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cQuais são os valores que
entregamos aos nossos 

participantes?
Além de buscar resultados financeiros,
nossa gestão está focada na entrega

de valores intangíveis.
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cComo entregamos 
esses valores?

Nossos profissionais são mais do que colaboradores,
 são também participantes dos planos de previdência. 

Por isso, perguntamos a eles como percebem a entrega
desses valores pela CBS Previdência a você, a nós. ;)

L Confira a seguir
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por Alexandre Lourenço Rosendo, colaborador
e participante da CBS Previdência.

“Ao longo dos seus 55 anos, a CBS Previdência se destaca pela credibilidade conquistada junto aos 

seus participantes e colaboradores. 

No dia a dia é possível constatar a preocupação da entidade em gerir de forma eficaz e responsá-

vel os seus planos de benefícios, o que está diretamente ligado à missão da entidade, garantindo, 

assim, a tranquilidade dos seus milhares de participantes que confiam à CBS Previdência a respon-

sabilidade de administrar e investir os seus recursos atuais, projetando um benefício a longo prazo.

Como parte do trabalho de garantir a segurança e a credibilidade nos serviços prestados, anual-

mente, a CBS Previdência se submete a auditorias de benefícios. 

Em 2015, por exemplo, passamos por auditoria externa e interna. Nessas auditorias são avaliados 

os processos de arrecadação de contribuição, cadastro, concessão e folha de benefícios. Vários 

pontos são analisados pelos auditores, principalmente o cálculo dos benefícios, a fim de saber se 

estão de acordo com o que é definido nos regulamentos dos planos e ainda se existem inconsistên-

cias ou possíveis melhorias a serem propostas nos mecanismos de controle.

Há de se ressaltar que os resultados obtidos nessas auditorias foram extremamente satisfatórios.

Todo esse trabalho tem feito da CBS Previdência uma entidade cada vez mais sólida e confiável na 

administração dos seus planos de benefícios. 

h

”

Credibilidade
#entregamosvalores
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por Raquel Alves Furtado, colaboradora
e participante da CBS Previdência.

#entregamosvalores

Considerando que, no cenário atual, planejar o futuro no presente tem se tornado cada vez 

mais desafiador, aliado a não obrigatoriedade da adesão dos colaboradores das empresas 

patrocinadoras, podemos concluir que o plano oferecido pela CBS Previdência é um diferencial 

competitivo no mercado no momento de os colaboradores decidirem onde irão aplicar o seu 

dinheiro. Esses dados se confirmam pelo alto índice de adesões ao plano – 98,32% em 2015.

Inúmeras são as vantagens do plano de benefícios administrado pela CBS, o que a torna mais 

atrativa e competitiva. Além da contrapartida do patrocinador, no caso de empréstimos a 

participantes, a CBS pratica as menores taxas do mercado e toda a rentabilidade obtida na 

aplicação dos recursos financeiros é repassada aos participantes. 

Além destas vantagens, podemos destacar também a proteção familiar em caso de algum 

evento adverso futuro e os incentivos fiscais aos participantes. Isso faz com que uma enti-

dade fechada de previdência complementar signifique muito mais do que ter, mensalmente, 

uma parte do seu salário depositada em um fundo, na esperança de um dia, muito distante, 

usufruir os benefícios prometidos. Significa que o participante pode usufruir dos seus benefi-

cios não só no futuro, mas também no presente.

h

Competitividade

“
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por Luís Carlos Santana, colaborador
e participante da CBS Previdência.

“A CBS está permanentemente preocupada em manter seus Valores presentes no dia a dia 

dos colaboradores. E um dos valores em destaque é o da Sustentabilidade, em seu conceito 

mais amplo, visando o respeito ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da so-

ciedade. Considero que o desenvolvimento sustentável deve satisfazer as necessidades do 

presente, sem comprometer as necessidades futuras, ou seja, um dos princípios básicos de 

sustentabilidade é a visão de longo prazo. E esse pilar é de extrema importância para a CBS, 

que, por meio da adoção de premissas e hipóteses atuariais aderentes à massa de participan-

tes dos planos, adota postura responsável para pagamento dos benefícios aos aposentados 

de forma vitalícia, bem como aos atuais colaboradores, que um dia irão se aposentar e terão 

tranquilidade financeira para aproveitar essa fase da vida. E as atividades que desempenho na 

CBS contribuem para essa prática, por meio de cálculos atuariais constantes para garantir a 

saúde financeira dos planos.

h

”

Sustentabilidade
#entregamosvalores
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por Marcelo Rodrigues Vieira, colaborador
e participante da CBS Previdência.

O Atendimento Diferenciado, estando explícito como sendo um dos valores da 

CBS, traz para a área de Relacionamento uma grande responsabilidade. Te-

mos um aprendizado diário. Além do respeito, dedicação, atenção e de sem-

pre buscar atender a necessidade do participante, é fundamental para quem 

trabalha no atendimento saber usar a linguagem que o nosso participante 

entenda; as pessoas são diferentes e as necessidades também. A CBS está 

no caminho certo e isto é refletido no alto índice de satisfação dos nossos 

participantes registrados pelo ISA (Índice de Satisfação no Atendimento). É 

importante citar também o novo Autoatendimento (Minha conta), que trouxe 

para o participante mais uma forma de atendimento. Por meio desse canal, é 

possível visualizar dados cadastrais, histórico de contribuições, fazer simu-

lações de benefícios e resgate, entre outros serviços, sem a necessidade de 

entrar em contato com o atendimento da CBS.

h

Atendimento Diferenciado

“

”

#entregamosvalores
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por Silvânia Vieira Penido, colaboradora
e participante da CBS Previdência.

A CBS vem intensificando, a cada ano, a busca pela excelência operacional dos seus profissionais, pois acredi-

ta que o desenvolvimento permanente da sua equipe é condição fundamental para a solidez, o crescimento e a 

perenidade da entidade.

Essa busca se concretiza pelo investimento na participação dos seus colaboradores, de todos os níveis hierár-

quicos, em eventos de treinamento técnico e sistêmico, sejam internos ou externos, workshops, comissões 

técnicas nacionais e regionais da Abrapp e outros dessa natureza. Isso se aplica não só aos mais experientes, 

que precisam atualizar e renovar constantemente seus conhecimentos, como também aos recém admitidos ou 

transferidos de uma área para outra na própria entidade, com foco no entendimento de todas as etapas dos 

processos pelos quais são responsáveis.

No ano de 2015 foram implementados dois importantes projetos para fortalecer ainda mais o crescimento da 

equipe: a Pesquisa de Clima e a Avaliação de Competências.

Com a Pesquisa de Clima, a CBS pôde conhecer a visão que os colaboradores têm da entidade e da sua gestão, o que 

permitiu o planejamento de ações visando aprimorar os pontos considerados passíveis de melhoria. Já a Avaliação de 

Competências, que envolveu diretores, gerentes, assessores, coordenadores e todos os demais cargos da entidade, 

proporcionou a identificação dos pontos fortes e daqueles a serem desenvolvidos em cada colaborador, o que servirá 

de base para a adoção de ações conjuntas entre a CBS e a sua equipe de profissionais, sempre com foco na excelên-

cia operacional e, consequentemente, na satisfação dos milhares de participantes da entidade.

h

Excelência Operacional

“
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#entregamosvalores
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por Maísa Rozendo, colaboradora
e participante da CBS Previdência.

Os valores intangíveis, que norteiam o posicionamento da CBS Previdência, só serão 

percebidos por meio da transparência. Em toda a gestão, temos o compromisso de 

demonstrar nossas ações com a finalidade de proporcionar segurança e confiança para 

nossos stakeholders (públicos). Tão importante quanto as outras áreas da entidade, o 

relacionamento e a comunicação são fundamentais para esse fortalecimento. Em todas 

as fases de nosso participante – Adesão, Tempo de permanência (fidelização) e Reali-

zação – desejamos estar cada vez mais próximos. Este “desejo de informar” de forma 

transparente é o nosso principal objetivo ao elaborar projetos. Com linguagem simples, 

clara e de fácil compreensão, privilegiamos os diversos públicos da entidade no intuito 

de construir uma experiência memorável, para que entendam o valor de investir em um 

plano de previdência complementar para a realização de seus futuros projetos de vida. 

Nossos participantes colaboram para essa transparência, por meio do espaço que 

sempre reservamos para compartilhar depoimentos sobre suas experiências com a CBS 

Previdência. Ações como esta, nos levam ao nosso propósito de influenciar o desen-

volvimento da sociedade. Somos todos um, somos todos parte, por isso somos todos 

participantes, por um único objetivo: investir nosso presente para projetar nosso futuro.

h

Transparência

“

”

#entregamosvalores
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cQual o valor de contribuir para um 
plano de previdência complementar?

L Confira a seguir
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por Cristiane Anselmo, colaboradora
e participante da CBS Previdência.

Tive a oportunidade de aprender sobre previdência complementar com 

meu pai há aproximadamente 27 anos, quando ele se preparava para 

a aposentadoria. Foi então que tive a curiosidade de saber o que era a 

CBS Previdência, que tanto eu ouvia nas conversas familiares. Diante 

da explicação detalhada do meu pai, coloquei em minha cabeça que 

também teria uma previdência complementar. Pensar no meu futuro, 

no futuro da minha família, nos filhos que viriam, no lazer; tudo isso 

passou a ser de grande valia na minha vida. E assim vim caminhando 

e amadurecendo a ideia durante a minha vida profissional até que, em 

2009, tive a oportunidade de começar a trabalhar na CBS e, então, a 

chance de iniciar minha contribuição para o futuro. Hoje, me sinto feliz 

e com a certeza de que terei uma aposentadoria saudável e tranquila.

Dou valor ao benefício que tenho

“

”
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por Vanessa do Carmo Ferreira, colaboradora
e participante da CBS Previdência.

Dou valor ao benefício que tenho

Pensar no futuro é cada vez mais uma necessidade do 

presente. A Previdência Privada Complementar já conso-

lidou o seu espaço no Brasil e em outros países. O plano 

de previdência complementar é uma garantia ao final da 

nossa carreira profissional. Hoje em dia, nós, profissio-

nais, não procuramos apenas um bom salário. Procura-

mos, sim, um projeto de vida que nos proporcione segu-

rança, bem como para a nossa família.

“

”
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cEntregamos valores a você e a nós por
um único objetivo: colaborar para a realização
 dos sonhos e dos futuros projetos de vida.

Investimos nosso presente, projetamos nosso futuro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diretoria Executiva

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

31/12/2015.  | *** Não inclui menor aprendiz e membros da Diretoria Executiva.
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Sobre o Relatório
Alinhado com o compromisso de transparência e boa go-
vernança, o Relatório Anual da CBS Previdência traz infor-
mações completas sobre o desempenho da entidade nos 
aspectos econômico e social em 2015, destacando de for-
ma simples e objetiva os principais resultados, melhorias 
e projetos colocados em prática ao longo do ano.

Seu conteúdo foi elaborado a partir de informações forneci-
das pelas diversas áreas da entidade e de depoimentos de 
colaboradores. O processo de aprovação do documento con-
tou com a participação dos membros da Diretoria Executiva. 

O relatório tem o objetivo de prestar contas das ações 
feitas ao longo do ano para todos os nossos públicos de 
relacionamento e de destacar a importância de investir 
em um plano de previdência. Por isso, apresenta de ma-
neira clara e completa as conquistas, os desafios, o pla-
nejamento estratégico e os projetos desenvolvidos com 
o intuito de atender as expectativas dos participantes e 
de alcançar a nossa Missão. 

As versões completa e resumida do Relatório Anual 2015 
da CBS Previdência estão disponíveis no site da entidade 
(www.cbsprev.com.br) em PDF. Para esclarecer dúvidas ou 
enviar sugestões, entre em contato conosco pelo e-mail 
cbsatendimento@cbsprev.com.br
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Este arquivo é um PDF interativo. Preparamos parar tornar a leitura mais dinâmica e facilitar a busca de conteúdo ao longo do relatório. 

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

Ao longo do relatório, você encontrará no texto marcações com ícones. Ao clicar, você será encaminhado para informações adicionais:

- Clique no ícone do capítulo e você será encaminhado à página referente.

- Marcações com o ícone e identificam que o conteúdo possui um complemento adicional disponível na internet.
- Marcações com o ícone B identificam que o conteúdo possui fotografias, que denominamos como “destaques em detalhes”.

- Marcações com o ícone D identificam que o conteúdo possui mais informações em outro trecho do Relatório Anual.
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- Há 55 anos trabalhamos por você
- Administração competente
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- Enfoque nos participantes e nos colaboradores
- Renovação da Missão
- Preservação do patrimônio
- Prêmios e certificações
- ICSS: novos profissionais certificados
- Verificação e credibilidade
- Conformidade legal

- Transparência e eficiência
- Organograma
- Assessoria de Compliance: rigor nos controles internos
- Comitês de Apoio
- Código de Ética e Conduta é revisado
- Novo canal para denúncias

- Processos cada vez mais seguros
- Novo Dicionário de Riscos
- Comitê de Riscos e Controles Internos

- Cuidando do seu patrimônio
- Investimentos Mobiliários
- Política de Investimentos: visão estratégica e de longo prazo
- Investimentos Imobiliários
- Sider Shopping Center: melhoria contínua
- Sider Palace Hotel: mais conforto para os hóspedes

- Entregamos valores
- Estudo de Aderência de Premissas Atuariais
- Plano 35% da Média Salarial
- Plano de Suplementação da Média Salarial
- Plano Misto de Benefício Suplementar – Plano Milênio
- Plano CBSPREV Namisa

- Relacionamento: proximidade e eficiência
- Satisfação em alta
- Comunicação: transparência e estratégia
- Um novo site para você
- Mais facilidade para acessar suas informações pessoais
- Recursos Humanos: valorização do capital humano

- CBS Perto de Você: educação permanente
- Novo hot site de educação previdenciária e financeira
- Primeiro contato
- Esforço coletivo
- Atuação responsável
- Apoio ao Carbon Disclosure Project

- Plano CBSPREV
- CBS Previdência: principais indicadores

- II Encontro CBS Previdência
- Tecnologia: melhoria contínua 
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Há 55 anos trabalhamos por você

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

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

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

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

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

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

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

2011 2012 2013 2014 2015

3,79

4,30

4,09

4,23

4,57

Perfil Organizacional

Pensionistas

Aposentados

Ativos

19.081
4.900

9.060

TOTAL DE 
PARTICIPANTES

EVOLUÇÃO
PATRIMONIAL
(R$ BILHÕES)

http://www.cbsprev.com.br/PlanosDeBeneficios/sobreoplano/2
http://www.cbsprev.com.br/PlanosDeBeneficios/sobreoplano/3
http://www.cbsprev.com.br/PlanosDeBeneficios/sobreoplano/4
http://www.cbsprev.com.br/PlanosDeBeneficios/sobreoplano/5
http://www.cbsprev.com.br/PlanosDeBeneficios/sobreoplano/6
http://www.cbsprev.com.br/Conheca-a-CBS
http://www.cbsprev.com.br/Emprestimo
http://www.cbsprev.com.br/Servicos/Seguros
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Missão: Gerir de forma eficaz e responsável os planos de benefícios administrados pela CBS Previdência, bem como dissemi-
nar a cultura previdenciária e financeira.

