

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Demonstração das Provisões Técnicas do Plano Misto de Benefício Suplementar                                                                  (R$ Mil)

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DEScRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) 2.171.167 2.015.482 7,72

1. Provisões Matemáticas 2.028.179 1.913.260 6,01

1.1. Benefícios Concedidos 987.530 883.784 11,74

Contribuição Definida 146.088 117.211 24,64

Benefício Definido 841.442 766.573 9,77

1.2. Benefício a Conceder 1.081.994 1.068.842 1,23

Contribuição Definida 1.070.882 1.048.020 2,18

Saldo de contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es) 387.326 369.253 4,89

Saldo de contas - parcela participantes 683.556 678.767 0,71

Benefício Definido 11.112 20.822 (46,63)

1.3. (-) Provisões matemáticas a constituir (41.345) (39.366) 5,03

(-) Déficit equacionado (41.345) (39.366) 5,03

(-) Patrocinador(es) (20.673) (19.683) 5,03

(-) Assistidos (20.672) (19.683) 5,02

2. Equilíbrio Técnico (94.618) (124.210) (23,82)

2.1. Resultados Realizados (94.618) (124.210) (23,82)

(-) Déficit técnico acumulado (94.618) (124.210) (23,82)

3. Fundos 232.364 220.965 5,16

3.1. Fundos Previdenciais 224.099 213.794 4,82

3.2. Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial 8.265 7.171 15,26

4. Exigível Operacional 4.308 4.716 (8,65)

4.1. Gestão Previdencial 2.806 2.863 (1,99)

4.2. Investimentos - Gestão Previdencial 1.502 1.853 (18,94)

5. Exigível Contingencial 934 751 24,37

5.1. Gestão Previdencial 867 687 26,20

5.2. Investimentos - Gestão Previdencial 67 64 4,69

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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                                                                                   (Em milhares de R$)

DEScRIÇÃO 2015 2014

1. Saldo das Provisões Matemáticas 811.209 748.029

2. Cálculo do Limite de Déficit Técnico Acum.

2.1. Zona de equilíbrio de déficit Técnico -8,81% -9,00%

2.2. Limite do Déficit Técnico Acumulado (R$ Mil) (71.468) (67.323)

3. Cálculo do Limite de Superávit Técnico Acum.

3.1. Zona de equilíbrio do superávit técnico 22,81% 23,00%

3.2. Limite do Superávit Técnico Acumulado (R$ Mil) 185.037 172.047

4. Equilíbrio Técnico Contábil (R$ Mil) (94.618) (124.210)

5. Ajuste de Precificação Positivo/Negativo (R$ Mil) 127.951 80.928

6. Equilíbrio Técnico Ajustado (4 + 5) (R$ Mil) 33.333 (43.282)

7. Índice de Solvência 4,11% -5,79%

Os resultados dos exercícios de 2015 e 2014 do plano de benefícios foram apurados pelo regime de competência e resultaram em:

A partir do exercício de 2015, a CBS passou a apurar o equilíbrio técnico ajustado para todos os planos que classificam títulos 
mantidos até o vencimento (curva) e demonstrá-lo na Demonstração do Ativo Líquido do Plano de Benefícios - DAL, conforme es-
tabelece a Resolução CNPC nº 16, de 19 de nov. 2014 e Instrução PREVIC nº 25, de 17/12/2015.
 
O equilíbrio técnico ajustado passou a ser à base de cálculo para a apuração do resultado para destinação e utilização de superá-
vit técnico ou para o equacionamento de déficit técnico dos planos de benefícios de caráter previdenciário, dependendo do caso.
 
A Resolução CNPC nº 22, de 25/11/2015, estabeleceu critérios diferenciados para equacionamento de déficits e destinação/utili-
zação de superávit, em função do horizonte de tempo dos fluxos de caixa de cada plano de benefícios (duration do passivo atuarial). 
Para o déficit, o limite é dado pela fórmula (duration – 4) x 1% x reserva matemática. Para destinação ou utilização de superávit, 
o limite é dado pela fórmula (10% + (duration x 1%)) x reserva matemática.
 
A duration do passivo do plano e a zona de equilíbrio para o caso de déficit técnico e de superávit é de:

A evolução do equilíbrio técnico ajustado acumulado, bem como o índice de Solvência, nos últimos dois exercícios, está a 
seguir demonstrada:

Desta forma, nos referidos exercícios não existem a obrigatoriedade de elaboração e aprovação de plano de equacionamento 
de déficit técnico ou para destinação/utilização de superávit técnico.

Apuração do resultado

                                                                                                

DEScRIÇÃO 2015 2014

Duration do Passivo 12,81 13,00

Zona de Equilíbrio
 Superávit 22,81% 23,00%

 Déficit -8,81% -9,00%

                                                                              (Em milhares de R$)

DEScRIÇÃO 2015 2014

 Superávit - -

 Déficit (94.618) (124.210)

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Plano cBSPREV Namisa

Desenhado exclusivamente para os colaboradores da Nacional Minérios S/A, o Plano CBSPREV Namisae foi lançado em 2012. 
Estruturado sob a forma de Contribuição Definida, em 31 de dezembro de 2015 o plano contava com 1.595 participantes.

