
 

 



RELATÓRIO SOCIAL 2010 
 

 2

ÍNDICE 
 
MENSAGEM DA DIRETORIA ............................................................................................................................... 3 

UM FUTURO MELHOR É POSSÍVEL .................................................................................................................. 3 
CBS PREVIDÊNCIA: 50 ANOS CONSTRUINDO O FUTURO ............................................................................ 6 

COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO ...................................................................................................... 7 
COMO ESTÁ O SEU DINHEIRO? ......................................................................................................................... 8 

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS .............................................................................................................................. 8 
RENDAS FIXA E VARÍAVEL ..............................................................................................................................10 
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES .................................................................................................................14 
RENTABILIDADE DOS IMÓVEIS SUPERA EXPECTATIVAS ..........................................................................15 
SUA SEGURANÇA É A NOSSA META ...............................................................................................................15 

PARA CUIDAR DO SEU PATRIMÔNIO, TODO CUIDADO É POUCO ............................................................16 
SAIBA MAIS SOBRE OS IMÓVEIS DA CBS .......................................................................................................17 

SIDER SHOPPING CENTER: SEMPRE O MELHOR SHOPPING .......................................................................17 
UNIDADE CICUTA I ............................................................................................................................................19 
CONGONHAS: O NOVO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DA CBS .................................................................19 
AONDE MAIS INVESTIR? ...................................................................................................................................20 

NÓS CUIDAMOS DO SEU FUTURO AGORA .....................................................................................................20 
PLANO MILÊNIO: MANUTENÇÃO DA TAXA DE CARREGAMENTO E DO SUBSÍDIO DA 
CONTRIBUIÇÃO DE RISCO................................................................................................................................20 
PLANOS DE 35% E DE SUPLEMENTAÇÃO DA MÉDIA SALARIAL - SUSPENSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES 
NORMAIS .............................................................................................................................................................22 
PLANOS DE 35% E DE SUPLEMENTAÇÃO DA MÉDIA SALARIAL - EXTINÇÃO DA COBRANÇA DE 
CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE .....................................................................................................................22 
INFORMAÇÕES MAIS SEGURAS: AVALIAÇÕES ATUARIAIS INTERNAS ...................................................23 

CBS PREVIDÊNCIA, PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS: UMA RELAÇÃO CADA VEZ MAIS 
PRÓXIMA................................................................................................................................................................23 

CBS MAIS PERTO DE VOCÊ...............................................................................................................................23 
APOSENTADORIA SEM CRISE ..........................................................................................................................25 
O DESAFIO DE SABER OUVIR...........................................................................................................................27 
CONEXÃO COM OS PARTICIPANTES ..............................................................................................................27 
APERFEIÇOAMENTO CONSTANTE ..................................................................................................................28 
RESPOSTAS NO TEMPO CERTO ........................................................................................................................28 

CBS PREVIDÊNCIA: DE MÃOS DADAS COM A COMUNIDADE....................................................................29 
CBS PRESENTE NA COMUNIDADE ..................................................................................................................29 
POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL ..............................................................................30 

QUALIDADE E CONTROLE: MUITO ALÉM DA TEORIA ...............................................................................30 
RECERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008 ......................................................................................................................30 
COMO GERENCIAR OS PROJETOS DA ENTIDADE? .......................................................................................31 
POLÍTICA DE PREVENÇÃO, DETECÇÃO E COMBATE A FRAUDES .............................................................31 
6. º CICLO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS ...........................................................................................................32 
4.ª CERTIFICAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS .............................................................................................32 
CASO DE SUCESSO .............................................................................................................................................32 

2010: MAIS UM ANO DE MUITO TRABALHO E SUPERAÇÃO .......................................................................33 
SOMOS, MAIS UMA VEZ, EMPRESA CIDADÃ .................................................................................................33 
REPRESENTATIVIDADE EM ALTA...................................................................................................................33 

TECNOLOGIA A SERVIÇO DE TODOS ..............................................................................................................35 
CAPITAL HUMANO SEMPRE EM DESENVOLVIMENTO ..............................................................................35 

TRABALHO RECONHECIDO..............................................................................................................................37 
CBS PREVIDÊNCIA EM NÚMEROS ....................................................................................................................38 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELATÓRIO SOCIAL 2010 
 

 3

MENSAGEM DA DIRETORIA  
 
UM FUTURO MELHOR É POSSÍVEL 
 
Vamos viver cada vez mais. No entanto, quais são nossos sonhos de futuro? Atrás do 
que correremos para preencher o tempo extra que teremos? O que representará ser 
feliz daqui a três, quatro, cinco décadas? As respostas para estas perguntas são as 
mais variadas possíveis. Mas, independentemente do que sonhamos para o futuro, é a 
reflexão sobre essas questões que nos ajudará a pensar de forma proativa e 
transformar o tempo que virá numa época em que seja possível continuar realizando 
desejos e buscando a felicidade. 
 
Agir no presente e planejar o futuro são comportamentos que dependem da mudança 
de atitude das pessoas. E assim tem sido na CBS Previdência. Há cinco décadas, a 
entidade trabalha incansavelmente para assegurar uma aposentadoria tranquila aos 
seus milhares de participantes. Por isso, completar 50 anos em 2010 foi, para nós, 
muito mais do que comemorar um aniversário pois, a cada dia, existe um inesgotável 
estímulo de aperfeiçoamento e de superação.  
 
Agradecemos a todas as pessoas que fazem e que fizeram parte dessa história: 
participantes ativos e assistidos, beneficiários, patrocinadores, colaboradores, 
conselheiros, órgãos reguladores e fiscalizadores. Todos foram e continuarão sendo 
fundamentais em nosso processo de crescimento e amadurecimento.  
 
Além da comemoração do cinquentenário, outro fato relevante para a CBS em 2010 foi 
a realização do enquadramento das ações CSN de propriedade da entidade, na forma 
aprovada pelos órgãos competentes. Durante todo o processo, fizemos sempre 
prevalecer a nossa missão: buscar a satisfação dos participantes, assistidos e 
patrocinadores, por meio da administração eficaz e responsável dos recursos 
administrados.  
 
A partir de agora, cabe aos órgãos de direção da entidade seguir o direcionamento 
aprovado na política de investimentos de 2011 a 2015, de forma a manter a 
rentabilidade, o equilíbrio e a segurança do patrimônio dos seus milhares de 
participantes. 
 
 
Que venham os desafios. Estamos preparados para superá-los! 
 
Diretoria Executiva 
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Inscrição PREVIC):  01208
CNPJ: 32.500.613/0001-84
Localização: Região: N[  ];  NE [   ];  CO [  ];  SE [X];   S [  ];         (UF): RJ

Tipo/Natureza jurídica: [  ] fundação  [ x  ] sociedade civil sem fins lucrativos?  [   ] outra? ____________________________________________________ 

2010 Relações 2009 Relações
(R$ mil)  % (R$ mil)  %

1. Ativo total 4.164.672.705                            - 4.027.258.886                            -

2. Carteira de Investimentos 361.811.188                               100,00% 347.983.225                               100,00%

     2.1 Renda Fixa 306.599.320                               84,74% 129.396.105                               37,18%

       - Títulos públicos 285.136.079                               78,81% 109.186.875                               31,38%

       - Títulos privados 20.946.898                                 5,79% 19.407.354                                 5,58%

       - Fundos de Investimento (inclui FIDCs) 516.343                                      0,14% 801.875                                      0,23%

    2.2 Renda Variável 36.451.172                                 10,07% 201.497.926                               57,90%

    2.3 Operações Estruturadas 0,00% 0,00%

    2.4 Participações Imobiliárias 8.035.193                                   2,22% 7.064.011                                   2,03%

    2.5 Operações com Participantes (empréstimos) 10.445.452                         2,9% 9.948.345                           2,9%
    2.6 Outros 280.051                             0,1% 76.839                               0,0%
3. Patrimônio para cobertura do plano 0,00% 0,00%

4. Compromissos com benefícios (provisões) 311.918.713                               100,00% 331.625.297                               100,00%

    4.1 concedidos 202.559.359                               64,94% 217.391.588                               65,55%

    4.2 a conceder 112.759.607                               36,15% 114.233.709                               34,45%

    4.3 a constituir 0,00% 0,00%

5. Equilíbrio técnico em 31/12 60.020.789                                 19,24% 53.804.276                                 1,34%
2010 Distribuição 2009 Distribuição

(R$ mil)  % (R$ mil)  %
Receitas Totais 379.208.768                               100,00% 128.816.734                               100,00%

a. Contribuições previdenciais 53.695.358                                 14,16% 59.613.565                                 46,28%

     - participantes 30.659.303                                 8,09% 34.477.695                                 26,76%

     - patrocinadoras 23.036.054                                 6,07% 25.135.870                                 19,51%

     - instituidores -                                             0,00% -                                             0,00%

b. Contribuições extraordinárias1 -                                             0,00% -                                             0,00%

c. Receitas líquidas de Investimentos 246.236.209                               64,93% -                                             0,00%

d. Outras receitas 79.277.201                                 20,91% 69.203.169                                 53,72%

2010 Distribuição 2009 Distribuição
(R$ mil)  % (R$ mil)  %

Despesas Totais 251.574.000                               100,00% 230.873.817                               100,00%

a. Despesas previdenciais 239.277.020                               95,11% 221.139.347                               95,78%

    - Benefícios de prestação continuada 178.211.279                               70,84% 153.642.227                               66,55%

    - Benefícios de pagamento único 2.701.712                                   1,07% 62.580.976                                 27,11%

    - Outras2 58.364.029                                 23,20% 4.916.144                                   2,13%

b. Despesas administrativas 12.296.980                                 4,89% 9.734.471                                   4,22%

    - Pessoal e encargos 7.683.346                                   3,05% 6.284.702                                   2,72%

    - Treinamento 119.876                                      0,05% 66.291                                        0,03%

    - Viagens e etadias 148.921                                      0,06% 213.879                                      0,09%

    - Serviços de Terceiros 2.057.654                                   0,82% 1.485.402                                   0,64%

    - Despesas Gerais 1.854.142                                   0,74% 1.113.864                                   0,48%

    - Depreciação e amortização 269.827                                      0,11% 391.823                                      0,17%

    - Outras 163.214                                      0,06% 178.510                                      0,08%

   c. Outras despesas (relacionar) 1.756.888                                   0,70% 1.981.534                                   0,86%

Modalidade do(s) plano(s) de benefício? [ x ] Benefício Definido   [   ] Contribuição Definida  [ x ] Contribuição Variável

2 - Situação patrimonial (final de período)