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

Valores:

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

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

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

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

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

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

Três órgãos estatutários são responsáveis pela administração da CBS Previdência:

• Conselho Deliberativo
• Conselho Fiscal
• Diretoria Executiva

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

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

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

Em 2015, a CBS Previdência alterou sua Missão (leia mais na página 25D). Conheça o novo texto, a Visão e os Valores da entidade:

Administração competente

Missão, Visão e Valores e

http://www.cbsprev.com.br/Images/arquivos/ESTATUTOEdicaodez2014.pdf
http://www.cbsprev.com.br/Images/CodigodeEticaeConduta_dez15.pdf
http://www.cbsprev.com.br/Images/CodigodeEticaeConduta_dez15.pdf
http://www.cbsprev.com.br/images/manual5edicao.pdf
http://www.cbsprev.com.br/Institucional/MissaoVisaoValores
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Enfoque nos participantes e nos colaboradores

O Planejamento Estratégico da CBS foi definido para o período de 2014 a 2016 e traz um conjunto de ações que devem ser 
colocadas em prática para alcançar os objetivos da entidade no médio e no longo prazos. 

Conheça a seguir o nosso Mapa Estratégico, que é a representação visual deste planejamento.

Com base nesse mapa, a CBS desenvolve anualmente diversos projetos e iniciativas para alcançar seus objetivos estratégicos. 
Ressaltamos, porém, que como o trabalho abrange o período de 2014 a 2016, no ano passado nem todos os objetivos tiveram 
ações correspondentes.

 Confira os principais projetos e iniciativas realizados em 2015:

• Reestruturação do site e: a reformulação teve o objetivo de trazer mais facilidade para os participantes e tornou o site 
da CBS mais “amigável”. Entre outras melhorias, o trabalho contou com a revisão e a reorganização de todo o conteúdo 
existente para simplificar a busca pelas informações. Confira mais detalhes na página 97.D

Maximizar a Gestão
de Investimentos

Promover as melhores 
práticas de gestão

Promover a gestão eficiente dos 
passivos dos planos e atuar de forma
a garantir o equilíbrio dos mesmos.

Maximizar retorno 
sobre os Ativos Aumentar a receita

Obter a melhor percepção na visão dos 
participantes,  patrocinadores e colaboradores

ORIENTAÇÃO AO MERCADO

Obter a melhor percepção
na visão dos participantes, 
patrocinadores e colaboradores

Promover as melhores 
práticas de gestão

Maximizar a Gestão 
de Investimentos

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PROJETOS
E INICIATIVAS

- Reestruturação do site 
- Reestruturação do Autoatendimento
- Criação do novo hot site do CBS Perto de Você
- Implantação do atendimento via URA (Unidade de Resposta Audível) 

- Estruturação do processo de controle de provisão x custas x depósitos judiciais
- Criação do novo Portal de Documentos
- Reestruturação do Processo Eleitoral
- Recadastramento de pensionistas
- Implantação do Fluxo de Requerimento de benefícios via sistema
- Realização de Pesquisa de Clima Organizacional
- Realização de Avaliação de Desempenho por Competências
- Estudo para migração do sistema integrado para plataforma WEB

- Revitalização do Sider Shopping Center

Ser reconhecida como a 
melhor administradora de
planos debenefícios do país. 
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EXCELÊNCIA OPERACIONAL

http://www.cbsprev.com.br/
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• Reestruturação do Autoatendimento e: com a reformulação do canal, que passou a se chamar “Minha Conta”, ficou 
ainda mais fácil para os participantes visualizarem suas informações pessoais. Após a renovação, a página passou a trazer 
mais conteúdos, como valor da contribuição do mês, contribuições acumuladas, gráfico com a evolução do saldo e novos 
simuladores. Leia mais na página 98.D

• Criação do novo hot site do CBS Perto de Você e: com o objetivo de disponibilizar para os nossos públicos mais conteúdos 
de forma simples e atrativa, a CBS lançou em dezembro seu novo hot site de educação financeira e previdenciária. Além de 
diversas dicas e notícias, o portal traz planilhas de orçamento e um quiz. Conheça melhor a iniciativa na página 104.D

• Implantação do atendimento via URA (Unidade de Resposta Audível): a nova ferramenta, que vai possibilitar que o participante 
consulte diversas informações a qualquer hora por meio da Central de Atendimento Telefônico da CBS, está em fase final de 
testes. A implantação será feita ao longo de 2016, assim que todos os testes forem concluídos.

• Estruturação do processo de controle de provisão x custas x depósitos judiciais: a implantação do projeto teve diversas 
etapas. Em relação ao item provisão, foram criados novos critérios para avaliação do risco de perda de cada ação. A par-
tir desse trabalho, foi feita uma análise completa dos processos ativos na CBS. Já em relação às custas, foi desenvolvido 
um novo controle de valores das custas pagas nesses processos. E, por fim, no que diz respeito aos depósitos judiciais, 
foi implantado um controle que permite à entidade conhecer os valores depositados em juízo ou penhorados. Todos esses 
processos, que anteriormente eram feitos de forma manual, passaram a ser realizados com a utilização do sistema de ge-
renciamento de processos jurídicos, o que permitiu a redução do tempo para geração das informações, mitigou o risco de 
erros e trouxe mais segurança e confiabilidade para o trabalho, bem como diminuiu o tempo de atuação na área contábil na 
contabilização das despesas jurídicas da entidade.

• Criação do novo Portal de Documentos: em agosto, a CBS lançou o seu novo Portal de Documentos. Estruturado pela 
Assessoria de Compliance, o portal foi instalado em um diretório no servidor da entidade, deixando de utilizar um sistema 
externo. Além da eliminação desse custo de hospedagem, o novo portal permite que as próprias áreas atualizem os conteúdos 
pelos quais são responsáveis, com restrição de acesso para edição e exclusão de arquivos.

• Reestruturação do Processo Eleitoral: em dezembro, a CBS realizou pela primeira vez um processo para eleição de novos 
membros para os seus conselhos Deliberativo e Fiscal com votação presencial em todas as cidades nas quais possui cadas-
trados 500 ou mais participantes. Essa novidade aumentou significativamente a quantidade de pessoas que pôde eleger seus 
representantes diretamente. Confira mais detalhes na página 30.D

• Recadastramento de pensionistas: 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 no segundo 
semestre de 2015 o recadastramento de seus pensionistas. Ao todo, pouco mais de 4.500 pessoas compareceram às uni-
dades de atendimento da CBS ou enviaram suas documentações pelos Correios.

• Implantação do Fluxo de Requerimento de Benefícios via sistema: a área de Seguridade estruturou por meio do sistema 
RAD (Registro de Alçadas e Decisões) o fluxo eletrônico das etapas de concessão de benefícios. Essa implantação permite 
identificar em qual etapa cada processo de concessão se encontra, permitindo a localização imediata dos documentos.

• Realização da Pesquisa de Clima e da Avaliação de Desempenho por Competências: em outubro, a CBS realizou uma Pes-
quisa de Clima Organizacional e uma Avaliação de Desempenho por Competências. O objetivo das iniciativas foi elaborar um 
panorama da entidade e, a partir do resultado, promover as ações de melhoria necessárias. Leia mais na página 98.D

• Estudo de migração do sistema integrado para a plataforma WEB: o sistema integrado Totalprev, utilizado atualmente pela 
CBS, possui a tecnologia Delphi, que dificulta a realização das melhorias necessárias. Por esse motivo, a entidade elaborou 
este estudo para avaliar a viabilidade de migrar todas as suas operações para um sistema mais moderno, com funcionamento 
semelhante, mas que possua a tecnologia WEB. Para que esse novo sistema atenda as necessidades da entidade e tenha 
disponíveis todas as funcionalidades que precisamos, ao longo de 2015 os profissionais da CBS identificaram os módulos, 
relatórios e funcionalidades já disponíveis no sistema atual e os que ainda precisam ser desenvolvidos.  

• Revitalização do Sider Shopping Center e: em outubro, foram finalizadas as obras de revitalização desse empreendimen-
to da CBS. O processo, iniciado em 2012, teve o objetivo de tornar o ambiente ainda mais moderno, agradável e confortável 
para os clientes. Confira detalhes do que foi feito na página 41.D

http://www.cbsprev.com.br/
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/
http://www.sidershopping.com.br/o-shopping/
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Em 2015, a CBS Previdência decidiu revisar a sua Missão com o objetivo de torna-la mais clara e de fácil assimilação e de incluir o 

compromisso da entidade com a cultura previdenciária e financeira.

Essa revisão contou com a ajuda de todos os colaboradores da CBS, que puderam contribuir com ideias e sugestões para o novo texto.

Confira a seguir como ficou a nossa Missãoe após essa revisão:

“Gerir de forma eficaz e responsável os planos de benefícios administrados pela CBS Previdência, bem como disseminar a cultura 

previdenciária e financeira.”

É importante lembrar que a Missão de uma instituição tem o intuito de expressar o motivo de sua criação, a razão de sua existência 

e a definição do seu negócio.

Em 2015, mais uma vez, a CBS Previdência apresentou um bom resultado no estudo divulgado pela Superintendência Nacio-
nal de Previdência Complementar (PREVIC) sobre informações contábeis das despesas administrativas das entidades.

Da mesma forma que nos anos anteriores, as organizações foram divididas em cinco grupos, de acordo com a sua quantida-
de de planos administrados, população e volume de ativos total. A CBS Previdência foi enquadrada no grupo B, formado por 
instituições com ativos entre R$ 2 e R$ 15 bilhões, juntamente com outros 46 fundos de pensão.

Nesse grupo, a despesa per capita média, que representa o total das despesas administrativas em relação ao número de 
participantes, ficou em R$ 1.856,38. Avaliada individualmente, a CBS apresentou uma despesa per capita de R$ 432,36, ou 
seja, menos de um terço da média do grupo.

Esse resultado mostra o compromisso da entidade em buscar sempre uma gestão eficiente dos seus recursos, o que reflete 
diretamente na preservação do patrimônio e na defesa dos interesses dos participantes.

Em novembro, o Relatório Anual 2014 da CBS Previdênciae conquistou o 1º lugar na categoria “Organizações Não Empresarias” na 17ª 

edição do Prêmio Abrasca (Associação Brasileira das Companhias Abertas).

Totalmente elaborado pela equipe de ComunicaçãoB da entidade, o documento contou com depoimentos de participantes e informações 

de todas as áreas.

Esse importante reconhecimento reforça nosso objetivo de apresentar informações de forma cada vez mais clara e completa 

para participantes, patrocinadores, colaboradores e sociedade em geral, além de demonstrar nosso compromisso com as boas 

práticas de governança. 

Também em novembro, o ciclo de palestras “Educação Financeira para todos”, realizado pela CBS Previdência por meio do 

CBS Perto de Vocêe, foi uma das iniciativas de educação financeira contempladas com o Selo ENEF (Estratégia Nacional de 

Educação Financeira), concedido pelo Comitê Nacional de Educação Financeira – CONEF. 

O objetivo do selo é reconhecer as iniciativas que fortalecem os objetivos da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Ao todo, 32 

ações foram contempladas.

A CBS Previdência acredita que a educação financeira é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável da sociedade e 

este reconhecimento indica que estamos trabalhando no caminho certo. Leia mais sobre as ações do CBS Perto de Você na página 103.D

Desde 2010, a CBS Previdência investe no reconhecimento da qualificação técnica de seus colaboradores e conselheiros. A 
certificação, além de ser uma obrigação legal, é um importante instrumento de qualificação dos profissionais das entidades 
de Previdência Complementar. 

Estratégia e Gestão

ICSS: novos profissionais certificados

Preservação do patrimônio

Prêmios e certificações

Renovação da Missão

http://www.cbsprev.com.br/Institucional/MissaoVisaoValores
http://186.192.129.153/images/relatoriocompleto.pdf
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/
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NOME CARGO

Carlos Henrique Campos Analista Contábil

Rodrigo da Silva Redis Rocha Analista de Investimentos

Elisangela Scarpat de Lima Analista Contábil

Na CBS, os processos de certificação pelo Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS) são con-
duzidos pela Assessoria de Compliance. As regras a respeito de certificações estão reguladas pela Resolução do Conselho 
Monetário nº 3.792, de 2009, pela Resolução BACEN nº 4.275, de 2013, e pela Resolução CNPC nº 19, de 2015. 

A Resolução CNPC manteve a meta de maioria de conselheiros certificados (50% + 1), porém, para cada grupo separada-
mente (conselheiros efetivos e suplentes). Anteriormente, a meta era estabelecida para os conselheiros deliberativos, inde-
pendentemente de serem efetivos ou suplentes. Outra alteração importante foi a definição de que o Conselho Fiscal também 
deverá atingir a meta citada.

A CBS Previdência encerrou 2015 em conformidade com estas legislações. Ao longo do ano, foram certificados mais um 
membro do Conselho Deliberativo e mais um membro da Diretoria Executiva. Com isso, a entidade já conta, no total, com 20 
profissionais certificados, entre conselheiros, gestores, diretores e membros do Comitê Técnico de Investimentos.

Confira a lista de todos os profissionais certificados até dezembro de 2015:

Demonstrando empenho e comprometimento, outros três profissionais da CBS também buscaram a certificação em suas 
áreas técnicas. São eles:

No primeiro semestre de 2015, a CBS Previdência submeteu seus processos ao 3º ciclo da Auditoria de Benefícios, realizado 
pela Deloitte Touche Tohmatsu. O trabalho verificou a integridade dos processos previdenciais da entidade em relação a con-
cessão, reajuste e manutenção de benefícios.

Estratégia e Gestão

NOME CARGO

Monica Garcia Fogazza Rego Presidente

Sergio Martins Gouveia Diretor

Gustavo Henrique Santos de Sousa Diretor

Bruno Tetner Membro do Conselho Deliberativo

Claudia Maria Sarti Membro do Conselho Deliberativo

David Moise Salama Membro do Conselho Deliberativo

Fanny Solange Busato Batista Membro do Conselho Deliberativo

Guilherme Alves Hernandes Membro do Conselho Deliberativo

Luiz Daury Ferreira Halembeck Membro do Conselho Deliberativo

Luis Fernando Martinez Membro do Conselho Deliberativo

Richard Blanchet Membro do Conselho Deliberativo

Rosana Passos de Pádua Presidente do Conselho Deliberativo

Sebastião José da Cruz Membro do Conselho Deliberativo

Evaldo Lannes Marçulo Membro do Conselho Fiscal

Leandro Nunes de Souza Silva Membro do Conselho Fiscal

Ana Lucia Barboza Seabra de Oliveira Gerente

Edgar Silva Grassi Gerente

Flávia Azevedo Dias Gerente

Silvânia Vieira Penido Gerente

Alex Dias Ferreira Membro do Comitê Técnico de Investimentos

Verificação e credibilidade
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Mais uma vez, foi comprovado que nossos métodos e atividades estão alinhados com a legislação, com os regulamentos dos 
planos de benefícios e com as boas práticas de mercado. Foram feitas pelos auditores apenas duas recomendações para 
pontos de baixa gravidade e, para ambos, já foram estabelecidos planos de ação. 

Ao longo do ano, a CBS também passou por uma avaliação realizada pela equipe de auditoria interna da CSN. O trabalho 
teve o objetivo de verificar se as contribuições dos participantes e da CSN são adequadamente recebidas pela CBS e se os 
pagamentos de benefícios são controlados de forma adequada. A avaliação resultou em apenas três recomendações, para as 
quais já foram colocados em prática planos de ação.

Os relatórios das auditorias foram  compartilhados com os membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal da CBS, bem como 
o Relatório de Follow-up dos planos de ação decorrentes das recomendações.

