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MENSAGEM DA DIRETORIA 
 

As entidades fechadas de previdência complementar trabalham para garantir a qualidade de 

vida e a tranquilidade financeira de seus participantes hoje e no futuro. Atualmente, o sistema 

ampara quase 7,2 milhões de pessoas – 2,5 milhões de participantes ativos, mais de 735 mil 

assistidos e 3,9 milhões de dependentes – e seus ativos financeiros representam 12,9% do 

Produto Interno Brasileiro (PIB)*. 

 

Inserida nesse sistema, a CBS Previdência possuía, em 31 de dezembro de 2016, 33.934 

participantes, sendo 20.151 ativos, 8.938 aposentados e 4.845 pensionistas. Com o intuito de 

honrar os compromissos assumidos com cada um deles e assegurar o seu bem-estar e de seus 

familiares, buscamos constantemente promover uma administração transparente e eficiente 

dos recursos dos nossos planos de benefícios. 

 

Como resultado desse empenho, em 2016, nossos investimentos apresentaram resultados 

positivos em todos os segmentos, apesar dos cenários econômicos nacional e internacional 

continuarem instáveis. No geral, a evolução dos nossos recursos garantidores encerrou o ano 

com um total de R$ 5,05 bilhões, o que significa um crescimento de 10,7% em relação a 2015. 

 

Ao longo do ano, a CBS investiu ainda no aprimoramento das suas práticas de Governança 

Corporativa e no fortalecimento dos seus padrões de segurança para proteger os negócios e 

preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios que administra. 

 

Em 2016, também colocamos em prática diversos projetos para alcançar os objetivos definidos 

no Planejamento Estratégico. O intuito dessas iniciativas é oferecer produtos e serviços de 

excelência e, assim, proporcionar experiências sempre positivas para os participantes. 

 

Em busca de estarmos cada vez mais próximos, ao longo do ano, trabalhamos para aumentar as 

opções disponíveis nos nossos canais de relacionamento e procuramos responder com rapidez 

e eficiência os mais de 109 mil contatos recebidos. Nossas comunicações continuaram a ser 

feitas com linguagem simples e transparente e investimos também no aprimoramento 

profissional dos nossos 56 colaboradores**. 

 

Em relação à educação previdenciária e financeira, ampliamos ainda mais a abrangência do CBS 

Perto de Você. Em 2016, as ações do programa, que tem o objetivo de auxiliar na reflexão e 

incentivar o desenvolvimento de uma relação mais equilibrada com o dinheiro, atingiram mais 

de 1,4 mil pessoas. 

 

Há 56 anos, os profissionais da CBS Previdência trabalham para superar desafios e conquistar 

resultados. Em 2017, vamos continuar buscando crescer de maneira sustentável para cuidar e 

proteger o nosso maior patrimônio: os participantes. 
 

Diretoria Executiva 
 

*Dados do Consolidado Estatístico (out/16) da ABRAPP. 

**Não inclui menor aprendiz e membros da Diretoria Executiva. 
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PERFIL ORGANIZACIONAL 
 

Participante, nossa razão de existir 
 

Fundada em 17 de julho de 1960, a Caixa Beneficente dos Empregados da Companhia 

Siderúrgica Nacional – CBS é uma entidade fechada de previdência complementar (EFPC), ou 

seja, um fundo de pensão. 

 

Instituição sem fins lucrativos, a CBS Previdência tem o objetivo de administrar planos de 

previdência complementar para contribuir com o bem-estar e com a manutenção da qualidade 

de vida de seus participantes e familiares agora e no futuro. 

 

Com sede em São Paulo (SP) e uma filial em Volta Redonda (RJ), a entidade conta com 56 

profissionais, que trabalham com seriedade e dedicação para sempre oferecer os melhores 

produtos e serviços. 

 

Para se tornar participante da CBS é preciso ser colaborador de um de seus patrocinadores, que 

hoje são a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) – patrocinador principal –, a Minérios Nacional 

S. A., a CSN Mineração S. A. e a própria CBS Previdência. 

 

Atualmente, são administrados pela entidade cinco planos de benefícios: 

 

• Plano de 35% da Média Salarial 

• Plano de Suplementação da Média Salarial 

• Plano Misto de Benefício Suplementar – Plano Milênio 

• Plano CBSPREV Namisa 

• Plano CBSPREV 

 

Em 31 de dezembro de 2016, a CBS contava com 33.934 participantes, sendo: 

 

 
 

Com o intuito de proporcionar mais segurança e tranquilidade aos nossos participantes e seus 

familiares, além de oferecer uma renda complementar à da Previdência Social no pós-carreira, 

estão disponíveis ainda serviços adicionais, como empréstimos e seguros de vida, residencial e 

de automóvel. 
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Em dezembro de 2016, a CBS acumulava um patrimônio de R$ 5,05 bilhões e estava em 25º 

lugar no ranking dos investimentos da ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar), entre os quase 300 fundos de pensão filiados. 
 

 
 

Além disso, a instituição conta com representantes em diversas comissões técnicas nacionais e 

regionais da ABRAPP, que incluem as áreas atuarial, jurídica, governança corporativa, 

investimentos, investimentos imobiliários, relacionamento com o participante, comunicação, 

seguridade e contabilidade. 

 

Comprometimento na gestão 
 

A CBS Previdência é administrada por três órgãos estatutários: 

 

• Conselho Deliberativo 

• Conselho Fiscal 

• Diretoria Executiva 

 

O trabalho dos seus membros é orientado pelas diretrizes presentes no Estatuto, Código de Ética 

e Conduta e Manual de Governança Corporativa, além de considerar a legislação vigente e os 

princípios descritos na Missão, Visão e Valores. 

 

A entidade é também fiscalizada e supervisionada pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (PREVIC), do Ministério da Fazenda, e seus investimentos seguem as 

diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). 

 

Missão, Visão e Valores 
 

Conheça a Missão, a Visão e os Valores que norteiam as ações e decisões do dia a dia na CBS: 

 

Missão: Gerir de forma eficaz e responsável os planos de benefícios administrados pela CBS 

Previdência, bem como disseminar 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 relacionamento ético e respeitoso estabelecido com os nossos 
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participantes, patrocinadores, colaboradores, fornecedores e comunidade 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 todas 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. 
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ESTRATÉGIA E GESTÃO 
 

Mais eficiente para você 

 

O Mapa Estratégico da CBS Previdência é a representação visual da estratégia traçada pela 

entidade para o período de 2014 a 2016. 

 

Com base nesse mapa, diversos projetos e iniciativas são implementados para alcançar os 

objetivos definidos no médio e no longo prazos. Confira mais detalhes a seguir: 

 

 
 

Anualmente, desenvolvemos projetos e iniciativas visando o alcance dos objetivos estratégicos. 

Porém, como o nosso mapa foi elaborado para o período de 2014 a 2016, ressaltamos que nem 

todos os objetivos tiveram projetos ao longo do ano passado. 

 

Confira a seguir os principais projetos e iniciativas realizados em 2016: 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROJETOS E INICIATIVAS 

Obter a melhor percepção 
na visão dos participantes, 

patrocinadores e colaboradores 

 - Elaboração da cartilha “Tributação sem mistério” 

 - Implantação do Programa de Comunicação com os participantes 

 - Aprimoramento da URA (Unidade de Resposta Audível) 

 - Disponibilização de vídeos abordando os investimentos da CBS 

 - Elaboração da cartilha “Sabe a importância de uma boa gestão de 
investimentos para a sua aposentadoria?” 

Promover as melhores 
práticas de gestão 

 - Disponibilização do Canal de denúncias no site 

 - Revisão do Plano de Sucessão da CBS 

 - Elaboração de estudo sobre a Desoneração da Folha de Salários 
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 - Reorganização do Arquivo Inativo 

 - Recadastramento de aposentados 

 - Recadastramento de beneficiários de seguros 

Maximizar a Gestão 
de Investimentos 

 - Realização do retrofit do Sider Palace Hotel 

 

 

• Elaboração da cartilha “Tributação sem mistério”: o material buscou explicar detalhes sobre 

cada um dos Regimes de Tributação de Imposto de Renda existentes. 

 

• Implantação do Programa de Comunicação com os participantes: as ações de comunicação 

realizadas ao longo do ano foram elaboradas com o objetivo de aumentar a transparência e 

manter os nossos participantes sempre bem informados. 

 

• Aprimoramento da URA (Unidade de Resposta Audível): a ferramenta foi aprimorada para 

permitir que os participantes consultem mais informações a qualquer hora por meio da nossa 

Central de Atendimento Telefônico. 

 

• Disponibilização de vídeos abordando os investimentos da CBS: ao longo do ano, foram 

divulgados no nosso site filmes curtos e explicativos sobre temas relacionados aos investimentos 

da CBS. 

 

• Elaboração da cartilha “Sabe a importância de uma boa gestão de investimentos para a sua 

aposentadoria?”: o material contém os principais conceitos utilizados na gestão de 

investimentos dos planos de previdência e detalhes sobre algumas práticas adotadas pela CBS. 

 

• Disponibilização do Canal de denúncias no site: disponível no site da CBS Previdência, o canal 

é exclusivo para o envio de denúncias de casos concretos ou potenciais de fraudes, práticas de 

corrupção, conflitos de interesse e violação do nosso Código de Ética e Conduta. 

 

• Revisão do Plano de Sucessão da CBS: os gestores e diretores da CBS realizaram a revisão do 

Plano de Sucessão em 2016 e, em 2017, será elaborado o plano de ação para desenvolvimento 

de cada profissional identificado como provável sucessor. 

 

• Elaboração de estudo sobre a Desoneração da Folha de Salários: visou identificar quais seriam 

as contribuições previdenciárias sobre verbas decorrentes do contrato de trabalho, que não 

guardam natureza remuneratória, bem como a possibilidade de se obter o reconhecimento 

judicial dos valores pagos indevidamente pela entidade no prazo permitido em lei. Também foi 

avaliada a possibilidade de obter a devolução da contribuição social prevista no artigo 22, inciso 

IV, da Lei 8.212/91 (Retenção de INSS (15%) sobre o valor dos serviços tomados de cooperativas 

de trabalho). 

 

• Reorganização do Arquivo Inativo: a área administrativa iniciou um processo de reorganização 

do arquivo inativo, que consiste na avaliação de todos os documentos arquivados, a fim de 

realizar o descarte. Também foi realizada a revisão da Tabela de Temporalidade Documental 

pelos gestores das áreas, a qual será validada juridicamente em 2017. 
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• Recadastramento de aposentados: com o objetivo de manter atualizados os dados cadastrais 

que servirão de base para a elaboração da avaliação atuarial anual e seguindo as melhores 

práticas de seguridade, a CBS Previdência efetuou em 2016 o recadastramento de seus 

aposentados. Ao todo, 8.013 pessoas compareceram às unidades de atendimento da CBS ou 

enviaram suas documentações pelos Correios. 

 

• Recadastramento de beneficiários de seguros: em conjunto com o recadastramento dos 

aposentados, a CBS Previdência realizou também a atualização dos beneficiários inscritos para 

recebimento do capital segurado para aqueles participantes que possuem seguro de vida. Esta 

atualização teve o objetivo de agilizar o recebimento da indenização em caso de sinistro. 

 

• Realização do retrofit do Sider Palace Hotel: o projeto busca valorizar o empreendimento e 

oferecer mais segurança e um serviço de alta qualidade para os clientes. 

 

 

Preservação do patrimônio 

 

Ser eficiente no gerenciamento das despesas administrativas é um dos objetivos da CBS 

Previdência, pois isso reflete diretamente na preservação do patrimônio dos planos que 

administramos e, consequentemente, na defesa dos interesses dos nossos participantes. 

 

Em 2016, a despesa per capita média da CBS, que representa o total das despesas 

administrativas em relação ao número de participantes, ficou em R$ 454,57. Esse resultado é 

excelente e reflete o nosso compromisso de buscar sempre uma gestão eficiente dos recursos, 

o que proporciona mais segurança e tranquilidade para os participantes. 

 

Destacamos que, nos últimos cinco anos, nossa despesa per capita teve um aumento de apenas 

3,83%, frente a uma inflação de 49,82% no mesmo período. Confira mais detalhes: 

 

 
 

É importante ressaltar que o custeio dessas despesas é feito pela combinação de recursos dos 

patrocinadores, participantes, resultados dos investimentos da Gestão Administrativa, receitas 

administrativas e Fundo Administrativo. 
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Compromisso com a transparência 
 
Em novembro, a CBS Previdência recebeu o certificado de Empresa Cidadã pelo seu Relatório 
Anual 2015e, concedido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. 
O projeto reconhece a qualidade das informações contábeis e socioambientais publicadas nos 
relatórios anuais das organizações. 
 
No processo de certificação são avaliados quesitos como transparência, balanço social, 
demonstrações contábeis e notas explicativas, Código de Ética e políticas, valores de 
investimentos em Recursos Humanos e em atividades sociais externas, entre outros. 
 
Responsável pelas informações contábeis do Relatório Anual da CBS Previdência, Edgar Silva 
Grassi, gerente de controladoria da entidade, recebeu o Diploma de Mérito Contábil. 
 
A CBS Previdência já havia recebido o certificado de Empresa Cidadã pelo seu Relatório Anual 
em 2009, 2010, 2012 e 2014. 

 

ICSS: certificação de profissionais 
 

A certificação, além de ser uma obrigação legal, é um processo de verificação de conhecimentos 

e habilidades, por isso, se torna um importante instrumento de comprovação da competência 

dos profissionais das entidades de Previdência Complementar. 
 

Desde 2010, investimos no reconhecimento da qualificação técnica dos nossos colaboradores e 

conselheiros. Na CBS, os processos de certificação pelo Instituto de Certificação dos Profissionais 

de Seguridade Social (ICSS) são conduzidos pela Assessoria de Compliance. 
 

As regras a respeito de certificações estão reguladas pela Resolução do Conselho Monetário nº 

3.792, de 2009, Resolução BACEN nº 4.275, de 2013, Resolução CNPC nº 19, de 2015, Resolução 

CNPC nº 21, de 2015, Instrução Previc nº 28, de 2016, Instrução Previc nº 30, de 

2016, e pela Portaria nº 297, de 2016. 
 

No ano passado, houve uma renovação dos membros que compõem os conselhos Deliberativo 

e Fiscal da CBS. Os novos conselheiros eleitos e indicados pelo patrocinador tomaram posse em 

março e, desde então, estamos buscando certificá-los. 
 

No total, contamos com 18 profissionais certificados, entre conselheiros, gestores e diretores. 