Patrimônio social (R$ mil): 11.889

contribuições (R$ mil): 2.454

Pagamento de benefícios e resgates (R$ mil): 1.810

Rentabilidade Líquida em 2015: 12,95%

Resultado do exercício (R$ mil): 0

        

Desde a sua criação, o Plano CBSPREV Namisa está sendo administrado com os recursos aportados inicialmente pelo patro-
cinador. Há previsão regulamentar de cobrança de taxa de carregamento para suportar as despesas administrativas, porém, 
em 2016, essas despesas continuarão sendo custeadas pelo retorno dos investimentos do plano e pela valorização do Fundo 
Administrativo.

Devido às características do plano, não há déficit ou superávit contabilizados e a evolução da Provisão Matemática foi reflexo do 
aumento da massa de participantes e da rentabilidade dos ativos, repassada diretamente ao Saldo de Conta dos participantes.

Confira a seguir as hipóteses atuariais vigentes para o plano:

PLANO cBSPREV NAMISA

Descrição Hipótese Fundamentação

Indexador do Plano para Reajuste dos Benefícios - Índice 
oficial de inflação para compor a Meta Atuarial do plano. IPCA

A hipótese adotada tem como base a previsão de 
reajuste de benefício vigente no regulamento do 
plano.

¹ Alocação ótima obtida por meio de estudo de gestão integrada de ativos e passivos do plano, contido em sua Política de Investimentos. | ² Limites estabelecidos na Política 
de Investimentos do plano. 

ALOcAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO, ENqUADRAMENTO à POLÍTIcA DE INVESTIMENTOS, RENTABILIDADE E BENcHMARk

Segmento
Alocação dos            
Investimentos

Enquadramento à Política                        
de Investimentos

Rentabilidade

Plano Benchmark

R$ mil % Objetivo1 Mínima2 Máxima2 % %

Consolidado 11.773 100 % % % 13,166 15,101 IPCA + 4% a.a.

Renda Fixa 11.773 100 77,7 47 100 13,166 13,533 102% SELIC

Renda Variável 0 0 22,3 0 30 - -12,409 IBrX

Investimentos Estruturados 0 0 0 0 10 - 17,314 IPCA + 6% a.a.

Investimentos no Exterior 0 0 0 0 5 - - -

Investimentos Imobiliários 0 0 0 0 8 - - -

Operações com Participantes 0 0 0 0 15 - 15,101 IPCA + 4% a.a.

Fundo Administrativo

Situação Atuarial

Hipóteses Atuariais

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais

1.593

2

Ativos*

Assistidos

DISTRIBUIÇÃO
DOS PARTIcIPANTES

*Considera os Participantes Vinculados e Autopatrocinados.

http://www.cbsprev.com.br/PlanosDeBeneficios/sobreoplano/5
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Taxa Real de Juros - Utilizada para mensurar a reserva 
necessária para cobertura dos benefícios futuros. 4% a.a.

A hipótese deve considerar a ótica de longo prazo 
e as expectativas futuras quanto às taxas de re-
muneração dos títulos públicos. Logo, de acordo 
com o cenário econômico atual, é aceitável que 
a hipótese de juros para a avaliação atuarial dos 
compromissos do plano seja a adotada.

Projeção de Crescimento Real de Salário - Reflete a ex-
pectativa do patrocinador em relação à evolução futura 
da média dos salários ao longo da carreira do colaborador.

1% a.a.

A hipótese reflete a política de Recursos Huma-
nos do patrocinador, no que diz respeito à política 
de reconhecimento de mérito e promoções dos 
colaboradores.

Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano - 
Reflete o crescimento real dos benefícios acima da inflação.

(*)Aplicável aos benefícios pagos sob a forma de Renda 
Mensal Vitalícia.

Não aplicável. Não aplicável.

Fator de determinação do valor real ao longo do tem-
po (salários, benefícios dos planos e INSS) - É calculado 
em função do nível de inflação estimado e do número 
de reajustes dos salários, que ocorrerão durante os 
próximos 12 meses.

97,5%

Essa hipótese reflete a perda média do poder aqui-
sitivo verificada entre dois períodos de reajuste, 
decorrente do efeito inflacionário, determinado no 
longo prazo como sendo de 5,7% ao ano, consi-
derando o mesmo cenário estratégico de 2015.

Hipótese sobre a Rotatividade - Reflete a hipótese de o 
participante sair do plano antes de requerer o benefício. 0%

A hipótese adotada foi definida com base na Polí-
tica de Recursos Humanos do patrocinador, ajus-
tada, pois é preciso registrar que, no mercado de 
fundos de pensão, o termo rotatividade refere-se 
às taxas de desligamento da empresa por causas 
diferentes de morte, invalidez ou aposentadoria.