A CBS Previdência não registrou quaisquer penalidades, sanções ou autuações referentes às suas atividades no ano de 2015 advindas 

da PREVIC, órgãos judiciais ou qualquer outro órgão público.

Como forma de prevenção, revisamos periodicamente nossas normas e políticas internas, adequando-as às mudanças de legislação e 

mapeando e revisando anualmente o controle interno dos riscos.

Além disso, a CBS busca estar sempre próxima das associações do seu segmento de atuação e dos órgãos reguladores e fiscalizadores 

com o objetivo de manter seus processos alinhados à legislação e às boas práticas de mercado.

Conformidade legal

Estratégia e Gestão
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Transparência e eficiência

A CBS Previdência busca promover uma administração baseada na confiança, na transparência da gestão e na prestação de 
contas, que cumpra as regras impostas pela legislação e que defenda os interesses dos seus públicos.
Três órgãos estatutários são responsáveis pela sua gestão estratégica, fiscalização e administração: Conselho Deliberativo, 
Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Apesar de cada um dos órgãos possuir atribuições específicas, todos têm o compro-
misso de zelar pela ética e eficiência na gestão dos recursos administrados.

Órgão superior de deliberação e orientação da CBS, o Conselho Deliberativo é formado por 11 membros efetivos e 11 su-
plentes, sendo seis indicados pelos patrocinadores e quatro eleitos pelos participantes. Sua presidência é exercida por um 
membro indicado pelo patrocinador principal – CSN.

Entre suas principais funções está estabelecer as diretrizes e políticas que são acompanhadas pelo Conselho Fiscal e segui-
das pela Diretoria Executiva, colaboradores e prestadores de serviços.

Em 2015, o Conselho Deliberativo realizou sete reuniões formais, que trataram de temas como:

• Regimento Interno da CBS Previdência
• Regulamento do Plano Milênio
• Plano de Gestão Administrativa
• Orçamento 
• Demonstrações Financeiras 
• Premissas Atuariais
• Adesão da Mineração Nacional ao Plano CBSPREV

Em 31 de dezembro de 2015, a composição do Conselho Deliberativo da CBS era a seguinte:

Formado por seis membros, sendo três efetivos e três suplentes, o Conselho Fiscal é o órgão responsável pela fiscalização 
da entidade e por zelar pela sua gestão econômica, financeira e atuarial. Entre seus membros, dois são indicados pelos pa-
trocinadores e um é eleito pelos participantes.

Entre suas obrigações principais destaca-se a emissão do 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. 

CONSELHO DELIBERATIVO

EFETIVOS SUPLENTES

Rosana Passos de Pádua David Moise Salama

*Cargo vago *Cargo vago

Bruno Tetner *Cargo vago

Fanny Solange Busato Batista Bruno Araújo da Rocha

Joaquim Braz de Oliveira Carlos Afonso Magalhães

Luis Fernando Barbosa Martinez Guilherme Alves Hernandes

Luiz Carlos Gomes Beato Sobrinho Rinder José Givisiez Junior

Luiz Daury Ferreira Halembeck João Pedro Lopes Gayoso e Almendra

Marcos Rodrigues Themudo Lessa *Cargo vago

Sebastião José da Cruz Carlos Roberto Leal

Richard Blanchet Claudia Maria Sarti

*Aguardando indicação do patrocinador.

Conselho Deliberativo

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

• Planejamento Orçamentário
• Demonstrações Financeiras
• Gestão Atuarial

Em 31 de dezembro de 2015, a formação do Conselho Fiscal era a seguinte:

A
Com o intuito de trazer mais transparência para a Gestão dos Investimentos, ao longo de 2015 foram realizados reportes mensais 

para todos os membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal sobre comportamento dos mercados financeiros, estratégias de investi-

mentos escolhidas, resultados alcançados, mecanismos de monitoramento, entre outros.

Além disso, também foram compartilhadas mensalmente informações como nível de arrecadação, valores de pagamentos referentes 

à folha de benefícios, quadro social e compromisso atuarial da entidade com os planos administrados.

No dia 9 de dezembro foi realizada a eleição de novos membros para os conselhos Deliberativo e Fiscal da CBS. Pela 
primeira vez, o processo teve votação presencial em todas as cidades nas quais a entidade possuía, na data-base de 
31/12/2014, 500 ou mais participantes cadastrados.

No total, 10 cidades contaram com esse formato, o que permitiu que a grande maioria dos participantes tivesse a oportuni-
dade de eleger seus representantes diretamente, com tranquilidade e segurança. Os participantes cadastrados nas cidades 
onde não houve eleição presencial puderam votar por meio de procuração ou em qualquer uma das cidades onde foi realizada 
a votação presencial. Ao todo, 7.159 participantes exerceram seu voto em uma das chapas que estavam concorrendo. 

O processo eleitoral contou ainda com o acompanhamento de uma empresa de auditoria especializada, o que garantiu a 
total transparência de todas as suas etapas.

Apesar de a eleição ter ocorrido em dezembro, os novos conselheiros tomaram posse em 31 de março de 2016, pois a 
CBS entendeu como recomendável que as Demonstrações Contábeis de 2015 fossem elaboradas e aprovadas pelos con-
selheiros que acompanharam este exercício.

Composta por três membros (um presidente e dois diretores), é responsável por fazer cumprir o Estatuto, os regulamen-
tos dos planos de benefícios, as instruções e as demais diretrizes e normas estabelecidas pelos órgãos competentes da 
sua administração.

CONSELHO FISCAL

EFETIVOS SUPLENTES

*Cargo vago Evaldo Lannes Marçulo

Gervásio José Martins Celso Francisco

Leandro Nunes de Souza Silva Rodrigo Cardozo Miranda

*Aguardando indicação do patrocinador.

Atualização constante

Processo para eleição de conselheiros é aprimorado

Diretoria Executiva
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Em 31 de dezembro de 2015, sua formação era a seguinte:

• 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 Busi-
ness 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.
 
• Gustavo Henrique Santos de Sousa: graduado em Administração de Empresas pela Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte, possui MBA em Administração Financeira pela Fundação Getúlio Vargas 
– FGV, MBA no Programa Executivo da Columbia Business School de Nova York e mestrado em Gestão 
Econômica de Negócios pela Universidade de Brasília – UnB. Certificado pelo Instituto de Certificação dos 
Profissionais de Seguridade Social (ICSS) desde 2015, atualmente ocupa, entre outras funções, o cargo 
de Diretor de Investimentos da CBS Previdência.

• Sergio Martins Gouveia: graduado em Ciências Econômicas pela Fundação Armando Álvares Pente-
ado – 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 33 anos no segmento de Previdência Privada.

Com o intuito de manter um formato de decisão ágil e tornar os processos mais eficientes, a CBS continuou a reorganizar 
a sua estrutura em 2015, o que resultou na fusão de algumas áreas. Veja como estavam divididas as responsabilidades em 
31 de dezembro:

 

Organograma

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente Monica Garcia Fogazza Rego

Diretor de Investimentos Gustavo Henrique Santos de Sousa*

Diretor de Administração e Seguridade Sergio Martins Gouveia

*Desligou-se em 29/02/2016. 

Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal

Assessoria de
Compliance

Presidência

Administração da 
Filial Volta Redonda

Diretoria de
Investimentos

Diretoria de 
Administração
e Seguridade

Gerência de
Controladoria

Gerência
Jurídica

Gerência de 
Investimentos

Gerência de Controle
e Seguridade

Comunicação
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Para assegurar a adequação e o fortalecimento do sistema de controles internos da CBS, os órgãos administrativos contam 
com a colaboração da Assessoria de Compliance. 

Responsável por verificar se as regras e os processos estão sendo executados de forma correta e transparente, a área mo-
nitora diariamente os investimentos e acompanha a Agenda de Obrigações Legais e os testes dos processos de aprovações 
e de desembolsos realizados, entre outras atividades

Para comprovar e evidenciar que as aprovações eletrônicas ou em documentos estão sendo realizadas pelos profissionais 
autorizados e dentro dos limites de valores estabelecidos na Norma de Alçadas e Competências da CBS, anualmente, a As-
sessoria de Compliance estabelece o seu Programa de Testes da Norma de Alçadas, que define qual será a amostragem de 
testes realizados mensalmente nos processos.

Em 2015, foram feitos, no total, 2.353 testes e apenas quatro indicaram não conformidade. Cada uma dessas quatro ocor-
rências foi analisada e reportada para a Diretoria Executiva e, posteriormente, foram estabelecidas ações para correção e 
para impedir que se repitam.

Com o intuito de auxiliar os conselhos e a Diretoria Executiva no desempenho de suas funções, a CBS conta também com os 
seguintes comitês:

• Comitê de Ética e Conduta: propõe as alterações que julgar necessárias para atualização/aprimoramento do Código de Ética 
e Conduta; determina as ações necessárias para a divulgação e disseminação do código na entidade; avalia e delibera sobre 
casos de violação do Código de Ética e Conduta, conflitos de interesses, fraudes ou práticas de corrupção; delibera sobre 
dúvidas e dilemas éticos; debate e esclarece dúvidas de interpretação do texto do código; 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 de comercialização das lojas do SSC, tabelas de comer-
cialização e as normas e procedimentos adotados nos processos de comercialização.

• Comitê de Avaliação de Propostas para Liquidação de Direitos Creditórios de Liquidação Duvidosa: aprecia e aprova as pro-
postas para liquidação dos créditos de liquidação duvidosa.

• Comitê 2 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.

Comitês de Apoio

Assessoria de Compliance: rigor nos controles internos
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Disponível para consulta em nosso sitee, o Código de Ética e Conduta da CBS Previdênciae estabelece normas, regras e 
comportamentos que devem ser observados por administradores e colaboradores nas ações e decisões do dia a dia. 

Em 2015, o documento passou por uma revisão e foi incluído um item que reforça que as práticas de corrupção são inacei-
táveis na entidade e também a nova composição do Comitê de Ética e Conduta:

• 1 membro da Diretoria Executiva
• 1 membro do Conselho Fiscal
• 1 membro do Conselho Deliberativo
• Gestor da área jurídica
• Gestor da área de Compliance

Essa alteração na composição do comitê teve o objetivo de dar ainda mais transparência ao processo de análise e apura-
ção de eventuais denúncias de casos concretos ou potenciais de violação do código, conflitos de interesse e fraudes ou 
práticas de corrupção.

Além disso, o documento ainda aborda temas como: 

• 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

O Código de Ética e Conduta da CBS Previdência deve ser conhecido e compartilhado por todos os profissionais da entidade.

A CBS Previdência disponibilizou em seu site um canal exclusivoe 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 e a data em que ocorreu. 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. 

Ao receber a denúncia, o comitê irá apura-la e deliberar sobre a aplicação de medida disciplinar, caso o fato denunciado seja con-

firmado. O resultado da apuração será compartilhado somente com os membros dos órgãos de administração da CBS Previdência.

É importante ressaltar que o Comitê de Ética e Conduta existe desde 2004 e até hoje não recebeu nenhuma denúncia. 

Novo canal para denúncias

Código de Ética e Conduta é revisado

http://www.cbsprev.com.br/
http://www.cbsprev.com.br/Images/CodigodeEticaeConduta_dez15.pdf
http://www.cbsprev.com.br/Outros/CanalDeDenuncia
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Processos cada vez mais seguros

Em linha com as melhores práticas de mercado e com as recomendações da Superintendência Nacional de Previdência Comple-
mentar (PREVIC), a CBS Previdência monitora constantemente os riscos aos quais está exposta. Dessa forma, busca fortale-
cer seus padrões de segurança para proteger seus negócios e preservar a liquidez e o equilíbrio dos seus planos de benefícios.

Levando em conta essas boas práticas, em 2015 a entidade decidiu realizar a troca da consultoria externa que a atende desde 
2005. A nova consultoria iniciou seus trabalhos na CBS em agosto. A primeira ação realizada pela nova consultoria foi um trei-
namento, no qual colaboradores e diretores puderam conhecer detalhes dos métodos e o seu dicionário de riscos. Em seguida, 
entre os meses de setembro e outubro, foi feita a estruturação do processo com a inserção de informações no sistema.

Por conta da troca de consultoria, a 11ª Avaliação de Riscos e Controles Internos foi realizada entre janeiro e fevereiro de 
2016. Em abril, foi iniciada a etapa de certificação de controles, ou seja, a verificação e evidenciação de controles declarados 
como existentes na avaliação de riscos pelos gestores dos processos. 

A apresentação dos resultados da 11ª Avaliação de Riscos e Controles Internos para os membros da Diretoria Executiva e 
dos conselhos Deliberativo e Fiscal da CBS ocorrerá no segundo trimestre de 2016.

O processo de gestão de riscos da CBS Previdência 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 procedi-
mentos de controle.

As atividades da CBS Previdência estão expostas a diversos tipos de riscos. Conheça o Dicionário de Riscos vigente na en-
tidade a partir de 2015:

• 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. É composto pelos seguintes tipos: Risco de concentração da carteira, 
Risco de oscilações adversas (mercado mobiliário) e Risco de oscilações adversas (mercado imobiliário).

• Risco de Liquidez: possibilidade de perdas decorrentes da necessidade de sacrificar ativos ou tomar recursos em condições 
adversas por necessidade de caixa. É composto pelos seguintes tipos: Risco de descasamento e Risco de solvência.

• Risco Atuarial: possibilidade de perdas decorrentes de inadequação nos planos de benefícios administrados pela entidade. 
É composto pelos seguintes tipos: Risco de provisão e Risco técnico.

• Risco de Crédito: possibilidade de perdas decorrentes de inadimplência de cláusulas nos instrumentos e contratos financei-
ros componentes da carteira de investimentos e de valores a receber da entidade. É composto pelos seguintes tipos: Risco 
de concentração de crédito, Risco de degradação da qualidade do crédito, Risco de garantia, Risco de contraparte (emissor), 
Risco de contraparte (participante), Risco de contraparte (patrocinador) e Risco de contraparte (locatário/mutuário).

• 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 de-
clarações dos representantes da entidade, bem como de eventos externos que possam afetar sua reputação. É composto 
pelos seguintes tipos: Risco de divulgação de informações internas, Risco de divulgação de informações externas, Risco de 
publicidade negativa e Risco de imagem associada a parceiros e colaboradores.

• 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. É composto 
pelos seguintes tipos: Risco contratual, Risco de contencioso, Risco tributário, Risco de conformidade externa e Risco trabalhista.

• 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. É composto pelos seguintes tipos: 
Risco de fornecedor de serviços, Risco de fornecedor de produtos, Risco de Prestação de Serviço do Patrocinador, Risco de 
responsabilidade solidária e Risco de dependência provocada no terceiro.

Novo Dicionário de Riscos
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• Risco Operacional: possibilidade de perdas decorrentes da inadequação na especificação ou na condução de processos, sis-
temas ou projetos da entidade, bem como de eventos externos que causem prejuízos nas suas atividades normais ou danos 
a seus ativos físicos. É composto pelos seguintes tipos: Risco de conformidade operacional, Risco de falha humana, Risco de 
fraude, Risco de indisponibilidade de pessoal especializado, Risco de infraestrutura física, Risco de segurança da informação, 
Risco de sistemas, Risco ético, Risco de dimensionamento de pessoal, Risco de eventos externos/catástrofe, Risco de docu-
mentação, Risco de cadastro, Risco de salvaguarda de ativos e Risco de projeto.

• Risco Estratégico: possibilidade de perdas decorrentes da incapacidade de implementar as estratégias definidas ou de 
eventos negativos resultantes de sua implementação. É composto pelos seguintes tipos: Risco de governança, Risco de 
conjuntura, Risco de planejamento e Risco de execução das diretrizes estratégicas.