3 - Origem dos recursos

4 - Aplicação dos recursos

  Balanço Social - 2010
1 - Identificação

Nome da instituição: Caixa Beneficente dos Empregados da CSN - CBS PREVIDÊNCIA

  Patrocínio:   Público [  ];   Privado [x  ].
Setor de atividade (segundo atividade da patrocinadora/instituidor rincipal):  Siderurugia

Vinculaçãodos dos planos de benefícios: [  ] patrocinados [ x ] multipatrocinados [   ] instituídos  
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2010 2009

(R$ mil) (R$ mil)
a. Alimentação 421.970                                      3,43% 300.668                                      3,09%

b. Educação 4.514                                          0,04% 2.996                                          0,03%

c. Capacitação e desenvolvimento profissional 119.876                                      0,97% 67.002                                        0,69%

d. Previdência complementar 225.686                                      1,84% 542.477                                      5,57%

e. Creche ou auxílio-creche 15.356                                        0,12% 19.023                                        0,20%

f. Saúde 213.718                                      1,74% 171.977                                      1,77%

g. Segurança e medicina no trabalho 10.102                                        0,08% 7.843                                          0,08%

h. Transporte 2.306                                          0,02% 706                                             0,01%

i. Bolsas/estágios 91.768                                        0,75% -                                             0,00%

j. Outros 244.673                                      1,99% 18.038                                        0,19%

Total - Indicadores sociais internos 1.349.969                                   10,98% 1.130.730                                   11,62%

[ ] sim, institucionalizada    

7 - Informações Populacionais

a) Nº total de participantes (em dezembro de 2010)

    - ativos
    - assistidos (aposentados)

    - beneficiários de pensão

b) Valor anual dos benefícios pagos (R$ mil)

    -  aposentadorias

    - pensões

    - auxílios

    - pecúlios

    - outros

8 - Indicadores sobre o corpo funcional

Nº total de empregados(as) ao final do período

Nº de admissões durante o período
Nº de prestadores(as) de serviço

% de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na instituição

% de cargos de chefia ocupados por mulheres

Idade média das mulheres em cargos de chefia

Salário médio das mulheres
Idade média dos homens em cargos de chefia

Salário médio dos homens

Nº de negros(as) que trabalham na instituição

% de cargos de chefia ocupados por negros(as)

Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia

Salário médio dos(as) negros(as)
Nº de brancos(as) que trabalham na instituição

Salário médio dos(as) brancos(as)

Nº de estagiários(as)

Nº de voluntários(as)

Nº portadores(as) necessidades especiais

Salário médio portadores(as) necessidades especiais

0 0

0 0

R$ R$

74 67

R$ 3.670 R$ 3.454

9 24

25,00% 25,00%

50 49

R$ 4.677 R$ 4.361

40 40

R$ 3.551 R$ 3.594

4 4

7,14% 7,32%

41 41

R$ 3.841 R$ 3.413

28 28

23,47% 23,94%

37 35

2010 2009

78 71

16 10

2.252.129                                                                 745.835

57.144.858                                                               57.504.559

153.267.482                                                             138.179.222

22.282.746                                                               21.856.763

2.661.051                                                                 2.793.042

5.219 5.418

237.608.265                                                             221.079.421

30.540 28.419
15.433 12.884

9.888 10.117

e. A entidade participa de organizações / iniciativas internacionais e 
nacionais de critérios de responsabilidade social e ambiental? Quais? 

[  ] PRI ; [  ] CDP [  ] PRI ; [  ] CDP

[  ] Pacto Global / ONU;
[  ] Princípios ABRAPP/Ethos

[  ] Pacto Global / ONU;
[  ] Princípios ABRAPP/Ethos

2010 2009

d. A entidade adota critérios de responsabilidade social e ambiental no 
acompanhamento das empresas, fundos e projetos em que investe?

[ ] sim, institucionalizada    [ ] sim, institucionalizada    

[  ] sim, não institucionalizada [  ] sim, não institucionalizada
[ ]em estudo
[ x] não

[ ]em estudo
[ x] não

c. A entidade adota critérios de responsabilidade social e ambiental em 
suas decisões de investimento?

[ ] sim, institucionalizada    

[  ] sim, não institucionalizada [  ] sim, não institucionalizada
[ ]em estudo
[ x] não

[ ]em estudo
[ x] não

b. Participação da Carteira de Invetimentos Socialmente Responsáveis no 
total de Investimentos (em relação ao saldo em 31/12).

14,6% 61,3%

Empresas: 14,57%
Fundos e projetos: ____%

Empresas: 61,26%
Fundos e projetos: ____%

6 - Contribuição para a sustentabilidade - Investimentos Socialmente 
Responsáveis 2010 2009

a. Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis - saldo em 31/121

526.754.302                                                             2.131.694.089                                                          

Empresas: R$ 526.754.302,21        
Fundos e projetos: R$ 

Empresas: R$  2.131.694.088,78         
Fundos e projetos: R$ 

5 - Indicadores sociais internos                                       (Ações e 
benefícios para os(as) funcionários(as))

% sobre 
despesas 

administrativas

% sobre despesas 
administrativas
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9 - Qualificação do corpo funcional
Nº total de empregados

      Nº de doutores(as), mestres e com especialização

      Nº de graduados(as)

      Nº de graduandos(as )

      Nº de pessoas  com ens ino médio

      Nº de pessoas  com ens ino fundamental

      Nº de pessoas  com ens ino fundamental incompl eto

      Nº de pessoas  não-alfabetizadas

Relação entre a maior e a menor remuneração

O processo de admissão de empregados(as) é:

A composição dos conselhos é:

A composição da diretoria é:

A instituição possui Comissão/Conselho de Ética extensivo para: [ x ] empregados e alta direção  [   ] só empregados [ x ] empregados e alta direção  [   ] só empregados

[x  ] todas as ações/ativiaddes [ x ] todas as ações/ativiaddes

[  ] só situações comportamentais [  ] só situações comportamentais

[   paritária  [  ] outra ___________ [  ] paritária  [  ] outra ___________

[  x] 100% patrocinadoras     [  ] 2/3 patrocinadoras [x  ] 100% patrocinadoras     [  ] 2/3 patrocinadoras

[  ] paritária  [  ] outra ___________ [  ] paritária  [  ] outra ___________

Os processos eleitorais democráticos para escolha da alta direção: [  ] não ocorrem     [  ] ocorrem regularmente [  ] não ocorrem     [  ] ocorrem regularmente

[x  ] só conselhei ros [   ] conselheiros e diretores [ x ] só para conselheiros [   ] conselheiros e diretores

[  ] 100% patrocinadoras     [x  ] 2/3 patrocinadoras [  ] 100% patrocinadoras     [ x ] 2/3 patrocinadoras

Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos e de 
responsabilidade social e ambiental:

[  ] não são considerados  [  ] não são considerados  

[ x ] são sugeridos   [ ] são exigidos [ x ] são sugeridos   [  ] são exigidos
A participação de empregados(as) no planejamento da entidade: [  ] não ocorre     [  ] ocorre em nível de chefia [  ] não ocorre     [  ] ocorre em nível de chefia

[x ] ocorre em todos os níveis [ x ] ocorre em todos os níveis

Se "sim" na questão anterior, qual? [  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual [  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual

[  ] portadores(as) de necessidades especiais [  ] portadores(as) de necessidades especiais

[  ] outros _______________________ [  ] outros _______________________

[  ] _______________________ [  ] _______________________
A entidade desenvolve alguma política ou ação de valorização da 
diversidade entre seus participantes?

[  ] sim, institucionalizada    [  ] sim, institucionalizada    
[  ] sim, não institucionalizada    [ x ] não [  ] sim, não institucionalizada    [x  ] não

A entidade desenvolve alguma política ou ação de valorização da 
diversidade em seu quadro funcional?

[  ] sim, institucionalizada    [  ] sim, institucionalizada    
[  ] sim, não institucionalizada    [ x ] não [  ] sim, não institucionalizada    [ x ] não

Se "sim" na questão anterior, qual? [  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual [  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual

[  ] portadores(as) de necessidades especiais [  ] portadores(as) de necessidades especiais

10 - Informações relevantes quanto à ética, transparência e 
responsabilidade social

2010 metas 2010

0,09 0,09

 30% por indicação 70% por seleção/concurso 30% por indicação  70% por seleção/concurso

0 0

0 0

0 0

64 58

5 4

8 8

2010 2009

77 70
0 0

 
 
 
 

CBS PREVIDÊNCIA: 50 ANOS CONSTRUINDO O FUTURO 
 
Números expressivos, estatísticas favoráveis e o reconhecimento de participantes, 
patrocinadores e outras entidades do grupo a que pertence já seriam suficientes para 
uma orgulhosa comemoração de 50 anos. Mas a verdadeira dimensão que a CBS 
Previdência festejou em 2010 se sobrepõe à excelência operacional que muitos lhe 
conferem. A entidade, por meio de seu trabalho, consegue proporcionar há meio século 
sentimentos intangíveis aos seus milhares de participantes e beneficiários: segurança, 
qualidade de vida e a certeza de um futuro melhor. 
 
Fundada no dia 17 de julho de 1960, data do sexto aniversário de Volta Redonda, a 
Caixa Beneficente dos Empregados da Companhia Siderúrgica Nacional foi criada por 
pessoas visionárias, que acreditavam que um futuro melhor era possível com garantia 
de renda. O início das atividades da CBS data de 1966, quando foram empossados os 
Conselheiros indicados pela Companhia Siderúrgica Nacional (patrocinador principal da 
entidade). Em fevereiro daquele ano, a entidade passou a funcionar efetivamente: os 
empregados e o patrocinador principal passaram a contribuir regularmente para a 
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formação de reservas. O primeiro plano de benefícios oferecido foi o 
Plano de 35% da Média Salarial. 
  
Em 1977, com a publicação da Lei n.º 6.435 – que regulamentou o funcionamento das 
entidades fechadas de previdência privada no Brasil – a CBS promoveu uma 
Assembléia Geral de Sócios para se adaptar à nova legislação. Naquele ano, foram 
aprovados o novo estatuto da entidade e o seu regulamento básico. Ainda em 1977, foi 
instituído o Plano de Suplementação da Média Salarial. Depois de cumprir as 
exigências da lei, a CBS recebeu do Ministério da Previdência e Assistência Social, em 
1979, a autorização para seu funcionamento, com a aprovação do estatuto. 
  
Cinquenta anos depois, a CBS Previdência é o quinto fundo de pensão mais antigo do 
país em funcionamento, administrando três planos de benefícios. A entidade conta 
com mais de 30 mil participantes, entre ativos, aposentados e beneficiários, e um 
patrimônio superior a R$ 4 bilhões. A folha mensal de benefícios pagos ultrapassa R$ 
14 milhões.  
 