Tábua de Mortalidade Geral - Reflete a expectativa de 
sobrevida do participante válido.

AT 2000 segregada 
por sexo.

A tábua utilizada é segregada por sexo. A tábua 
de mortalidade utilizada para avaliação atuarial do 
plano está de acordo com a Resolução CGPC nº 
18/2006, que determina que as tábuas de mor-
talidade geral adotadas pelas Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar apresentem expec-
tativa de vida completa igual ou superior àquelas 
resultantes da aplicação da tábua AT-83.

Tábua de Mortalidade de Inválidos - Reflete a expectativa 
de sobrevida do participante inválido.

Winklevoss ajusta-
da, com redução 
das suas probabili-
dades de morte em 
1% em todas as 
idades.

Considerando que no Brasil não existe experiência 
suficiente para a apuração de uma tábua de mor-
talidade específica para fundos de pensão que sir-
va de base para a escolha de uma tábua que possa 
ser considerada mais adequada, a entidade optou 
por adotar a Winklevoss, amplamente adotada no 
mercado de previdência complementar, com suas 
probabilidades ajustadas para refletir a realidade 
da CBS.

Tábua de Entrada em Invalidez - Reflete a probabilidade 
de um participante válido se invalidar. Light Média

A hipótese de entrada em invalidez foi alterada em 
relação à Avaliação Atuarial do exercício anterior, 
passando da Tábua Mercer Disability agravada em 
100% segregada por sexo para a Tábua Light Mé-
dia para ambos os sexos, por se mostrar mais 
adequada à massa de Participantes da CBS, con-
forme testes estatísticos realizados no estudo de 
aderência das hipóteses e premissas atuariais.

Composição das Famílias de Pensionistas

- Participantes 
assistidos:composi-
ção familiar real. 
 - Participantes 
ativos: 95% são 
casados, sendo a 
mulher quatro anos 
mais nova que o 
homem.

Utiliza a idade real dos participantes que recebem um 
dos benefícios previstos no regulamento do plano.

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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A Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (DMAL) por plano de benefícios destina-se a evidenciar a composição dos elementos que provocaram as alterações 
ocorridas no ativo líquido do plano de benefícios, bem como possibilita avaliar a evolução desses elementos e do próprio ativo líquido. Seus valores estão expressos 
em moeda das respectivas datas e incluem: 

- Saldo do ativo líquido no início do exercício; 
- Adições do ativo líquido; 
- Deduções do ativo líquido; 
- Acréscimos e decréscimos no ativo líquido; 
- Operações transitórias; 
- Saldo do ativo líquido no final do exercício; 
- Valores dos fundos não previdenciais: administrativos e de investimentos.

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido do Plano cBSPREV Namisa                                                                               (R$ Mil)

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DEScRIÇÃO 2015 2014 Variação 
(%)

A) Ativo Líquido - início do exercício 9.799 6.111 60,35

1. Adições 3.750 4.625 (18,92)

(+) Contribuições 2.454 3.985 (38,42)

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 1.296 640 102,50

2. Destinações (1.810) (937) 93,17

(-) Benefícios (1.810) (937) 93,17

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 1.940 3.688 (47,40)

(+/-) Provisões Matemáticas 1.746 2.913 (40,06)

(+/-) Fundos Previdenciais 194 775 (74,97)

4. Operações Transitórias - - -

(+/-) Operações Transitórias - - -

B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) 11.739 9.799 19,80

C) Fundos não Previdenciais (38) (43) (11,63)

(+/-) Fundos Administrativos (38) (43) (11,63)

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Demonstração do Ativo Líquido do Plano cBSPREV Namisa                                                                                                (R$ Mil)

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DEScRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

1. Ativos 11.946 10.016 19,27

Disponível 23 2 1.050,00

Recebível 150 207 (27,54)

Investimento 11.773 9.807 20,05

Fundos de Investimento 11.773 9.806 20,06

Outros Realizáveis - 1 (100,00)

2. Obrigações 57 29 96,55

Operacional 57 29 96,55

3. Fundos não Previdenciais 150 188 (20,21)

Fundos Administrativos 150 188 (20,21)

4. Resultados a Realizar - - -

5. Ativo Líquido (1-2-3-4) 11.739 9.799 19,80

Provisões Matemáticas 10.423 8.677 20,12

Fundos Previdenciais 1.316 1.122 17,29

O ativo líquido de um plano de benefícios é o valor resultante da subtração de ativo total menos passivo e fundos não previdenciais. Sua apuração tem como objetivo 
possibilitar a avaliação do grau de cobertura dos compromissos atuariais do plano, representados pelas provisões [reservas] matemáticas e fundos previdenciais, 
pelo ativo líquido. 
A Demonstração do Ativo Líquido (DAL) destina-se a evidenciar esse grau de cobertura e a evolução dos componentes patrimoniais do plano de benefícios. Seus valores 
estão expressos em moeda das respectivas datas e incluem:

- Saldos dos grupos de contas do ativo; 
- Saldos dos grupos de contas do passivo (operacional e contingencial);  
- Saldos dos fundos não previdenciais: administrativos e de investimentos; 
- Resultado a realizar; e 
- Saldo do ativo líquido no final do exercício.