Ao longo de 2015, foram realizadas quatro reuniões do Comitê de Riscos e Controles Internos, que contaram com a partici-
pação da Diretoria Executiva, de gestores e de convidados.
Nessas reuniões, entre outros assuntos, foram apresentados por consultores externos os cenários de riscos dos investi-
mentos da CBS Previdência. Os principais itens abordados foram: 

• Comparativos do desempenho dos planos de benefícios da CBS 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 planos de benefícios da CBS 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 e que seus negócios estão alinhados com o mercado.

Comitê de Riscos e Controles Internos

Gestão de Riscos
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EVOLUÇÃO DOS RECURSOS 
GARANTIDORES (MM R$)

Desempenho dos Investimentos

Cuidando do seu patrimônio

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

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

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

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

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS E RENTABILIDADE POR SEGMENTO

Segmento
Alocação dos Investimentos

R$ mil % Rentabilidade %

Consolidado 4.566.023 100 14,355

Renda Fixa 4.184.550 91,65 14,458

Renda Variável 95.103 2,08 (18,027)

Investimentos Estruturados - - -

Investimentos no Exterior - - -

Investimentos Imobiliários 187.025 4,09 27,122

Operações com Participantes 99.345 2,18 21,743

INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS

Renda fixa

1.495
1.833

3.081

2.341

3.479 3.615
3.788

4.302
4.083

4.231
4.567

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

http://www.cbsprev.com.br/Investimentos/Patrimonio
http://www.cbsprev.com.br/Investimentos/RentabilidadeDosInvestimentos
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contribuindo positivamente nos planos que têm ativos longos pré-fixados marcados a mercado. A rentabilidade desses ativos, 
porém, ficou abaixo da meta atuarial do período.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Renda Variável

Política de Investimentos: visão estratégica e de longo prazo

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

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

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

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

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

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

Desempenho dos Investimentos

 2011 2012 2013 2014 2015

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

Quantidade de EP (Total      
de contratos da carteira)

17.979 22.068 23.998 23.199  21.731

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

Quantidade de EP                    
concedidos

10.351 12.839 13.272 10.370 9.903

SEGMENTOS E LIMITES MÁXIMOS DE APLICAÇÃO

SEGMENTO LIMITE %

Renda Fixa 100

Renda Variável 70

Investimentos Estruturados 20

Investimentos no Exterior 10

Investimentos Imobiliários 8

Operações com Participantes (Empréstimos) 15

Fonte: Resolução CMN 3.792/2009

Operações com participantes

2011 2012 2013 2014 2015

18,46%
17,13%

14,43%

18,59%

21,74%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA
DE EMPRÉSTIMOS

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Sider Shopping Center: melhoria contínua

Preservação do meio ambiente

Novas regras para Empréstimos

Um novo shopping

Desempenho dos Investimentos

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

evitaliremiada

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

Revitalização premiada

Desempenho dos Investimentos

http://www.cbsprev.com.br/Publicacoes/Noticia/1085
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Sider Palace Hotel: mais conforto para os hóspedes

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

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

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

Desempenho dos Investimentos

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

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

Plano Milênio

Norte

De 31 a 40 anos

De 60 a 69 anos

Plano Suplementação

Nordeste

De 21 a 30 anos

De 50 a 59 anos

Plano 35%

Centro-oeste

Até 20 anos

Até 49 anos

Plano CBSPREV

Sul

A partir de 47 anos

De 80 a 89 anos

A partir de 90 anos

Plano CBSPREV Namisa

Sudeste

De 41 a 47 anos

De 70 a 79 anos

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais

17%

20%

45%

13%

5%
PLANOS DE
BENEFÍCIOS

DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES
ATIVOS E ASSISTIDOS POR REGIÃO

PARTICIPANTES ATIVOS
POR IDADE

PARTICIPANTES ASSISTIDOS
POR IDADE

30.862

2.009

19

1%

35%

125
24

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

14%

15%

35%

29%

15%

2%4%

21%

29%
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Feminino

Feminino

Masculino

Masculino

PARTICIPANTES ATIVOS
POR SEXO

PARTICIPANTES ASSISTIDOS
POR SEXO

TEMPO DE RECEBIMENTO
DO BENEFÍCIO

88%

12%

38%

62%

De 21 a 30 anos

De 31 a 40 anos

Acima de 41 anos

Até 10 anos

De 11 a 20 anos

2%

14%

30%

33%

21%

DISTRIBUIÇÃO POR 
TIPO DE BENEFÍCIO

Auxílio Pecuniário

Auxílio por Morte

Pensão por Morte

Aposentadoria Proporcional Diferida

Aposentadoria por Velhice

Aposentadoria por Tempo de Serviço

Aposentadoria por Invalidez

Aposentadoria Normal

Aposentadoria Especial

Aposentadoria Antecipada

12,9%

0,5%

21,7%

0,9%

0,1%

25,8%

7,5%

5,8%

22,8%

2%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estudo de Aderência de Premissas Atuariais

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

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

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

Situação atuarial

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

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

Hipóteses atuariais

Confira a seguir as hipóteses atuariais vigentes para o plano:

PLANO 35%

Descrição Hipótese Fundamentação

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

juste de benefício vigente no regulamento do plano.

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

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO, ENqUADRAMENTO à POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, RENTABILIDADE E BENCHMARk

Segmento
Alocação dos       
Investimentos

Enquadramento à Política                        
de Investimentos

Rentabilidade

Plano Benchmark

R$ mil % Objetivo1 Mínima2 Máxima2 % %

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

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

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

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

Investimentos no Exterior 0 0 0 0 0 - - -

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

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

5

6.433
Ativos

Assistidos

DISTRIBUIÇÃO
DOS PARTICIPANTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

97,5%

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

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

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

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

AT 2000 segregada 
por sexo e 
suavizada em 10%.

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

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

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

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

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

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

Composição das Famílias de Pensionistas

 - Participantes 
assistidos: compo-
sição familiar real.

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

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

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DESCRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

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

1. Adições 54.712 37.704 45,11

(+) Contribuições 32 42 (23,81)

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

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

2. Destinações (37.073) (36.687) 1,05

(-) Benefícios (37.069) (36.687) 1,04

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

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

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

(+/-) Fundos Previdenciais 3.103 - -

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

4. Operações Transitórias - - -

(+/-) Operações Transitórias - - -

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

C) Fundos não Previdenciais 2.095 986 112,47

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

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

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

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

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

- Saldo do ativo líquido no início do exercício; 

- Adições do ativo líquido; 

- Deduções do ativo líquido; 

- Acréscimos e decréscimos no ativo líquido; 

- Operações transitórias; 

- Saldo do ativo líquido no final do exercício; 

- Valores dos fundos não previdenciais: administrativos e de investimentos.

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DESCRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

1. Ativos 396.473 376.137 5,41

Disponível 22 16 37,50

Recebível 15.919 14.294 11,37

Investimento 380.532 361.827 5,17

Ações 1.441 2.011 (28,34)

Fundos de Investimento 354.884 337.377 5,19

Investimentos Imobiliários 16.991 15.168 12,02

Empréstimos e Financiamentos 7.139 7.240 (1,40)

Depósitos Judiciais/Recursais 70 23 204,35

Outros Realizáveis 7 8 (12,50)

2. Obrigações 1.469 867 69,43

Operacional 838 468 79,06

Contingencial 631 399 58,15

3. Fundos não Previdenciais 21.143 19.048 11,00

Fundos Administrativos 15.546 14.172 9,70

Fundos dos Investimentos 5.597 4.876 14,79

4. Resultados a Realizar - - -

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

Provisões Matemáticas 370.758 354.626 4,55

Superávit/Déficit Técnico - 1.596 (100,00)

Fundos Previdenciais 3.103 - -

6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado                    

a) Equilíbrio Técnico - 1.596 (100,00)

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

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

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

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

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DESCRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

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

1. Custeio da Gestão Administrativa                    4.549                    4.313     5,47 

1.1. Receitas                    4.549                     4.313     5,47 

Custeio Administrativo dos Investimentos                      1.129                     1.081      4,44 

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

Receitas Diretas 1.417                     1.394       1,65

Resultado Positivo Líquido dos Investimentos                      1.936                     1.797     7,74

Outras Receitas                          55                          31 77,42

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

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

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

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

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

Despesas gerais                       (27)                        (15)   80,00

Tributos                       (120) (21)       471,43   

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

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

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

Tributos (99)                        (15) 560,00

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

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

5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - - -

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

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

8. Operações Transitórias                             - - - 

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

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 

DESCRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

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

1. Provisões Matemáticas 370.758 354.626 4,55

1.1. Benefícios Concedidos 440.633 438.553 0,47

Benefício Definido 440.633 438.553 0,47

1.2. Benefício a Conceder 1.754 1.751 0,17

Benefício Definido 1.754 1.751 0,17

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

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

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

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

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

2. Equilíbrio Técnico - 1.596 (100,00)

2.1. Resultados Realizados - 1.596 (100,00)

Superávit técnico acumulado - 1.596 (100,00)

Reserva de contingência - 1.596 (100,00)

3. Fundos 8.700 4.876 78,42

3.1. Fundos Previdenciais 3.103 - -

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

4. Exigível Operacional 838 468 79,06

4.1. Gestão Previdencial 618 268 130,60

4.2. Investimentos - Gestão Previdencial 220 200 10,00

5. Exigível Contingencial 631 399 58,15

5.1. Gestão Previdencial 619 387 59,95

5.2. Investimentos - Gestão Previdencial 12 12 -

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

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

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

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

Apuração do resultado

                                                                              (Em milhares de R$)           

DESCRIÇÃO 2015 2014

1. Saldo das Provisões Matemáticas 370.758 354.626

2. Cálculo do Limite de Déficit Técnico Acum.

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

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

3. Cálculo do Limite de Superávit Técnico Acum.

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

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

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

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

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

7. Índice de Solvência 10,33% 0,45%

                                                                                                

DESCRIÇÃO 2015 2014

Duration do Passivo 11,17 12,20

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

 Déficit -7,17% -8,20%

                                                                              (Em milhares de R$)

DESCRIÇÃO 2015 2014

 Superávit - 1.596

 Déficit - -

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

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

Patrimônio social (R$ mil): 1.929.759

Contribuições (R$ mil): 8.140

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

Rentabilidade Líquida em 2015: 16,52%

Resultado do exercício (R$ mil): -7.067

Situação atuarial

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

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

Hipóteses atuariais

Confira a seguir as hipóteses atuariais vigentes para o plano:

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

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO, ENqUADRAMENTO à POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, RENTABILIDADE E BENCHMARk

Segmento
Alocação dos            
Investimentos

Enquadramento à Política                        
de Investimentos

Rentabilidade

Plano Benchmark

R$ mil % Objetivo1 Mínima2 Máxima2 % %

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

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

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

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

Investimentos no Exterior 0 0 0 0 0 - - -

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

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

PLANO SUPLEMENTAÇÃO

Descrição Hipótese Fundamentação

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

de benefício vigente no regulamento do plano.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

97,5%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Composição das Famílias de Pensionistas

 - Participantes 
assistidos: compo-
sição familiar real.

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

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

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 

DESCRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

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

1. Adições 289.892 194.076 49,37

(+) Contribuições 8.140 5.597 45,44

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

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

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

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

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

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

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

(+/-) Fundos Previdenciais 18.886 - -

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

4. Operações Transitórias - - -

(+/-) Operações Transitórias - - -

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

C) Fundos não Previdenciais 4.701 2.715 73,15

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

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

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

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

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

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

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 

DESCRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

1. Ativos 1.940.214 1.796.320 8,01

Disponível 95 78 21,79

Recebível 26.132 21.339 22,46

Investimento 1.913.987 1.774.903 7,84

Ações 3.541 4.940 (28,32)

Fundos de Investimento 1.806.293 1.672.637 7,99

Investimentos Imobiliários 78.291 69.863 12,06

Empréstimos e Financiamentos 25.516 27.322 (6,61)

Depósitos Judiciais/Recursais 321 106 202,83

Outros Realizáveis 25 35 (28,57)

2. Obrigações 10.455 10.844 (3,59)

Operacional 4.261 3.345 27,38

Contingencial 6.194 7.499 (17,40)

3. Fundos não Previdenciais 26.784 22.083 21,29

Fundos Administrativos 25.529 20.884 22,24

Fundos dos Investimentos 1.255 1.199 4,67

4. Resultados a Realizar - - -

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

Provisões Matemáticas 1.884.089 1.756.326 7,27

Superávit/Déficit Técnico - 7.067 (100,00)

Fundos Previdenciais 18.886 - -

6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado                       

a) Equilíbrio Técnico - 7.067 (100,00)

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

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

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DESCRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

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

1. Custeio da Gestão Administrativa                   10.442                    9.297      12,32 

1.1. Receitas                   10.442                     9.297       12,32 

Custeio Administrativo dos Investimentos                     5.663                     5.294        6,97 

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

Receitas Diretas                    1.753                     1.486       17,97

Resultado Positivo Líquido dos Investimentos                2.942                         2.422      21,47 

Outras Receitas                         50 59     (15,25) 

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

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

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

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

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

Despesas gerais                       (16)                       (13)      23,08

Tributos                     (353)                       (70)     404,29   

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

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

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

Tributos (181)                        (50)   262,00

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

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

5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos                            -                          -               -   

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

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

8. Operações Transitórias - -               -   

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

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DESCRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

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

1. Provisões Matemáticas 1.884.089 1.756.326 7,27

1.1. Benefícios Concedidos 1.926.249 1.941.413 (0,78)

Benefício Definido 1.926.249 1.941.413 (0,78)

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

Benefício Definido 4.456 4.620 (1,60)

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

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

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

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

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

2. Equilíbrio Técnico - 7.067 (100,00)

2.1. Resultados Realizados - 7.067 (100,00)

Superávit técnico acumulado - 7.067 (100,00)

Reserva de contingência - 7.067 (100,00)

3. Fundos 20.141 1.199 1.579,82

3.1. Fundos Previdenciais 18.886 - -

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

4. Exigível Operacional 4.261 3.345 27,38

4.1. Gestão Previdencial 3.247 2.385 36,14

4.2. Investimentos - Gestão Previdencial 1.014 960 5,63

5. Exigível Contingencial 6.194 7.499 (17,40)

5.1. Gestão Previdencial 6.142 7.444 (17,49)

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

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

DESCRIÇÃO 2015 2014

1. Saldo das Provisões Matemáticas 1.884.089 1.756.326

2. Cálculo do Limite de Déficit Técnico Acum.

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

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

3. Cálculo do Limite de Superávit Técnico Acum.

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

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

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

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

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

7. Índice de Solvência 11,21% 0,40%

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

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

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

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

Apuração do resultado

                                                                                                

DESCRIÇÃO 2015 2014

Duration do Passivo 10,20 11,80

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

 Déficit -6,20% -7,80%

                                                                              (Em milhares de R$)

DESCRIÇÃO 2015 2014

 Superávit - 7.067

 Déficit - -

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

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO, ENqUADRAMENTO à POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, RENTABILIDADE E BENCHMARk

Segmento
Alocação dos            
Investimentos

Enquadramento à Política                        
de Investimentos

Rentabilidade

Plano Benchmark

R$ mil % Objetivo1 Mínima2 Máxima2 % %

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

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

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

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

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

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

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

Plano Misto de Benefício Suplementar – Plano Milênio

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

Patrimônio social (R$ mil): 2.190.085

Contribuições (R$ mil): 70.112

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

Rentabilidade Líquida em 2015: 11,38%

Resultado do exercício (R$ mil): 29.592

Taxa de carregamento e contribuição de risco

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

PLANO MILÊNIO - TAXA 
DE CARREGAMENTO

8%

6%

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

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais

Ativos*

Assistidos

DISTRIBUIÇÃO
DOS PARTICIPANTES

13.077

1.883

*Considera os Participantes Vinculados e Autopatrocinados.