Atualmente, a CBS registra o mais alto índice de adesão dos profissionais de 
empresas patrocinadoras, em torno de 99%. O custo operacional por associado é o 
mais baixo do mercado, graças aos elevados níveis de eficiência que a entidade 
persegue diariamente. A rentabilidade dos seus ativos está no topo do ranking do 
sistema previdenciário do país. 
 
A entidade possui ainda certificação do seu processo de gestão de benefícios 
previdenciais pela norma internacional ISO 9001, já na versão atual, a de 2008, válida 
para a sua sede, em Volta Redonda, e para a filial em São Paulo. 
 
 
COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO 
 
 

 
Tantas conquistas mereciam uma bela comemoração. E assim foi 
feito. No dia 26 de agosto, além do 
lançamento do livro “50 anos Construindo o 
Futuro”, a comemoração contou com a 
apresentação da Orquestra Sinfônica 
Jovem da Fundação CSN.  
 
O livro – que foi distribuído a todos os 

participantes da CBS – conta a história da entidade desde a 
sua fundação até hoje, fazendo um paralelo com a CSN e com as cidades ligadas à sua 
história. O livro menciona ainda fatos que marcaram o Brasil e o mundo durante o 
último meio século. 
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A apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem da Fundação CSN emocionou o público 
de mais de mil pessoas, que compareceu ao Cine Nove de Abril, em Volta Redonda. Sob 
a regência do maestro Marcelo Vizani, os músicos da Orquestra arrancaram aplausos 
dos convidados com a execução de clássicos como Mozart e Vivaldi, seguidos de “The 
Beatles Sinfônico”. 
 
COMO ESTÁ O SEU DINHEIRO? 
(Patrimônio) 
 
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
 
Atendendo a legislação, a CBS implantou, em 1.º de janeiro de 2010, o seu novo Plano 
de Contas, totalmente integrado ao sistema utilizado pela entidade – o Totalprev.  
 
A nova planificação do Plano foi pautada no consenso entre as formas de gestão, a 
natureza dos eventos e a estrutura contábil. Além da segregação do patrimônio das 
gestões previdencial e administrativa, o novo modelo de custeio da entidade inova ao 
enfocar também os planos de benefícios.  
 
Dessa forma, o novo Plano de Contas facilita a comparação com outros fundos de 
pensão, contribuindo também para tornar as informações mais claras e objetivas, 
facilitando o entendimento de patrocinadores e participantes. 
 
A gestão da CBS Previdência é reconhecida por sua eficiência e transparência. 
Fortalecendo essa credibilidade, em 2010 a entidade atualizou o regulamento do seu 
Plano de Gestão Administrativa (PGA). Criado em 2009, o documento passou por 
revisões que proporcionaram melhorias em alguns critérios e indicadores de gestão. 
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Um dos critérios alterados, por exemplo, foi o de estipular pesos com base 
no tipo de participante e esforço dispendido na atividade. Para isso foram 
consideradas as despesas administrativas previdenciais e de investimentos. Esse 
modelo está alinhado ao objetivo de tornar mais justa a distribuição dos custos, 
buscando o seu melhor acompanhamento, além de tornar as informações mais seguras 
e transparentes. 
 
Vale lembrar que o PGA tem como objetivo estabelecer regras, normas e critérios 
quanto à gestão administrativa da entidade. O documento define as fontes de 
recursos e suas destinações, além dos limites de custeio. Ou seja: o PGA estabelece 
como e quanto a CBS Previdência pode receber de recursos e qual pode ser sua 
destinação para cobrir custos administrativos.  
 
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 

(R$ Mil) 
 
 

ATIVO 2010  2009 
 

PASSIVO 2010  2009 

    
 

    
DISPONÍVEL 382 

 
193 

 
EXIGÍVEL OPERACIONAL 17.897 

 
8.566 

    
 

   Gestão Previdencial 5.506 
 

3.153 

REALIZÁVEL 4.163.429 
 

4.026.275 
 

   Gestão Administrativa 11.880 
 

4.919 

Gestão Previdencial 546.817 
 

545.852 
 

   Investimentos 511 
 

494 

Gestão Administrativa 533 
 

590 
 

    
Investimentos 3.616.079 

 
3.479.833 

 
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 11.293 

 
8.152 

   Ações 341.067  1.990.901 
 

   Gestão Previdencial 5.221  3.871 

   Fundos de Investimento 3.089.441 
 

1.318.008 
 

   Gestão Administrativa 5.326 
 

3.598 

   Investimentos Imobiliários 80.283  70.640 
 

   Investimentos 746  683 

   Empréstimos 103.149  98.275 
 

    
   Financiamentos Imobiliários 1.306 

 
1.209 

 
PATRIMÔNIO SOCIAL 4.135.482 

 
4.010.541 

   Outros Realizáveis 833  800 
 

   Patrimônio de Cobertura do Plano 3.858.327  3.719.396 

    
 

      Provisões Matemáticas 3.296.565  3.119.188 

PERMANENTE 861 
 

791 
 

         Benefícios Concedidos 2.165.029 
 

2.025.594 

   Imobilizado 398 
 

355 
 

         Benefícios a Conceder 1.131.536 
 

1.127.596 

   Intangível 130 
 

- 
 

         (-) Provisões Matemáticas a Constituir - 
 

(34.002) 

   Diferido 333 
 

436 
 

      Equilíbrio Técnico 561.762 
 

600.208 

     
         Resultados Realizados 561.762 

 
600.208 

     
         Superávit Técnico Acumulado 561.762 

 
600.208 

     
   Fundos 277.155 

 
291.145 

     
      Fundos Previdenciais 221.135 

 
236.276 

     
      Fundos Administrativos 45.289 

 
44.210 

     
      Fundos dos Investimentos 10.731  10.659 

         TOTAL DO ATIVO 4.164.672  4.027.259 
 

TOTAL DO PASSIVO 4.164.672  4.027.259 
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RENDAS FIXA E VARÍAVEL 
(Investimentos Mobiliários) 
 
Renda fixa 
 
Em 2009, a CBS Previdência adotou a estratégia de segregar os fundos de renda fixa 
por planos de benefícios. Ou seja: criou um fundo específico para o Plano de 35% e 
outro para o Plano de Suplementação da Média Salarial. Além disso, a entidade criou 
dois fundos para o Plano Milênio: um que recebeu os benefícios a conceder (AC) e 
outro que acolheu os recursos dos benefícios já concedidos (BC). Essa estratégia foi 
muito importante, pois permitiu manter os investimentos vinculados à realidade do 
passivo (compromisso) da entidade. 
 
A média da rentabilidade desses quatro  fundos de investimento  em 2010 foi de 
12,12%. 
 
Renda variável 
 
A rentabilidade das carteiras dos planos de benefícios da CBS Previdência foi menor 
em 2010 do que em 2009. Isso ocorreu porque em 2009 houve uma expressiva 
valorização do mercado de ações brasileiro, com o Ibovespa valorizando 82,64% no 
ano e as ações CSN registrando 107,78% de crescimento. Estes fatos não se 
repetiram em 2010, por conta da grande volatilidade do mercado de ações do país.  
Em 2010, o Ibovespa apresentou o modesto resultado de 1,04%. Já a rentabilidade 
das ações CSN na carteira dos planos da CBS foi de 2,12%, resultado do recebimento 
de dividendos e de juros sobre capital próprio, além da venda decorrente do processo 
de enquadramento dessas ações, realizada em 27 de dezembro de 2010. 
Considerando que o ano de 2010 não foi rentável para aplicações em ações na bolsa de 
valores, o resultado positivo de 2,06% obtido pela carteira de investimentos da CBS 
Previdência – índice 198,07% maior que o Ibovespa – reflete o comprometimento e a 
responsabilidade da entidade com os recursos de seus participantes. 
 
Enquadramento das Ações CSN 
 
Como informado no Relatório Anual de 2009, enviado a todos os participantes ativos e 
aposentados, a CBS Previdência tinha até o dia 31 de dezembro de 2010 para realizar 
o enquadramento dos seus investimentos em renda variável. Esse enquadramento tinha 
que acontecer porque a entidade possuía uma quantidade de ações CSN (patrocinador 
principal) acima do permitido pela legislação. Este prazo foi estabelecido pela 
Resolução n.º 3.792/2009, do Conselho Monetário Nacional (CMN). 
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O processo de enquadramento implicou na venda de grande parte das ações CSN de 
propriedade da CBS, por meio de negociação privada. Vale ressaltar que a venda das 
ações somente foi realizada após o conhecimento e/ou aprovação de todos os órgãos 
internos da entidade: Comitê Financeiro, Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e 
Conselho Fiscal, bem como do órgão regulador e fiscalizador dos fundos de pensão, a 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc. Todos esses 
trâmites atenderam as exigências da legislação.  
 
A referida operação de venda foi autorizada pelo ofício n.º 
4.395/2010/DISUP/PREVIC, de 16/12/2010, e a liquidação financeira aconteceu em 
 27 de dezembro de 2010, com a alienação de 58.193.503 ações, totalizando R$ 
1.630.000.019,03. A CBS permaneceu ainda com 12.788.231 ações CSN, como parte 
integrante dos recursos garantidores da sua reserva técnica, conforme é permitido 
pela legislação.  
 
Com a venda das ações CSN, a entidade cumpriu a obrigação de enquadrar 
seus investimentos em renda variável, atendendo a legislação e eliminando os riscos de 
concentração nessa modalidade de aplicação. 
 
Vale a pena destacar que, no período em que manteve as ações CSN sob sua 
propriedade, a CBS Previdência contabilizou um expressivo ganho com a valorização 
dessas ações na bolsa de valores e, também, com o recebimento de dividendos e juros 
sobre capital próprio.  
 
O gráfico abaixo destaca a importância das ações CSN nos recursos garantidores da 
CBS Previdência: 
 

 
EVOLUÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES x AÇÕES CSN (MM R$) 
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Em 2011, caberá aos órgãos de direção da entidade seguir o direcionamento aprovado 
na Política de Investimentos 2011 a 2015, de forma a manter a rentabilidade, o 
equilíbrio e a segurança do patrimônio dos seus milhares de participantes. 
 
Saiba mais sobre o processo de enquadramento 
 
A CBS Previdência foi fundada em 1960, época que ainda não existia no Brasil 
legislação específica para regular entidades fechadas de previdência complementar. 
Como não havia legislação, também não havia normatização de processos como cálculo 
atuarial, controle de riscos, política de investimentos, entre outros. 
 
Em 1977, o governo brasileiro publicou a Lei n.º 6435, com o objetivo de regular a 
atividade e os processos dos fundos de pensão. Dois anos após a publicação da 
legislação, em 1979, a CBS recebeu seu certificado de entidade fechada de 
previdência complementar.  
 