Confira a seguir os profissionais certificados até dezembro de 2016: 
 

NOME CARGO 

Monica Garcia Fogazza Rego Presidente 

Sergio Martins Gouveia* Diretor 

Bruno Tetner Diretor 

Rosana Passos de Pádua Presidente do Conselho Deliberativo 

Fanny Solange Busato Batista  Membro do Conselho Deliberativo 

Luiz Daury Ferreira Halembeck  Membro do Conselho Deliberativo 

Luis Fernando Barbosa Martinez  Membro do Conselho Deliberativo 

Luiz Carlos Gomes Beato Sobrinho  Membro do Conselho Deliberativo 
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Marcio Frazão Guimarães Lins  Membro do Conselho Deliberativo 

Taciana Aparecida de Lima  Membro do Conselho Deliberativo 

Fabio Luiz Ferreira Bonadia Membro do Conselho Deliberativo 

Rinder José Givisiez Junior  Membro do Conselho Deliberativo 

Regiane Celestino da Silva  Membro do Conselho Deliberativo 

Richard Blanchet  Membro do Conselho Fiscal 

Ana Lucia Barboza Seabra de Oliveira  Gerente 

Claudia Pereira dos Reis  Gerente 

Edgar Silva Grassi Gerente 

Flavia Azevedo Dias Gerente 

*Desligou-se em 31/03/2017. 

 

Além de diretores, gestores e conselheiros, outros três profissionais da CBS buscaram a 

certificação em suas áreas técnicas. São eles: 
 

NOME CARGO 

Carlos Henrique Campos Analista Contábil 

Elisangela Scarpat de Lima  Analista Contábil 

Rodrigo da Silva Redis Rocha Analista de Investimentos  

 

Conformidade legal 
 

Em 2016, a CBS Previdência não registrou quaisquer penalidades, sanções ou autuações 

referentes às suas atividades advindas da PREVIC, órgãos judiciais ou qualquer outro órgão 

público. 
 

Para prevenção, buscamos revisar constantemente nossas normas e políticas internas, 

adequando-as às mudanças de legislação e mapeando e revisando o controle interno dos riscos 

anualmente. 
 

A CBS procura também estar sempre próxima das associações do seu segmento de atuação e 

dos órgãos reguladores e fiscalizadores para manter seus processos alinhados à legislação e às 

boas práticas de mercado. 
 

Destacamos ainda que, em dezembro de 2016, a entidade estava com 583 ações judiciais em 

curso, distribuídas da seguinte forma: 
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GOVERNANÇA CORPORATIVA 
 

Gestão competente 
 

A CBS Previdência trabalha para promover uma administração competente e transparente, que 

tem como foco garantir a sustentabilidade dos planos de benefícios e oferecer sempre os 

melhores produtos e serviços. 

 

Todas as nossas decisões levam em conta as regras impostas pela legislação e os interesses 

daqueles que já usufruem dos nossos benefícios e dos que irão utilizá-los no futuro. Os 

participantes podem acompanhá-las por meio dos diversos canais de comunicação que 

oferecemos. 

 

Atualmente, três órgãos estatutários são responsáveis pela gestão estratégica, fiscalização e 

administração da CBS: Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. 
 

 

Conselho Deliberativo 
 

Formado por 11 membros efetivos e 11 suplentes, o Conselho Deliberativo é o órgão superior 

de deliberação e orientação da entidade. Entre seus membros, seis são indicados pelos 

patrocinadores e quatro são eleitos pelos participantes. A presidência do órgão é 

obrigatoriamente exercida por um membro indicado pelo patrocinador principal – CSN. 

 

Em 2016, o Conselho Deliberativo teve os seus membros renovados. Em março, tomaram posse 

os membros escolhidos no processo eleitoral realizado em dezembro de 2015 e os indicados 

pelo patrocinador. Os mandatos são de quatro anos. 

 

Entre as principais funções dos conselheiros está estabelecer as diretrizes e políticas que são 

acompanhadas pelo Conselho Fiscal e seguidas pela Diretoria Executiva, colaboradores e 

prestadores de serviços. 

 

Ao longo do ano, foram realizadas sete reuniões formais, que trataram de temas como: 

 

• Regulamento do Plano CBSPREV Namisa 

• Plano de Gestão Administrativa 

• Orçamento 

• Demonstrações Contábeis 

• Premissas Atuariais 

• Reforma do Sider Palace Hotel 

• Abertura de opção de reajuste de benefícios pelo INPC para o ano de 2017 

• Contribuição de Risco 

 

Em 31 de dezembro de 2016, a composição do nosso Conselho Deliberativo era a seguinte: 
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CONSELHO DELIBERATIVO 

EFETIVOS SUPLENTES 

Rosana Passos de Pádua Maria Eliane de Souza Pereira 

David Moise Salama Samantha Carvelli Koene 

Fanny Solange Busato Batista Rogerio Steinle de Moraes 

Joaquim Braz de Oliveira Bruno Araújo da Rocha 

Luis Fernando Barbosa Martinez Fabio Luiz Ferreira Bonadia 

Luiz Carlos Gomes Beato Sobrinho Sebastião José da Cruz 

Luiz Daury Ferreira Halembeck Taciana Aparecida de Lima 

Marcio Frazão Guimarães Lins Rinder José Givisiez Junior 

Sergio Henrique Vieira Vianna Claudia Maria Sarti 

*Vaga em aberto Regiane Celestino da Silva 

*Vaga em aberto *Vaga em aberto 
*Aguardando indicação do patrocinador. 

 

 

Conselho Fiscal 
 

Os membros do Conselho Fiscal são responsáveis pela fiscalização da CBS e por zelar pela sua 

gestão econômica, financeira e atuarial. 

 

Formado por seis membros, sendo três efetivos e três suplentes, o Conselho Fiscal é responsável 

por emitir parecer sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas e individuais em tempo 

hábil para envio ao Conselho Deliberativo e para o cumprimento dos prazos estabelecidos pelo 

órgão governamental competente. Entre seus membros, dois são indicados pelos 

patrocinadores e um é eleito pelos participantes. 

 

Em 2016, o nosso Conselho Fiscal também foi renovado. Em março, tomaram posse os membros 

escolhidos no processo eleitoral realizado em dezembro de 2015 e os indicados pelo 

patrocinador. Os mandatos são de quatro anos. 

 

Ao longo do ano, seus membros realizaram cinco reuniões, que abordaram temas como: 

 

• Planejamento Orçamentário 

• Demonstrações Contábeis 

• Gestão Atuarial 

 

Confira a formação do Conselho Fiscal em 31 de dezembro de 2016: 

 

CONSELHO FISCAL 

EFETIVOS SUPLENTES 

Celso Francisco **Vaga em aberto 

Richard Blanchet *Vaga em aberto 

*Vaga em aberto Rodrigo Cardozo Miranda 
*Aguardando indicação do patrocinador. | **Aguardando escolha do Conselho Deliberativo. 
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Transparência permanente  
 
Ao longo de 2016, foram realizados mensalmente reportes sobre a Gestão dos Investimentos 
para os membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal. O objetivo da ação foi trazer mais 
transparência para o tema e compartilhar informações como o comportamento dos mercados 
financeiros no mês, estratégias de investimentos definidas, resultados alcançados, 
mecanismos de monitoramento, entre outros. 
 
Além disso, para mantê-los sempre atualizados, também compartilhamos mensalmente 
informações como nível de arrecadação, valores de pagamentos referentes à folha de 
benefícios, quadro social, compromisso atuarial da entidade com os planos administrados, 
entre outros assuntos. 

 
 

Diretoria Executiva 
 

Órgão de administração e gestão da CBS Previdência, a Diretoria Executiva é composta por três 

membros, sendo um presidente e dois diretores.  

 

Cada um deles é responsável por fazer cumprir o Estatuto, os regulamentos dos planos de 

benefícios, as instruções e as demais diretrizes e normas estabelecidas pelos órgãos 

competentes da sua administração. 

 

Em 31 de dezembro de 2016, sua formação era a seguinte: 

 

DIRETORIA EXECUTIVA 

Presidente Monica Garcia Fogazza Rego 

Diretor de Investimentos Bruno Tetner 

Diretor de Administração e Seguridade Sergio Martins Gouveia* 
*Desligou-se em 31/03/2017, sendo substituído por Edgar Silva Grassi em 01/04/2017. 

 

 
 

 

 
 

Monica Garcia Fogazza Rego: graduada em Economia pela Universidade 
Santana com MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC Business School e 
PMD – Program for Management Development pelo IESE Business School. 
Atuou por 24 anos na área financeira de empresas de grande porte no 
segmento industrial. É certificada pelo Instituto de Certificação dos 
Profissionais de Seguridade Social (ICSS) desde 2012 e exerce a função de 
AETQ (Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado) da CBS. 

Bruno Tetner: graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, 
possui Master of Business Administration (MBA) Executivo em Finanças 
pelo Instituto de Ensino e Pesquisa - INSPER. Certificado pelo Instituto de 
Certificação dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS) desde 2013, 
atualmente ocupa, entre outras funções, o cargo de Diretor de 
Investimentos da CBS Previdência. 
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Organograma 
 

Para tornar os processos mais claros e eficientes e manter um formato de decisão ágil, ao longo 

de 2016 continuamos a reorganizar nossa estrutura, o que resultou na fusão de algumas áreas. 

Entenda como ficaram divididas as responsabilidades na CBS após esses ajustes:  

 

 
 

 

Assessoria de Compliance: controle e segurança 

 

Nossos órgãos administrativos contam com a colaboração da Assessoria de Compliance para 

assegurar a adequação, o fortalecimento e o funcionamento do sistema de controles internos 

da CBS. Para isso, os profissionais da área acompanham de perto se as regras e os processos 

estão sendo executados de forma correta e transparente. 

 

Entre as funções da assessoria estão o monitoramento das operações de investimentos, o 

acompanhamento da Agenda de Obrigações Legais e a realização de testes dos processos de 

aprovações e de desembolsos realizados. 

 

Para comprovar e evidenciar que as aprovações eletrônicas estão sendo realizadas pelos 

profissionais autorizados e dentro dos limites de valores estabelecidos na Norma de Alçadas e 

Competências, a Assessoria de Compliance avalia todos os processos de pagamento. Ao todo, 

em 2016, foram analisadas 7.323 aprovações. 

 
 

Sergio Martins Gouveia: graduado em Ciências Econômicas pela Fundação 
Armando Álvares Penteado – FAAP com Administração – Lato Sensu e 
Análise de Sistemas – Lato Sensu pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Certificado desde 2012 pelo Instituto de Certificação dos 
Profissionais de Seguridade Social (ICSS), atua há 34 anos no segmento de 
Previdência Privada. 



 

22 

Comitês de Apoio 
 

Para auxiliar nossos conselheiros e membros da Diretoria Executiva no desempenho de suas 

funções e responsabilidades, contamos ainda com os seguintes comitês: 
 

• Comitê de Ética e Conduta: reavalia periodicamente a pertinência e atualidade dos preceitos 

do Código de Ética e Conduta, bem como determina as ações necessárias para a divulgação e 

disseminação do Código de Ética e Conduta na CBS; avalia e delibera sobre casos concretos ou 

potenciais de violação do Código de Ética e Conduta, conflitos de interesses, fraudes ou práticas 

de corrupção, apresentando à Diretoria Executiva e aos conselhos Deliberativo e Fiscal as 

recomendações para a aplicação de medida disciplinar relativa a cada caso; delibera sobre 

dúvidas e dilemas éticos; debate e esclarece dúvidas de interpretação do texto do Código de 

Ética e Conduta; e estimula o comprometimento dos colaboradores e dos administradores da 

entidade com o Código de Ética e Conduta. 
 

• Comitê Técnico de Investimentos: sugere, por meio de parecer técnico, mudanças na 

estratégia vigente de investimentos dos planos geridos pela CBS, assim como apresenta 

estratégias que ainda não tenham sido estudadas pela entidade; avalia a Política de 

Investimentos da CBS, a ser elaborada pela Diretoria Executiva e aprovada pelo Conselho 

Deliberativo; avalia a Política de Crédito da CBS no que tange aos investimentos mobiliários; 

avalia os produtos de crédito (com exceção de CDBs), de imóveis e os que se enquadrem no 

segmento de Investimentos Estruturados (fundos imobiliários, fundos de participações e fundos 

multimercados); e acompanha a execução da estratégia de investimentos da entidade. 
 

• Comissão de baixa/venda de bens móveis da CBS: analisa e opina sobre a baixa ou venda de 

bens. 
 

• Comitê de comercialização do Sider Shopping: aprova as condições, tabelas e normas e 

procedimentos adotados nos processos de comercialização das lojas do Sider Shopping Center. 
 

• Comitê de Avaliação de Propostas para Liquidação de Direitos Creditórios de Liquidação 

Duvidosa: aprecia e aprova as propostas para liquidação dos créditos de liquidação duvidosa. 
 

• Comitê do Plano de Sucessão da CBS Previdência: ratifica e/ou define posições-chave das 

gerências, coordenações e cargos estratégicos; mapeia candidatos para os cargos de gerente, 

coordenador e cargos estratégicos (Árvore Sucessória); e revisa e aprova o “Mapeamento de 

Qualificação Profissional” dos cargos por ele mapeados. 
 

• Comitê de Riscos e Controles Internos: auxilia a área de riscos e controles internos na 

disseminação de seus conceitos, bem como nas avaliações dos controles internos da entidade. 

 

Código de Ética e Conduta 

 

Aplicado a todos os nossos administradores e colaboradores, o Código de Ética e Conduta 

estabelece normas, regras e comportamentos que devem ser observados nas ações e decisões 

do dia a dia. Alinhado com a nossa cultura corporativa, o documento aborda temas como: 
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• Condução das atividades, cumprimento da legislação e normas específicas 

• Responsabilidades específicas e condutas não aceitáveis 

• Relacionamento com terceiros 

• Brindes, presentes e outras cortesias 

• Doações 

• Propriedade intelectual 

• Proteção do patrimônio da entidade 

• Conduta diante de dúvidas ou dilemas éticos 

• Comitê de Ética – Composição e Atribuições 

• Canal de denúncias 

• Descumprimento do Código de Ética e Conduta 

• Casos omissos 

 

Disponível para consulta no site www.cbsprev.com.br o Código de Ética e Conduta deve ser 

conhecido e compartilhado por todos os profissionais e terceiros que se relacionam com a CBS 

Previdência. 

 

Práticas anticorrupção 
 

Com o objetivo de combater a corrupção, a CBS Previdência realiza operações somente com 

empresas consideradas idôneas. A consulta das informações é realizada previamente por meio 

do Portal da Transparência do Governo Federal. 

 

Canal para denúncias 
 

Está disponível no site da CBS Previdência um canal exclusivo para envio de denúncias de casos 

concretos ou potenciais de fraudes, práticas de corrupção, conflitos de interesse e violação do 

Código de Ética e Conduta. 