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

Situação atuarial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLANO MILÊNIO - 
CONTRIBUIÇÃO DE RISCO

DEFINIÇÃO DAS CARTEIRAS RENTABILIDADE BRUTA                          
DOS INVESTIMENTOS

META ATUARIAL ou                            
META DE RETORNO CDI

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

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

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

1,00%

0,65%

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

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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APURAÇÃO DO EqUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO VALORES (R$)

a) Resultado Realizado  (94.618.172,45)

a.1) Superávit Técnico Acumulado -

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

b) Ajuste de Precificação 127.950.699,79

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

PLANO MILÊNIO

Descrição Hipótese Fundamentação

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hipóteses atuariais

Confira a seguir as hipóteses atuariais vigentes para o plano:

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

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

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

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

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

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

0,0% a.a.(*)

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

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

97,5%

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

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

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

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

AT 2000 segrega-
da por sexo.

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

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

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

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

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

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

Composição das Famílias de Pensionistas

- Participantes 
assistidos: compo-
sição familiar real.

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

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

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

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

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DESCRIÇÃO 2015 2014 Variação 
(%)

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

1. Adições 296.318 234.926 26,13

(+) Contribuições 70.112 66.417 5,56

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Operações Transitórias - - -

(+/-) Operações Transitórias - - -

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

C) Fundos não Previdenciais 5.533 3.676 50,52

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

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

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DESCRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

1. Ativos 2.195.327 2.035.203 7,87

Disponível 200 140 42,86

Recebível 24.209 19.810 22,21

Investimento 2.170.918 2.015.253 7,72

Ações 74.855 63.382 18,10

Fundos de Investimento 1.935.657 1.805.796 7,19

Investimentos Imobiliários 92.977 82.967 12,07

Empréstimos e Financiamentos 66.721 62.356 7,00

Depósitos Judiciais/Recursais 384 126 204,76

Outros Realizáveis 324 626 (48,24)

2. Obrigações 5.242 5.467 (4,12)

Operacional 4.308 4.716 (8,65)

Contingencial 934 751 24,37

3. Fundos não Previdenciais 32.425 26.892 20,57

Fundos Administrativos 24.160 19.721 22,51

Fundos dos Investimentos 8.265 7.171 15.26

4. Resultados a Realizar - - -

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

Provisões Matemáticas 2.028.179 1.913.260 6,01

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

Fundos Previdenciais 224.099 213.794 4,82

6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado                      

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

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

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

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

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

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DESCRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

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

1. Custeio da Gestão Administrativa                   11.444                   10.664 7,31

1.1. Receitas                   11.444                   10.664  7,31

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

Custeio Administrativo dos Investimentos                    6.489                    6.177 5,05

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

Receitas Diretas                        652                       593 9,95

Resultado Positivo Líquido dos Investimentos                     2.775 2.280 21,71

Outras Receitas                          60 69 (13,04)

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

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

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

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

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

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

Tributos (447) (94) 375,53

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

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

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

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

Tributos (232) (66) 251,52

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

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

5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos                             -                            - -

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

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

8. Operações Transitórias                            -                            - -

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

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DESCRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

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

1. Provisões Matemáticas 2.028.179 1.913.260 6,01

1.1. Benefícios Concedidos 987.530 883.784 11,74

Contribuição Definida 146.088 117.211 24,64

Benefício Definido 841.442 766.573 9,77

1.2. Benefício a Conceder 1.081.994 1.068.842 1,23

Contribuição Definida 1.070.882 1.048.020 2,18

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

Saldo de contas - parcela participantes 683.556 678.767 0,71

Benefício Definido 11.112 20.822 (46,63)

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

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

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

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

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

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

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

3. Fundos 232.364 220.965 5,16

3.1. Fundos Previdenciais 224.099 213.794 4,82

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

4. Exigível Operacional 4.308 4.716 (8,65)

4.1. Gestão Previdencial 2.806 2.863 (1,99)

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

5. Exigível Contingencial 934 751 24,37

5.1. Gestão Previdencial 867 687 26,20

5.2. Investimentos - Gestão Previdencial 67 64 4,69

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

DESCRIÇÃO 2015 2014

1. Saldo das Provisões Matemáticas 811.209 748.029

2. Cálculo do Limite de Déficit Técnico Acum.

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

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

3. Cálculo do Limite de Superávit Técnico Acum.

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

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

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

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

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

7. Índice de Solvência 4,11% -5,79%

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

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

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

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

Apuração do resultado

                                                                                                

DESCRIÇÃO 2015 2014

Duration do Passivo 12,81 13,00

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

 Déficit -8,81% -9,00%

                                                                              (Em milhares de R$)

DESCRIÇÃO 2015 2014

 Superávit - -

 Déficit (94.618) (124.210)

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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Plano CBSPREV Namisa

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

Patrimônio social (R$ mil): 11.889

Contribuições (R$ mil): 2.454

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

Rentabilidade Líquida em 2015: 12,95%

Resultado do exercício (R$ mil): 0

        

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

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

Confira a seguir as hipóteses atuariais vigentes para o plano:

PLANO CBSPREV NAMISA

Descrição Hipótese Fundamentação

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

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

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

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO, ENqUADRAMENTO à POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, RENTABILIDADE E BENCHMARk

Segmento
Alocação dos            
Investimentos

Enquadramento à Política                        
de Investimentos

Rentabilidade

Plano Benchmark

R$ mil % Objetivo1 Mínima2 Máxima2 % %

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

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

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

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

Investimentos no Exterior 0 0 0 0 5 - - -

Investimentos Imobiliários 0 0 0 0 8 - - -

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

Fundo Administrativo

Situação Atuarial

Hipóteses Atuariais

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais

1.593

2

Ativos*

Assistidos

DISTRIBUIÇÃO
DOS PARTICIPANTES

*Considera os Participantes Vinculados e Autopatrocinados.

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

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

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

1% a.a.

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

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

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

Não aplicável. Não aplicável.

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

97,5%

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

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

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

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

AT 2000 segregada 
por sexo.

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

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

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

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

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

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

Composição das Famílias de Pensionistas

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

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

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

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

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DESCRIÇÃO 2015 2014 Variação 
(%)

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

1. Adições 3.750 4.625 (18,92)

(+) Contribuições 2.454 3.985 (38,42)

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

2. Destinações (1.810) (937) 93,17

(-) Benefícios (1.810) (937) 93,17

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

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

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

4. Operações Transitórias - - -

(+/-) Operações Transitórias - - -

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

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

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

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DESCRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

1. Ativos 11.946 10.016 19,27

Disponível 23 2 1.050,00

Recebível 150 207 (27,54)

Investimento 11.773 9.807 20,05

Fundos de Investimento 11.773 9.806 20,06

Outros Realizáveis - 1 (100,00)

2. Obrigações 57 29 96,55

Operacional 57 29 96,55

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

Fundos Administrativos 150 188 (20,21)

4. Resultados a Realizar - - -

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

Provisões Matemáticas 10.423 8.677 20,12

Fundos Previdenciais 1.316 1.122 17,29

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

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

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DESCRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

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

1. Custeio da Gestão Administrativa 69 69 -

1.1. Receitas                        69 69 -

Custeio Administrativo dos Investimentos                      35    28 25,00

Receitas Diretas                       6    5 20,00

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

Outras Receitas 1 - -

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

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

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

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

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

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

Depreciações e amortizações                    (1)     (1) -

Tributos                 (2)      - -

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

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

2.2.2. Despesas Específicas                       (1)  - -

Tributos                (1)         - -

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

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

5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos                   -    - -

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

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

8. Operações Transitórias                        -      - -

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

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DESCRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

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

1. Provisões Matemáticas 10.423 8.677 20,12

1.1. Benefícios Concedidos 94 - -

Contrituição Definida 94 - -

1.2. Benefício a Conceder 10.329 8.677 19,04

Contrituição Definida 10.329 8.677 19,04

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

Saldo de contas - parcela participantes 6.054 4.912 23,25

2. Equilíbrio Técnico - - -

3. Fundos 1.316 1.122 17,29

3.1. Fundos Previdenciais 1.316 1.122 17,29

4. Exigível Operacional 57 29 96,55

4.1. Gestão Previdencial 54 22 145,45

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

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

Plano CBSPREV 

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

Patrimônio social (R$ mil): 16.808

Contribuições (R$ mil): 10.686

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

Rentabilidade Líquida em 2015: 12,70%

Resultado do exercício (R$ mil): 0

Fundo Administrativo

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

Situação atuarial

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

Hipóteses atuariais

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

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO, ENqUADRAMENTO à POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, RENTABILIDADE E BENCHMARk

Segmento
Alocação dos            
Investimentos

Enquadramento à Política                        
de Investimentos

Rentabilidade

Plano Benchmark

R$ mil % Objetivo1 Mínima2 Máxima2 % %

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

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

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

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

Investimentos no Exterior 0 0 0 0 5 - - -

Investimentos Imobiliários 0 0 0 0 8 - - -

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

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais

4.419

0

Ativos*

Assistidos

DISTRIBUIÇÃO
DOS PARTICIPANTES

*Considera os Participantes Vinculados e Autopatrocinados.

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

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

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DESCRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

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

1. Adições 11.762 4.628 154,15

(+) Contribuições 10.686 4.463 139,44

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

2. Destinações (1.015) (242) 319,42

(-) Benefícios (627) (83) 655,42

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

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

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

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

4. Operações Transitórias - - -

(+/-) Operações Transitórias - - -

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

C) Fundos não Previdenciais 405 176 130,11

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

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DESCRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

1. Ativos 16.904 5.700 196,56

Disponível 1 2 (50,00)

Recebível 1.421 1.033 37,56

Investimento 15.482 4.665 231,88

Fundos de Investimento 15.474 4.655 232,42

Outros Realizáveis 8 10 (20,00)

2. Obrigações 96 44 118,18

Operacional 96 44 118,18

3. Fundos não Previdenciais 1.421 1.016 39,86

Fundos Administrativos 1.421 1.016 39,86

4. Resultados a Realizar - - -

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

Provisões Matemáticas 14.769 4.573 222,96

Fundos Previdenciais 618 67 822,39

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

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

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DESCRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

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

1. Custeio da Gestão Administrativa          569             301 89,04

1.1. Receitas                       569  301 89,04

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial                     389    165 135,76

Custeio Administrativo dos Investimentos                      41    12 241,67

Receitas Diretas                            7 4 75,00

Resultado Positivo Líquido dos Investimentos               132         120 10,00

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

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

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

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

Serviços de terceiros                        (31)   - -

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

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

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

2.2.2. Despesas Específicas                  (5)       - -

Tributos                         (5) - -

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

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

5. Resultados Negativo Líquido dos Investimentos                      - - -

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

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

8. Operações Transitórias - - -

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

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DESCRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

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

1. Provisões Matemáticas 14.769 4.573 222,96

1.1. Benefícios Concedidos - - -

1.2. Benefício a Conceder 14.769 4.573 222,96

Contrituição Definida 14.769 4.573 222,96

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

Saldo de contas - parcela participantes 8.122 2.530 221,03

2. Equilíbrio Técnico - - -

3. Fundos 618 67 822,39

3.1. Fundos Previdenciais 618 67 822,39

3.2. Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial - - -

4. Exigível Operacional 96 44 118,18

4.1. Gestão Previdencial 80 35 128,57

4.2. Investimentos - Gestão Previdencial 16 9 77,78

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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CBS Previdência: principais indicadores

Balanço Patrimonial Consolidado                                                                                                                                     (R$ Mil) 

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

A T I V O 2015 2014

 DISPONÍVEL              351            244

 REALIZÁVEL Nota 5.I            4.571.145     4.235.045

 Gestão Previdencial            1.025             703

 Gestão Administrativa                       2.069 1.902

 Investimentos           4.568.051   4.232.440

 Ações                  80.572    71.358

 Fundos de Investimento                4.199.069 3.895.911

 Investimentos Imobiliários               188.259     167.998

 Empréstimos e Financiamentos      99.376                96.918

 Depósitos Judiciais/Recursais                       775    255

 Outros Realizáveis - -

 PERMANENTE Nota 5.II                  444        698

 Imobilizado                          258  330

 Intangível                   186        368

 Diferido                              - -

TOTAL DO ATIVO 4.571.940 4.235.987

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

PASSIVO 2015 2014

 EXIGÍVEL OPERACIONAL Nota 5.III         9.844              10.096

 Gestão Previdencial                6.559         5.353

 Gestão Administrativa                      2.007   3.591

 Investimentos                        1.278 1.152

 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL Nota 5.III                    18.551   19.766

 Gestão Previdencial                       7.628  8.518

 Gestão Administrativa                    10.792   11.117

 Investimentos                     131       131

 PATRIMÔNIO SOCIAL Nota 5.IV           4.543.545       4.206.125

 Patrimônio de Cobertura do Plano          4.213.600        3.921.915

Provisões Matemáticas     4.308.218             4.037.462

Benefícios Concedidos           3.354.506       3.263.750

Benefícios a Conceder          1.113.392        1.088.463

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

Equilíbrio Técnico               (94.618)      (115.547)

Resultados Realizados                 (94.618)    (115.547)

Superávit Técnico Acumulado                     - -

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

 Fundos       329.945              284.210

Fundos Previdenciais           248.022          214.983

Fundos Administrativos                    66.806   55.981

Fundos dos Investimentos                     15.117  13.246

TOTAL DO PASSIVO 4.571.940 4.235.987

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DESCRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

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

1. Adições    683.014  498.547 37,00

(+)  Contribuições Previdenciais     89.719      78.941 13,65

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

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

(+)  Receitas Administrativas       19.261 17.989 7,07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Operações Transitórias                    - - -

(+/-)  Operações Transitórias                     - - -

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

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

DESCRIÇÃO 2015 2014 Variação (%)

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

1. Custeio da Gestão Administrativa               27.073    24.644 9,86

1.1. Receitas                27.073    24.644 9,86

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial           1.706  1.569 8,73

Custeio Administrativo dos Investimentos                13.357   12.592 6,08

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

Receitas Diretas                    3.835 3.482 10,14

Resultado Positivo Líquido dos Investimentos              7.812      6.655 17,39

Outras Receitas                    166     159 4,40

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

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

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

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

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

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

Despesas gerais          (907)           (887) 2,25

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

Tributos                  (943) (209) 351,20

Outras Despesas (97) (87) 11,49

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

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

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

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

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

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

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

Tributos (525) (151) 247,68

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

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

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

5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos                        - - -

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

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

8. Operações Transitórias                          -   - -

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

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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DESCRIÇÃO

EXERCÍCIOS DE 2015

Plano              
35%

Plano                  
Suplementação

Plano Milênio Plano               
CBSPREV           

Namisa

Plano              
CBSPREV PGA

Carteira 1 (I) Carteira 2 (II)

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

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

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

1.2. Treinamentos/
Congressos e 
Seminários

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

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

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

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

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

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

1.8. Outras 
Despesas de 
Investimentos                
contabilizadas    
no PGA

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

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

2. Despesas Admi-
nistrativas diretas 
dos investimentos

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

2.1. Honorários 
Advocatícios 
- recuperação           
de investimentos

- - - - - - -

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

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

2.3. Despesas 
Bancárias - - - - - - -

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

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

- - - - - - -

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

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

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

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

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

2.11. Outras 
Despesas debita-
das nos Fundos de 
Investimentos

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

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

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

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

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais

Custos incorridos com a administração dos ativos de investimentos
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Rentabilidade Bruta e Líquida de cada um dos segmentos de aplicação dos planos de benefícios e do PGA

RENTABILIDADE BRUTA                        
POR SEGMENTO

Plano            
35%

Plano                     
Suplementação

Plano Milênio Plano                   
CBSPREV         

Namisa

Plano                   
CBSPREV PGA

Carteira 1 (I) Carteira (II)

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

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

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

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

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

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

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

RETORNO DOS INVESTIMENTOS 
LÍqUIDO POR SEGMENTO

Plano         
35%

Plano                  
Suplementação

Plano Milênio Plano              
CBSPREV        

Namisa

Plano            
CBSPREV PGA

Carteira 1 (I) Carteira (II)

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

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

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

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

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

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

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

DESCRIÇÃO Plano 35% Plano                  
Suplementação

Plano Milênio Plano               
CBSPREV        

Namisa

Plano             
CBSPREV PGA

Carteira 1 (I) Carteira (II)

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

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

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

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

Planos de Benefícios e Avaliações Atuariais
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A CBS Previdência trabalha para manter seus públicos de relacionamento sempre bem informados e busca atender com agilida-
de e eficiência todos os contatos que recebe. Por isso, a entidade disponibiliza diversos canais de relacionamento, o que permite 
estarmos cada vez mais próximos e disponíveis para os nossos participantes.