Para receber esse certificado, a CBS precisou fazer adequações no plano de 
benefícios então existente, de acordo com o que estabelecia a legislação, bem como 
criar um novo plano, denominado Plano de Suplementação da Média Salarial. Também 
foi realizado estudo atuarial, identificando a necessidade patrimonial para honrar os 
pagamentos futuros de benefícios aos participantes. 
 
Esse estudo identificou um déficit atuarial na entidade, pois não havia recursos 
suficientes para o pagamento de benefícios no futuro. Identificado o problema, a CSN 
e as demais patrocinadoras da CBS assumiram, em 1979, a responsabilidade de 
regularizar o déficit em um prazo de 20 anos.  
 
A CSN fazia parte da Siderbrás, uma holding que controlava todas as empresas 
siderúrgicas do país. Em 1990, a Siderbrás decidiu fazer um aumento de capital na 
CSN e, tendo conhecimento da dívida que a empresa possuía com a CBS, destinou 10% 
em ações do capital da CSN para amortizar parte do passivo atuarial. Foi a partir daí 
que ações CSN se incorporaram ao patrimônio da entidade. 
 
Em 12 de abril de 1993, foi concretizado o processo de privatização da CSN. No 
mesmo ano, aconteceu a primeira cotação de ações da siderúrgica já privatizada na 
Bolsa de Valores. Com o passar dos anos, as ações CSN foram se valorizando no 
mercado. Contudo, mesmo com a valorização, a quantidade de ações CSN de posse da 
CBS ainda não era suficiente para cobrir o passivo atuarial até 1995. 
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No final de 1995, a CBS fez um reequacionamento da dívida da CSN e 
compartilhou essa obrigação com participantes ativos e assistidos que se aposentaram 
após fevereiro de 1996. Em 27 de dezembro de 1995, criou um novo plano de 
benefícios – o Plano Milênio. Em 1996, passou a aceitar  cotas do CSN Invest  (Clube 
de Investimento CSN) como pagamento de unidades habitacionais. Cerca de quatro mil 
participantes da CBS trocaram suas cotas do CSN Invest (ações CSN) por imóveis em 
conjuntos habitacionais. Com isso, a quantidade de ações CSN incorporadas ao 
patrimônio da entidade cresceu significativamente. 
 
No final de 1996, o então Ministério da Previdência e Assistência Social determinou, 
com base na Resolução/CMN/ n.º 2.324, de 30-10-1996, que a CBS iniciasse o 
processo de enquadramento de ações CSN. Ou seja, a entidade teria que vender parte 
das suas ações CSN, pois não poderia ter vinculado ao seu patrimônio mais do que 10% 
de ações de seu patrocinador principal. 
  
Para cumprir a legislação, ainda em 1997 a CBS elaborou um plano de enquadramento. 
Este processo foi iniciado com a venda gradativa das ações até dezembro de 2001. A 
partir de 2002, para resguardar seu patrimônio, a entidade decidiu interromper o 
processo, face à baixa valorização das ações na Bolsa de Valores. 
  
Ainda em 2002, a CSN (patrocinadora principal) e as demais patrocinadoras (FEM e a 
própria CBS) assinaram contrato de dívida com a CBS. Foi identificado o valor devido à 
entidade e formalizado o compromisso junto à Secretaria de Previdência 
Complementar - SPC (hoje Previc). Estes contratos têm prazo de 20 anos e vêm sendo 
plenamente cumpridos. 
 
Em 2003, a Resolução n.º 3121, do Conselho Monetário Nacional (CMN), estabeleceu 
que as entidades fechadas de previdência complementar que estivessem 
desenquadradas em qualquer segmento de investimento e que, porventura, 
vislumbrassem um possível enquadramento após dezembro de 2005, teriam que 
apresentar, para aprovação da SPC e do CMN, um plano que contemplasse o 
enquadramento. Com base nesta resolução, a CBS Previdência iniciou, ainda em 2003, a 
preparação do seu plano de enquadramento. Em janeiro de 2004, a entidade 
apresentou o plano à SPC e ao CMN e, em outubro daquele ano, obteve a aprovação de 
ambos os órgãos. Contudo, o CMN impôs a antecipação do prazo final apresentado pela 
CBS para o enquadramento, passando de dezembro de 2008 para junho de 2007. 
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Em 2006, a CSN divulgou seu novo plano de investimentos, que 
contemplava crescimento nas áreas de mineração e logística. Com base nesta 
informação, a CBS solicitou à SPC e ao CMN a extensão do prazo de enquadramento 
para dezembro de 2008. A entidade entendeu que deveria aguardar a maturação do 
plano de investimentos da CSN, pois isso culminaria no aumento do valor das ações da 
siderúrgica. O objetivo era resguardar o patrimônio da CBS e garantir a segurança 
dos seus participantes. 
 
O pedido de extensão do prazo foi feito duas vezes e negado pelo CMN em ambas as 
tentativas. Contudo, por meio de ações na Justiça impetradas por grupos de 
participantes da CBS, em 22 de junho de 2007 uma decisão judicial garantiu a não 
realização do enquadramento até 30 de junho de 2007, com a consequente 
continuidade da negociação de prazos com a SPC e o CMN. No dia 5 de maio de 2008, 
com fundamento no Decreto n.º  4942/2003, a SPC comunicou à CBS a concordância 
com o alongamento do prazo de enquadramento até dezembro de 2008. A partir deste 
novo prazo, a CBS iniciou estudos para escolha da melhor forma de venda das ações.  
 
No entanto, com a crise financeira que assolou o mundo em 2008, o  CMN, por meio da 
Resolução Bacen n.º 3.652, de 17 de dezembro de 2008, ampliou em 24 meses o prazo 
de execução dos planos de enquadramento das entidades fechadas de previdência 
complementar. No caso da CBS, o prazo foi ampliado para dezembro de 2010. 
 
A CBS Previdência atuou com cautela no processo de enquadramento, para que 
pudesse observar as tendências do mercado e o próprio desempenho das ações CSN na 
Bolsa de Valores.  
 
Em outubro de 2010, a CBS iniciou negociação com a Previc, visando o estabelecimento 
de um projeto de modelagem (métodos e preço de venda), ou seja, como e por quanto 
as ações seriam comercializadas, obedecendo o prazo estabelecido para o 
enquadramento.  O planejamento foi cumprido, culminando com a autorização de venda 
das ações CSN em 14 de dezembro e sua liquidação financeira em 27 de dezembro de 
2010. 
 
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 
(Empréstimos) 
 
As operações com participantes são representadas pelos empréstimos que a CBS 
Previdência disponibiliza para os seus participantes e beneficiários. Comparado com as 
taxas e prazos disponíveis no mercado, o crédito oferecido pela entidade é 
significativamente melhor. 
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Em 2010, a carteira de empréstimos atingiu  R$ 105,09 milhões, 
apresentando rentabilidade anual de 17,34%. Este índice ficou 147,07% acima da meta 
atuarial e 177,85% acima do CDI.  
 
A CBS classifica os empréstimos a participantes como um investimento de baixo risco 
e que agrega valor aos planos de benefícios. Trata-se de uma alternativa de crédito 
que apresenta condições favoráveis aos participantes, cujo valor tem crescido nos 
últimos anos como modalidade de investimento. 
 
RENTABILIDADE DOS IMÓVEIS SUPERA EXPECTATIVAS 
(Patrimônio Imobiliário) 
 
Em 2010, a CBS Previdência acumulou mais um recorde: a rentabilidade dos 
investimentos imobiliários alcançou a marca inédita de 37,64%, superando em 219,15% 
a meta atuarial da entidade. Em parte, esse resultado deu-se em função de uma 
reavaliação do patrimônio imobiliário, realizada em outubro, resultando em uma 
valorização de 17,15%. 
 
Mesmo excluindo-se a reavaliação, a rentabilidade dos investimentos imobiliários foi 
de 18,65%, superior em 58,10% à meta atuarial (11,79%). 
 
Isso comprova a gestão eficiente dos investimentos nessa área, maximizando a 
rentabilidade sem exposição a riscos desnecessários. 
 
SUA SEGURANÇA É A NOSSA META 
(Evolução dos Recursos Garantidores) 
  
Em 2010, a CBS Previdência obteve mais um recorde na evolução dos recursos 
garantidores, fechando o ano com o total de R$ 3,62 bilhões. Esses recursos são os 
que asseguram o pagamento dos benefícios aos participantes de todos os planos de 
benefícios administrados pela entidade. 
  

EVOLUÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES(MM R$) 
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A rentabilidade consolidada de todos os investimentos da CBS fechou o 
ano em 6,68%. O segmento de renda fixa rendeu 12,14%. Já o de renda variável (ações 
CSN mais o fundo de ações) rendeu 2,05%. Os imóveis, conforme já registrado, 
tiveram rendimento de 37,64% e o segmento de empréstimos e financiamentos 
terminou 2010 com rentabilidade de 17,34%. 
 
Em 31 de dezembro de 2010, a soma do patrimônio dos planos de benefícios 
administrados pela CBS estava assim distribuída: 
 

DISTRIBUIÇÃO DO PATRIMÔNIO TOTAL DOS PLANOS POR SEGMENTO  

  

 
PARA CUIDAR DO SEU PATRIMÔNIO, TODO CUIDADO É POUCO 
(Política de Investimentos) 
 
A política de investimentos da CBS Previdência é atualizada e aprovada pelo seu 
Conselho Deliberativo todos os anos, visando acompanhar o cenário financeiro do 
Brasil e do mundo. O objetivo dessa revisão é subsidiar os gestores com as diretrizes 
necessárias para a decisão dos investimentos, com foco principal no horizonte de longo 
prazo. 
 
Essa política é elaborada com base no risco, retorno, liquidez dos investimentos e 
solvência dos planos, proporcionando mais segurança no cumprimento dos 
compromissos da entidade, especialmente o seu objetivo primordial - pagar benefícios 
aos seus participantes.  
 
Por isso, desde 2004 – quando implantou o ALM (Asset Liability Management) – a CBS 
faz a revisão deste estudo anualmente, buscando minimizar a possibilidade de 
ocorrência de déficit nos planos de benefícios.  
 

85%

10% 2% 3%

Renda Fixa
Renda Variável
Imóveis
Operações c/ Participantes
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A última atualização do ALM contemplou para 2010 a necessidade de 
alongamento da carteira de investimentos em papéis de renda fixa. A CBS vendeu 
títulos públicos com prazos de vencimento curtos para a compra de títulos públicos 
com prazos de vencimentos maiores e melhores rentabilidades. Isso gerou o 
alongamento da carteira, considerando a liquidez necessária para honrar o pagamento 
dos benefícios no futuro. 
 