 

Para fazer uma denúncia não é necessário se identificar; basta descrever o fato, a data em que 

ocorreu e as empresas e/ou pessoas envolvidas. As denúncias cadastradas são enviadas 

diretamente para os e-mails dos membros do Comitê de Ética e Conduta da CBS, o que garante 

total credibilidade ao processo. Este comitê é composto por: 

 

• 1 membro da Diretoria Executiva 

• 1 membro do Conselho Deliberativo 

• 1 membro do Conselho Fiscal 

• Gestor(a) responsável pela área jurídica 

• Gestor(a) responsável pela área de compliance 

 

Ao receber a denúncia, o comitê irá apurar e deliberar sobre a aplicação de medida disciplinar, 

caso o fato denunciado seja confirmado. É importante ressaltar que o Comitê de Ética e Conduta 

da CBS Previdência existe desde 2004 e, até hoje, não foram apresentadas denúncias ou 

identificadas ocorrências de violação do Código de Ética, conflitos de interesse, fraudes ou 

práticas de corrupção na entidade. 
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GESTÃO DE RISCOS 
 

Segurança e prudência 
 

A CBS Previdência trabalha para fortalecer constantemente seus padrões de segurança com o 

objetivo de proteger seus negócios e preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos seus 

planos de benefícios. 

 

Para isso, monitoramos os riscos aos quais estamos expostos, de acordo com as melhores 

práticas do mercado e em linha com as recomendações de supervisão baseada em risco da 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). 

 

Conheça o processo 

 

Nosso processo de gestão de riscos é baseado na metodologia de Control Self Assessment – CSA, 

ou seja, Autoavaliação de Controles. Essa metodologia destaca o conhecimento de cada gestor 

na identificação de riscos e procedimentos de controle. 

 

Na prática, é realizada periodicamente uma autoavaliação de Riscos e Controles Internos, que 

busca analisar e identificar os riscos e controles existentes na entidade. Esse processo possui 

oito etapas: 

 

• Revisão de atividades; 

• Revisão e validação de riscos e critérios de mensuração; 

• Identificação dos riscos nas atividades, com mensuração de impacto e frequência (matriz de 

risco); 

• Definição dos controles para os riscos identificados, com os respectivos requisitos necessários 

à identificação da adequação da CBS às melhores práticas de gestão de riscos e controles; 

• Aplicação dos questionários para toda a entidade, de acordo com a metodologia de 

autoavaliação; 

• Análise da avaliação e do desempenho das áreas e da entidade consolidada; 

• Elaboração dos planos de ação para suprir as ausências de controle; 

• Monitoramento dos planos de ação. 

 

Com base nos resultados, é feita a Certificação de Controles, que consiste na realização de testes 

por amostragem. O intuito é comparar as informações identificadas pela avaliação com a 

situação real de exposição da entidade aos riscos. Após essa etapa, são elaborados planos de 

ação para mitigar os riscos identificados. 

 

A consolidação dos resultados é apresentada para a Diretoria Executiva e, posteriormente, para 

os membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal. O andamento de todos os planos de ação é 

acompanhado de perto pela Assessoria de Compliance, a fim de que sejam implantados no 

tempo certo e conforme previsto. 
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Dicionário de Riscos 

 

Apesar de fazermos parte de um segmento altamente regulamentado, nossas atividades estão 

expostas, basicamente, a nove modalidades de risco. Conheça melhor cada uma delas: 

 

• Risco de Mercado: possibilidade de perdas decorrentes de flutuações adversas nos preços dos 

fatores de mercado que afetam os valores dos ativos financeiros da entidade. 

 

• Risco de Liquidez: possibilidade de perdas decorrentes da necessidade de sacrificar ativos ou 

tomar recursos em condições adversas por necessidade de caixa. 

 

• Risco de Crédito: possibilidade de perdas decorrentes de inadimplência de cláusulas nos 

instrumentos e contratos financeiros componentes da carteira de investimentos e de valores a 

receber da entidade. 

 

• Risco de Imagem: possibilidade de perda decorrente de quebra da confiança ou credibilidade 

de que a entidade desfruta no seu ambiente de negócios. Esta adversidade resulta da 

interpretação de notícias veiculadas na imprensa, atitudes e declarações dos representantes da 

entidade, bem como de eventos externos que possam afetar sua reputação. 

 

• Risco Atuarial: possibilidade de perdas decorrentes de inadequação nos planos de benefícios 

administrados pela entidade. 

 

• Risco de Terceirização: possibilidade de perda decorrente de situações em que os serviços 

prestados ou os processos executados por meio de terceirização não atinjam os padrões 

contratados e esperados. 

 

• Risco Legal: possibilidade de perdas decorrentes de penalidades ou decisões desfavoráveis em 

aspectos legais e regulamentares que envolvam os contratos firmados e as obrigações 

previdenciárias, fiscais, trabalhistas e societárias da entidade. 

 

• Risco Operacional: possibilidade de perdas decorrentes da inadequação na especificação ou 

na condução de processos, sistemas ou projetos da entidade, bem como de eventos externos 

que causem prejuízos nas suas atividades normais ou danos a seus ativos físicos. 

 

• Risco Estratégico: possibilidade de perdas decorrentes da incapacidade de implementar as 

estratégias definidas ou de eventos negativos resultantes de sua implementação. 
 

 

11ª Avaliação de Riscos 

 

Realizada no primeiro semestre de 2016, a 11ª Avaliação de Riscos mostrou pouca probabilidade 

dos riscos se efetivarem e ocasionarem perdas, visto que a entidade possui seus processos 

mapeados e os controles necessários para suas operações. 
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Ressaltamos que todos os requisitos com respostas “não” foram analisados pelos responsáveis, 

ainda que o risco residual da entidade apresentado seja de 1,38%, abaixo do apetite a risco 

estabelecido pela CBS: 12,50%. 

 

Para dar mais confiabilidade ao processo, a consultoria externa realizou a certificação de uma 

amostragem dos requisitos cujas respostas foram “sim”. Essa certificação consiste na verificação 

se o controle declarado como existente realmente é realizado na entidade. O critério de escolha 

da amostragem foi aleatório e o tamanho da amostra atendeu às regras estatísticas de 

confiança. Comparando os resultados (certificação versus avaliação) observou-se que o 

resultado apresentado na 11ª Avaliação de Riscos está coerente com a realidade da entidade, 

uma vez que foi confirmado pelo processo de certificação. 

 

Apesar de o resultado ser considerado excelente, foram elaborados planos de ação para 

aprimorar ou implementar as boas práticas consideradas aplicáveis e necessárias, sempre 

levando em consideração a relação custo x benefício. 

 

Destacamos ainda que o comprometimento dos nossos colaboradores e gestores tem sido 

fundamental para o gerenciamento dos riscos na CBS Previdência. 

 

 

Comitê de Riscos e Controles Internos 
 
Ao longo de 2016, foram realizadas duas reuniões do Comitê de Riscos e Controles Internos, 
que contaram com a participação da Diretoria Executiva, de gestores e de convidados. 
 
Nessas reuniões, entre outros assuntos, foram apresentados por consultores externos os 
cenários de riscos dos nossos investimentos. Os principais itens abordados foram: 
 
• Comparativos do desempenho dos nossos planos de benefícios em relação aos de outras 
entidades; 
• Cenários de riscos da carteira de investimentos da CBS e dos ativos disponíveis no mercado; 
• Relatórios de enquadramento dos nossos planos de benefícios em relação às respectivas 
Políticas de Investimentos e às legislações vigentes. 
 
A partir dessas informações, os membros do comitê puderam confirmar que a CBS 
Previdência cumpre rigorosamente as legislações aplicáveis e as Políticas de Investimentos 
dos seus planos de benefícios e que seus negócios estão alinhados com o mercado de 
previdência. 
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DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS 
 

Trabalhamos para preservar seu patrimônio 
 

As decisões de investimento da CBS Previdência têm como prioridade a preservação do 

patrimônio e do funcionamento dos planos de benefícios e o cumprimento dos compromissos 

de longo prazo que assumimos com os nossos participantes. 
 

E, apesar dos cenários econômicos nacional e internacional continuarem instáveis, em 2016, 

nossos investimentos apresentaram resultados positivos em todos os segmentos. 

 

Investimentos Mobiliários 
 

No geral, a evolução dos recursos garantidores da CBS encerrou o ano com um total de R$ 5,05 

bilhões, o que significa um crescimento de 10,7% em relação a 2015. 

 
 

A rentabilidade consolidada dos investimentos fechou 2016 em 18,62%. O segmento de Renda 

Fixa ficou em 15,74% e o de Renda Variável, em 154,32%. Já o segmento de Empréstimos e 

Financiamentos fechou em 20,24% e os Imóveis apresentaram rendimento de 11,65%. Confira 

mais detalhes na tabela a seguir: 
 

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS E RENTABILIDADE POR SEGMENTO 

SEGMENTO 
ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 

R$ MIL % RENTABILIDADE % 

Consolidado 5.055.278 100 18,62 

Renda Fixa 4.518.285 89,38 15,74 

Renda Variável 241.390 4,77 154,32 

Investimentos Estruturados - - - 

Investimentos no Exterior - - - 

Investimentos Imobiliários 186.870 3,70 11,65 

Operações com Participantes 108.733 2,15 20,24 

 

Renda Fixa 
 

O ano de 2016 foi de ajustes na economia brasileira. No cenário político houve muita tensão, o 

que acabou refletindo na economia e adicionando muitas incertezas e riscos. Contudo, nos 

últimos meses do ano ocorreram definições importantes que contribuíram para a melhora da 
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expectativa. A taxa de juros básica da economia (SELIC), que iniciou o ano em 14,25% a.a., foi 

mantida pelo Banco Central do Brasil (Bacen) neste nível na maior parte do ano, tendo em vista 

o forte compromisso com o controle da inflação. O IPCA, medido pelo IBGE, que serve de 

parâmetro para as decisões de política monetária, estava em 10,71% a.a. no início de 2016 e 

fechou o ano em 6,29% a.a.. A queda na inflação, a aprovação pelo Congresso Nacional da PEC 

do Teto dos Gastos e outras medidas de ajuste fiscal reduziram riscos e proporcionaram 

condições para que o Banco Central começasse a diminuição da taxa SELIC, que terminou 2016 

em 13,75% a.a.. Esse cenário permitiu a queda nas taxas de juros futuro, tanto nas pontas longas 

como nas de curto prazo, impactando de forma positiva a rentabilidade dos planos que têm 

títulos marcados a mercado em suas carteiras e, assim, superaram a Meta Atuarial. 
 

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 apresentaram volatilidade no segmento de Renda Fixa, pois 

possuem seus títulos contabilizados pela curva do papel e não pela marcação a mercado. Essa 

diferenciação é possível devido à maior previsibilidade do pagamento dos benefícios ao longo 

dos anos, o que permite o compromisso de carregar os papéis de Renda Fixa até o seu 

vencimento. Somente eventos extraordinários e não recorrentes tornariam necessária a venda 

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) apresentaram volatilidade no segmento de Renda Fixa, pois 

o método de contabilização desses ativos é a marcação 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 vencimento. Todavia, como essas carteiras não 

têm fluxo definido de aposentadoria, é necessário deixar os papéis disponíveis para negociação 

caso seja preciso honrar aumento de saques recorrentes. 

 

Renda Variável 
 

A bolsa de valores brasileira apresentou alguma volatilidade, mas mostrou tendência de alta na 

maior parte do ano, terminando 2016 com rentabilidade positiva de 36,68% (IBX-100 – Índice 

de Ações que concentra as 100 maiores empresas da bolsa), refletindo a expectativa de ajustes 

na economia. 
 

Dentre os fatores mais importantes para o desempenho das ações podemos destacar: definição 

no cenário político com o impeachment definitivo de Dilma Rousseff; nova equipe econômica 

no Ministério da Fazenda e no Banco Central; aprovação no Congresso Nacional de medidas de 

ajuste da economia que melhoram as perspectivas para as contas públicas e, assim, reduzem as 

incertezas da economia; e trajetória inflacionária decrescente. 

 

Dessa forma, o segmento de Renda Variável contribuiu para elevar a rentabilidade total dos 

planos de benefícios administrados pela CBS. Em 2016, as ações da CSN tiveram retorno de 

171,25% e o conjunto das outras ações rendeu 60,07%. 
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Política de Investimentos: equilíbrio econômico-financeiro 

 

A Política de Investimentos da CBS Previdência busca assegurar o equilíbrio econômico-

financeiro entre os seus ativos garantidores (recursos) e os passivos atuariais (compromissos). 

 

Revisado anualmente com base no estudo ALM (Asset Liability Management), que adotamos 

desde 2004, o documento é aprovado pelos membros da Diretoria Executiva e do Conselho 

Deliberativo. 

 

A Política de Investimentos da CBS orienta o trabalho do dia a dia, proporcionando uma visão 

estratégica e de longo prazo, e abrange temas como limites de alocação, limites de risco e metas 

de rentabilidade de cada um dos planos de benefícios que administramos. Em 2016, a estratégia 

estabelecida foi a de continuar privilegiando a alocação dos recursos em ativos de baixo risco. 

 

Além de estarem alinhados com o documento, nossos investimentos obedecem as regras 

estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Confira na tabela os segmentos e 

limites máximos permitidos para alocação dos recursos garantidores das EFPCs: 

 

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. 

 

Com o intuito de mapear os riscos financeiros atrelados aos investimentos e proporcionar mais 

segurança para os participantes, seguimos também o Modelo de Gestão de Investimentos 

Mobiliários baseado em Risco, que define critérios para monitoramento dos riscos de mercado, 

de crédito e de liquidez. 

 

Dessa forma, buscamos administrar o risco de mudança de preço dos ativos e de não pagamento 

de créditos devidos e gerenciar o caixa dos planos de benefícios. 

 
Operações com participantes 

 

Concentrada nos empréstimos que a CBS Previdência disponibiliza para os seus participantes e 

beneficiários, em 2016 a carteira desse segmento fechou em R$ 106,12 milhões, apresentando 

rentabilidade anual de 20,24%. 
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O serviço tem taxas e prazos mais atraentes que os disponíveis no mercado, portanto, é uma 

alternativa de crédito com condições favoráveis para os participantes e um investimento de 

baixo risco, o que reforça o nosso compromisso com a gestão eficiente do patrimônio. 

 

Confira as quantidades e valores concedidos nos últimos cinco anos: 

 

 
 

 
 

Os empréstimos disponibilizados pela CBS Previdência 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, de acordo com a legislação vigente. 

 
 

Investimentos Imobiliários  
 

Em 2016, a rentabilidade dos investimentos imobiliários da CBS Previdência atingiu 11,65%. 
 

 

Sider Shopping Center: cada vez mais opções para você 
 

Inaugurado em Volta Redonda (RJ) em 30 de outubro de 1989, o Sider Shopping Center 

completou 27 anos em 2016. Totalmente revitalizado, o empreendimento da CBS Previdência é 

considerado um dos melhores e mais completos centros de compras da região Sul Fluminense 

e recebe, diariamente, cerca de 18 mil pessoas. 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Valor total da 
Carteira - R$ 

100.101.032,44 101.236.177,65 94.782.756,74 96.794.117,93 106.121.247,48 

Quantidade de EP 
(Total de contratos 
da carteira) 

22.068 23.998 23.199 21.731 20.048 

Concessão de EP - 
R$ 

60.361.484,05 66.421.840,88 53.618.264,89 56.447.191,26 47.819.328,25 

Quantidade de EP 
concedidos 

12.839 13.272 10.370 9.903 10.125 
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Com 11,5 mil m² de área bruta locável, o Sider oferece para o seu público uma grande variedade 

de lojas, além de diversas opções para alimentação e entretenimento e mais de mil vagas 

rotativas de estacionamento cobertas. 