Em 2015, a CBS Previdência realizou mais de 155 mil atendimentos, em comparação aos mais de 275 mil computados em 

2014. Essa diferença foi motivada pela reformulação do Minha contae, que disponibilizou, de forma simples e acessível, ainda 
mais informações para os participantes. Agora, praticamente todas as informações estão disponíveis na home principal do 
portal, o que torna a navegação mais prática e evita que os participantes precisem clicar em menus e sub menus para acessá
-las. Como a Central de Atendimento da CBS computa os atendimentos realizados no “Minha conta” por meio da quantidade de 
páginas acessadas, a redução do número de cliques resultou em uma menor contagem de atendimentos realizados, ainda que 
mais pessoas tenham acessado o portal no ano. Leia mais sobre o projeto na página 98.D

Mais uma vez, o “Minha conta” foi o canal mais utilizado. Apesar de ter ficado fora do ar por alguns períodos para a moder-
nização, o canal representou 58% dos atendimentos de 2015.

Disponível 24 horas por dia no sitee da CBS, o “Minha conta” permite realizar de qualquer lugar operações como alterações 
de dados cadastrais, simulações e contratações de empréstimos, além de consultas a informações como valor da contribui-
ção no mês, contribuições acumuladas e gráfico com a evolução do saldo. Em 2015, foram feitas 1.580 contratações por 
meio do canal, o que representa um crescimento de 23% em relação ao ano anterior.

RELACIONAMENTO: proximidade e eficiência

Institucional

1,41%

58,04%

13,62%

8,36%

1,70%

16,87%*O item “Outros” contempla carta, fax, urna e malote.

TOTAL DE ATENDIMENTOS

155.030

257.467
275.442

216.274

E-mail (outlook e fale conosco)

Call Center

Minha conta

Atendimento pessoal

Outros*

Atendimento expresso

ATENDIMENTO POR CANAL

89.973

2.184

12.968

2.641

26.149

21.115

2012 2013 2014 2015

http://www.cbsprev.com.br/
http://www.cbsprev.com.br/
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Entre os assuntos abordados com mais frequência ao longo do ano nos atendimentos, destacam-se os temas relacionados 
a empréstimos, como simulação, contratação e verificação de saldo devedor, contribuições, informações sobre posição e 
situação do FGB e consultas sobre os valores dos benefícios nas datas de pagamento aos assistidos.

Para prestar um serviço cada vez melhor para os participantes, a CBS Previdência investe constantemente na qualificação 
de seus profissionais e, no caso da equipe de Relacionamento, não poderia ser diferente.

Em 2015, os profissionais da equipe participaram de um treinamento específico sobre o Plano de 35% da Média Salarial. O 
tema abordado foi Pensão por Morte e teve o objetivo de alinhar o conhecimento de todos sobre este benefício. Dividido em 
3 módulos, o treinamento foi ministrado por um colaborador da própria área de Relacionamento e tratou de assuntos como 
elegibilidade ao benefício, documentação necessária para requerê-lo, prazos e fórmulas de cálculo. Para finalizar, foram simu-
ladas diversas situações que podem ocorrer durante o atendimento a esse tipo de solicitação.

Ao longo do ano, a equipe de Relacionamento revisou também todos os seus normativos internos. Entre as melhorias suge-
ridas, destaca-se a inclusão na Política de Comunicação de uma regra que orienta que todas as comunicações feitas para os 
participantes, associações, sindicatos e imprensa sejam previamente compartilhadas com os profissionais de atendimento. O 
objetivo foi garantir que essa prática continue sendo realizada pela entidade e, assim, torne possível que a equipe se prepare 
com antecedência para realizar os esclarecimentos necessários.

Em 2015, o ISA (Índice de Satisfação no Atendimento) alcançou excelentes resultados. A pesquisa, que avalia a qualidade do 
atendimento prestado e a clareza das informações prestadas, é realizada de forma presencial e pelo telefone e, em ambos 
os canais, o nível de satisfação ficou na casa dos 90%.

E o trabalho dos profissionais de Relacionamento da CBS não tem sido reconhecido somente pelos participantes. Nos últimos 
5 anos, 3 colaboradores da equipe foram vencedores do “Destaque Profissional”, programa interno que reconhece os profis-
sionais que mais se destacaram no ano. Leia mais sobre o assunto na página 99.D Foram eles:

• Rose Mara, já aposentada, vencedora em 2011  
• Luciano Toledo, colaborador da CBS há 19 anos e vencedor em 2013
• Raquel AlvesD,colaboradora da CBS há 17 anos e vencedora em 2015

Satisfação em alta

Institucional

Em busca da excelência operacional

*O item “Outros” contempla os participantes autopatro-
cinados, em BPD, aguardando solução e demais situações 
do cadastro da CBS.

Assistidos e outros*

Ativos

ATENDIMENTO POR SITUAÇÃO

55%

85.943

45%
69.087

Telefônico

Pessoal

NÍVEL DE SATISFAÇÃO 
(NOTA MÉDIA DE 2015)

9,6
9,0
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Isso mostra que, mesmo diante dos muitos desafios do dia a dia, a equipe de Relacionamento da entidade tem alcançado seu 
objetivo de prestar um serviço de qualidade para os participantes e também para os seus colegas de trabalho.

Em julho, a equipe de Relacionamento da CBS Previdência esteve presente no Porto de Itaguaí (RJ). O objetivo da visita foi 
realizar um plantão para entrega de kits de acesso ao Minha Conta aos participantes da região que ainda não conseguiam 
visualizar suas informações pessoais por meio do canal.
A ação foi programada a partir da identificação da necessidade de levar mais essa forma de relacionamento aos participantes 
daquela localidade, pois, mesmo a CBS estando presente cerca de três vezes por mês em áreas administrativas, não era 
possível atingir todos os colaboradores, seja pela dificuldade de locomoção ou pelos diferentes turnos de trabalho.
O plantão teve duração de 5 horas e 300 kits foram entregues, o que representa 40% do total que havia sido levado. Cada um 
deles continha uma carta com o login e a senha para acesso ao Minha Conta. Além da entrega dos kits, o plantão possibilitou 
que os participantes tirassem dúvidas sobre os benefícios oferecidos pelos planos da entidade.
Devido ao sucesso alcançado pela ação, a CBS Previdência está avaliando a possibilidade de repetir o plantão em outras localidades 
ao longo de 2016.

Baseadas na transparência, na simplicidade e na busca pelo diálogo permanente, as estratégias de comunicação da CBS 
Previdência têm o objetivo de nos aproximar cada vez mais dos nossos participantes.

Todas as ações seguem as diretrizes estabelecidas na Política de Comunicação da entidade e são elaboradas de acordo com 
as necessidades do seu público-alvo.

Ao longo de 2015, intensificamos as comunicações realizadas por e-mail, o que permite trabalhar com os participantes de 
forma segmentada. Ao todo, foram enviadas 71 mensagens.

Além das mensagens eletrônicas, a CBS oferece para os seus participantes diversos outros veículos de comunicação. Entre 
eles, destacamos:

• Sitee  
• Minha contae  
• Revista CBS em Focoe   
• Informativo de Investimentose  
• Informativo CBS Previdênciae    
• Relatório Anuale

Desenvolvidos com linguagem de fácil entendimento e visual moderno, nossos veículos trazem informações sobre os planos de 
benefícios administrados, resultados dos investimentos, vantagens de possuir um plano de previdência complementar, benefí-
cios dos participantes, opções em caso de desligamento do patrocinador, novidades do CBS Perto de Você – nosso programa 
de educação previdenciária e financeira –, vantagens fiscais, entre outros.

Em abril, a CBS Previdência disponibilizou uma cartilha intitulada “Por dentro das Demonstrações Contábeis”e O mate-
rial teve o objetivo de ajudar os participantes a entender com mais clareza as informações financeiras que são publicadas 
anualmente pela entidade.
A cartilha explica de forma simples e objetiva o que significam as siglas e os números encontrados em documentos como 
Balanço Patrimonial, Demonstração da Mutação do Patrimônio Social, Demonstração do Ativo Líquido, Demonstração das 
Provisões Técnicas, entre outros.
Disponível em formato PDF, o material foi desenvolvido com base na cartilha “Entendendo as Demonstrações Contábeis do 
seu Plano de Aposentadoria”, da ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar) e 
ANCEP (Associação Nacional dos Contabilistas das Entidades de Previdência).

Você entende as Demonstrações Contábeis?

COMUNICAÇÃO: transparência e estratégia

Institucional

Plantão em Itaguaí

http://www.cbsprev.com.br/
http://www.cbsprev.com.br/
http://www.cbsprev.com.br/Revista-CBS-em-foco
http://www.cbsprev.com.br/Publicacoes/InformativoDeInvestimento
http://www.cbsprev.com.br/Publicacoes/InformativoCBS
http://www.cbsprev.com.br/Publicacoes/RelatorioAnual
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/conteudo/material/por-dentro-das-demonstracoes-contabeis.html
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Em junho, a CBS Previdência lançou seu novo sitee (www.cbsprev.com.br). Com o objetivo de trazer mais facilidade para os 
participantes, o portal foi totalmente reformulado e teve seus conteúdos distribuídos de forma mais simples. 

O novo site permite o acesso rápido aos itens mais procurados e ainda conta com um menu específico 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

Disponível a qualquer hora, o site traz ainda diversas notíciase, simuladores de benefíciose, canais de relacionamentoe, 
dúvidas frequentese, glossárioe, segurose, empréstimose, links úteise e informações como Missão, Visão e Valorese, 
Código de Ética e Condutaee Estatutoe.

A reformulação do site trouxe um aumento significativo no número de acessos. Em 2015, a página recebeu mais de 142 mil 
visitas, um crescimento de 43% em relação a 2014. Além disso, o número de páginas acessadas ultrapassou 466 mil, o que 
mostra um avanço de 38% em relação ao ano anterior.

 

 

Publicado com a tecnologia responsiva, que permite a visualização dos seus conteúdos por meio de tablets e smartphones, 
o novo site também teve um ótimo desempenho nesse quesito. A partir do seu lançamento, o percentual de usuários que 
acessaram a página via dispositivos mobiles pulou de uma média de 5% para uma média de 10% ao mês.

Institucional

273 582

2.125

4.866

10.411

175.805
51.798

67.573

90.358
99.788

142.303

222.391

325.865 337.199

466.685

Um novo site para você

NúMERO 
DE VISITAS NúMERO DE 

PÁGINAS ACESSADAS

ACESSO MOBILE

2011

2011

20112012

2012

20122013

2013

20132014
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http://www.cbsprev.com.br/
http://www.cbsprev.com.br/Publicacoes/Noticias
http://www.cbsprev.com.br/Servicos/Simuladores
http://www.cbsprev.com.br/Outros/CanaisDeRelacionamento
http://www.cbsprev.com.br/Outros/DuvidasFrequentes
http://www.cbsprev.com.br/Outros/Glossario
http://www.cbsprev.com.br/Servicos/Seguros
http://www.cbsprev.com.br/Emprestimo
http://www.cbsprev.com.br/Outros/linksuteis
http://www.cbsprev.com.br/Institucional/MissaoVisaoValores
http://www.cbsprev.com.br/Images/CodigodeEticaeConduta_dez15.pdf
http://www.cbsprev.com.br/Images/arquivos/ESTATUTOEdicaodez2014.pdf
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Juntamente com o site, também foi lançado em junho o Minha contaB. Totalmente reformulado e com mais opções disponí-
veis, o canal permite aos participantes visualizar suas informações pessoais a partir do CPF e da senha. 
Por meio do “Minha conta”, os participantes ativos passaram a poder consultar dados como:

• Valor da sua contribuição no mês
• Contribuições acumuladas
• Gráfico com a evolução do seu saldo na CBS
• Informações cadastrais
• Orientações sobre as opções disponíveis em caso de desligamento do patrocinador

A CBS disponibilizou também dois novos simuladoresB. O primeiro, chamado “Projete seu futuro”, é destinado aos partici-
pantes que ainda estão começando a acumular seu patrimônio. Após o preenchimento de informações como o ano previsto 
para a aposentadoria e o valor mensal que pretende receber, a ferramenta permite simular o quanto é necessário acumular e 
a contribuição mensal que deve ser feita para que o participante atinja seu objetivo.
Já o segundo simulador é direcionado para quem está mais próximo do momento da aposentadoria. Por meio da ferramenta, o parti-
cipante pode simular o seu benefício mensal com base no valor acumulado até o momento no seu FGB (Fundo Gerador de Benefício). 
No caso dos participantes aposentados, passou a ser possível consultar informações como:

• Contracheques
• Comprovantes de rendimentos
• Informações cadastrais
• Histórico de benefícios
• Consulta do saldo FGB (aposentados por Renda Financeira).

O número de acessos ao “Minha conta” também cresceu. Em 2015, a página recebeu quase 18 mil visitas, um crescimento de 70% 
em relação a 2014. 

 

A CBS Previdência entende que ter colaboradores qualificados e satisfeitos é fundamental para oferecer serviços cada vez 
melhores, por isso, em 2015, continuou investindo no crescimento de seus profissionais e buscou conhecer as expectativas 
e competências de cada um.

Em outubro, a entidade realizou pela primeira vez uma Pesquisa de Clima Organizacional. O objetivo da iniciativa, que teve 100% 
de adesão, foi identificar, analisar e tratar os principais problemas apontados. 

Como “pontos fortes” da CBS, os colaboradores destacaram:

• Relacionamento interno
• Comprometimento dos profissionais
• Comunicação interna
• Benefícios concedidos

Todos esses temas alcançaram uma pontuação acima de 72% de satisfação.