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Demonstração do Plano de Gestão Administrativa do Plano cBSPREV Namisa                                                                   (R$ Mil)

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DEScRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 188 231 (18,61)

1. Custeio da Gestão Administrativa 69 69 -

1.1. Receitas                        69 69 -

Custeio Administrativo dos Investimentos                      35    28 25,00

Receitas Diretas                       6    5 20,00

Resultado Positivo Líquido dos Investimentos                          27 36 (25,00)

Outras Receitas 1 - -

    2. Despesas Administrativas                  (103)    (93) 10,75

2.1. Administração Previdencial                      (82)  (78) 5,13

2.1.1. Despesas Comuns                   (62)   (61) 1,64

2.1.2. Despesas Específicas                     (20)   (17) 17,65

Serviços de terceiros                 (5)        (3) 66,67

Despesas gerais                     (12)  (13) (7,69)

Depreciações e amortizações                    (1)     (1) -

Tributos                 (2)      - -

2.2. Administração dos Investimentos           (21)            (15) 40,00

2.2.1. Despesas Comuns               (20)      (15) 33,33

2.2.2. Despesas Específicas                       (1)  - -

Tributos                (1)         - -

3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas (4) (19) (78,95)

4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios                           -   - -

5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos                   -    - -

6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5) (38) (43) (11,63)

7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)                       (38) (43) (11,63)

8. Operações Transitórias                        -      - -

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8) 150 188 (20,21)

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Demonstração das Provisões Técnicas do Plano cBSPREV Namisa                                                                                      (R$ Mil)

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DEScRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

Provisões Técnicas (1+2+3+4) 11.796 9.828 20,02

1. Provisões Matemáticas 10.423 8.677 20,12

1.1. Benefícios Concedidos 94 - -

Contrituição Definida 94 - -

1.2. Benefício a Conceder 10.329 8.677 19,04

Contrituição Definida 10.329 8.677 19,04

Saldo de contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es) 4.275 3.765 13,55

Saldo de contas - parcela participantes 6.054 4.912 23,25

2. Equilíbrio Técnico - - -

3. Fundos 1.316 1.122 17,29

3.1. Fundos Previdenciais 1.316 1.122 17,29

4. Exigível Operacional 57 29 96,55

4.1. Gestão Previdencial 54 22 145,45

4.2. Investimentos - Gestão Previdencial 3 7 (57,14)

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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¹ Alocação ótima obtida por meio de estudo de gestão integrada de ativos e passivos do plano, contido em sua Política de Investimentos.  |  ² Limites estabelecidos na Políti-
ca de Investimentos do plano. 

Plano cBSPREV 

Lançado em setembro de 2013, o Plano CBSPREVe foi estruturado sob a forma de Contribuição Definida. Em 31 de dezem-
bro de 2015, contava com 4.419 participantes, sendo todos ainda ativos.

Patrimônio social (R$ mil): 16.808

contribuições (R$ mil): 10.686

Pagamento de benefícios e resgates (R$ mil): 627

Rentabilidade Líquida em 2015: 12,70%

Resultado do exercício (R$ mil): 0

Fundo Administrativo

O Plano CBSPREV está em fase inicial, por isso, para constituição do Fundo Administrativo, além do aporte inicial realizado 
pelo patrocinador no momento da criação do plano, é cobrada, mensalmente, a título de taxa de carregamento, 4% sobre as 
contribuições normais feitas pelo participante e pelo patrocinador.

Situação atuarial

Devido às características do plano, não há déficit ou superávit contabilizados e a evolução da Provisão Matemática foi reflexo do 
aumento da massa de participantes e da rentabilidade dos ativos, repassada diretamente ao Saldo de Conta dos participantes.

Hipóteses atuariais

Por se tratar de um Plano CD “Puro”, ressaltamos que as hipóteses atuariais não são utilizadas para apuração das obriga-
ções do plano junto aos seus participantes.

ALOcAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO, ENqUADRAMENTO à POLÍTIcA DE INVESTIMENTOS, RENTABILIDADE E BENcHMARk

Segmento
Alocação dos            
Investimentos

Enquadramento à Política                        
de Investimentos

Rentabilidade

Plano Benchmark

R$ mil % Objetivo1 Mínima2 Máxima2 % %

Consolidado 15.474 100 % % % 13,166 15,101 IPCA + 4% a.a.