 

Entre as novidades de 2016, destacam-se a abertura de uma loja do Boticário, da Livraria Livre, 

da Ótica Sider Premium e dos seguintes quiosques: 
 

• Samsung (artigos eletrônicos) 

• Motorola (artigos eletrônicos) 

• Loft (artigos eletrônicos) 

• L´occitane (perfumaria e cosméticos) 

• Piticas (vestuário moda jovem) 

• Chopp Brahma (alimentação) 
 

O shopping fechou 2016 com 99% dos seus espaços locados e com um índice de inadimplência 

de aluguéis de apenas 1%. 
 

Preocupação com o meio ambiente 
 
O Sider manteve, em 2016, seus projetos para coleta de lâmpadas, separação de lixo e 
reciclagem de óleo. O resultado desse trabalho é que, ao longo do ano, foram recolhidos 
quase 5 mil litros de óleo, cerca de 18 toneladas de lixo reciclável e mais de 3 mil lâmpadas. 
 
Além disso, o shopping 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. 

 
Sider Palace Hotel: em obras para melhor atendê-lo 

 

Empreendimento da CBS Previdência e também situado em Volta Redonda (RJ), o Sider Palace 

Hotel está sendo totalmente revitalizado. As obras buscam deixar o hotel moderno e confortável 

para os clientes e reforçam o nosso compromisso com a preservação dos investimentos 

imobiliários. 

 

Iniciado em novembro de 2016, o retrofit envolverá desde a reforma de todos os apartamentos, 

com substituição de mobiliário e louças e pintura das paredes, até a criação de salas de reunião 

e renovação do restaurante, da garagem e da recepção. Serão trocados, ainda, os elevadores e 

todas as instalações elétricas e hidráulicas do prédio. A rede de dados, a telefonia e a internet 

também passarão por melhorias. 

 

Ao longo de 2015, já havia sido realizada uma grande reforma na cozinha e algumas 

manutenções pontuais, como a troca de parte do mobiliário, roupas de cama e banho, TVs, 

lâmpadas e telefonia. 

 

O Sider Palace Hotel, que permanecerá fechado durante as obras, conta com 114 apartamentos 

e é um patrimônio dos mais de 33 mil participantes da CBS Previdência. Seu retrofit busca 

valorizá-lo e oferecer mais segurança e um serviço de alta qualidade para os clientes. 
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PLANOS DE BENEFÍCIOS E AVALIAÇÕES ATUARIAIS 
 

Investimos na sua vida 
 

A CBS Previdência administra cinco planos de benefícios: 35% da Média Salarial, Suplementação 
da Média Salarial, Misto de Benefício Suplementar – Plano Milênio, CBSPREV Namisa e CBSPREV. 
Isso significa um compromisso com milhares de participantes e familiares, que confiam à 
entidade seu valioso patrimônio. Em 31 de dezembro de 2016, a CBS contava com 33.934 
participantes, distribuídos da seguinte forma: 
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Estudo de Aderência de Premissas Atuariais 
 

Em 2016, 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 na Avaliação Atuarial 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 patrocinadores e de acordo com as estratégias traçadas pela Diretoria 

Executiva da entidade: 

 

• Tábuas de mortalidade de inválidos 

• Tábuas de entrada em invalidez 

• Crescimento salarial 

• Rotatividade 

• Entrada em aposentadoria 

• Taxa de juros 

 

O estudo recomendou a alteração das hipóteses da Tábua de Mortalidade Geral do Plano 

Milênio, visando uma melhor adequação dessas premissas à massa de participantes deste plano. 

Para os demais planos, a Tábua de Mortalidade Geral está adequada. 

 

Dessa forma, a partir da Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de 2016, alteramos a 

Tábua de Mortalidade Geral do Plano Milênio para a AT-2000, suavizada em 10% e segregada 

por sexo. Isso significa que a tábua aumenta em 10% a chance de o participante sobreviver a 

uma determinada idade e avalia a probabilidade de mortalidade de acordo com o sexo. 

 

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, 4,00% a.a., 4,25% a.a. e 4,00% a.a., 

estão aderentes à realidade das suas carteiras de investimento e em linha com a realidade do 

mercado financeiro brasileiro. 

 

A persistência das altas taxas de juros reais, iniciadas a partir de maio de 2013 e vigentes até o 

final de 2016, levaram a CBS a propor o aumento das Metas Atuariais dos planos 35%, 

Suplementação e Milênio, 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 Portaria PREVIC nº 

186, de 28/04/2016. Assim, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo o aumento das metas para 

4,35% a.a. (planos 35% e Milênio) e 4,50% a.a. (Plano Suplementação). Nossos planos ficaram 

com taxas equalizadas, ainda permitindo estratégias de alocações com baixo risco associado. 
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É importante ressaltar que os planos 35% e Suplementação possuem maturidade avançada e, 

atualmente, não recebem contribuições. 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 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 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 proporciona mais subsídios para a Diretoria Executiva e para os 

membros do Conselho Deliberativo avaliarem os resultados e tomarem as decisões necessárias. 

 
 

PLANO DE 35% DA MÉDIA SALARIAL 
 

Criado na modalidade de Benefício Definido, o Plano de 35% da Média Salarial foi o primeiro a 

ser oferecido aos participantes da CBS Previdência. Instituído em 1966, foi fechado para novas 

adesões em 1977. Em 31 de dezembro de 2016, o plano contava com 6.158 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 389.219 100 % % % 13,80 11,68 INPC + 4% a.a. 

Renda Fixa 361.461 92,87 97 80 100 13,07 11,68 INPC + 4% a.a. 

Renda Variável 3.909 1 1 0 2 171,25 33,60 IMAT 

Investimentos 
Estruturados 

0 0 0 0 0 - - - 

Investimentos 
no Exterior 

0 0 0 0 0 - - - 

Patrimônio social (R$ mil): 405.639 

Contribuições (R$ mil): 0 

Pagamento de benefícios e resgates (R$ mil): 39.349 

Rentabilidade em 2016: 13,31% 

Resultado do exercício (R$ mil): 0  
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Investimentos 
Imobiliários 

16.787 4,31 0 0 8 11,65 11,68 INPC + 4% a.a. 

Operações com 
Participantes 

7.062 1,82 2 0 3 22,51 20,83 CDI + 6% a.a. 

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. 

 

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 de 35% da Média Salarial apresentou uma queda em 2016, quando 

comparado ao ano de 2015. Essa queda pode ser justificada pelos seguintes fatores: 

 

• Aumento da taxa de desconto de 4,00% para 4,35%; 

• Alteração na forma de cálculo das reservas, de antecipada para postecipada; 

• Redução no número de assistidos e pensionistas. 

 

Hipóteses atuariais 

 

Confira a seguir as hipóteses atuariais vigentes para o plano atualmente: 
 

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 reajuste 
de benefício vigente no regulamento do plano. 

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

4,35% 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 4% ao 
ano para os atuais 4,35% ao ano, visando atendimento da 
Resolução CNPC nº 15/2014 e da Portaria PREVIC nº 186, 
de 28/04/2016. 

Projeção de Crescimento Real de Salário 
- Reflete a expectativa 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 
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. 

0% a.a. 
A entidade adota o Índice de Reajuste dos Benefícios 
previsto no regulamento para a correção dos benefícios do 
plano, sem considerar ganhos inflacionários. 
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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 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 2016. 

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 adequada à massa de participantes da CBS, 
conforme testes estatísticos realizados no estudo de 
aderência das hipóteses e premissas atuariais. 

Composição das Famílias de Pensionistas 

- Participantes 
assistidos: 

composição 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. 
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Demonstração da Mutação do Ativo Líquido do Plano de 35% da Média Salarial           (R$ Mil) 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

 

 
 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

 

Demonstração do Ativo Líquido do Plano de 35% da Média Salarial                                  (R$ Mil) 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

 

 
 

 
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. 
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Demonstração do Plano de Gestão Administrativa do Plano de 35% da Média Salarial (R$ Mil) 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
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Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de 35% da Média Salarial                      (R$ Mil) 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

 

 
 

 

Apuração do resultado 

 

Os resultados foram apurados pelo regime de competência e a sua evolução durante o exercício 

de 2016 está a seguir apresentada: 
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A partir desta avaliação atuarial de 31/12/2016, as anuidades para cálculo do valor presente dos 

benefícios definidos do plano passaram de antecipada para postecipada, para melhor refletir a 

real forma de pagamento de benefícios do plano. 

 

A Resolução CNPC nº 22, de 25/11/2015, alterou a Resolução CGPC nº 26/2008, trazendo novas 

condições para a constituição da Reserva de Contingência e equacionamento de déficit. 

 

A Reserva de Contingência corresponderá ao mínimo entre 25% do valor das Provisões 

Matemáticas e o limite calculado pela seguinte fórmula: [10% + (1% x duração do passivo do 

Plano)] x Provisões Matemáticas. 

 

Por sua vez, o limite de Déficit Técnico Acumulado, após os ajustes de precificação, será de 1% 

x (duração do passivo do Plano – 4) x Provisões Matemáticas. O plano de equacionamento 

deverá contemplar, ao menos, o resultado deficitário acumulado apurado ao final de cada 

exercício social que ultrapassar o limite de déficit, não podendo ser inferior a 1% das Provisões 

Matemáticas. 

 

A duração do passivo do Plano de 35% da Média Salarial é de 10,5 anos, logo, os limites da 

Reserva de Contingência e de Déficit Técnico Ajustado são de 20,50% e 6,50%, respectivamente. 

 

A evolução do equilíbrio técnico ajustado acumulado, bem como o índice de Solvência, estão a 

seguir demonstrados: 

 

DESCRIÇÃO 2016 2015 

Duration do Passivo 10,50 11,17 

Zona de Equilíbrio 
Superávit 20,50% 21,17% 

Déficit 6,50% 7,17% 

 
 

 (R$ mil) 

DESCRIÇÃO 2016 2015 

1. Saldo das Provisões Matemáticas BD 377.634 370.758 

2. Cálculo do Limite de Déficit Técnico Acum. 

   2.1. Zona de equilíbrio de déficit Técnico -6,50% -7,17% 

   2.2. Limite do Déficit Técnico Acumulado (24.546) (26.583) 

3. Cálculo do Limite de Superávit Técnico Acum. 

   3.1. Zona de equilíbrio do superávit técnico 20,50% 21,17% 

   3.2. Limite do Superávit Técnico Acumulado 77.415 78.489 

4. Equilíbrio Técnico Contábil  - - 

5. Ajuste de Precificação Positivo/Negativo 16.995 38.317 

6. Equilíbrio Técnico Ajustado (4 + 5) 16.995 38.317 

7. Índice de Solvência 4,50% 10,33% 
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PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO DA MÉDIA SALARIAL 
 

Criado em 1977, foi o segundo plano a ser oferecido aos participantes da CBS Previdência. 

Também na modalidade de Benefício Definido, o Plano de Suplementação da Média Salarial 

permaneceu aberto para novas adesões até 1995. Em 31 de dezembro de 2016, contava com 

5.593 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 2.002.221 100 % % % 13,65 11,96 INPC + 4,25% a.a. 

Renda Fixa 1.890.413 94,42 93 80 100 13,31 11,96 INPC + 4,25% a.a. 

Renda Variável 9.605 0,48 1 0 2 171,25 33,60 IMAT 

Investimentos 
Estruturados 

0 0 0 0 10 - 12,97 INPC + 6% a.a. 

Investimentos 
no Exterior 

0 0 0 0 0 - - - 

Investimentos 
Imobiliários 

77.378 3,86 4 0 8 11,65 11,96 INPC + 4,25% a.a. 

Operações com 
Participantes 

24.825 1,24 2 0 4 22,04 20,83 CDI + 6% a.a. 

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. 

 
Situação atuarial 

 

De acordo com o último estudo realizado, as premissas biométricas, demográficas e econômico-

financeiras do Plano de Suplementação da Média Salarial estão aderentes à massa de 

participantes. 

 

O aumento do passivo atuarial do Plano de Suplementação da Média Salarial se deu, 

principalmente, por conta do recadastramento dos dependentes, que elevaram a reserva dos 

benefícios concedidos, ponderado pelos fatores elencados a seguir, que possuem características 

de redução no valor do passivo: 

Patrimônio social (R$ mil): 2.023.505 

Contribuições (R$ mil): 0 

Pagamento de benefícios e resgates (R$ mil): 161.444 

Rentabilidade Líquida em 2016: 13,05% 

Resultado do exercício (R$ mil): 16.774 
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• Aumento da taxa de desconto de 4,25% para 4,50%; 

• Alteração na forma de cálculo das reservas, de antecipada para postecipada; 

• Redução no número de assistidos e pensionistas. 

 

 

Hipóteses atuariais 

 

Confira a seguir as hipóteses atuariais vigentes para o plano atualmente: 

 

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. 

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

4,50% 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 4,25% 
ao ano para os atuais 4,50% ao ano, visando atendimento 
da Resolução CNPC nº 15/2014 e da Portaria PREVIC nº 186, 
de 28/04/2016. 

Projeção de Crescimento Real de Salário 
- Reflete a expectativa 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 
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. 

0% a.a. 
A entidade adota o Índice de Reajuste dos Benefícios 
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 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 2016. 
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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 adequada à massa de participantes da CBS, 
conforme testes estatísticos realizados no estudo de 
aderência das hipóteses e premissas atuariais. 

Composição das Famílias de Pensionistas 

- Participantes 
assistidos: 

composição 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. 
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Demonstração da Mutação do Ativo Líquido do Plano de Suplementação da Média Salarial                    

                                                                                                                                                                                          (R$ Mil) 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015                                                                                                                          

 

 
 

 
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. 
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Demonstração do Ativo Líquido do Plano de Suplementação da Média Salarial             (R$ Mil) 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

 

 
 

 
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. 

 

 

 



 

48 

 

 

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa do Plano de Suplementação da Média 

Salarial                                                                                                                                       (R$ Mil) 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
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Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Suplementação da Média Salarial  (R$ Mil) 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

 

 
 

 

Apuração do resultado 

 

Os resultados foram apurados pelo regime de competência e a sua evolução durante o exercício 

de 2016 está a seguir apresentada: 
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A partir desta avaliação atuarial de 31/12/2016, as anuidades para cálculo do valor presente dos 

benefícios definidos do plano passaram de antecipada para postecipada, para melhor refletir a 

real forma de pagamento de benefícios do plano. A Resolução CNPC nº 22, de 25/11/2015, 

alterou a Resolução CGPC nº 26/2008, trazendo novas condições para a constituição da Reserva 

de Contingência e equacionamento de déficit. 

 

A Reserva de Contingência corresponderá ao mínimo entre 25% do valor das Provisões 

Matemáticas e o limite calculado pela seguinte fórmula: [10% + (1% x duração do passivo do 

Plano)] x Provisões Matemáticas. 