A revisão anual do ALM assegura o equilíbrio econômico-financeiro entre ativos 
garantidores (recursos) e passivos atuariais (compromissos), o que se traduz em 
segurança para os milhares de participantes ativos e assistidos da CBS Previdência. 
 
 

SAIBA MAIS SOBRE OS IMÓVEIS DA CBS 
 
SIDER SHOPPING CENTER: SEMPRE O MELHOR SHOPPING 
 
Novas lojas, mais variedades  
 
Nos últimos anos, o Sider Shopping Center (SSC) vem registrando vacância zero. 
Todas as suas 122 operações – entre lojas, quiosques e estandes – mantiveram-se 
locadas em 2010. O empreendimento ganhou quatro novas lojas, aumentando seu mix 
de produtos e serviços e consolidando ainda mais sua posição de maior e melhor 
shopping da região Sul Fluminense.  
 
 
A Dugui, loja de artigos e roupas masculinas, se instalou no subsolo. No segundo piso, 
devido ao grande sucesso, a loja You Can Sports, especializada em artigos esportivos, 
ampliou seu espaço de 100 para 160 metros quadrados. Já o terceiro piso ganhou duas 
novas lojas: a Planet Girls (vestuário e acessórios femininos) e a TIM (telefonia 
móvel). 
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Além das novas lojas, cinco quiosques foram instalados definitivamente no SSC. A 
Flashop (loja exclusiva do clube Flamengo); a TIM (telefonia móvel); a Nextel 
(telefonia móvel e via rádio); a Claro (telefonia móvel) e o Grão Café. Este último 
quiosque, instalado no subsolo, criou mais uma área de lazer e alimentação no shopping.  
 

                
 
           
A atração de novos lojistas deve-se, principalmente, ao grande fluxo de consumidores 
que circula no SSC. Aproximadamente 19 mil pessoas passam pelo shopping todos os 
dias. Para atrair e fidelizar esse público, a administradora do shopping desenvolve 
grandes ações de marketing em datas comemorativas do calendário varejista. Além da 
distribuição de brindes e sorteio de prêmios – como um carro zero quilômetro na 
campanha natalina – essas ações são marcadas por forte inserção na mídia, trazendo 
resultados positivos e atendendo aos anseios dos lojistas. 
 
Shopping cheio, aluguel em dia 
 
Em 2010, o índice de inadimplência dos aluguéis ficou em apenas 0,25%. Foi o mais 
baixo índice registrado desde a inauguração do shopping, em 1989. Nos meses de 
agosto, setembro, outubro e novembro o índice foi de 0%, ou seja, todos os aluguéis 
foram pagos na data correta. 
 
Esse resultado demonstra o excelente desempenho do shopping, que continua sendo 
um investimento cada vez mais rentável. 
 
 
 
 
Ampliar para melhorar  
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O excelente desempenho e a crescente demanda de operações 
interessadas em se instalar no empreendimento fortalecem o estudo de viabilidade 
que apontou a necessidade de expansão do SSC. 
 
Em 2010, as negociações para ampliar a área bruta locável (ABL) do shopping 
continuaram. A CBS Previdência manteve contatos com o Hortifruti e o Hipermercado 
Sendas. No entanto, as negociações com o Hipermercado não avançaram e foram 
encerradas. 
  
Diante disso, a entidade iniciou estudos de viabilidade para revitalização do Sider 
Shopping e para a construção de um novo shopping em Volta Redonda. Este estudo 
deve ser concluído em 2011. 
 
UNIDADE CICUTA I 
 
Em 2010, as obras de expansão horizontal de dois galpões da Unidade Cicuta I foram 
finalizadas. Com isso, a área construída passou de 7.170 para 8.130 metros quadrados. 
Alugado para o Centro Universitário de Barra Mansa (UBM) desde 1999, as obras 
atenderam ao objetivo de ampliar a oferta de salas e outros espaços para os alunos da 
universidade, além de contribuírem para  o aumento da valorização do imóvel, cujo 
aluguel foi reajustado em 11,32%. 
 

 
 
CONGONHAS: O NOVO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DA CBS 
 
No início de 2010, foi realizado estudo de viabilidade para investimento na construção 
de um hotel no município de Congonhas, Minas Gerais. Este estudo apontou inúmeros 
fatores positivos para a concretização do investimento, tais como a localização do 
empreendimento, sua excelente rentabilidade e a possibilidade de construção de lojas 
comerciais. 
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O terreno para a construção do hotel (cujo número de leitos deve chegar a 
120) e das lojas está localizado próximo ao centro do município, com uma área de 20 
mil metros quadrados. Ainda em 2010 foram iniciadas conversas com empresas 
interessadas em arrendar o hotel. A expectativa da CBS é iniciar as obras no primeiro 
semestre de 2011 e finalizá-las em 18 meses.  
 
AONDE MAIS INVESTIR?  
 
Mantendo-se sempre atualizada com as diretrizes do mercado imobiliário, a CBS 
Previdência realiza estudos contínuos para investimentos neste segmento. Em 2010, 
foram realizados vários estudos de viabilidade econômica para aplicação de recursos 
em imóveis em grandes centros urbanos do país. 
 
Esses estudos permitem que a entidade avalie quais são os melhores investimentos, os 
mais rentáveis e que tragam menos riscos ao patrimônio dos seus milhares de 
participantes. 
 
 
NÓS CUIDAMOS DO SEU FUTURO AGORA 
(Avaliações Atuariais) 
 
PLANO MILÊNIO: MANUTENÇÃO DA TAXA DE CARREGAMENTO E DO 
SUBSÍDIO DA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 
 
Desde 2006, a CBS Previdência realiza a capitalização de seu fundo administrativo 
(receitas de seguros, centralização bancária, convênios, entre outras), com a 
finalidade de garantir a cobertura das despesas administrativas referentes aos planos 
de benefícios.  
 
Essa estratégia possibilitou a redução gradativa da taxa de carregamento do Plano 
Milênio. Desde 2008, a taxa permanece em 4% das contribuições básicas do 
patrocinador, percentual que será mantido para o ano de 2011. 
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Com relação à contribuição de risco do Plano Milênio, pelo quinto ano consecutivo 
houve a não-cobrança da contribuição, cujo custo referencial é de 1,30% (0,65% do 
participante e 0,65% do patrocinador). Isso foi possível graças ao crescimento dos 
recursos existentes no fundo previdencial para custeio de benefícios de risco. Em 
2011, a não-cobrança da contribuição será mantida. 
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PLANOS DE 35% E DE SUPLEMENTAÇÃO DA MÉDIA SALARIAL - SUSPENSÃO 
DAS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS  
 
Para cumprimento das obrigações previstas na legislação da previdência 
complementar, a CBS Previdência realiza anualmente um processo chamado "Avaliação 
Atuarial". O principal objetivo desse processo é avaliar a situação econômico-
financeira dos planos de benefícios e determinar o custo desses planos, objetivando 
manter o equilíbrio entre o patrimônio da entidade e os compromissos com seus 
participantes, especialmente aqueles que já estão recebendo benefícios (aposentados 
e beneficiários).  
 
Com base no resultado da Avaliação Atuarial de 2009, em janeiro de 2010 a CBS 
Previdência deu uma excelente notícia para todos os participantes ativos, 
autopatrocinados e aposentados dos planos de 35% da Média Salarial e de 
Suplementação da Média Salarial: no ano de 2010 esses participantes tiveram 
suspenso o desconto da contribuição normal que era paga mensalmente. Esta 
suspensão, aprovada pelo Conselho Deliberativo da CBS, foi estendida também aos 
patrocinadores.  
 
É importante destacar que essa suspensão do desconto da contribuição normal refere-
se exclusivamente ao ano de 2010. A continuidade da suspensão para os anos seguintes 
dependerá do resultado das avaliações atuariais futuras 
 
PLANOS DE 35% E DE SUPLEMENTAÇÃO DA MÉDIA SALARIAL - EXTINÇÃO 
DA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE 
 
Em agosto de 2010, embasado pelas alterações regulamentares aprovadas em julho de 
2010 pela Previc e pelos pareceres atuariais elaborados por consultoria especializada, 
o Conselho Deliberativo da CBS Previdência aprovou a extinção, retroativa a janeiro 
de 2010, da cobrança da contribuição amortizante. Esta contribuição foi instituída no 
ano de 1996 e seu pagamento vinha sendo efetuado pelos participantes ativos, 
assistidos e autopatrocinados vinculados aos planos de benefícios de 35% da Média 
Salarial e de Suplementação da Média Salarial, aposentados após fevereiro de 1996. 
 
É importante registrar que essa decisão só foi possível pela conjugação de diversos 
fatores, entre eles: a regulamentação feita pelo Conselho Nacional de Previdência 
Complementar e pela Previc; os resultados obtidos pela CBS na gestão dos ativos dos 
planos de benefício definido, o que permitiu ajustes nas premissas atuariais (tábuas 
biométricas e taxas de juros); a última avaliação atuarial, que identificou um cenário 
favorável para essa decisão; e, finalmente, a aprovação dos regulamentos destes 
planos pela Previc. 
  



RELATÓRIO SOCIAL 2010 
 

 23

 
Considerando que a decisão do Conselho Deliberativo ocorreu em 13 de agosto de 
2010, a cobrança da contribuição amortizante deixou de ser efetuada a partir do 
benefício de agosto de 2010. Como a suspensão foi retroativa a janeiro daquele ano, os 
valores relativos ao período de janeiro a julho de 2010 foram restituídos no 
pagamento de benefício de setembro, devidamente atualizados. 
 
INFORMAÇÕES MAIS SEGURAS: AVALIAÇÕES ATUARIAIS INTERNAS 
 
Com o monitoramento pontual do banco de dados dos participantes, implantando em 
2010, a tarefa de realizar mensalmente a avaliação atuarial dos planos de benefícios 
administrados pela CBS tornou-se uma realidade. Todo o sistema foi atualizado com 
base em novos  parâmetros, conferindo mais exatidão ao processo.  
 
O resultado é que a avaliação atuarial feita internamente pela CBS permite à entidade 
tomar decisões estratégicas pautadas em dados ainda mais condizentes com a 
realidade. 
 
A avaliação atuarial mensal dos planos de benefícios implantada pela CBS antecipou-se 
à publicação do Guia de Melhores Práticas da Previc. O guia informa que os 
administradores de entidades de previdência complementar responsáveis pelo plano de 
benefícios também serão responsáveis pela adoção e aplicação das hipóteses 
biométricas, demográficas e econômico-financeiras. 
 