Renda Fixa 15.474 100 88,7 57 100 13,166 13,533 102% SELIC

Renda Variável 0 0 11,3 0 20 - -12,409 IBrX

Investimentos Estruturados 0 0 0 0 10 - 17,314 IPCA + 6% a.a.

Investimentos no Exterior 0 0 0 0 5 - - -

Investimentos Imobiliários 0 0 0 0 8 - - -

Operações com Participantes 0 0 0 0 15 - - IPCA + 4% a.a.

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais

4.419

0

Ativos*

Assistidos

DISTRIBUIÇÃO
DOS PARTIcIPANTES

*Considera os Participantes Vinculados e Autopatrocinados.

http://www.cbsprev.com.br/PlanosDeBeneficios/sobreoplano/6
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A Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (DMAL) por plano de benefícios destina-se a evidenciar a composição dos elementos que provocaram as alterações 
ocorridas no ativo líquido do plano de benefícios, bem como possibilita avaliar a evolução desses elementos e do próprio ativo líquido. Seus valores estão expressos em 
moeda das respectivas datas e incluem: 

- Saldo do ativo líquido no início do exercício; 
- Adições do ativo líquido; 
- Deduções do ativo líquido; 
- Acréscimos e decréscimos no ativo líquido; 
- Operações transitórias; 
- Saldo do ativo líquido no final do exercício; 
- Valores dos fundos não previdenciais: administrativos e de investimentos.

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido do Plano cBSPREV                                                                                         (R$ Mil)

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DEScRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

A) Ativo Líquido - início do exercício 4.640 254 1.726,77

1. Adições 11.762 4.628 154,15

(+) Contribuições 10.686 4.463 139,44

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 1.076 165 552,12

2. Destinações (1.015) (242) 319,42

(-) Benefícios (627) (83) 655,42

(-) Custeio Administrativo (388) (159) 144,03

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 10.747 4.386 145,03

(+/-) Provisões Matemáticas 10.196 4.319 136,07

(+/-) Fundos Previdenciais 551 67 722,39

4. Operações Transitórias - - -

(+/-) Operações Transitórias - - -

B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) 15.387 4.640 231,62

C) Fundos não Previdenciais 405 176 130,11

(+/-) Fundos Administrativos 405 176 130,11

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Demonstração do Ativo Líquido do Plano cBSPREV                                                                                                             (R$ Mil)

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DEScRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

1. Ativos 16.904 5.700 196,56

Disponível 1 2 (50,00)

Recebível 1.421 1.033 37,56

Investimento 15.482 4.665 231,88

Fundos de Investimento 15.474 4.655 232,42

Outros Realizáveis 8 10 (20,00)

2. Obrigações 96 44 118,18

Operacional 96 44 118,18

3. Fundos não Previdenciais 1.421 1.016 39,86

Fundos Administrativos 1.421 1.016 39,86

4. Resultados a Realizar - - -

5. Ativo Líquido (1-2-3-4) 15.387 4.640 231,62

Provisões Matemáticas 14.769 4.573 222,96

Fundos Previdenciais 618 67 822,39

O ativo líquido de um plano de benefícios é o valor resultante da subtração de ativo total menos passivo e fundos não previdenciais. Sua apuração tem como objetivo 
possibilitar a avaliação do grau de cobertura dos compromissos atuariais do plano, representados pelas provisões [reservas] matemáticas e fundos previdenciais, 
pelo ativo líquido. 
A Demonstração do Ativo Líquido (DAL) destina-se a evidenciar esse grau de cobertura e a evolução dos componentes patrimoniais do plano de benefícios. Seus valores 
estão expressos em moeda das respectivas datas e incluem:

- Saldos dos grupos de contas do ativo; 
- Saldos dos grupos de contas do passivo (operacional e contingencial);  
- Saldos dos fundos não previdenciais: administrativos e de investimentos; 
- Resultado a realizar; e 
- Saldo do ativo líquido no final do exercício.

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Demonstração do Plano de Gestão Administrativa do Plano cBSPREV                                                                                 (R$ Mil)

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DEScRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior                    1.016 840 20,95

1. Custeio da Gestão Administrativa          569             301 89,04

1.1. Receitas                       569  301 89,04

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial                     389    165 135,76

Custeio Administrativo dos Investimentos                      41    12 241,67

Receitas Diretas                            7 4 75,00

Resultado Positivo Líquido dos Investimentos               132         120 10,00

    2. Despesas Administrativas (157) (104) 50,96

2.1. Administração Previdencial                 (130)    (99) 31,31

2.1.1. Despesas Comuns                      (84) (56) 50,00

2.1.2. Despesas Específicas                     (46)  (43) 6,98

Serviços de terceiros                        (31)   - -

Tributos            (15)         (43) (65,12)