 

Por sua vez, o limite de Déficit Técnico Acumulado, após os ajustes de precificação, será de 1% 

x (duração do passivo do Plano – 4) x Provisões Matemáticas. O plano de equacionamento 

deverá contemplar, ao menos, o resultado deficitário acumulado apurado ao final de cada 

exercício social que ultrapassar o limite de déficit, não podendo ser inferior a 1% das Provisões 

Matemáticas. 

 

A duração do passivo do Plano de Suplementação da Média Salarial é de 9,8 anos, logo, os limites 

da Reserva de Contingência e de Déficit Técnico Ajustado são de 19,8% e 5,8%, respectivamente. 

A evolução do equilíbrio técnico ajustado acumulado, bem como o índice de Solvência, estão a 

seguir demonstrados: 

 

DESCRIÇÃO 2016 2015 

Duration do Passivo 9,80 10,20 

Zona de Equilíbrio 
Superávit 19,80% 20,20% 

Déficit 5,80% 6,20% 

 

 (R$ mil) 

DESCRIÇÃO 2016 2015 

1. Saldo das Provisões Matemáticas BD 1.948.487 1.884.089 

2. Cálculo do Limite de Déficit Técnico Acum. 

   2.1. Zona de equilíbrio de déficit Técnico -5,80% -6,20% 

   2.2. Limite do Déficit Técnico Acumulado (113.012) (116.814) 

3. Cálculo do Limite de Superávit Técnico Acum. 

   3.1. Zona de equilíbrio do superávit técnico 19,80% 20,20% 

   3.2. Limite do Superávit Técnico Acumulado 385.800 380.586 

4. Equilíbrio Técnico Contábil 16.774 - 

5. Ajuste de Precificação Positivo/Negativo 148.196 211.160 

6. Equilíbrio Técnico Ajustado (4 + 5) 164.970 211.160 

7. Índice de Solvência 8,47% 11,21% 
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PLANO MISTO DE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR – PLANO MILÊNIO 
 

Lançado em 1995, o Plano Misto de Benefício Suplementar – Plano Milênio está fechado para 

novas adesões desde setembro de 2013. 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 2016 com 13.654 participantes. 
 

 
*Considera os Participantes Vinculados e Autopatrocinados. 

 

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 2.527.544 100 % % % 23,84 11,68 INPC + 4% a.a. 

Renda Fixa 2.132.931 84,39 85 55 100 18,43 11,68 INPC + 4% a.a. 

Renda Variável 225.881 8,94 5 0 17 153,23 33,60 IMAT 

Investimentos 
Estruturados 

0 0 0 0 20 - 12,97 INPC + 6% a.a. 

Investimentos 
no Exterior 

0 0 0 0 10 - 12,97 INPC + 6% a.a. 

Investimentos 
Imobiliários 

91.887 3,63 6 0 8 11,65 11,68 INPC + 4% a.a. 

Operações com 
Participantes 

76.845 3,04 4 0 15 19,48 20,83 CDI + 6% a.a. 

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. 

 

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 capitalização 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. Porém, destacamos que, 

em 2017, a taxa de carregamento não será mais cobrada, sendo que as despesas serão custeadas 

pelo retorno dos investimentos do plano e pelos recursos existentes no Fundo Administrativo. 

Patrimônio social (R$ mil): 2.555.320 

Contribuições (R$ mil): 34.486 

Pagamento de benefícios e resgates (R$ mil): 168.733 

Rentabilidade Líquida em 2016: 27,08% 

(Rentabilidade da Carteira 1) 

Resultado do exercício (R$ mil): 68.686 
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Em 2016, os participantes e patrocinadores do plano não precisaram realizar nenhuma 

contribuição para cobertura dos benefícios de risco, uma vez que esses benefícios foram 

custeados pelo Fundo para Suporte aos Benefícios de Risco. Porém, na última Avaliação Atuarial 

constatou-se a necessidade de voltar a recompor este fundo a níveis que garantam o 

cumprimento dos compromissos futuros que poderão ocorrer. Sendo assim, em 2017, haverá 

contribuição mensal de 0,14% sobre o salário de participação. O patrocinador pagará o mesmo 

percentual. 

 
 
 

Situação atuarial 

 

O ano de 2016 foi o segundo após a segregação das carteiras do Plano Milênio. A separação foi 

feita de acordo com as características de cada grupo de participantes e permite melhor 

administração dos recursos ao longo dos anos, identificando a necessidade de cada grupo e os 

objetivos a serem atingidos. 

 

Desde 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 essa 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 
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os participantes não possuem saldo de contas atualizado pelo valor da cota, mas, sim, valores 

predefinidos de benefício a serem recebidos. Sendo assim, o fluxo financeiro torna-se mais 

previsível, permitindo que os ativos sejam carregados até o vencimento.  

 

Diante do cenário político-econômico de 2016, as carteiras de investimentos do Plano Milênio 

apresentaram a seguinte rentabilidade: 

 

DEFINIÇÃO DAS CARTEIRAS 
RENTABILIDADE 

BRUTA DOS 
INVESTIMENTOS 

META ATUARIAL 
ou META DE 

RETORNO 
CDI 

Carteira de Investimentos 1: destinada aos 
participantes ATIVOS e APOSENTADOS 
optantes pela modalidade RENDA 
FINANCEIRA (% FGB) 

27,61% 11,68% 13,99% 

Carteira de Investimentos 2: destinada aos 
participantes APOSENTADOS em RENDA 
MENSAL VITALÍCIA (BD) 

16,60% 11,68% 13,99% 

 

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 Financeira apresentou rentabilidade real acumulada de 

119,42% e, em cinco anos, sua rentabilidade real acumulada ficou em 23,80%. 

 

Já a carteira de investimentos voltada para os aposentados que recebem o benefício na 

modalidade Benefício Definido apresentou, em 10 anos, rentabilidade real acumulada de 

111,00% e, em cinco anos, rentabilidade real acumulada de 18,73%. 

 

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, por 

meio de uma aposentadoria satisfatória, proporcionar melhor qualidade de vida aos seus 

participantes.  

 

Entretanto, a crise nas economias mundial e brasileira observada nos últimos cinco anos trouxe 

incertezas e, com isso, muita volatilidade aos ativos, o que impactou de forma negativa as 

rentabilidades. Contudo, ao longo de 2016 ocorreram importantes definições que sinalizaram 

melhora no ambiente econômico e nas perspectivas para os próximos anos. Isso se refletiu em 

melhores retornos para os planos.  

 

Espera-se que a parcela BD dos Benefícios Concedidos cresça significativamente a cada ano pelas 

novas concessões, pois se trata de um plano estruturado na modalidade de Contribuição 

Variável, cuja maioria dos participantes opta pela renda mensal vitalícia. 
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Já a parcela CD do plano, contabilizada em Benefícios a Conceder, cresce de acordo com as novas 

contribuições e com a rentabilidade dos investimentos. 

 

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 índices de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, 

calculados 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 31/12/2016 é positivo em R$ 117.951.513,37 e foi 

considerado na apuração do equilíbrio técnico ajustado para fins de equacionamento de déficit. 

 

A tabela a seguir apresenta a apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado considerando o valor do 

ajuste de precificação: 

 

APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO VALORES (R$) 

a) Resultado Realizado (25.931.992,52) 

a.1) Superávit Técnico Acumulado - 

a.2) ( - ) Déficit Técnico Acumulado (25.931.992,52) 

b) Ajuste de Precificação 117.951.513,37 

c) ( +/- ) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b) 92.019.520,85 

 

 

Hipóteses atuariais 

 

Confira a seguir as hipóteses atuariais vigentes para o plano atualmente: 

 

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 reajuste 
de benefício vigente no regulamento do plano. 

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

4,35% 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 4,00% 
ao ano para os atuais 4,35% ao ano, visando atendimento 
da Resolução CNPC nº 15/2014, e da Portaria PREVIC nº 
186, de 28/04/2016. 
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Projeção de Crescimento Real de Salário 
- Reflete a expectativa 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 
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. 

0% a.a. 
A entidade adota o Índice de Reajuste dos Benefícios 
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 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 2016. 

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 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. 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 subestimando 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 segregada 
por sexo e suavizada 

em 10%. 

A tábua utilizada é segregada por sexo. A hipótese de 
mortalidade geral foi alterada em relação à Avaliação 
Atuarial do exercício anterior, passando da Tábua AT-2000 
segregada por sexo para a Tábua AT-2000 suavizada em 
10% segregada por sexo, por se mostrar mais adequada à 
massa de participantes da CBS. 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. 
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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 adequada à massa de participantes da CBS, 
conforme testes estatísticos realizados no estudo de 
aderência das hipóteses e premissas atuariais. 

Composição das Famílias de Pensionistas 

- Participantes 
assistidos: 

composição 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. 
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Demonstração da Mutação do Ativo Líquido do Plano Misto de Benefício Suplementar (R$ Mil) 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

 

 
 

 
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. 
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Demonstração do Ativo Líquido do Plano Misto de Benefício Suplementar                     (R$ Mil) 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
 

 

 
 
 

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. 
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Demonstração do Plano de Gestão Administrativa do Plano Misto de Benefício Suplementar  

                                                                                                                                                           (R$ Mil) 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
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Demonstração das Provisões Técnicas do Plano Misto de Benefício Suplementar          (R$ Mil) 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

 

 
 

 

Apuração do resultado 

 

Os resultados foram apurados pelo regime de competência e a sua evolução durante o exercício 

de 2016 está a seguir apresentada: 
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A partir desta avaliação atuarial de 31/12/2016, as anuidades para cálculo do valor presente dos 

benefícios definidos do plano passaram de antecipada para postecipada, para melhor refletir a 

real forma de pagamento de benefícios do plano. 

 

A hipótese de mortalidade geral foi alterada em relação à Avaliação Atuarial de 2015, passando 

da Tábua AT-2000 segregada por sexo para a Tábua AT-2000 suavizada em 10% segregada por 

sexo, por se mostrar mais adequada à massa de participantes da CBS. 

 

A Reserva de Contingência corresponderá ao mínimo entre 25% do valor das Provisões 

Matemáticas e o limite calculado pela seguinte fórmula: [10% + (1% x duração do passivo do 

Plano)] x Provisões Matemáticas. 

 

Por sua vez, o limite de Déficit Técnico Acumulado, após os ajustes de precificação, será de 1% 

x (duração do passivo do Plano – 4) x Provisões Matemáticas. O plano de equacionamento 

deverá contemplar, ao menos, o resultado deficitário acumulado apurado ao final de cada 

exercício social que ultrapassar o limite de déficit, não podendo ser inferior a 1% das Provisões 

Matemáticas. 

 

Para fins de apuração do resultado, serão consideradas as Provisões Matemáticas atribuíveis 

aos benefícios cujo valor ou nível seja previamente estabelecido e cujo custeio seja determinado 

atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção, bem como àqueles que 

adquirem característica de benefício definido na fase de concessão, deduzidas das respectivas 

Provisões Matemáticas a Constituir. 

 

A duração do passivo do Plano Misto de Benefício Suplementar é de 12,53 anos, logo, os limites 

da Reserva de Contingência e de Déficit Técnico Ajustado são de 22,53% e 8,53%, 

respectivamente. 

 

A evolução do equilíbrio técnico ajustado acumulado, bem como o índice de Solvência, estão a 

seguir demonstrados: 

 

DESCRIÇÃO 2016 2015 

Duration do Passivo 12,53 12,81 

Zona de Equilíbrio 
Superávit 22,53% 22,81% 

Déficit 8,53% 8,81% 
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(R$ mil) 

DESCRIÇÃO 2016 2015 

1. Saldo das Provisões Matemáticas BD 862.395 811.209 

2. Cálculo do Limite de Déficit Técnico Acum. 

   2.1. Zona de equilíbrio de déficit Técnico -8,53% -8,81% 

   2.2. Limite do Déficit Técnico Acumulado (73.562) (71.468) 

3. Cálculo do Limite de Superávit Técnico Acum. 

   3.1. Zona de equilíbrio do superávit técnico 22,53% 22,81% 

   3.2. Limite do Superávit Técnico Acumulado 194.298 185.037 

4. Equilíbrio Técnico Contábil (25.932) (94.618) 

5. Ajuste de Precificação Positivo/Negativo 117.952 27.951 

6. Equilíbrio Técnico Ajustado (4 + 5) 92.020 33.333 

7. Índice de Solvência 10,67% 4,11% 

 

 

O Plano Misto de Benefício Suplementar apresenta déficit técnico abaixo do limite estabelecido 

pela Resolução CNPC nº 22/2015. Ademais, após a incorporação dos ajustes de precificação, o 

plano apresenta resultado positivo. Sendo assim, não é necessário apresentar plano de 

equacionamento de déficit. Por outro lado, o resultado técnico ajustado não é considerado para 

apuração da Reserva de Contingência, uma vez que não é permitida a contabilização de 

resultados futuros no Balanço Patrimonial. 
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PLANO CBSPREV NAMISA 
 

Lançado em 2012, o Plano CBSPREV Namisa foi desenhado exclusivamente para os 

colaboradores da Nacional Minérios S/A. Estruturado sob a forma de Contribuição Definida, em 

31 de dezembro de 2016 o plano contava com 1.256 participantes. 
 

 
*Considera os Participantes Vinculados e Autopatrocinados. 

 

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 13.089 100 % % % 13,72 11,27 IPCA + 4% a.a. 

Renda Fixa 13.089 100 100 47 100 13,72 14,32 102% SELIC 

Renda Variável 0 0 0 0 20 - 36,68 IBrX 100 

Investimentos 
Estruturados 

0 0 0 0 10 - 12,66 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 - 20,83 CDI + 6% a.a. 

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. 

 

 

Fundo Administrativo 

 

Desde a sua criação, o Plano CBSPREV Namisa está sendo administrado com os recursos 

aportados inicialmente pelo patrocinador. Há previsão regulamentar de cobrança de taxa de 

carregamento para suportar as despesas administrativas, porém, em 2017, essas despesas 

continuarão sendo custeadas pelo retorno dos investimentos do plano e pelos recursos 

existentes no Fundo Administrativo. 

 

 

Patrimônio social (R$ mil): 13.124 

Contribuições (R$ mil): 1.711 

Pagamento de benefícios e resgates (R$ mil): 1.999 

Rentabilidade Líquida em 2016: 13,49% 

Resultado do exercício (R$ mil): 0 
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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 

 

Confira a seguir as hipóteses atuariais vigentes para o plano atualmente: 

 

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. 

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

4,35% 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 4,00% 
ao ano para os atuais 4,35% ao ano, visando atendimento 
da Resolução CNPC nº 15/2014 e da Portaria PREVIC nº 186, 
de 28/04/2016. 

Projeção de Crescimento Real de Salário 
- Reflete a expectativa 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 
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 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 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 2016. 
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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. 

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 adequada à massa de participantes da CBS, 
conforme testes estatísticos realizados no estudo de 
aderência das hipóteses e premissas atuariais. 