A realização de avaliações internas objetiva minimizar riscos e garantir mais 
segurança na gestão dos planos de benefícios, somando-se, é claro, às avaliações 
atuariais externas estabelecidas pela legislação. Isso comprova, mais uma vez, a 
capacidade da entidade de se aperfeiçoar a cada dia, trabalhando sempre em 
benefício dos seus milhares de participantes. 
 
 

CBS PREVIDÊNCIA, PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS: UMA 
RELAÇÃO CADA VEZ MAIS PRÓXIMA 
 
CBS MAIS PERTO DE VOCÊ 
(Programa de Educação Previdenciária e Financeira) 
 
A CBS Previdência foi um dos oito primeiros fundos de pensão do Brasil a implantar 
um programa de educação financeira e previdenciária, atendendo os normativos que 
regulam esta temática no sistema das entidades fechadas de previdência 
complementar. 
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O “CBS Perto de Você” aproxima a entidade das comunidades onde atua, exercendo 
papel social de agente multiplicador de cidadania e de cultura previdenciária.  
 
Em 2010, o programa foi ampliado e ganhou novos parceiros. Além das palestras 
realizadas nos programas de admissão de empregados de patrocinadores, foram 
promovidas atividades na creche Horas Alegres, escolas, universidades e associações 
de aposentados, para um público bastante heterogêneo. 
 

 
 
 
 
Em todos esses locais, o objetivo é sempre o mesmo: informar e conscientizar sobre a 
importância da previdência complementar, oferecendo condições para reflexão sobre 
a responsabilidade individual pelo planejamento financeiro e previdenciário. 

 
O “CBS Perto de Você” teve resultados muito 
expressivos em 2010: foram realizadas 161 
palestras durante o ano, atendendo a um público 
de aproximadamente 6,3 mil pessoas, residentes 
em aproximadamente vinte cidades diferentes 
nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas 
Gerais.  
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APOSENTADORIA SEM CRISE 
(Programa de Preparação para a Aposentadoria) 
 
O que vou fazer após me aposentar? O que será da minha vida? Esses são alguns dos 
questionamentos que permeiam a mente daqueles que, daqui a algum tempo, vão se 
desligar das empresas e, consequentemente, da rotina diária de trabalho e de convívio 
com os colegas. E se não houver uma preparação para essa “fase de transição”, a tão 
esperada aposentadoria pode se revelar um verdadeiro transtorno. 
 
Para assegurar uma aposentadoria melhor para os seus participantes, a CBS 
Previdência lançou, em 2008, o  seu Programa de Preparação para Aposentadoria 
(PPA). O programa possibilita que os participantes reflitam sobre suas condições de 
pré e pós-aposentadoria. O desejo da entidade é de que todos passem por esse 
período de mudanças de forma mais tranquila, confiante e segura. 
 
Em 2010, o PPA repetiu a fórmula usada nos anos anteriores, com algumas melhorias. A 
turma contou com 35 pessoas, que participaram de cinco módulos. Temas como 
“Trabalho x Aposentadoria”, “Saúde”, “Planejamento financeiro”  e “Previdência” 
foram debatidos sempre de forma dinâmica e participativa. 
 

 
Palestra sobre o tema “Saúde” – maio/2010 

 
Há mais de 30 anos trabalhando na CSN, Edson Pires de Carvalho Filho, de 51 anos, foi 
um dos participantes do PPA de 2010. Casado e pai de dois filhos, Edson está afastado 
da empresa há dois anos por problemas com a saúde. Mesmo não estando na ativa, ele 
decidiu participar do programa depois de receber o incentivo de um colega.  
 
Edson ao lado da esposa. “Descobri um leque de oportunidades e aprendi lições 
importantes que, com certeza, vão fazer muita diferença quando me aposentar” 
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“O primeiro passo foi reconhecer que precisaria de ajuda e de conselhos para usufruir 
o melhor possível da minha aposentadoria e do meu tempo livre”, destaca Edson, que 
teve a companhia da esposa, Elda de Souza Carvalho, durante alguns módulos do PPA.  
 
“A presença dela foi muito importante, pois passamos a compreender juntos como será 
essa nova fase em nossas vidas”, pontua Edson. Ele garante que as orientações 
recebidas durante o PPA ficarão para toda a vida. “Descobri um leque de 
oportunidades e aprendi lições importantes que, com certeza, vão fazer muita 
diferença quando me aposentar”. 
 
Participante do PPA de 2009, Roberto 
Ferreira de Souza, mais conhecido como 
Viola, é taxativo. “Comecei uma nova vida 
depois dos 50 anos, graças ao que aprendi no 
PPA”. Convidado para dar um depoimento no 
módulo final da turma de 2010, Roberto 
emocionou os participantes com seu relato.  
 
Pai de três filhos, o emprego na CSN foi o primeiro e único de sua vida. Depois de 33 
anos dedicados à empresa, ele decidiu que era hora de se aposentar. “Queria melhorar 
minha qualidade de vida e dedicar mais tempo à família. Como sempre fui participante 
da CBS, sabia que poderia contar com meu plano de previdência. Isso me trouxe ainda 
mais segurança na hora de tomar a decisão de parar”, conta Roberto.  
 
Ele recorda a primeira pergunta que se fez quando decidiu requerer a aposentadoria: 
qual será o meu futuro com 50 anos de idade? As respostas, garante, vieram durante 
as palestras do PPA. “Descobri que posso ser útil para a sociedade, ajudando o 
próximo. Nunca imaginei realizar trabalhos voluntários, mas hoje isso faz parte da 
minha vida”, afirma o aposentado, que também passou a cuidar mais da saúde, iniciando 
a prática de atividades físicas. “Queria ter mais qualidade de vida e, para atingir esse 
objetivo, mudei muitos hábitos. Era sedentário e hoje caminho dez quilômetros por 
dia”, exemplifica. 
 
“Graças ao PPA me aposentei sabendo que, mesmo com 50 anos, teria um extenso e 
produtivo futuro. Tenho a Luana, um ‘projeto de longo prazo’, pois tem apenas um ano e 
sete meses de idade. Espero que ela, assim como os meus outros dois filhos, possam 
contar comigo com saúde e disposição por ainda muitos anos, se Deus quiser!”  
 
Depoimentos como o de Edson e Roberto reforçam a certeza de que o PPA é um dos 
mais importantes projetos da CBS e que a entidade vai continuar a investir para 
possibilitar cada vez mais tranquilidade e segurança aos seus participantes. 
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O DESAFIO DE SABER OUVIR 
(Implantação da URA - Unidade de Resposta Audível) 
 
A CBS implantou, no final de 2009, a URA (Unidade de Resposta Audível) em sua 
Central de Atendimento Telefônico. Além de garantir melhorias na gestão e no 
atendimento aos participantes, a implementação da ferramenta gerou, em 2010, uma 
economia de 32,08% na conta de telefonia. 
  
Antes da URA, seis em cada dez participantes que ligavam para Central de 
Atendimento Telefônico desistiam da chamada por causa do tempo de espera. Com a 
ferramenta, o número de desistências caiu para somente duas. O tempo médio de 
espera foi reduzido de 5 minutos e 48 segundos para 3 minutos e 10 segundos. Outro 
ponto positivo que a URA proporcionou foi com relação à segurança: todas as ligações 
são gravadas e arquivadas para fins de consulta. 
 
Para a CBS, a implantação da URA representou uma verdadeira evolução na gestão do 
relacionamento com o participante, pois permite gerenciar todas as atividades, 
trazendo ganhos significativos na qualidade do atendimento. 
 
Em 2011, a “árvore” de serviços da URA vai entrar em funcionamento e será possível 
realizar, com ainda mais rapidez e eficiência, diversos tipos de atendimentos. Até o 
final do primeiro semestre, os participantes poderão realizar simulações e contratar 
empréstimos, além de efetuar simulações de aposentadoria e do saldo para resgate, 
verificar saldo devedor de empréstimos e outros serviços.  
 
CONEXÃO COM OS PARTICIPANTES  
(Índice de Satisfação no Atendimento) 
 
Todos os dias, os diversos canais de atendimento da CBS Previdência atendem 
consultas sobre vários assuntos relacionados à gestão dos planos de benefícios e 
concessão de empréstimos. Para medir a eficácia desses atendimentos, desde 2001 a 
entidade utiliza o ISA – Índice de Satisfação no Atendimento. 
 
Por meio de questionários respondidos espontaneamente pelos participantes e de 
pesquisas amostrais feitas pela área de qualidade da entidade, é possível mensurar a 
satisfação quanto ao atendimento recebido.  
 
Em 2010, o ISA atingiu 94,77%, índice acima da meta estipulada para o ano, que foi de 
94%. Este dado comprova o empenho da CBS em atender, com cada vez mais eficiência 
e qualidade, todos os seus participantes e beneficiários. 
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APERFEIÇOAMENTO CONSTANTE 
(Novas Unidades de Serviços) 
 
Diante das demandas recebidas pelos seus canais de atendimento, a CBS Previdência 
sempre busca soluções e alternativas que possam, a cada dia, melhorar o 
relacionamento com seus milhares de participantes.  
 
Em 2010, o recurso encontrado para atender as reclamações com relação ao 
atendimento e agilidade nas respostas foi implantar novas unidades de atendimento 
pessoal em algumas localidades da CSN.  
 
Em maio, os escritórios da CSN em São Paulo - Faria Lima e Santo Amaro - ganharam 
unidades de atendimento pessoal da entidade.  
 
Em agosto, foi a vez de iniciar o atendimento pessoal nas filiais da CSN em Porto Real 
e no  Porto de Sepetiba (Sepetiba Tecar), ambas no estado do Rio de Janeiro. 
Semanalmente, um profissional da CBS vai até essas unidades para atender aos 
participantes. 
 
Ainda em 2010, com o objetivo de atender de forma mais rápida e eficiente as 
demandas dos participantes das localidades de Conselheiro Lafaiete e Congonhas, em 
Minas Gerais, e de Criciúma, Capivari de Baixo e Siderópolis, em Santa Catarina, a CBS 
adquiriu equipamentos de transmissão de dados via internet. Com isso, os profissionais 
da entidade sediados nessas localidades passaram a ter acesso remoto aos sistemas, 
agilizando o atendimento. 
 
Essas ações contribuíram significativamente para redução de ligações para a Central 
de Atendimento Telefônico, desobstruindo este canal e melhorando sua 
funcionalidade, além de reduzir as despesas com telefonia. 
 
RESPOSTAS NO TEMPO CERTO 
(Tratativa de Reclamações) 
 
Em 2010, a CBS aperfeiçoou seu procedimento de registro, análise e tratativa das 
reclamações de participantes, que chegam por meio dos diversos canais de 
atendimento. 
 