RECURSOS HUMANOS: valorização do capital humano

Institucional

10.443

17.770

Mais facilidade para acessar suas informações pessoais

2014 2015

ACESSOS “MINHA CONTA”
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Já no quesito “pontos a serem desenvolvidos”, foram identificados:

• Produtividade
• Infraestrutura
• Valorização
• Segurança
• Remuneração 

Todos os itens estão sendo analisados e ações de melhoria serão implantadas com o objetivo de tratar os pontos a serem 
desenvolvidos e consolidar os pontos fortes.

Além da Pesquisa de Clima Organizacional, a CBS Previdência também realizou em 2015 uma Avaliação de Desempenho por 
Competências. A iniciativa, que utilizou um sistema informatizado e envolveu todos os colaboradores da entidade, teve as ques-
tões desenvolvidas de forma customizada, ou seja, de acordo com as expectativas e particularidades da instituição.

A avaliação de desempenho é uma importante ferramenta, pois, além de mapear as competências de cada colaborador (conjunto 
de conhecimentos, habilidades e atitudes), mensura o desempenho do profissional, relacionando-o com as competências ideais 
para o cumprimento de sua função e dos objetivos organizacionais. 

O resultado da iniciativa foi apresentado aos colaboradores no primeiro bimestre de 2016 por meio de feedbacks e do planeja-
mento das ações de desenvolvimento coletivo e individual. O objetivo é que a avaliação resulte em ações de melhorias conjuntas 
entre a CBS e seus colaboradores e que isso aumente ainda mais a motivação dos profissionais.

Em 2015, foi realizada a 11ª edição do programa “Destaque Profissional”, que reconhece os profissionais que mais se des-
tacaram ao longo do ano nos seguintes quesitos: 

• Entusiasmo
• Conhecimento técnico/qualidade dos serviços
• Bom relacionamento/boa comunicação
• Proatividade
• Comprometimento

A votação foi realizada em três etapas por meio de cédulas, que são depositadas em urnas lacradas. Todos os colaboradores 
da entidade, com exceção dos diretores, podem participar como eleitores e candidatos.

Conheça os vencedores de 2015:

• 1º lugar (877 pontos): Raquel Alves Furtado SantosB, técnica de Relacionamento, trabalha na CBS há 17 anos.
• 2º lugar (785 pontos): Alexandre Lourenço RosendoB, coordenador de Seguridade, trabalha na CBS há 7 anos.
• 3º lugar (780 pontos): Marilene Matias MalaquiasB, analista de Orçamento, trabalha na CBS há 17 anos.

Trabalho reconhecido

Avaliação de Desempenho por Competências



Governança Corporativa

relatório

2 0 1 5
anual

Gestão 
de Riscos

Desempenho dos 
Investimentos Institucional Responsabilidade

Social

Documentos
disponíveis

no site

Perfil
Organizacional

B
Estratégia 
e Gestão

l
Governança
Corporativa

g L v f AA F
Planos de Benefícios
e Avaliações Atuariais

1

depoimentosnossos valores destaques em detalhesb B PÁG. 100

Para aprimorar os conhecimentos de seus 54 colaboradores, a CBS Previdência também promoveu ao longo de 2015 diversos 
treinamentos com temas variados.

Além disso, os gestores da entidade puderam participar do 7º módulo da Escola de Líderes. Promovido pela CSN, o treina-
mento de oito horas teve como tema a Gestão da Mudança e buscou reforçar o entendimento sobre a necessidade constante 
de perceber e antecipar processos de mudança, criando senso de urgência para a implementação com o objetivo de poten-
cializar resultados coletivos.

A CBS incentiva também a participação de seus colaboradores em encontros e seminários externos. Em 2015, a entidade 
contou com a presença de profissionais em eventos e cursos como:

• 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão
• 6º Encontro Nacional de Comunicação e Relacionamento dos Fundos de Pensão
• 12º Encontro Nacional dos Profissionais de Recursos Humanos
• Workshop Pesquisa Salarial
• Workshop Regras da Previdência Social e seus impactos na Previdência Complementar
• E-Social – Novo sistema de controle das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais 
• Curso ECF – Escrituração Contábil Fiscal
• Programa Rumo Certo – Avaliação de Performance

Em dezembro, aconteceu o II Encontro CBS PrevidênciaB. O evento, que teve o objetivo de alinhar e preparar os colabora-
dores para os novos desafios da entidade, abordou os seguintes temas:

• Desafios encontrados pela atual gestão e os resultados alcançados desde 2013
• Novos desafios a serem enfrentados e vencidos
• Resultado da Pesquisa de Clima Organizacional e ações de melhoria
• Valorização da adoção dos princípios éticos
• Perfil dos colaboradores diante dos novos desafios

O evento contou também com a participação do palestrante Eduardo Peres, que explorou o tema “A Mágica dos Resultados 
para a Vida e o Trabalho”. A palestra proporcionou importantes momentos de reflexão e contou com números de mágica e hu-
mor, o que reforçou a participação e o envolvimento de todos. Eduardo Peres destacou ainda os 10 passos para a construção 
de uma carreira vitoriosa, deixando claro o papel de cada profissional no seu autodesenvolvimento.
Dando continuidade ao tema do evento, o palestrante Bruno Marcato conduziu algumas dinâmicas, que reforçaram os concei-
tos já aprendidos e fizeram com que os colaboradores experimentassem situações cotidianas de formas diferentes. 
O II Encontro CBS Previdência superou as expectativas dos colaboradores e trouxe ainda mais motivação para encarar os 
desafios do futuro. 

O Programa de Bônus por Resultados (PBR) é uma forma de compensação estratégica para os profissionais da CBS, decor-
rente de metas da entidade de forma geral e das áreas de atuação separadamente, concretamente alcançadas e/ou supera-
das no final de cada exercício (janeiro a dezembro).

“O II Encontro CBS Previdência foi maravilhoso. Passamos um dia extremamente agradável, produtivo e com muito aprendi-
zado. Senti que todos ficaram animados com tudo que nos foi passado. Foi muito gratificante ver a satisfação no rosto de 
cada participante desse evento, que nos motivou a buscar fazer o nosso trabalho de forma ainda melhor”, afirma Vanessa do 
Carmo Ferreira, colaboradora da CBS desde 2015.

II Encontro CBS Previdência

Investindo nas pessoas

Remuneração Variável

Institucional
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O PBR tem o objetivo de assegurar a melhoria de desempenho da entidade por meio da busca constante por resultados. 
As regras e procedimentos relativos ao PBR são estabelecidos no Termo de Acordo do Programa de Bônus por Resultados, 
firmado anualmente entre a CBS e os seus colaboradores.

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. 

Participam do Programa Bônus por Resultados da CBS Previdência, tendo a seguinte divisão dos pesos: 50% atrelado a indi-
cadores estratégicos, 35% atrelado a indicadores específicos e 15% ao indicador de Avaliação Comportamental.

Participam do Programa de Participação nos Resultados da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, tendo a seguinte divisão 
dos pesos: 50% atrelado a indicadores financeiros da CSN, 35% atrelado a indicadores específicos da entidade e 15% ao 
indicador de Avaliação Comportamental.

A CBS Previdência considera a Tecnologia da Informação uma ferramenta fundamental para a perenidade dos seus negócios, 
pois possibilita mapear riscos e novas oportunidades.

Em 2015, a entidade investiu na reestruturação do CPD localizado em Volta Redonda. Com isso, foi possível melhorar a ad-
ministração e a eficiência dos retornos das análises, que passaram a ser mais ágeis. Além disso, foi criado no escritório de 
São Paulo um quadro de energia de contingência com o objetivo de evitar a indisponibilidade dos sistemas e serviços em caso 
de imprevistos. 

Iniciado em 2014, o processo de migração das informações da entidade para a TIVIT, empresa responsável por manter em 
funcionamento a infraestrutura da CBS, foi concluído no ano passado. 

Ao longo de 2015, foi feito ainda um estudo para implantação de um CPD de contingência do banco de servidores de aplicação 
e do banco de dados da CBS na cidade de São Paulo. Outro estudo realizado no ano se refere à redistribuição dos serviços 
entre os CPDs da entidade. O projeto, que será colocado em prática em 2016, busca melhorar a performance e trazer mais 
agilidade para os processos. 

No primeiro semestre, também foram trocados os computadores de alguns colaboradores, o que trouxe mais eficiência para 
o trabalho cotidiano e aumentou a produtividade dos usuários. 

Para finalizar, em dezembro foi realizada a revisão anual dos acessos ao sistema Totalprev, que armazena diversos tipos de 
informações da entidade. Essa revisão teve o intuito de verificar se cada profissional da CBS realmente visualiza apenas os 
dados necessários para o seu trabalho.

TECNOLOGIA: melhoria contínua

Diretores do quadro de colaboradores da entidade

Diretores do quadro de colaboradores do patrocinador

Indicadores

Institucional
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Desde 2010, a CBS Previdência mantém o “CBS Perto de Você”, seu programa de educação previdenciária e financeira. Com 
isso, a entidade busca cultivar um processo de educação contínua e, assim, contribuir para o desenvolvimento da sociedade. 

O programa é direcionado para os mais de 33 mil participantes da entidade e a sociedade em geral. Para aumentar ainda mais 
a sua abrangência, em 2014 a CBS firmou uma parceria com a Fundação CSN, o que permitiu que fossem realizados diversos 
encontros com colaboradores e participantes de iniciativas da fundação ao longo do ano passado.

Confira a seguir as ações realizadas em 2015: 

CBS Perto de Você: educação permanente

Responsabilidade Social

Em fevereiro, foi ministrada uma 

palestra com foco em educação fi-

nanceira para os funcionários da CSN 

alocados em Arcos (MG).saiba maise

Em setembro, a CBS levou o tema edu-

cação financeira para a SIPAT - Semana 

Integrada de Prevenção ao Acidente de 

Trabalho, organizada pela CSN para os 

colaboradores da mineração Casa de Pe-

dra, em Congonhas (MG). saiba maise

A partir de um pedido do RH da CSN, 

em julho, a CBS realizou em Arcos (MG) 

uma palestra sobre educação financeira 

para os alunos do projeto Capacitar, 

oferecido pela CSN, e dos cursos

técnicos do Senai. saiba maise

Em junho, a CBS Previdência partici-

pou de mais uma edição do Programa 

de Preparação para a Aposentadoria 

(PPA) apresentando informações 

gerais sobre a previdência brasileira e 

benefícios e direitos dos participantes 

dos planos administrados pela CBS. 

O evento é realizado pela CSN e tem 

como público-alvo os colaboradores 

que estão próximos do momento da 

aposentadoria.saiba maise

Foram realizados também em junho, 

em Santa Catarina, encontros na 

Associação dos Trabalhadores Apo-

sentados, Pensionistas e Idosos de 

Criciúma, na Associação de Aposenta-

dos e Pensionistas de Içara, na Asso-

ciação de Aposentados e Pensionistas 

da Previdência Social de Siderópolis 

e na Associação dos Aposentados e 

Pensionistas da CBS de Capivari de 

Baixo. Todos eles abordaram temas 

relacionados à CBS e contaram com a 

presença de aposentados e dirigentes 

dessas associações.saiba maise

Foi feita também em julho uma pales-

tra sobre educação financeira para os 

funcionários da Fundação CSN em São 

Paulo (SP).saiba maise

Em agosto foi realizada uma palestra 

com o tema educação financeira na 

Associação dos Aposentados e Pensio-

nistas de Congonhas e Região – ASA-

PEC, em Congonhas (MG). saiba maise

Em setembro, a CBS realizou cinco 

encontros sobre temas relacionados à 

entidade com funcionários da CSN alo-

cados em Araucária (PR). saiba maise

Em novembro, foram feitos dois encon-

tros para os alunos das turmas da 

manhã e da tarde do curso Capacitar 

Hotelaria, em Volta Redonda (RJ). Ambos 

tiveram como foco a educação financeira 

e contaram com a participação de jovens 

entre 16 e 29 anos. saiba maise

Pela segunda vez, a CBS levou o 

tema educação financeira para a 

SIPAT - Semana Interna de Preven-

ção de Acidentes do Trabalho, orga-

nizada em novembro para os funcio-

nários da Fundação CSN de Volta 

Redonda (RJ). saiba maise

Em dezembro, a educação financeira foi 

apresentada em duas palestras para os 

alunos do 1º ano do ensino fundamental da 

Escola Técnica Pandiá Calógeras – ETPC, 

em Volta Redonda (RJ).saiba maise

Em outubro e novembro, foram realiza-

das duas oficinas de educação financeira 

para os alunos do Grupo Avançado do 

Garoto Cidadão, projeto da Fundação 

CSN. Batizadas de “De bem com as 

contas”, ambas ocorreram em Volta 

Redonda (RJ) e tiveram a participação de 

jovens entre 14 e 16 anos. saiba maise

Também em agosto foram feitas duas 

palestras para os alunos do Centro de 

Educação Tecnológica – CET, em Congo-

nhas (MG). Os encontros, que contaram 

com a participação de jovens com idades 

entre 13 e 25 anos, tiveram como foco a 

educação financeira. saiba maise

http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Acoes/Detalhes/palestra-ajuda-a-tirar-duvidas-sobre-educacao-financeira
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Acoes/Detalhes/educacao-financeira-e-previdenciaria-na-sipat
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Acoes/Detalhes/consciencia-financeira
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Acoes/Detalhes/csn-realiza-nova-edicao-do-ppa
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Acoes/Detalhes/proximidade-com-os-participantes
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Acoes/Detalhes/sem-desperdicio
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Acoes/Detalhes/reflexao-e-planejamento
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Acoes/Detalhes/cbs-previdencia-visita-participantes-em-araucaria
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Acoes/Detalhes/conhecimento-e-pratica
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Acoes/Detalhes/troca-de-experiencias
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Acoes/Detalhes/dia-a-dia
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Acoes/Detalhes/bem-com-as-contas
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Acoes/Detalhes/escolhas-mais-conscientes
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Todas essas ações fazem parte do nosso ciclo de palestras “Educação financeira para todos”B, uma das iniciativas contem-
pladas em novembro com o Selo ENEF (Estratégia Nacional de Educação Financeira), concedido pelo Comitê Nacional de Edu-
cação Financeira – CONEF. Leia mais na página 25.D

No total, as palestras realizadas em 2015 atingiram aproximadamente mil pessoas. As avaliações feitas para medir a quali-
dade dos encontros mostraram que o índice geral de satisfação dos participantes em relação aos temas abordados (ótimo e 
bom) alcançou 98%, mesmo percentual dos que afirmaram que as ações atenderam as suas expectativas.

Em relação às palestras de educação financeira, as pesquisas indicaram que 38% dos participantes destes encontros não 
tinham conhecimento prévio sobre o tema e que 99% pretendem colocar em prática o que aprenderam. 

• 24 palestras
• Aproximadamente 1.000 participantes
• 98% de satisfação com os temas abordados
• 98% de atendimento às expectativas dos participantes
• 38% não tinham conhecimento sobre educação financeira
• 99% pretendem colocar em prática o que aprenderam nos encontros

Para complementar as avaliações feitas após os encontros e possibilitar o aprimoramento do material apresentado e dos de-
mais conteúdos desenvolvidos para o programa CBS Perto de Você, anualmente é feita uma pesquisa com os participantes da 
entidade para identificar os assuntos que eles consideram mais relevantes. 