Composição das Famílias de Pensionistas 

- Participantes 
assistidos: 

composição 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. 
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Demonstração da Mutação do Ativo Líquido do Plano CBSPREV Namisa                          (R$ Mil) 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

 

 
 

 

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. 
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Demonstração do Ativo Líquido do Plano CBSPREV Namisa                                                 (R$ Mil) 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

 

 
 
 

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. 
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Demonstração do Plano de Gestão Administrativa do Plano CBSPREV Namisa               (R$ Mil) 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

 

 

 
Demonstração das Provisões Técnicas do Plano CBSPREV Namisa                                     (R$ Mil) 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
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PLANO CBSPREV 
 

Estruturado sob a forma de Contribuição Definida, o Plano CBSPREV foi lançado em setembro 

de 2013. Em 31 de dezembro de 2016, contava com 7.273 participantes, sendo todos ainda 

ativos. 

 

 
*Considera os Participantes Vinculados e Autopatrocinados. 

 
 

 

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 29.112 100 % % % 13,72 11,27 IPCA + 4% a.a. 

Renda Fixa 29.112 100 88,7 57 100 13,72 14,32 102% SELIC 

Renda Variável 0 0 11,3 0 20 - 36,68 IBrX 100 

Investimentos 
Estruturados 

0 0 0 0 10 - 12,66 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 - 20,83 CDI + 6% a.a. 

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. 

 

 

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. 

 

 

 

Patrimônio social (R$ mil): 30.959 

Contribuições (R$ mil): 13.336 

Pagamento de benefícios e resgates (R$ mil): 1.897 

Rentabilidade Líquida em 2016: 13,52% 

Resultado do exercício (R$ mil): 0 
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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 obrigações do plano junto aos seus participantes. 

 

 

 

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido do Plano CBSPREV                                        (R$ Mil) 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

 

 
 

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. 

 



 

72 

 

Demonstração do Ativo Líquido do Plano CBSPREV                                                               (R$ Mil) 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

 

 
 

 
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. 
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Demonstração do Plano de Gestão Administrativa do Plano CBSPREV                              (R$ Mil) 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

 

 
 

 

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano CBSPREV                                                   (R$ Mil) 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
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CBS PREVIDÊNCIA: PRINCIPAIS INDICADORES 
 

Balanço Patrimonial Consolidado                                                                                               (R$ Mil) 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

 

 
 
 

Balanço Patrimonial Consolidado                                                                                               (R$ Mil) 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
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Demonstração da Mutação do Patrimônio Social                                                                   (R$ Mil) 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
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Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (Consolidada)                                      (R$ Mil) 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
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Custos incorridos com a administração dos ativos de investimentos 

 

 
(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). 
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Rentabilidade Líquida de cada um dos segmentos de aplicação dos planos de benefícios e do 

PGA 

 

 
 

 

 

 
(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 Explicativas estão disponíveis no site da CBS Previdência (www.cbsprev.com.br). 
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INSTITUCIONAL 
 

Em sintonia com os nossos participantes 
 
RELACIONAMENTO: proximidade e transparência 

 

Manter um relacionamento cada vez mais próximo e transparente é um dos objetivos da CBS 

Previdência, pois, dessa forma, acreditamos proporcionar mais satisfação aos nossos 

participantes, assistidos e patrocinadores. Para isso, colocamos à disposição dos nossos públicos 

diversos canais de relacionamento e buscamos atender com rapidez e eficiência todos os 

contatos recebidos. 

 

Em 2016, foram realizados mais de 109 mil atendimentos, o que representa uma média de mais 

de 9 mil atendimentos por mês. Em comparação com 2015, esse resultado mostra uma redução 

de aproximadamente 30% no número total de atendimentos realizados. 
 

 
 

Essa queda, observada pelo segundo ano consecutivo, é resultado dos investimentos que 

estamos fazendo para ampliar e modernizar cada vez mais os nossos canais de relacionamento. 

 

Ao longo do ano passado, trabalhamos para aumentar as opções disponíveis no Minha Conta e 

na URA (Unidade de Resposta Audível), o que permite que os nossos participantes acessem 

diversas informações a qualquer hora e sem precisar sair de casa. E o esforço tem dado 

resultado, pois, mais uma vez, o Minha Conta foi o canal mais utilizado pelos participantes no 

ano. 

 

Disponível no site da CBS, o Minha Contae permite realizar operações como alterações de dados 

cadastrais, simulações e contratações de empréstimos, além de consultas a informações como 

valor da contribuição no mês, contribuições acumuladas e gráfico com a evolução do saldo. Se 

você ainda não possui acesso ao Minha Conta, entre em contato por meio de um dos nossos 

canais de relacionamento e aproveite mais essa facilidade. 
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Disponível 24 horas por meio da nossa Central de Atendimento Telefônico, a URA (Unidade de 

Resposta Audível) permite que os participantes tenham acesso a informações como valor da 

cota mensal do seu plano de benefícios, simulações de aposentadorias e resgates e consulta da 

data e do valor bruto e líquido do benefício do participante assistido. 

 

 

 
Entre os assuntos mais abordados ao longo do ano nos atendimentos realizados destacam-se os 

temas relacionados a empréstimos (simulação, contratação e verificação de saldo devedor), 

requerimentos de benefícios, contribuições, detalhes sobre posição e situação do FGB e dúvidas 

e informações sobre o acesso ao Minha Conta. 

 
 

Parceria para facilitar o dia a dia 
 
Buscando estar sempre próxima do seu patrocinador, a CBS Previdência fez, ao longo de 2016, 
duas ações em conjunto com a área de Recursos Humanos da CSN. 
 
A primeira, realizada nos meses de janeiro e fevereiro em Volta Redonda (RJ), proporcionou 
um atendimento conjunto da equipe de RH da CSN com a equipe de Relacionamento da CBS 
a aproximadamente mil colaboradores desligados do patrocinador. 
 
Esse atendimento especial teve o objetivo de tirar dúvidas e explicar aos participantes cada 
uma das opções após o desligamento (aposentadoria, autopatrocínio, BPD - Benefício 
Proporcional Diferido, portabilidade e resgate). Para facilitar ainda mais o processo, os 
participantes puderam fazer a opção no próprio local. 
 
Já no final de 2016, por conta da incorporação da empresa CGPAR ao Grupo CSN, nossa equipe 
realizou um atendimento especial em Congonhas (MG) em conjunto com o RH da CSN. Nesse 
atendimento foram ministradas cerca de 20 palestras abordando os detalhes do plano de 
benefícios oferecido pela CSN aos mais de 800 novos colaboradores admitidos. O resultado 
da ação foi muito positivo e 99,3% dos participantes das palestras decidiram fazer a adesão 
ao plano. 

 
 

Sempre atualizados 

 

A CBS Previdência investe constantemente na qualificação de seus colaboradores para que 

possam prestar um serviço cada vez melhor para os participantes. 
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Em 2016, os profissionais da área de Relacionamento participaram de treinamentos que 

abordaram temas como Pensão do Plano de Suplementação da Média Salarial, Aposentadoria 

do Plano Milênio e Portabilidade. A escolha desses assuntos levou em consideração o resultado 

de uma pesquisa realizada com os próprios profissionais da área e a frequência com que os 

temas foram tratados nos atendimentos. 

 

Os treinamentos foram ministrados por colaboradores da área de Relacionamento e tiveram o 

objetivo de tirar dúvidas e nivelar o conhecimento da equipe. 

 
 

Esforço reconhecido 

 

Em 2016, mais uma vez o ISA (Índice de Satisfação no Atendimento) alcançou excelentes 

resultados. 

 

A pesquisa, que avalia a qualidade do atendimento e a clareza das informações prestadas, é 

realizada de forma presencial e pelo telefone e, em ambos os canais, o nível de satisfação 

superou os 93%. 
 

 
 

Esse resultado comprova que os profissionais da equipe de Relacionamento da CBS Previdência 

têm conseguido atingir seu objetivo: oferecer sempre um serviço de qualidade para os 

participantes. 

 

 

Ampliação do atendimento presencial 
 
Em agosto, o atendimento presencial realizado pela CBS Previdência nas cidades de Capivari 
de Baixo, Içara, Criciúma e Siderópolis (SC) foi ampliado. 
 
Com a mudança, os participantes passaram a poder resolver de forma pessoal suas principais 
dúvidas e necessidades ao longo de todo o mês durante o horário de expediente da 
associação de aposentados e pensionistas da sua cidade, e não apenas em períodos 
específicos, como era feito anteriormente. 
 
Essa ampliação trouxe mais conforto e facilidade e ainda ajudou a aumentar a proximidade 
da CBS com os participantes da região. 
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COMUNICAÇÃO: simplicidade e eficiência 
 

A CBS Previdência busca manter seus participantes sempre bem informados e suas ações e seus 

veículos de comunicação são ferramentas estratégicas para atingir este objetivo. 
 

Baseadas na transparência e na simplicidade, as comunicações da entidade visam reforçar os 

vínculos de confiança que temos com nossos públicos de relacionamento e atender com 

eficiência e clareza as suas necessidades. Para isso, todas as nossas ações seguem as diretrizes 

estabelecidas na Política de Comunicação e são elaboradas de acordo com o seu público-alvo. 
 

Em 2016, continuamos investindo nas comunicações realizadas de forma eletrônica. Ao todo, 

foram enviados 78 e-mails para diferentes públicos. Além das mensagens eletrônicas, a CBS 

possui diversos outros veículos de comunicação. Entre eles, destacam-se: 
 

• Site 

• Minha conta 

• Revista CBS em Foco 

• Informativo de Investimentos 

• Informativo CBS Previdência 

• Relatório Anual 
 

Sempre feitos com linguagem fácil e visual moderno e atrativo, nossos veículos disponibilizam 

informações sobre os planos de benefícios, patrimônio da entidade, resultados dos 

investimentos, vantagens de possuir um plano de previdência complementar, benefícios dos 

participantes, opções em caso de desligamento do patrocinador, vantagens fiscais, entre outros 

assuntos. 
 

Acha complicado? A gente explica! 
 

No final de 2015, a CBS Previdência fez uma pesquisa com os seus participantes para descobrir 
os temas que eles consideravam mais relevantes e/ou geravam muitas dúvidas. Com base nos 
resultados, ao longo do ano passado desenvolvemos três cartilhas explicativas. 
 

A primeira, intitulada Tributação sem mistério, teve o objetivo de ajudar os novos 
participantes a entenderem melhor cada um dos Regimes de Tributação de Imposto de Renda 
existentes – Progressivo e Regressivo. 
 

Já o segundo material, batizado de Vantagem Fiscal, buscou explicar de forma simples por 
que fazer contribuições adicionais ao plano de previdência permite pagar menos Imposto de 
Renda e, ao mesmo tempo, elevar o valor dos benefícios recebidos no futuro. O material 
contou ainda com exemplos que ajudaram a entender melhor o passo a passo para fazer os 
cálculos necessários. 
 

A terceira cartilha, chamada Sabe a importância de uma boa gestão de investimentos para a 
sua aposentadoria?, apresentou os principais conceitos utilizados na gestão de investimentos 
dos planos de previdência e detalhou algumas práticas adotadas pela CBS. 
 

A elaboração destes materiais teve o objetivo de ajudar nossos participantes a conhecerem 
mais detalhes sobre os assuntos apontados como mais relevantes e reforçou o compromisso 
da CBS Previdência de sempre atender as necessidades apresentadas pelos seus públicos. 
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Informações a qualquer hora 

 

Todos os nossos veículos de comunicação estão publicados no portal da CBS Previdência 

(www.cbsprev.com.bre). Acessado pelo computador, pelo tablet e pelo smartphone, o site traz 

ainda notícias, simuladores, links úteis e informações como Estatuto, Código de Ética e Conduta, 

Manual de Governança Corporativa, patrocinadores, organograma, patrimônio, rentabilidade 

dos investimentos, imóveis, Missão, Visão e Valores, entre outros. 

 

Além disso, o portal conta com menus específicos para cada um dos nossos planos de benefícios, 

nos quais é possível encontrar informações como: 

 

• Regulamento 

• Rentabilidade 

• Composição da carteira 

• Evolução patrimonial 

• Formulários 

• Valor da cota 

• Simuladores 

• Informações sobre tributação e imposto de renda 

• Opções em caso de desligamento do patrocinador 

 

Em 2016, a página recebeu mais de 163 mil visitas, um crescimento de 15% em relação a 2015. 

 
 

Outra informação que merece destaque é o número de acessos mobile, que, desde a 

reformulação do site, realizada em 2015, se manteve acima de 11% ao mês. 
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Os acessos ao Minha Conta, no qual o participante pode consultar diversas informações 

pessoais, também cresceram em 2016. No total, o canal, que está disponível no site da CBS, teve 

mais de 34 mil acessos, o que representa um aumento de 96% na comparação com 2015. 
 

 
 

Investimentos sem mistério 
 
Em 2016, a CBS Previdência disponibilizou uma nova página em seu site. Chamada Vídeos 
Resultados dos Investimentos, a página concentra diversos filmes curtos e explicativos sobre 
temas relacionados aos investimentos da CBS. 
 
No total, estão disponíveis até agora quatro vídeos, que abordam com linguagem simples e 
de fácil entendimento assuntos como desempenho dos investimentos dos nossos planos de 
benefícios, meta atuarial e solvência. 
 
Com essa iniciativa, a CBS busca ajudar seus participantes a tirar dúvidas e a conhecer melhor 
temas que parecem complicados para a maioria no dia a dia. 

 

 

RECURSOS HUMANOS: investimento nas pessoas 

 

A CBS Previdência estimula constantemente o crescimento de seus profissionais, pois 

colaboradores qualificados e satisfeitos são fundamentais para oferecer serviços cada vez 

melhores. 

 

Exatamente por isso, a CBS promoveu em 2016 diversos treinamentos e incentivou seus 56 

colaboradores a participar de encontros, cursos e seminários externos. Ao longo do ano, a 

entidade contou com a presença de profissionais em eventos e cursos como: 

 

• 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão 

• Encontro Nacional de Comunicação, Relacionamento e Educação 

• Encontro Nacional dos Atuários de Fundos de Pensão 

• 13º Fórum Perspectivas de Investimentos para o 2º semestre 

• 11º CONANCEP – Congresso Nacional da ANCEP 

• 11º ENAPC – Encontro Nacional de Advogados das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar 
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• 3ª Semana Nacional de Educação Financeira 

• 1º Workshop de Relacionamento com o Participante da Regional Sudeste 

• 3º Workshop de Comunicação e Marketing da Regional Sudoeste 

• Seminário de Precificação e Solvência nas EFPC sob a ótica Atuarial, Contábil e de 

Investimentos 

• Seminário de Procedimentos e Controles na Elaboração das Demonstrações Contábeis de 2015 

• Seminário O Desafio da Gestão de Investimentos dos Fundos de Pensão 

• Seminário E-Financeira Instrução Normativa RFB Nº 1.571/2015 

• 2ª Etapa – Seminário E-Financeira – “Tira Dúvidas” 

• Seminário Retenções na Fonte nas Prestações de Serviços (IRRF; PIS/PASEP; COFINS, INSS e ISS 

– EFD-Reinf) 

• Seminário Ajuste de Precificação e Novas Regras de Solvência e seus Impactos para a CBS 

Previdência 

• WEBINAR - Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição 

Previdenciária Substituída (EFD-REINF) 

• Mesa Redonda CEJUPREV (Centro de Estudos Jurídicos da Previdência Complementar) 

• Palestra Investimentos no exterior: diversificação, correlação e perspectivas 

• Curso Trilha de Seguridade II - Conceitos e Habilidades (UNIABRAPP) 

• Curso Trilha de Comunicação II – Vivenciando a Comunicação e o Relacionamento 

(UNIABRAPP) 

• Curso Novo CPC – Análise Comparativa com o CPC de 1.973 

• Curso de Controles Internos em Fundos de Pensão – Conceitos Fundamentais 

• Curso Como fazer Investimentos (FGV) 

• Curso Como planejar a aposentadoria (FGV) 

• Curso Avaliação de empresas (INSPER) 

 

 

Desenvolvimento de Competências 

 

Tendo como base os resultados da Avaliação de Competências realizada no final de 2015, a área 

de Recursos Humanos mapeou as principais competências que precisam ser desenvolvidas na 

CBS (liderança, inovação e visão sistêmica) e estabeleceu um programa de desenvolvimento, 

que consiste na divulgação de textos, livros, vídeos e artigos para que os colaboradores se 

preparem para reuniões nas quais os temas serão debatidos com foco na realidade da entidade. 