Dessa forma, toda reclamação feita por um participante é encaminhada ao setor 
responsável, que tem prazo pré-estabelecido para resposta. 100% das reclamações 
feitas por participantes tiveram suas respostas dentro do prazo. Este é o 
compromisso da CBS em proporcionar sempre um atendimento de qualidade, com 
eficiência e segurança. 
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CBS PREVIDÊNCIA: DE MÃOS DADAS COM A COMUNIDADE  
(Responsabilidade Social) 
 
A responsabilidade social tem se consolidado anualmente como um pilar estratégico da 
gestão da CBS, o que revela a consciência crescente de que contribuir com a 
sustentabilidade social e ambiental é fator essencial para a garantia da perenidade da 
sociedade e no provimento das gerações futuras com melhores condições que as 
atuais.  
 
A concretização desse objetivo requer o comprometimento dos cidadãos, empresas, 
instituições públicas e privadas com princípios e práticas socialmente responsáveis. É 
nessa direção que a CBS Previdência busca atuar de forma cada vez mais firme e 
abrangente. 
 
CBS PRESENTE NA COMUNIDADE 
 
Uma das ações de responsabilidade social realizada pela entidade é o programa “CBS 
presente na comunidade”. Desde 2007, a CBS atua em parceria com o Centro Social 
Santa Cecília, em Volta Redonda. O trabalho é realizado na Creche Comunitária Santa 
Cecília, que atende gratuitamente 50 crianças, de um ano e oito meses até quatro anos 
de idade. 
 
Neste trabalho de voluntariado empresarial, a entidade cedeu à creche um 
profissional e um estagiário de Serviço Social que realizam o processo de seleção de 
crianças para ingresso na instituição. Este trabalho consiste no estudo e identificação 
do perfil social e econômico das famílias, fornecendo subsídios para a organização da 
turma com base nesse critério. Essa seleção é muito importante, já que a creche é 
comunitária e atende prioritariamente famílias de menor renda. 
 
Além dessa atividade sistemática, em 2010 os profissionais da CBS literalmente 
“arregaçaram as mangas”. Em julho, durante o “Arraiá da Solidariedade” – evento 
promovido pela Prefeitura de Volta Redonda – o Centro Social Santa Cecília participou 
com uma barraca de comidas e guloseimas visando arrecadar recursos para, entre 
outras atividades, colaborar na manutenção da creche. Durante os quatro dias de 
festa, profissionais da CBS se revezaram na preparação dos alimentos e no 
atendimento dos visitantes. O trabalho voluntário contribuiu para que o resultado 
financeiro da barraca do Centro Social fosse bastante positivo.  
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POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
 
Em 2010, a CBS Previdência reativou sua Comissão Técnica de Responsabilidade 
Social, com o objetivo de elaborar uma política com este tema. Composta por 10 
membros – um de cada área da entidade – a Comissão se reuniu diversas vezes para 
debater as diretrizes que norteariam o documento. Também foram realizadas 
pesquisas com o intuito de identificar como outros fundos de pensão tratam e 
praticam o tema.  
 
Outra atividade promovida pela Comissão foi a realização de um treinamento interno, 
direcionado a todos os funcionários da entidade sediados em Volta Redonda e São 
Paulo. O objetivo foi despertar um papel pró-ativo do quadro funcional, tornando os 
profissionais da CBS sujeitos participativos no processo de elaboração da política e, 
consequentemente, na sociedade. 
 
Após essas ações, no final de 2010 a minuta da política da CBS foi redigida. Em 2011, 
ela será debatida com todas as áreas, visando envolver toda a entidade nas ações de 
responsabilidade social. Com base nessa discussão, o documento será concluído e sua 
aplicabilidade constantemente monitorada pela CBS. 
 
 

QUALIDADE E CONTROLE: MUITO ALÉM DA TEORIA 
 
RECERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008  
 
Em junho de 2010, após auditoria de recertificação realizada pela Bureau Veritas 
Certification (BVQI), a CBS Previdência manteve a sua certificação na versão ISO 
9001:2008, com o escopo "Gestão de Benefícios Previdenciais". Na auditoria não 
foram detectadas não-conformidades, sendo apontadas apenas oportunidades de 
melhorias na entidade. 
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Em sua avaliação, o auditor destacou alguns pontos 
fortes da CBS, tais como: 
 
- comprometimento das áreas com a melhoria contínua, 
evidenciado pelos diversos projetos elaborados; 
- revisões periódicas de documentos e processos; 
- acompanhamento de indicadores de processos por 
meio de reuniões gerenciais; 
- acompanhamento das reclamações dos participantes; 
- envolvimento de todos os colaboradores com o 
Sistema de Gestão da Qualidade. 
 
Esse resultado se deve ao comprometimento da CBS 
Previdência com a qualidade e com a transparência de 

sua gestão, demonstrando o quanto prioriza e valoriza a busca permanente da melhoria 
contínua dos seus processos.  
 
COMO GERENCIAR OS PROJETOS DA ENTIDADE? 
 
Para responder essa questão, a CBS Previdência promoveu, para gestores e outros 
profissionais, um treinamento sobre gerenciamento de projetos, com o objetivo de 
alinhar conceitos básicos para que a  entidade possa atuar com mais eficácia na 
gerência de seus projetos.  
 
Colocando em prática o conhecimento adquirido, no final de 2010 os gestores se 
reuniram com a finalidade de definir os projetos para 2011, utilizando metodologias 
que facilitam a priorização de objetivos. Assim, foi possível identificar os projetos 
prioritários para o alcance das estratégias da entidade. 
 
POLÍTICA DE PREVENÇÃO, DETECÇÃO E COMBATE A FRAUDES 
 
O resultado da 5.ª Avaliação de Riscos e Controles Internos, realizada em 2009, 
apontou a necessidade da implantação de uma Política de Detecção, Prevenção e 
Combate a Fraudes na CBS Previdência. Embora os mecanismos de controle para o 
risco de fraude estivessem implementados na entidade, faltava a sua formalização em 
um documento específico.  
 
A elaboração dessa política teve como principal objetivo definir os padrões e critérios 
de práticas de prevenção, detecção e combate a fraudes. Após sua implementação foi 
possível verificar, por meio da realização de testes amostrais, se os mecanismos de 
controles descritos na política estão sendo mantidos, o que proporciona mais 
segurança no gerenciamento do risco de fraudes. 
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Cabe destacar que a implantação dessa política é uma ação preventiva, já que até o 
presente momento não houve qualquer ocorrência de fraude na CBS Previdência.  
 
6. º CICLO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS  
 
Dando sequência ao aprimoramento dos controles internos e à melhoria da gestão de 
riscos, a CBS Previdência realizou, em julho de 2010, o seu 6.º Ciclo de Avaliação de 
Riscos, que envolveu todos os processos da entidade. 
 
Nessa atividade, os colaboradores respondem um questionário onde informam se os 
controles associados aos riscos apontados nas atividades encontram-se implementados 
na entidade. De posse dessas informações, as áreas analisam as ausências de controles 
identificadas, elaborando planos de ação para as situações em que forem necessários e 
aplicáveis, avaliando sempre a relação custo-benefício. O objetivo dos planos de 
ação é neutralizar ou minimizar os riscos identificados. 
 
A cada avaliação são introduzidos novos controles (boas práticas de mercado) para 
serem avaliados quanto à sua existência e aplicabilidade na entidade, tornando, assim, 
o gerenciamento de riscos um processo evolutivo.  
 
4.ª CERTIFICAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS 
 
Também no ano de 2010, foi realizada a 4.ª Certificação de Controles Internos da 
CBS. Nesta atividade, o resultado da autoavaliação é comparado com a situação real 
da entidade, por meio da realização de testes de controles. Ou seja, é verificado se o 
controle declarado como existente  realmente encontra-se implementado na entidade. 
Uma das novidades da certificação em 2010 foi a introdução da análise crítica da 
qualidade e eficácia dos controles por parte dos gestores. 
 
A conclusão dessa certificação demonstrou que, das atividades testadas, 91,3% 
encontram-se controladas, 4,6% apresentam controle parcial e apenas 4,1% não têm 
controle. Para as ausências de controle foram elaborados planos de ação. 
 
Em 2011 a CBS deverá implantar novos controles, observando as boas práticas de 
mercado, com base nos resultados da autoavaliação e da certificação,  a fim de  
mitigar os riscos inerentes às suas atividades. 
 
CASO DE SUCESSO 
 
A CBS participou do V Fórum de Gestão de Riscos e Controles Internos, evento 
promovido pela empresa de consultoria Risk Office, entre os dias 22 e 24 de 
setembro de 2010, em Cesário Lange (SP).  
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A entidade apresentou o case "CBS Previdência - Evolução da Gestão de 
Risco e Controles Internos", por ser considerada a que se encontra em estágio mais 
avançado neste tema em relação aos demais clientes da consultoria. 
  
Ainda no Fórum, a CBS recebeu homenagem da Risk Office pela sua relevante 
contribuição para o mencionado processo, reconhecida como fator determinante para 
disseminar conhecimento e aperfeiçoar boas práticas no mercado nacional. Vale 
ressaltar que, até 2010, a CBS Previdência é a única entidade a ter realizado, dentre 
os clientes da consultoria, seis avaliações de riscos e quatro certificações de 
controles internos. 
 
2010: MAIS UM ANO DE MUITO TRABALHO E SUPERAÇÃO 
 
SOMOS, MAIS UMA VEZ, EMPRESA CIDADÃ  
 
Pelo segundo ano consecutivo, a CBS Previdência recebeu o Certificado de Empresa 
Cidadã, concedido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de 
Janeiro, pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e pela Federação 
do Comércio do Estado do Rio de Janeiro. Em 2010, 63 empresas e entidades de todo 
o país foram certificadas pelo órgão, sendo a CBS um dos poucos fundos de pensão 
contemplados. 
 
O objetivo da certificação é incentivar empresas e entidades a elaborarem seus 
balanços sociais, sendo possível avaliar o nível de comprometimento com a comunidade 
onde estão inseridas.  
  
Mais do que comprovar o trabalho que a entidade realiza, a certificação serve para 
estimular toda a equipe a continuar realizando atividades que contribuam para o 
desenvolvimento social e sustentável do país. 
 
REPRESENTATIVIDADE EM ALTA 
 
Em 2010, diversos profissionais da CBS Previdência passaram a integrar novas 
Comissões Técnicas Nacionais e Regionais da ABRAPP (Associação Brasileira de 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar). Esses fóruns – alguns dos quais a 
CBS participa há anos – são uma inesgotável fonte de aprendizado e de intercâmbio 
entre os profissionais de fundos de pensão, além de funcionarem como vitrine para a 
exposição de boas práticas operacionais, de gestão e relacionamento. 
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“Aspectos contratuais dos planos de benefícios”: palestra proferida por Antônio José de Almeida Filho – gerente 
jurídico da CBS, no 31.º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão da ABRAPP, realizado em Olinda/PE, em 
novembro de 2010. 