2.2. Administração dos Investimentos                     (27)  (5) 440,00

2.2.1. Despesas Comuns                       (22)  (5) 340,00

2.2.2. Despesas Específicas                  (5)       - -

Tributos                         (5) - -

3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas (7) (15) (53,33)

4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios                          - (6) (100,00)

5. Resultados Negativo Líquido dos Investimentos                      - - -

6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)                       405 176 130,11

7. Constituição/Reversão do Fundo Adminstrativo (6)                        405 176 130,11

8. Operações Transitórias - - -

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8) 1.421 1.016 39,86

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Demonstração das Provisões Técnicas do Plano cBSPREV                                                                                                  (R$ Mil)

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DEScRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

Provisões Técnicas (1+2+3+4) 15.483 4.684 230,55

1. Provisões Matemáticas 14.769 4.573 222,96

1.1. Benefícios Concedidos - - -

1.2. Benefício a Conceder 14.769 4.573 222,96

Contrituição Definida 14.769 4.573 222,96

Saldo de contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es) 6.647 2.043 225,35

Saldo de contas - parcela participantes 8.122 2.530 221,03

2. Equilíbrio Técnico - - -

3. Fundos 618 67 822,39

3.1. Fundos Previdenciais 618 67 822,39

3.2. Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial - - -

4. Exigível Operacional 96 44 118,18

4.1. Gestão Previdencial 80 35 128,57

4.2. Investimentos - Gestão Previdencial 16 9 77,78

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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cBS Previdência: principais indicadores

Balanço Patrimonial consolidado                                                                                                                                     (R$ Mil) 

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

A T I V O 2015 2014

 DISPONÍVEL              351            244

 REALIZÁVEL Nota 5.I            4.571.145     4.235.045

 Gestão Previdencial            1.025             703

 Gestão Administrativa                       2.069 1.902

 Investimentos           4.568.051   4.232.440

 Ações                  80.572    71.358

 Fundos de Investimento                4.199.069 3.895.911

 Investimentos Imobiliários               188.259     167.998

 Empréstimos e Financiamentos      99.376                96.918

 Depósitos Judiciais/Recursais                       775    255

 Outros Realizáveis - -

 PERMANENTE Nota 5.II                  444        698

 Imobilizado                          258  330

 Intangível                   186        368

 Diferido                              - -

TOTAL DO ATIVO 4.571.940 4.235.987

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Balanço Patrimonial consolidado                                                                                                                                      (R$ Mil)

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

PASSIVO 2015 2014

 EXIGÍVEL OPERACIONAL Nota 5.III         9.844              10.096

 Gestão Previdencial                6.559         5.353

 Gestão Administrativa                      2.007   3.591

 Investimentos                        1.278 1.152

 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL Nota 5.III                    18.551   19.766

 Gestão Previdencial                       7.628  8.518

 Gestão Administrativa                    10.792   11.117

 Investimentos                     131       131

 PATRIMÔNIO SOCIAL Nota 5.IV           4.543.545       4.206.125

 Patrimônio de Cobertura do Plano          4.213.600        3.921.915

Provisões Matemáticas     4.308.218             4.037.462

Benefícios Concedidos           3.354.506       3.263.750

Benefícios a Conceder          1.113.392        1.088.463

(-) Provisões Matemáticas a Constituir               (159.680)    (314.751)

Equilíbrio Técnico               (94.618)      (115.547)

Resultados Realizados                 (94.618)    (115.547)

Superávit Técnico Acumulado                     - -

(-) Déficit Técnico Acumulado (94.618)    (115.547)

 Fundos       329.945              284.210

Fundos Previdenciais           248.022          214.983

Fundos Administrativos                    66.806   55.981

Fundos dos Investimentos                     15.117  13.246

TOTAL DO PASSIVO 4.571.940 4.235.987

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Demonstração da Mutação do Patrimônio Social                                                                                                              (R$ Mil)

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DEScRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

A) Patrimônio Social - início do exercício 4.206.125      4.055.989 3,70

1. Adições    683.014  498.547 37,00

(+)  Contribuições Previdenciais     89.719      78.941 13,65

(+)  Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 562.895       393.120 43,19

(+)  Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial          1.226      902 35,92

(+)  Receitas Administrativas       19.261 17.989 7,07

(+)  Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa    7.812         6.655 17,39

(+)  Reversão Líquida de Contingências - Gestão Administrativa       230             - -

(+)  Constituição de Fundos de Investimentos            1.871 940 99,04

2. Destinações (345.594)     (348.411) (0,81)

(-)  Benefícios (329.116)    (330.337) (0,37)

(-)  Despesas Administrativas (16.478)       (14.846) 10,99

(-)  Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa    -       (3.228) (100,00)

3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)      337.420   150.136 124,74

(+/-) Provisões Matemáticas 270.756 173.649 55,92

(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício 20.929 (20.051) (204,38)

(+/-) Fundos Previdenciais 33.039 (10.972) (401,12)