Em 2016, o programa se estendeu para gestores, assessores e coordenadores e, em 2017, a 

previsão é que atinja todos os níveis operacionais da CBS. 

 

Esse programa de desenvolvimento é realizado com base no material “Escola de Líderes”, 

elaborado pela CSN. 

 

 

Destaques do ano 

 

Em 2016, o programa “Destaque Profissional” chegou à sua 12ª edição e, mais uma vez, foram 

escolhidos os três profissionais que mais se destacaram nos quesitos: 
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• Bom relacionamento 

• Comprometimento 

• Boa comunicação 

• Proatividade 

• Qualidade dos serviços 

• Conhecimento técnico 

 

Realizada por meio de cédulas depositadas em urnas lacradas, a votação foi feita em três etapas 

distribuídas ao longo do ano. Com exceção dos diretores, todos os colaboradores podem 

participar como eleitores e candidatos. 

 

Confira os vencedores de 2016: 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

“Fiquei muito feliz com este reconhecimento! Agradeço a Deus e a CBS Previdência por me 

proporcionar este momento tão especial de ser escolhido como o Destaque Profissional de 2016”, 

comemora Alexandre. 

 

 

Dias especiais para quebrar a rotina 
 
Com o objetivo de estreitar ainda mais a relação da CBS com os seus colaboradores, em 2016 
foram realizadas três ações internas que trouxeram um ótimo retorno. 
 
No Dia das Mães, os filhos das colaboradoras foram convidados a gravar vídeos nos quais 
homenageavam e ressaltavam as qualidades das suas mães. 
 
Já no Dia dos Pais, os colaboradores foram surpreendidos com canecas personalizadas com 
fotos dos seus filhos. Para completar os presentes, as crianças fizeram desenhos e cartas para 
os seus pais. 
 
Por fim, para comemorar o Dia das Crianças, os filhos dos colaboradores puderam passar 
algumas horas nos escritórios da CBS. O objetivo foi compartilhar com os pequenos o 
ambiente de trabalho e parte das tarefas do dia a dia dos pais e também ensinar conceitos 
básicos de educação financeira. No total, foram recebidas 21 crianças entre 2 e 12 anos. 

1º lugar (1.020 pontos): 
Alexandre Rosendo, 
coordenador de Seguridade, 
trabalha na CBS há 8 anos. 

2º lugar (883 pontos): 
Railand dos Santos, analista 
de Controle Previdencial, 
trabalha na CBS há 7 anos. 

3º lugar (795 pontos): 
Alison Cruz Molica, técnico de 
Relacionamento, trabalha na 
CBS há 4 anos. 
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Remuneração Variável 

 

O Programa de Participação por Resultados (PPR) é uma forma de compensação estratégica para 

os profissionais da CBS, decorrente de metas da entidade de forma geral e das áreas de atuação 

separadamente, concretamente alcançadas e/ou superadas no final de cada exercício (janeiro a 

dezembro). 

 

O PPR tem o objetivo de assegurar a melhoria de desempenho da entidade por meio da busca 

constante por resultados. As regras e os procedimentos relativos ao PPR são estabelecidos no 

Termo de Acordo do Programa de Participação por Resultados, firmado anualmente entre a CBS 

e os seus colaboradores. 

 

Indicadores 

 

Os indicadores são divididos em três categorias: Indicadores de Desempenho Estratégicos 

(Corporativos), Indicadores de Desempenho Específicos (Gerenciais) e Indicador de 

Desempenho Individual. 

 

• Os indicadores estratégicos medem os desafios estabelecidos para a entidade e, para efeito 

de remuneração variável, têm o peso de 50% do bônus dos gestores; 

• Os indicadores específicos medem os desafios estabelecidos para cada área e, para efeito de 

remuneração variável, têm o peso de 95% do Bônus por Resultados dos empregados e 45% do 

Bônus por Resultados dos gestores; 

• O indicador de desempenho individual tem o peso de 5% do Bônus por Resultados de cada 

colaborador. 

 

Diretores do quadro de colaboradores da entidade: participam do Programa de Participação por 

Resultados da CBS Previdência, tendo a seguinte divisão dos pesos: 50% atrelado a indicadores 

estratégicos, 35% atrelado a indicadores específicos e 15% ao indicador de Avaliação 

Comportamental. 

 

Diretores do quadro de colaboradores do patrocinador: participam do Programa de Participação 

por Resultados da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN. 

 
 

TECNOLOGIA: soluções para o dia a dia 

 

A Tecnologia da Informação é uma ferramenta estratégica para melhorar o atendimento ao 

cliente, otimizar processos e maximizar resultados. 
 

Em 2016, certificamos e reestruturamos todo o cabeamento do nosso CPD de São Paulo, o que 

permitiu melhor gerenciamento tecnológico e disponibilidade de recursos para a CBS. 
 

Além disso, com o objetivo de aprimorar a performance e trazer mais rapidez para os processos 

do dia a dia, realizamos, durante o primeiro semestre, investimentos em servidores e troca de 

equipamentos. 
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No decorrer de 2016, iniciamos um estudo para migração do sistema corporativo para a 

plataforma web. Esse trabalho ainda está em fase de análises e envolverá etapas de estudos ao 

longo de 2017 e de 2018. 
 

Em paralelo ao estudo, estamos buscando constantemente aperfeiçoar os nossos processos 

para aumentar a qualidade dos serviços e sistemas, com análises de processamentos, 

informatização de processos para otimizar as atividades das áreas, qualidade na entrega e 

gerenciamento dos serviços de TI. 

 

 

Atendimento à e-Financeira 
 
Em 2016, a CBS Previdência teve como principal demanda perante a Receita Federal a entrega 
da e-Financeira, uma obrigação acessória que reúne diversas informações relativas a 
operações financeiras de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). 
 
A e-Financeira foi instituída pela IN RFB nº 1.571, de 02 de julho de 2015, e é constituída por 
um conjunto de arquivos a serem entregues em layouts específicos, por meio do ambiente 
do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), utilizando certificado digital válido. Durante 
o ano de 2016, foram encaminhados mais de 389 mil eventos. 
 
Desde 2015, a CBS se preparou para atender essa demanda. Em novembro de 2015, em 
conjunto com outros representantes do segmento, nos reunimos com a equipe da SRF para 
tratar do assunto na sede da Receita, em Brasília (DF). Nessa oportunidade, foram verificadas 
todas as especificidades necessárias para que pudéssemos entregar as informações da forma 
esperada. 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Balanço Social 
 
1 – Identificação 

Nome da instituição: Caixa Beneficente dos Empregados da CSN - CBS PREVIDÊNCIA             Inscrição (PREVIC): 01208 

Localização: Região: N[  ];  NE [  ];  CO [  ];  SE [X];  S [  ];        (UF): RJ         Patrocínio: Público [  ]; Privado [x  ]. 

Setor de atividade (segundo atividade da patrocinadora/instituidor principal):  Siderurgia 

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

Vinculação dos dos planos de benefícios: [  ] patrocinados [ x ] multipatrocinados [  ] instituídos   

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

 

2 - Situação patrimonial (final de período) 
2016 

(R$ mil) 
Relações 
2016 % 

2015 
(R$ mil) 

Relações 
2015 % 

1. Ativo total       5.062.255         4.571.940   

2. Carteira de Investimentos       5.056.965  100,00%       4.568.051  100,00% 

     2.1 Renda Fixa       4.035.931  79,81%       3.843.590  84,14% 

       - Títulos públicos       3.801.844  75,18%       3.575.678  78,28% 

       - Títulos privados          233.921  4,63%          267.293  5,85% 

       - Fundos de Investimento (inclui FIDCs)                166  0,00%                619  0,01% 

    2.2 Renda Variável          241.299  4,77%            95.081  2,08% 

    2.3 Operações Estruturadas                    -  0,00%                    -  0,00% 

    2.4 Participações Imobiliárias          187.739  3,71%          188.258  4,12% 

    2.5 Operações com Participantes (empréstimos)          108.763  2,15%            99.376  2,18% 

    2.6 Outros          483.232  9,56%          341.746  7,48% 

3. Patrimônio para cobertura do plano       4.661.556  92,08%       4.722.196  103,29% 

4. Compromissos com benefícios (provisões)       4.670.714  100,00%       4.627.578  100,00% 

    4.1 concedidos       3.492.602  74,78%       3.354.507  72,49% 

    4.2 a conceder       1.272.353  27,24%       1.113.392  24,06% 

    4.3 a constituir -          94.240  -2,02%          159.680  3,45% 

5. Equilíbrio técnico em 31/12 -            9.158  -0,20%            94.618  2,04% 

6.Indicador de equilíbrio técnico (%)                    1                      1   

     

3 - Origem dos recursos 
 2016 

(R$ mil)  
Distribuição 

2016 % 
 2015 

(R$ mil)  
Distribuição 

2015 % 

Receitas Totais          877.302  100,00%          681.389  100,00% 

a. Contribuições previdenciais            49.111  5,60%            82.674  12,13% 

     - participantes            43.282  4,93%            45.267  6,64% 

     - patrocinadoras              5.829  0,66%            37.407  5,49% 

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

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

c. Receitas líquidas de Investimentos          801.855  91,40%          570.706  83,76% 

d. Outras receitas            26.337  3,00%            28.009  4,11% 
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4 - Aplicação dos recursos 
 2016 

(R$ mil)  
Distribuição 

2016 % 
 2015 

(R$ mil)  
Distribuição 

2015 % 

Despesas Totais          388.104  100,00%          345.826  100,00% 

a. Despesas previdenciais          373.423  96,22%          329.116  95,17% 

    - Benefícios de prestação continuada          291.346  75,07%          252.525  73,02% 

    - Benefícios de pagamento único              4.483  1,16%              3.375  0,98% 

    - Outras2            77.594  19,99%            73.216  21,17% 

b. Despesas administrativas             12.320  3,17%            16.479  4,77% 

    - Pessoal e encargos              7.069  1,82%            10.035  2,90% 

    - Treinamento                  60  0,02%                  78  0,02% 

    - Viagens e estadias                 196  0,05%                242  0,07% 

    - Serviços de Terceiros              2.554  0,66%              2.585  0,75% 

    - Despesas Gerais              1.455  0,37%              1.596  0,46% 

    - Depreciação e amortização                299  0,08%                316  0,09% 

    - Outras                686  0,18%              1.627  0,47% 

   c. Outras despesas (relacionar)              2.361  0,61%                230  0,07% 

     

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

 2016 
(R$ mil)  

% sobre 
despesas 

administrativas 

 2015 
(R$ mil)  

% sobre 
despesas 

administrativa 

a. Alimentação                719  5,84%                641  3,89% 

b. Educação                  56  0,45%                  26  0,16% 

c. Capacitação e desenvolvimento profissional                  60  0,49%                  78  0,48% 

d. Previdência complementar                223  1,81%                241  1,46% 

e. Creche ou auxílio-creche                  30  0,24%                  31  0,19% 

f. Saúde                533  4,33%                487  2,95% 

g. Segurança e medicina no trabalho                    -  0,00%                    -  0,00% 

h. Transporte                  32  0,26%                  94  0,57% 

i. Bolsas/estágios                  89  0,72%                105  0,64% 

j. Outros              1.207  9,79%              1.228  7,45% 

Total - Indicadores sociais internos              2.949  23,94%              2.931  17,79% 

     

6 - Contribuição para a sustentabilidade - 
Investimentos Socialmente Responsáveis 

2016 2015 

a. Carteira de Investimentos Socialmente 
Responsáveis - saldo em 31/12 

R$ -  R$ -  

Empresas: R$ -  
Fundos e projetos: R$ - 

Empresas: R$ -  
Fundos e projetos: R$ - 

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

R$ -  R$ -  

Empresas: R$ -  
Fundos e projetos: R$ - 

Empresas: R$ -  
Fundos e projetos: R$ - 

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

[   ]sim, institucionalizada [   ]sim, institucionalizada 

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

[   ]em estudo [   ]em estudo 

[   ]não [   ]não 

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 [   ]em estudo 

[   ]não [   ]não 

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

[   ]PRI [   ]PRI 

[   ]CDP [   ]CDP 

[   ]Pacto Global/ONU [   ]Pacto Global/ONU 

[   ]Princípios ABRAPP/Ethos [   ]Princípios ABRAPP/Ethos 
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7 - Informações Populacionais 2016 2015 

a) Nº total de participantes                                          33.963                                           35.036  

    - ativos                                          20.050                                           20.675  

    - assistidos (aposentados)                                            8.940                                             9.330  

    - beneficiários de pensão                                            4.973                                             5.031  

b) Valor anual dos benefícios pagos (R$ mil)  R$                                  366.329   R$                                  306.456  

    - aposentadorias  R$                                  246.556   R$                                  198.488  

    - pensões  R$                                    40.189   R$                                    35.690  

    - auxílios  R$                                      4.601   R$                                      4.051  

    - pecúlios  R$                                      3.501   R$                                      2.588  

    - outros  R$                                    71.483   R$                                    65.639  

c) Participação da suplementação na renda mensal 
dos assistidos aposentados - planos BD (%) 

0,00% 0,00% 

   

8 - Indicadores sobre o corpo funcional 2016 2015 

Nº total de empregados(as) ao final do período 58 55 

Nº de admissões durante o período 6 4 

Nº de prestadores(as) de serviço 6 5 

% de empregados(as) acima de 45 anos 26,00% 25,00% 

Nº de mulheres que trabalham na instituição 36 34 

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 9,00% 7,07% 

Idade média das mulheres em cargos de chefia 42 45 

Salário médio das mulheres R$ 5.408 R$ 5.550 

Idade média dos homens em cargos de chefia 43 37 

Salário médio dos homens R$ 7.544 R$ 6.047 

Nº de negros(as) que trabalham na instituição 2 7 

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 0,00% 0,00% 

Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia 0 0 

Salário médio dos(as) negros(as) R$ 6.209 R$ 4.387 

Nº de brancos(as) que trabalham na instituição 56 48 

Salário médio dos(as) brancos(as) R$ 6.219 R$ 5.910 

Nº de estagiários(as) 16 29 

Nº de voluntários(as) 0 0 

Nº portadores(as) necessidades especiais 0 0 

Salário médio portadores(as) necessidades especiais R$ 0 R$ 0 

   

9 - Qualificação do corpo funcional 2016 2015 

Nº total de empregados 58 55 

      Nº de doutores(as), mestres e com especialização 0 0 

      Nº de graduados(as) 55 49 

      Nº de graduandos(as) 0 0 

      Nº de pessoas com ensino médio 3 6 

      Nº de pessoas com ensino fundamental 0 0 

      Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto 0 0 

      Nº de pessoas não-alfabetizadas 0 0 
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10 - Informações relevantes quanto à ética, transparência e responsabilidade social 

Relação entre a maior e a menor remuneração 0,09 

O processo de admissão de empregados(as) é:  30% por indicação 70% por seleção/concurso 

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

[   ]sim, institucionalizada 

[   ]sim, não institucionalizada 

[   ]em estudo 

[ x]não 

Se "sim" na questão anterior, qual? 