 
O diretor de Finanças e Controle, Ricardo Esch, compõe a Comissão Técnica Ad Hoc 
para o aperfeiçoamento dos Indicadores de Desempenho de Gestão (IDG). Além de 
integrar essa nova comissão em 2010, ele é diretor executivo pela Regional Sudeste 
da ABRAPP e, consequentemente, responsável pela Comissão Técnica Nacional de 
Contabilidade e pelas comissões regionais a ela vinculadas. Em dezembro de 2010, a 
Diretoria da Regional Sudeste foi reeleita até dezembro de 2013. 
 
Confira a participação da CBS nas Comissões Técnicas da ABRAAP: 
 
COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL MEMBROS 

Assuntos Jurídicos Antônio José de Almeida Filho - Gerente Jurídico 
Atuária Fabiana Mariana da Silva Alves - Gerente Atuarial 
Comunicação e Fomento Silvânia Vieira Penido - Gerente Administrativa 
Contabilidade Edgar Silva Grassi - Analista Contábil 
Relacionamento com o participante Wlader Lúcio Lima - Gerente de Relacionamento 
Sustentabilidade Maria Inês da Costa Pereira - Assistente Social 
Tecnologia da Informação Luciano Passos Portilho - Gerente de Tecnologia da Informação 

 
COMISSÃO TÉCNICA REGIONAL 
SUDESTE MEMBROS 

Comunicação e Fomento Valéria Pinto Dias - Coordenadora Administrativa 
Assuntos Jurídicos Antônio José de Almeida Filho - Gerente Jurídico 
Seguridade Ronaldo de Paiva Lima - Coordenador de Benefícios e Serviços 

 
 
 
 



RELATÓRIO SOCIAL 2010 
 

 35

COMISSÃO TÉCNICA REGIONAL 
SUDOESTE MEMBROS 

Contabilidade Edgar Silva Grassi  - Analista Contábil 
Governança  Lucilene Figueiredo Rosa Costa  - Gerente de Planejamento e Gestão 

 
 

TECNOLOGIA A SERVIÇO DE TODOS 
 
Evitar falhas e quedas relativas à comunicação de dados, melhorar o desempenho e, 
principalmente, garantir a qualidade do serviço prestado aos participantes. Esses 
foram os objetivos da CBS Previdência ao investir na modernização dos equipamentos 
de sua rede de transmissão e recepção de dados. 
 
Para isso, foram adquiridos novos equipamentos, com maior capacidade de 
transferência de informações. Também foi firmado contrato com um novo fornecedor 
de equipamentos e serviços de rede, que ficou responsável pela reposição em caso de 
falhas. Com isso, reduz-se os riscos de quedas no sistema e interrupção na 
transferência de dados. 
 
Em 2010, também foi iniciado o levantamento para determinação de uma via 
alternativa para comunicação entre a Unidade de Serviços da Vila Santa Cecília, a 
sede da CBS e o CPD (Centro de Processamento de Dados), que fica no antigo 
Escritório Central da CSN. Este trabalho objetiva garantir a disponibilidade do 
ambiente de rede em caso de problemas no caminho que existe atualmente. As 
alternativas poderiam ser um novo trajeto de fibra ótica ou até mesmo transmissão de 
dados via rádio. Para 2011, a expectativa é de que esse novo caminho já esteja 
instalado e em funcionamento.  
 
Também em 2011 a CBS vai iniciar projeto de implantação de recursos de telefonia IP 
(telefonia via rede). Com isso, espera-se reduzir custos operacionais, gerando 
economia para a entidade. 
 
CAPITAL HUMANO SEMPRE EM DESENVOLVIMENTO 
 
Para desenvolver um negócio sustentável, empresas e entidades necessitam, mais do 
que nunca, investir em pessoas. Somente a qualidade do capital humano pode assegurar 
a vantagem da competitividade no longo prazo. 
 
Com essa visão, a CBS Previdência desenvolve há oito anos uma política de gestão cujo 
objetivo é manter seu quadro de profissionais apto a realizar suas atividades com 
cada vez mais eficiência e qualidade.  
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Em 2007, a entidade estabeleceu a meta de proporcionar, no mínimo, 20 horas de 
treinamento anual para cada profissional. Desse total, 10 horas são destinadas a 
treinamentos técnicos e o restante a treinamentos sistêmicos.  
 
Em 2010, o programa mais uma vez foi um sucesso, alcançando a média de 52 horas de 
treinamento por profissional. Entre os principais temas apresentados estiveram: 
Reciclagem sobre o Sistema de Gestão da Qualidade; Gestão de Riscos; 
Desenvolvimento de Competência para Líderes e Sustentabilidade na Prática. Além dos 
profissionais, os conselheiros da entidade foram envolvidos no programa de 
treinamento, com o curso “Regimes Financeiros e Métodos de Financiamento”.  
 
Há pouco mais de dois anos trabalhando na CBS, a gerente atuarial Fabiana Mariana da 
Silva Alves considera que, além de estimular a integração entre as áreas e 
proporcionar uma visão sistêmica de toda a entidade, o programa de treinamentos 
demonstra a preocupação da CBS com seu capital humano.  
 

 
“Os cursos nos trazem benefícios e melhorias tanto no campo 
pessoal quanto no campo profissional. Um exemplo disso é que 
em um dos cursos que participei constatei o quão importante 
é a elaboração de estudos de aderência para as tábuas de 
mortalidade. Esse treinamento me mostrou a necessidade de 
implantação de ferramentas de gestão para tomada de 

decisão”, destaca Fabiana. “Sinto realmente que a CBS se preocupa com o meu 
crescimento profissional e isso me motiva a cada dia mais”, garante a atuária. 
 
Quem também se sente motivado com o programa de 
treinamentos é o assistente de relacionamento 
Alexandre Lourenço Rosendo. Ele, que iniciou sua 
trajetória na CBS como estagiário e foi contratado há 
cerca de dois anos e meio, afirma que os 
conhecimentos que adquiriu por meio dos cursos são 
imensuráveis. “Percebo que a cada treinamento aprendo mais e mais, podendo melhorar 
tanto minha atuação profissional quanto minha vida pessoal. Esse conhecimento 
ninguém nunca vai tirar de mim”, ressalta Alexandre. 
 
O investimento da CBS no desenvolvimento de seus profissionais demonstra o 
compromisso da entidade em melhorar, cada vez mais, os serviços prestados aos seus 
milhares de participantes. 
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TRABALHO RECONHECIDO 
 
Em 2010, pelo sexto ano consecutivo, a CBS Previdência promoveu a entrega do prêmio 
“Destaque Profissional”. O programa identifica e reconhece os profissionais da 
entidade que se destacam nos quesitos de conhecimento técnico, bom relacionamento, 
comprometimento, proatividade, boa comunicação, qualidade dos serviços, entusiasmo 
e comprometimento.  
 
O prêmio conta com a participação de todos os profissionais, exceto diretores, tanto 

na condição de eleitores quanto de candidatos. A indicação é 
feita por meio de uma cédula de votação, distribuída para toda 
equipe. O resultado foi divulgado no evento de 
confraternização da CBS, realizado em dezembro.  
 
A tesoureira Edna Kiyoku Tanaka, que trabalha na filial São 
Paulo, conquistou o primeiro lugar com 1.063 pontos. “Fiquei 
muito surpresa com o resultado! Estou há apenas dois anos na 
CBS e receber esse reconhecimento é sinal que minha 
dedicação ao trabalho é percebida pelos meus colegas”, afirma 

Edna, garantindo que o prêmio é motivante. “Ele nos impulsiona a continuar 
contribuindo para o crescimento da entidade”, assegura. 
 
Em segundo lugar ficou a analista de administração de 
pessoal, Cristiane Anselmo, que atua em Volta Redonda. 
“Fiquei muito emocionada: chorei, pulei de alegria e 
abracei todo mundo no evento”, conta Cristiane, que 
somou 880 pontos. Tamanha emoção, justifica, foi por 
conta do fator surpresa. “Nunca imaginei que seria uma 
das mais votadas, pois tenho pouco mais de um ano na 
empresa”, afirma a analista, que acrescenta: “Ganhei mais 
confiança e, com certeza, vou realizar meu trabalho com mais afinco”. 
 

O terceiro lugar ficou com o “veterano” Luiz Carlos 
Menezes. Com 30 anos de CBS, ele – que é analista de 
negócios  – somou 865 pontos. “Meu primeiro e único 
emprego foi na CBS. Eu estava de férias e, ao receber a 
notícia da premiação, fiquei muito feliz. O reconhecimento é 
algo sublime e que nos impulsiona. No meio de tantos jovens 
talentos que a CBS possui, ser lembrado pelos meus colegas 
na votação foi muito importante para mim”, afirma Menezes, 

completando: “Tenho certeza, mais do que nunca, de que o trabalho não é competição. 
É troca de conhecimento, é solidariedade e união. O crescimento profissional e 

 

 

 



RELATÓRIO SOCIAL 2010 
 

 38

pessoal é resultado também das pessoas que estão ao nosso lado. Contem 
sempre comigo porque eu sempre contarei com vocês”. 
 
CBS PREVIDÊNCIA EM NÚMEROS 
 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS POR REGIÃO 
 

 
REGIÃO/ESTADOS PARTICIPANTES 

CENTRO-OESTE 0,09% 
Distrito Federal 0,05% 
Goiás 0,02% 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 0,02% 

NORTE  0,04% 
Acre, Amapá, Rondônia, Tocantins 0,02% 
Pará 0,02% 

NORDESTE 0,20% 
Alagoas, Maranhão, Piauí e Sergipe 0,04% 
Bahia 0,05% 
Ceará 0,03% 
Paraíba 0,02% 
Pernambuco 0,02% 
Rio Grande do Norte 0,04% 

SUL 7,38% 
Paraná 2,18% 
Rio Grande do Sul 0,10% 
Santa Catarina 5,10% 

SUDESTE 92,29% 
Espirito Santo 0,45% 
Minas Gerais 14,48% 
Rio de Janeiro 74,49% 
São Paulo 2,87% 

TOTAL 100,00% 
 

Observação: A CBS Previdência possui um participante na Suíça. 
 
 
 
 
 
 
 



RELATÓRIO SOCIAL 2010 
 

 39

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDOS POR TIPO DE BENEFICIO
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DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES POR PLANO (ATIVOS E ASSISTIDOS) 
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