(+/-) Fundos Administrativos 10.825 6.570 64,76

(+/-) Fundos dos Investimentos 1.871 940 99,04

4. Operações Transitórias                    - - -

(+/-)  Operações Transitórias                     - - -

B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4) 4.543.545 4.206.125 8,02

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (consolidada)                                                                                        (R$ Mil)

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DEScRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 55.981                   49.411 13,30

1. Custeio da Gestão Administrativa               27.073    24.644 9,86

1.1. Receitas                27.073    24.644 9,86

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial           1.706  1.569 8,73

Custeio Administrativo dos Investimentos                13.357   12.592 6,08

Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos      197            187 5,35

Receitas Diretas                    3.835 3.482 10,14

Resultado Positivo Líquido dos Investimentos              7.812      6.655 17,39

Outras Receitas                    166     159 4,40

    2. Despesas Administrativas    (16.478)            (14.840) 11,04

2.1. Administração Previdencial         (8.584)         (7.580) 13,25

Pessoal e encargos       (4.926)        (4.871) 1,13

Treinamentos/congressos e seminários                   (41)    (36) 13,89

Viagens e estadias                    (133)   (92) 44,57

Serviços de terceiros              (1.379)  (1.214) 13,59

Despesas gerais          (907)           (887) 2,25

Depreciações e amortizações               (158)       (184) (14,13)

Tributos                  (943) (209) 351,20

Outras Despesas (97) (87) 11,49

2.2. Administração dos Investimentos    (7.894)         (7.260) 8,73

Pessoal e encargos              (5.109)    (4.740) 7,78

Treinamentos/congressos e seminários                (37)     (34) 8,82

Viagens e estadias                    (109)  (90) 21,11

Serviços de terceiros      (1.205)            (1.191) 1,18

Despesas gerais             (690)        (767) (10,04)

Depreciações e amortizações         (158)     (208) (24,04)

Tributos (525) (151) 247,68

Outras Despesas (61) (79) (22,78)

3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas 230 (3.228) (107,13)

4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios - (6) (100,00)

5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos                        - - -

6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)                  10.825 6.570 64,76

7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)              10.825      6.570 64,76

8. Operações Transitórias                          -   - -

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8) 66.806 55.981 19,34

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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DEScRIÇÃO

EXERcÍcIOS DE 2015

Plano              
35%

Plano                  
Suplementação

Plano Milênio Plano               
cBSPREV           

Namisa

Plano              
cBSPREV PGA

Carteira 1 (I) Carteira 2 (II)

1. Despesas admi-
nistrativas indi-
retas dos investi-
mentos no PGA 

826.392,77 3.523.187,06 2.657.952,47 1.315.825,10 21.907,73 29.095,82 -

1.1. Pessoal e 
Encargos 437.491,70 2.185.205,78 1.645.226,40 814.472,87 12.179,67 14.488,35 -

1.2. Treinamentos/
Congressos e 
Seminários

3.174,39 15.867,62 11.940,68 5.911,26 89,24 106,16 -

1.3. Viagens e 
Estadias 9.308,47 46.469,31 34.998,85 17.326,25 257,34 306,12 -

1.4. Serviços de 
Terceiros 102.446,59 517.557,22 386.765,88 191.469,28 3.275,10 3.895,90 -

1.5. Despesas 
Gerais 58.519,64 295.639,45 221.303,30 109.556,68 1.870,81 2.225,43 -

1.6. Depreciações 
e Amortizações 13.425,98 67.827,65 50.686,97 25.092,70 429,23 510,56 -

1.7. Tributos 99.552,70 183.374,00 157.194,11 77.819,29 1.502,06 5.247,02 -

1.8. Outras 
Despesas de 
Investimentos                
contabilizadas    
no PGA

5.550,45 26.183,83 19.650,99 9.728,26 165,84 198,27 -

1.9. Contingências 96.922,85 185.062,20 130.185,29 64.448,51 2.138,44 2.118,01 -

2. Despesas Admi-
nistrativas diretas 
dos investimentos

(7.011.025,45) (32.117.379,34) (25.957.751,07) (12.246.483,53) (6.443,91) (8.340,73) (44.834,19)

2.1. Honorários 
Advocatícios 
- recuperação           
de investimentos

- - - - - - -

2.2. Despesas 
de Imóveis (IPTU, 
Manutenção, Taxa 
Adm e Outras)

(6.929.920,36) (31.945.074,32) (25.804.373,82) (12.130.396,47) - - -

2.3. Despesas 
Bancárias - - - - - - -

2.4. Taxa de Admi-
nistração/Gestão (9.793,17) (49.198,50) (35.643,28) (17.558,48) (304,26) (270,50) (1.998,13)

2.5. Outras Des-
pesas Adminis-
trativas Diretas     
dos investimentos

- - - - - - -

2.6. Auditoria 
Externa (995,29) (2.561,47) (2.011,42) (14.940,75) (2.077,67) (2.730,98) (10.829,18)

2.7. Custódia/
Controladoria (71,45) (175,48) (2.958,27) (1.307,68) - - (36,44)

2.8. Corretagens - - - (594,78) - - -

2.9. Taxa de Fis-
calização da CVM (42.599,42) (51.805,44) (52.620,37) (46.049,28) (3.090,96) (4.062,89) (15.832,32)

2.10. SELIC e 
CETIP (23.081,02) (62.778,88) (53.625,76) (30.301,64) (450,96) (592,77) (14.163,04)

2.11. Outras 
Despesas debita-
das nos Fundos de 
Investimentos

(4.564,73) (5.785,25) (6.518,16) (5.334,44) (520,07) (683,60) (1.975,07)