[   ]negros  [   ]gênero  [   ]opção sexual 

[   ]portadores(as) de necessidades especiais 

[   ]outros________________ 

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

[   ]sim, institucionalizada 

[   ]sim, não institucionalizada 

[   ]em estudo 

[ x]não 

Se "sim" na questão anterior, qual? 

[   ]negros  [   ]gênero  [   ]opção sexual 

[   ]portadores(as) de necessidades especiais 

[   ]outros________________ 

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

[   ]não são considerados 

[ x]são sugeridos 

[   ]são exigidos 

A participação de empregados(as) no planejamento da 
entidade: 

[   ]não ocorre 

[   ]ocorre em nível de chefia 

[ x]ocorre em todos os níveis 

Os processos eleitorais democráticos para escolha da 
alta direção: 

[   ]não ocorrem 

[   ]ocorrem regularmente 

[   ]conselheiros e diretores 

[ x]só conselheiros 

A composição dos conselhos é: 

[   ]100% patrocinadoras 

[ x]2/3 patrocinadoras 

[   ]paritária 

[   ]outros________________ 

A composição da diretoria é: 

[ x]100% patrocinadoras 

[   ]2/3 patrocinadoras 

[   ]paritária 

[   ]outros________________ 

A instituição possui Comissão/Conselho de Ética 
extensivo para: 

[ x]empregados e alta direção 

[   ]só empregados 

[ x]todas as ações/ativiaddes 

[   ]só situações comportamentais 

 
 
CBS Perto de Você: nossa contribuição para a sociedade 
 

Programa de educação previdenciária e financeira da CBS Previdência, o CBS Perto de Você 

iniciou suas atividades em 2010. Seu intuito é despertar a consciência da população quanto à 

importância das decisões individuais e familiares sobre os seus recursos financeiros e, assim, 

contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade. 
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O CBS Perto de Você é direcionado para todos os públicos de relacionamento da CBS e, em 2016, 

procuramos ampliar ainda mais a abrangência das nossas ações. Entre as principais, destacamos 

o ciclo de palestras “Educação financeira para todos”, iniciativa contemplada em 2015 com o 

Selo ENEF (Estratégia Nacional de Educação Financeira), concedido pelo Comitê Nacional de 

Educação Financeira – CONEF. 

 

O objetivo do ciclo é disponibilizar informações que auxiliem na reflexão e incentivem os 

participantes a fazerem seu planejamento financeiro e a desenvolverem uma relação mais 

equilibrada com o dinheiro. Confira a seguir mais detalhes sobre as ações realizadas em 2016: 

 

� Em junho, foram realizados dois encontros para os alunos das turmas da manhã e da 

tarde do curso Capacitar Hotelaria, em Volta Redonda (RJ). Ambos tiveram como tema 

a educação financeira e contaram com a participação de jovens entre 16 e 29 anos. 

 

� Também em junho, a CBS Previdência participou de mais uma edição do Programa de 

Preparação para a Aposentadoria (PPA), realizado pela CSN. No evento, que tem como 

público-alvo os colaboradores que estão próximos do momento da aposentadoria, 

foram apresentadas informações gerais sobre a previdência brasileira e benefícios e 

direitos dos participantes dos planos que administramos. 

 

� Em agosto, foram feitas duas oficinas de educação financeira para os alunos do Grupo 

Avançado do Garoto Cidadão, projeto da Fundação CSN. Realizados em Volta Redonda 

(RJ), ambos tiveram a participação de jovens com idades entre 14 e 16 anos. 

 

� Em agosto, foi realizada em Arcos (MG) uma palestra sobre educação financeira para 

funcionários da Fundação CSN e alunos do Anglo e do Instituto Federal de Minas 

Gerais (IFMG). 

 

� Para fechar os trabalhos de agosto, os alunos do Garoto Cidadão de Arcos (MG) 

participaram de duas oficinas sobre educação financeira. Os encontros contaram com a 

participação de jovens entre 11 e 16 anos. 

 

� No início de setembro, foram feitos quatro encontros sobre temas relacionados à CBS 

com funcionários da Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda (RJ). 
 

� Também em setembro, foram realizadas duas palestras para os alunos do Centro de 

Educação Tecnológica – CET e do SENAI, em Congonhas (MG). Participaram dos 

encontros, que tiveram como foco a educação financeira, jovens com idades entre 17 e 

24 anos. 
 

� Ainda na primeira quinzena de setembro, foi a vez dos alunos do Grupo Avançado do 

Projeto Garoto Cidadão de Congonhas (MG) participarem de uma oficina sobre 

educação financeira. 
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� Dando sequência aos trabalhos de setembro, a educação financeira foi apresentada em 

duas palestras para os alunos do 3º ano do ensino fundamental da Escola Técnica 

Pandiá Calógeras – ETPC, em Volta Redonda (RJ). 
 

� Já na segunda quinzena de setembro, a CBS levou o tema educação financeira pela 

segunda vez para a SIPAT - Semana Integrada de Prevenção ao Acidente de Trabalho, 

organizada pela CSN para os colaboradores da mineração Casa de Pedra e empresas 

terceirizadas, em Congonhas (MG). 
 

� Para fechar os trabalhos do mês de setembro, uma oficina de educação financeira foi 

oferecida aos alunos do Projeto Garoto Cidadão de Itaguaí (RJ). 
 

� Em outubro, a CBS realizou dois encontros sobre temas relacionados à entidade com 

funcionários da CSN alocados em Araucária (PR). 
 

� Em outubro e novembro, a educação financeira foi apresentada em três palestras para 

os alunos do 1º e do 2º ano do ensino fundamental da Escola Técnica Pandiá Calógeras 

– ETPC, em Volta Redonda (RJ). 
 

� Finalizando os trabalhos do ano, em novembro, após a renovação das turmas, foram 

feitos mais dois encontros com foco em educação financeira para os alunos da manhã e 

da tarde do curso Capacitar Hotelaria, em Volta Redonda (RJ). 
 

Todas essas ações atingiram mais de 1,4 mil pessoas, um crescimento de 40% em relação ao 

público alcançado em 2015. Nas avaliações feitas após os encontros, 99% dos participantes 

afirmaram terem ficado satisfeitos (ótimo e bom) com os temas abordados, mesmo percentual 

dos que disseram que as palestras atenderam as suas expectativas. 
 

Especificamente em relação aos encontros de educação financeira, as pesquisas indicaram que 

43% dos participantes não tinham conhecimento prévio sobre o tema e que 100% pretendem 

colocar em prática o que aprenderam. 
 

O que fizemos em 2016 
 

• 31 palestras 
• Mais de 1.400 participantes 
• 99% de satisfação com os temas abordados 
• 99% de atendimento as expectativas dos participantes 
• 43% não tinham conhecimento sobre educação financeira 
• 100% pretendem colocar em prática o que aprenderam nos encontros 
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Troca de experiências 
 
Em maio, a CBS Previdência participou do evento “Minhas escolhas, meu futuro”, uma das 
iniciativas da 3ª Semana Nacional de Educação Financeira. 
 
Realizado pela AEF-Brasil (Associação de Educação Financeira do Brasil), o encontro teve o 
objetivo de apresentar os resultados do Projeto Piloto de Educação Financeira no Ensino 
Fundamental, realizado pelo Banco Mundial, e permitir que os participantes compartilhassem 
experiências sobre as ações que estão sendo desenvolvidas no Brasil. 
 
Durante o encontro, os profissionais da CBS Previdência tiveram a oportunidade de 
apresentar detalhes sobre o ciclo de palestras “Educação Financeira para todos”, do CBS Perto 
de Você, e de conhecer ações de diversas empresas. 

 

 

 

Educação financeira e previdenciária ao alcance de todos 

 

O CBS Perto de Você conta também com um hotsitee. Acessado por meio do site da CBS, o 

portal, que é atualizado constantemente, traz dicas e informações sobre assuntos como: 

 

• Consumo 

• Investimentos 

• Previdência complementar 

• Crédito 

• Cartilhas 

• Vídeos 

• Dicas de leitura 

• Depoimentos de participantes da CBS 

• Ações do CBS Perto de Você 

• Histórico do nosso programa 

 

Com o intuito de ajudar as pessoas a controlar melhor os seus gastos, o hotsite disponibiliza 

também cinco tipos de planilhas de orçamento, direcionadas para a família, para os estudantes, 

para os aposentados, entre outros. 

 

Além disso, no portal, os usuários conseguem testar em um quiz como andam seus hábitos e, a 

partir do resultado, descobrir o seu perfil. 

 

O hotsite do CBS Perto de Você pode ser acessado 24 horas por dia, 7 dias por semana, e é mais 

uma ferramenta de educação financeira e previdenciária que oferecemos para os nossos 

públicos. 
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Dedicação ao futuro participante 
 
As palestras de ambientação são o primeiro contato formal que os potenciais participantes 
têm com a CBS Previdência. 
 
Realizados no mesmo dia do processo de integração no patrocinador, esses encontros são 
fundamentais para que os novos colaboradores conheçam as vantagens do plano de 
benefícios oferecido, tirem suas dúvidas e possam decidir pela sua adesão com mais 
consciência e segurança. 
 
Nas palestras são compartilhados conceitos de previdência social e complementar, 
informações sobre a CBS, detalhes das regras do plano, regimes de tributação disponíveis, 
opções em caso de desligamento, entre outras informações relevantes para disseminar entre 
os novos colaboradores a importância de iniciar uma poupança agora para ter uma renda 
adicional e manter a sua qualidade de vida no pós-carreira. 
 
Em 2016, as palestras de ambientação foram feitas presencialmente em São Paulo (SP), Volta 
Redonda (RJ), Congonhas (MG) e Itaguaí (RJ) e os resultados alcançados foram excelentes: 
 
• Aproximadamente 130 palestras de ambientação realizadas 
• Mais de 1,9 mil novos colaboradores atingidos 
• 98,82% de adesão ao plano de benefícios 

 

 

Incentivo à conscientização 
 

A CBS Previdência busca atuar de maneira responsável e sempre incentiva seus colaboradores a 

participarem de iniciativas sociais. 

 

Empreendimento da entidade, o Sider Shopping Center também realiza diversas campanhas de 

educação e conscientização. Entre as ações de 2016, destacamos: 

 

• Central de Cursos: realizada de fevereiro a novembro, oferece diversos cursos gratuitos de 

curta duração voltados para temas como artesanato, saúde, marketing pessoal, 

empreendedorismo, finanças pessoais, entre outros. 

 

• Campanha de Doação de Agasalhos: campanha beneficente para arrecadação de cobertores 

e agasalhos para pessoas carentes realizada em parceria com a Cruz Vermelha de Volta Redonda 

(RJ) entre maio e junho. 

 

• Arraiá Solidário: festa junina realizada em prol de oito instituições beneficentes de Volta 

Redonda (RJ). 

 

• Semana Nacional do Trânsito: promovida em setembro em parceria com a SUSER de Volta 

Redonda (RJ), fez com que os participantes brincassem no jogo de tabuleiro “Transitando”, que 

trazia perguntas e respostas sobre a conscientização e a educação no trânsito. 
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• Dia Mundial dos Animais: campanha feita em outubro para coleta de ração para doação à 

Sociedade Protetora dos Animais de Volta Redonda (RJ). 

 

• Outubro Rosa: campanha de informação e conscientização sobre prevenção do câncer de 

mama e do seu diagnóstico precoce. 

 

• Novembro Azul: campanha de informação e conscientização sobre prevenção do câncer de 

próstata e do seu diagnóstico precoce. 

 

• Visita do Papai Noel: entrega de presentes arrecadados na Central de Cursos às 93 crianças 

atendidas pela Creche SOS – Serviços de Obras Sociais de Volta Redonda (RJ) e às 82 crianças 

atendidas pela Casa da Criança Esperança de Paz de Barra Mansa (RJ), com a presença do Papai 

Noel. 

 

 

Carbon Disclosure Project: manutenção do apoio 
 
Signatária do projeto desde 2008, a CBS Previdência decidiu manter mais uma vez em 2016 o 
seu apoio ao Carbon Disclosure Project (CDP). 
 
Organização independente, sem fins lucrativos, o CDP incentiva a troca de informações entre 
investidores e corporações e estimula o levantamento de dados sobre as práticas de 
sustentabilidade adotadas por grandes empresas no mundo. 
 
Criado em 2000, o CDP detém hoje o maior banco de dados global sobre impactos climáticos 
corporativos. 
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DOCUMENTOS DISPONÍVEIS NO SITE 
 

Os documentos listados a seguir, relativos ao exercício de 2016, 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 Benefícios 

• 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 Benefícios 

• 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 
 

A versão impressa destes documentos pode ser solicitada pelo e-mail 

cbsatendimento@cbsprev.com.br ou pela nossa Central de Atendimento Telefônico (0800 026 

81 81). 
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EXPEDIENTE 

 

Coordenação geral 

CBS Previdência 

 

Diretoria Executiva 

Presidente: Monica Garcia Fogazza Rego 

Diretor de Administração e Seguridade: Edgar Silva Grassi* 

Diretor de Investimentos: Bruno Tetner 
*Iniciou o mandato em 01/04/2017. 

 

CRÉDITOS RELATÓRIO SOCIAL DE INFORMAÇÕES 2016 

 

Produção de texto, diagramação e revisão 

CBS Previdência 

 

Projeto Gráfico Editorial 

Maísa Rozendo 

 

Coordenadora de Comunicação 

Monica Storino – MTB 45.058 

 

Fotografias 

Acervo Pessoal: capa e páginas 2 a 7 

CBS Previdência: páginas 20 e 21 

Por Juliano Gomes de Camargo: página 90 

 

Emissão 

Novembro de 2017 
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