Total dos Custos 
da Administração                        
dos Investimentos 
(1 + 2)

(6.184.632,68) (28.594.192,28) (23.299.798,60) (10.930.658,43) 15.463,82 20.755,09 (44.834,19)

(I) Carteira 1: composta pelos participantes Ativos e Aposentados optantes pela modalidade Renda Financeira (%FGB).
(II) Carteira 2: composta pelos participantes Aposentados optantes pela modalidade Renda Mensal Vitalícia (BD).

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Rentabilidade Bruta e Líquida de cada um dos segmentos de aplicação dos planos de benefícios e do PGA

RENTABILIDADE BRUTA                        
POR SEGMENTO

Plano            
35%

Plano                     
Suplementação

Plano Milênio Plano                   
cBSPREV         

Namisa

Plano                   
cBSPREV PGA

carteira 1 (I) carteira (II)

Renda Fixa 16,22% 16,48% 12,66% 0,85% 13,21% 13,27% 0,00%

Renda Variável -22,02% -22,02% -15,12% -22,02% 0,00% 0,00% -22,02%

Multimercado 0,00% 0,00% 9,81% 15,83% 0,00% 0,00% 12,17%

Investimentos Imobiliários  74,95% 74,95% 75,08% 74,66% 0,00% 0,00% 0,00%

Operações com Participantes 21,88% 21,34% 22,54% 25,03% 0,00% 0,00% 0,00%

Outros Investimentos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Rentabilidade dos Investimentos 
Bruta - Consolidado 18,52% 18,71% 12,25% 17,04% 13,27% 13,27% 13,85%

RETORNO DOS INVESTIMENTOS 
LÍqUIDO POR SEGMENTO

Plano         
35%

Plano                  
Suplementação

Plano Milênio Plano              
cBSPREV        

Namisa

Plano            
cBSPREV PGA

carteira 1 (I) carteira (II)

Renda Fixa 15,84% 16,24% 12,29% 0,82% 12,89% 12,70% 0,00%

Renda Variável -22,28% -22,14% -15,43% -22,43% 0,00% 0,00% -22,03%

Multimercado 0,00% 0,00% 9,43% 15,27% 0,00% 0,00% 12,10%

Investimentos Imobiliários 22,18% 22,31% 22,23% 21,80% 0,00% 0,00% 0,00%

Operações com Participantes 21,32% 20,98% 21,84% 24,21% 0,00% 0,00% 0,00%

Outros Investimentos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Rentabilidade dos Investimentos 
Líquida - Consolidado 16,03% 16,52% 9,91% 14,53% 12,95% 12,70% 13,76%

DEScRIÇÃO Plano 35% Plano                  
Suplementação

Plano Milênio Plano               
cBSPREV        

Namisa

Plano             
cBSPREV PGA

carteira 1 (I) carteira (II)

Meta Atuarial 14,85% 14,85% 15,41%   

Índice de Referência   15,41%  14,89% 14,89% 14,89%

(I) Carteira 1: composta pelos participantes Ativos e Aposentados optantes pela modalidade Renda Financeira (%FGB).
(II) Carteira 2: composta pelos participantes Aposentados optantes pela modalidade Renda Mensal Vitalícia (BD).

As Notas Explicativase estão disponíveis no site da CBS Previdência (www.cbsprev.com.br).

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Documentos disponíveis no site

Os documentos listados abaixo, relativos ao exercício de 2015e, podem ser consultados no site da CBS Previdência:

• Balanço Patrimonial e respectivas Notas Explicativas
• Demonstração da Mutação do Patrimônio Social
• Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefício
• Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
• Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidado
• Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por Plano
• Demonstração das Obrigações Atuariais por Plano de Benefício
• Política de Investimentos
• Demonstrativo de Investimentos
• Demonstrativo das informações segregadas sobre as despesas dos planos de benefícios
• Pareceres atuariais sintéticos
• Pareceres dos Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo

Para solicitar a versão impressa destes documentos, envie um e-mail para cbsatendimento@cbsprev.com.br ou ligue para a 
Central de Atendimento Telefônico (08000 26 81 81).

http://www.cbsprev.com.br/Publicacoes/InformacoesFinanceiras
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