Enviada em dezembro por e-mail para todos os participantes, a pesquisa trazia nove assuntos pré-definidos e a opção “Ou-
tros” e pedia que cada um enumerasse em ordem crescente os assuntos que gostaria que fossem melhor detalhados. Entre 
os temas mais votados em 2015, destacam-se:

• Cálculo dos benefícios e níveis de contribuição
• Opções em caso de desligamento do patrocinador
• Diferenças entre PGBL, VGBL e Previdência Complementar Fechada e novas regras de aposentadoria
• Resumo dos regulamentos dos planos de benefícios
• Investimentos – conceitos básicos e impactos da alta da taxa de juros
• Educação financeira e previdenciária

A partir deste resultado, será elaborado o planejamento das ações do programa para 2016.

Em dezembro, foi lançado o novo hot sitee do programa CBS Perto de Você. Acessado por meio do site da CBS, o portal tem o 
objetivo de disponibilizar para os nossos públicos mais conteúdos de forma simples e atrativa.
No hot site são encontradas informações sobre consumo, investimentos, previdência complementar, crédito, cartilhas, vídeos, 
dicas de leitura, entre outros assuntos. Além disso, é possível conhecer mais detalhes sobre o CBS Perto de Você, as ações que 
são feitas e todo o histórico do programa.
O portal disponibiliza também cinco tipos de planilhas de orçamento, diversas dicas e notícias, depoimentos de participantes da 
CBS e um quiz com três temas diferentes para que os usuários possam testar como andam seus hábitos. 
Os vídeos desenvolvidos para o novo hot site também estão sendo exibidos na TV da Unidade de Serviços da CBS em Volta Redonda 
(USE-Vila). Dessa forma, a entidade disponibiliza ainda conteúdos educativos para os participantes que aguardam atendimento.
O novo hot site do CBS Perto de Você foi mais uma ferramenta de educação previdenciária e financeira que a CBS disponibilizou 
para os seus públicos em 2015.

Contribuição dos participantes

Novo hot site de educação previdenciária e financeira

Os números do programa em 2015

Responsabilidade Social

http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/
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Logo após a contratação pelo patrocinador, os novos colaboradores têm seu primeiro contato com a CBS Previdência. No 
mesmo dia do processo de integração na empresa, são realizadas as chamadas palestras de ambientação.

O objetivo desses encontros é aprimorar os conhecimentos dos novos profissionais em relação aos conceitos de previdên-
cia social e complementar, compartilhar informações sobre a CBS e apresentar detalhes e benefícios dos planos oferecidos, 
os regimes de tributação disponíveis, as opções em caso de desligamento, entre outras informações relevantes para que o 
colaborador possa fazer a sua adesão à entidade com consciência e segurança.

Resultados de 2015:
• Aproximadamente 130 palestras de ambientação
• Cerca de 2,5 mil participantes
• 98,32% de adesão aos nossos planos de benefícios

Em 2015, as palestras de ambientação foram realizadas em São Paulo (SP), Volta Redonda (RJ), Congonhas (MG) e Itaguaí 
(RJ). Além de apresentarem os planos de benefícios administrados pela CBS, os encontros contribuem para fomentar entre 
os novos colaboradores a importância de possuir um plano de previdência complementar para ter uma renda adicional quan-
do chegar o momento da aposentadoria.

Em dezembro, a CBS Previdência realizou uma campanha interna para doação de livrosB em parceria com a Fundação 
CSN. O objetivo era ajudar a rechear a biblioteca da nova sede do projeto Garoto Cidadão, inaugurada em Itaguaí (RJ).
E o resultado do trabalho foi excelente. Com a ajuda dos colaboradores de São Paulo e de Volta Redonda, ao longo dos 30 dias 
da campanha foram arrecadadas 368 obras, entre elas livros de literatura infanto juvenil, revistas de temas variados e gibis.
A CBS Previdência apoia e busca sempre incentivar a participação de seus colaboradores em iniciativas sociais.

O Sider Shopping Center, empreendimento da CBS Previdência, realiza diversas campanhas de educação e conscientização 
com o objetivo de contribuir para a inclusão social e econômica da população, por meio do diálogo e da troca de conhecimento.

Entre as ações feitas em 2015, 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. 

• Ação “Reuso de águas pluviais”: promovida em abril em parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do 
Sul (CBH-MPS) para conscientização da população.

• 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 entre maio e junho.

• Exposição “Importância da água e seu consumo consciente”: feita em junho pelo Comitê Médio Paraíba do Sul em parceria 
com o INEA (Instituto Estadual do Ambiente).

• Arraiá Solidário: festa junina realizada em prol de oito instituições beneficentes de Volta Redonda.

• Semana Nacional do Trânsito: promovida em setembro em parceria com a SUSER de Volta Redonda, fez com que os par-
ticipantes brincassem no jogo de tabuleiro “Transitando”, que trazia perguntas e respostas sobre a conscientização e a 
educação no trânsito.

Primeiro contato

Esforço coletivo

Atuação responsável

Responsabilidade Social
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• Dia Mundial dos Animais: campanha feita em outubro para coleta de ração para doação à Sociedade Protetora dos Ani-
mais de Volta Redonda.

• Outubro Rosa: campanha de informação e conscientização sobre prevenção do câncer de mama e do seu diagnóstico precoce.

• Ação “Viver saudável é viver bem!”: realizada em novembro em parceria com a Drogaria Moderna e a AAP – Associação 
dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, ofereceu aos participantes orientações sobre saúde e qualidade de vida, 
além de serviços como aferição de pressão.

• 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 e às 82 crianças atendidas pela Casa da Criança Esperança de Paz de Barra 
Mansa (RJ), com a presença do Papai Noel.

Desde 2008, a CBS Previdência é signatária do Carbon Disclosure Project (CDP), organização independente, sem fins lu-
crativos, que busca incentivar o diálogo entre investidores e corporações e estimula o levantamento de dados sobre as 
práticas de sustentabilidade adotadas por grandes empresas no mundo.
Em 2015, mantivemos nosso apoio ao projeto, que possui o maior banco de dados global sobre impactos climáticos corporativos.

Apoio ao Carbon Disclosure Project

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

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

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

http://www.cbsprev.com.br/Publicacoes/InformacoesFinanceiras
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B Relatório Anual 2014 da CBS Previdência

Equipe de Comunicação

#reconhecimento #trabalhointerno #transparencia

voltar

#premioabrasca #melhorrelatorioanual #transparenciah
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Sider Shopping

Revitalização do Sider Shopping

#pracadealimentacao #conforto #sustentabilidade

#modernidade #lazer #sustentabilidadeh
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Minha conta

Simuladores do “Minha conta”

#arearestrita #modernidade #atendimentodiferenciado

#projecãodofuturo #segurança #atendimentodiferenciadoh
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Destaque Profissional 2015

1º lugar - Raquel Furtado

#destaqueprofissionalcbs2015 #vencedor #excelenciaoperacional

#destaqueprofissionalcbs2015 #trabalhoreconhecido #excelenciaoperacional
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Destaque Profissional 2015

2º lugar - Alexandre Lourenço

#destaqueprofissionalcbs2015 #vencedor #excelenciaoperacional

#destaqueprofissionalcbs2015 #trabalhoreconhecido #excelenciaoperacional
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Destaque Profissional 2015

3º lugar - Marilene Matias

#destaqueprofissionalcbs2015 #vencedor #excelenciaoperacional

#destaqueprofissionalcbs2015 #trabalhoreconhecido #excelenciaoperacional
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II Encontro CBS Previdência

Liderança CBS

#somosum #maisquecolaborador #credibilidade

#transparencia #motivacao #credibilidade
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Ciclo de Palestras “Educação Financeira para todos”

Oficina no Projeto Garoto Cidadão

#cbspertodevoce #educacaofinanceira #sustentabilidade

#projetogarotocidadao #debemcomascontas #sustentabilidade
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Doação de Livros

Projeto Garoto Cidadão

#responsabilidadesocial #educaçao #sustentabilidade

#projetogarotocidadao #parceriacbs #sustentabilidade
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por Carlos Henrique Campos, colaborador
e participante da CBS Previdência.

por Luiz Carlos Santana, colaborador
e participante da CBS Previdência.

A credibilidade é, no meu entender, uma das qualidades mais importante que uma pessoa ou 

entidade possui. Credibilidade sempre foi um atributo essencial nos mais diversos tipos de 

relacionamentos. Podemos afirmar que uma pessoa é digna de crédito quando ela consegue 

estabelecer relações interpessoais em que o outro se sente confortável em concordar ou dis-

cordar de suas ideias e escolhas. Quando todos os profissionais de uma organização possuem 

credibilidade, a organização também a transmite a terceiros e, como consequência, todos 

ganham. Podemos observar que as corporações que possuem credibilidade adquirem perante 

a sociedade, clientes e fornecedores todas as condições para a consecução de seus objeti-

vos sociais, para os quais foi constituída. Por outro lado, quando uma organização não possui 

credibilidade, tende ao fracasso. Especificamente no caso da CBS, a credibilidade de cada um 

de seus profissionais tem como consequência a credibilidade de toda a organização.

h

Credibilidade

“

”

#entregamosvalores
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por Ronaldo de Paiva Lima, colaborador
e participante da CBS Previdência.

Dentre os valores nos quais a CBS está pautada, penso que a credibilidade é aquele de maior destaque, espe-

cialmente, considerando o papel da entidade na sociedade, motivo pelo qual acredito ser a razão de ocupar o 

topo da lista dos valores comprometidos pela CBS. A credibilidade está muito associada à sua reputação como 

empresa, seja em relação ao mercado no qual está inserida ou em relação aos órgãos públicos ou privados com 

os quais se relaciona ou está submetida. Essa credibilidade se confirma, principalmente, quando esse valor se 

traduz na confiança que os seus clientes, participantes e patrocinadores têm em relação à entidade. 

Nesse sentido, tão importante quanto o que foi citado acima, destacamos o papel do profissional de Relacio-

namento, cuja missão é atrair e manter a fidelidade desses clientes por meio de um relacionamento cada vez 

mais próximo e mais atento às suas necessidades. Penso que os profissionais de Relacionamento são veículos 

importantíssimos no fortalecimento dos valores frente aos nossos participantes; não só em relação à credibi-

lidade, mas esse em especial, pois esse profissional é o porta-voz dos compromissos assumidos pela entidade 

por meio dos atendimentos realizados em todas as fases da vida do participante.

São nesses profissionais que o nosso principal cliente, o participante, tem que confiar nos melhores e nos mo-

mentos mais difíceis. É com base nas informações fornecidas por esses profissionais que nossos clientes tomarão 

suas decisões mais importantes, principalmente aquelas que carregarão pelo resto de suas vidas. São nesses 

momentos que fica mais evidente o papel do profissional de Relacionamento no fortalecimento desse valor.

h

Credibilidade

“

”

#entregamosvalores
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por Flávia Azevedo Dias, colaboradora
e participante da CBS Previdência.

Os planos geridos pela CBS têm um excelente histórico de rentabilidade quando comparamos com o índice 

de mercado. Nos últimos 10 anos, os planos tiveram retorno de 377%, enquanto o CDI rendeu, apenas, 

186% no mesmo período. Essa comparação de longo prazo é importante porque estamos falando de recur-

sos que serão destinados à nossa aposentadoria e, como ficarão investidos por muito tempo, precisam de 

uma gestora com um bom histórico de retorno. Além disso, a CBS está há 55 anos no mercado de previ-

dência privada e me traz conforto saber que nenhum benefício deixou de ser pago desde quando o primeiro 

participante começou a receber a sua aposentadoria. E já se vão mais de 40 anos! Em grandes números 

estamos falando de 13.960 assistidos, recebendo um benefício médio de R$ 1.300,86. Isso foi possível de-

vido à boa gestão dos recursos financeiros e às atualizações constantes das métricas atuariais dos planos, 

tornando-os mais robustos para enfrentar os desafios do futuro. Atualmente, nossas carteiras de investi-

mentos possuem uma grande alocação em Títulos do Governo Federal atrelados à inflação distribuídos em 

vencimentos adequados ao pagamento dos benefícios dos nossos participantes. Nossos planos têm baixo 

risco quando comparados a outros planos disponíveis no mercado, pois possuem baixa alocação em ações e 

títulos privados. Confio que, mesmo diante dos desafios econômicos enfrentados por nosso país, a CBS, por 

meio de seus conselheiros, dirigentes e funcionários, será capaz de continuar a conduzir com responsabili-

dade e ética a gestão dos recursos da nossa aposentadoria.

h

Competitividade

“

”

#entregamosvalores
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por Monica Storino, colaboradora
e participante da CBS Previdência.

A Sustentabilidade estar presente entre os valores da CBS mostra que a entidade se preocu-

pa com a sociedade e com o seu desenvolvimento sustentável. Por meio das ações do progra-

ma CBS Perto de Você, buscamos despertar a consciência da população quanto à importância 

das decisões individuais e familiares sobre os seus recursos e fomentar os principais con-

ceitos de educação financeira e previdenciária. Isso permite fazer escolhas mais conscientes 

em relação a crédito, investimentos, consumo e planejamento, o que proporciona uma vida 

financeira mais saudável e sustentável. 

É muito gratificante perceber que o nosso trabalho faz a diferença na vida das pessoas. Sempre 

que alguém nos agradece e diz que vai colocar em prática os conhecimentos e dicas que passa-

mos em nossas palestras, tenho certeza que estamos contribuindo não só para a melhoria da 

vida daquela pessoa e da sua família, mas também para o desenvolvimento do futuro do país.

Entre as iniciativas que fizemos em 2015 por meio do CBS Perto de Você, destaco o lança-

mento do novo hot site do programa e a ampliação do ciclo de palestras “Educação financeira 

para todos”, que, ao longo do ano, atingiu aproximadamente 1.000 pessoas e foi contemplado 

com o Selo ENEF (Estratégia Nacional de Educação Financeira).

h

Sustentabilidade

“
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#entregamosvalores
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por Fábio Marzo, colaborador
e participante da CBS Previdência.

A sustentabilidade é algo que não se pode mais ignorar. A perenidade das empresas e, por consequência, 

dos negócios, depende disso. Assim, as empresas cada vez mais estão buscando alternativas para um 

crescimento sustentável, criando estruturas para suportar tal necessidade. A sustentabilidade pode gerar 

valor para as entidades e retorno para as empresas.

Tanto as mudanças quanto o crescimento são inevitáveis, mas precisamos criar estruturas para supor-

ta-los. É necessário encontrar caminhos para a sustentabilidade, o que ressalta o desafio de se chegar 

a um estado de harmonia entre o econômico, o social e o ambiental. Com isso, surge a necessidade de 

usar os recursos naturais de forma mais eficiente, sem que haja perda da rentabilidade do negócio.

Na CBS não é diferente: um empreendimento já construído, como é o caso do Sider Shopping, também 

pode garantir a sustentabilidade com a adoção de uma série de processos que proporcionam eficiência da 

operação, otimizando o consumo de recursos naturais. Como exemplo disso, podemos citar as obras de 

revitalização do shopping, que envolveram a substituição das escadas rolantes, a reforma nos sanitários, 

o retrofit do sistema de ar-condicionado, a troca da subestação de energia elétrica e a destinação correta 

de resíduos.Há um retorno do investimento em tecnologias economizadoras e as melhorias introduzidas 

geram uma importante percepção de sustentabilidade e diferenciação.

Um shopping sustentável será um fator de escolha para um público cada vez mais preocupado com o 

planeta e consciente de suas escolhas.

h

Sustentabilidade
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por Alison Cruz Molica, colaborador
e participante da CBS Previdência.

Pautada em valores que buscam garantir a perenidade e segurança dos recursos aplica-

dos, bem como a qualidade do presente e do futuro de seus participantes e assistidos, a 

CBS Previdência tem o Atendimento Diferenciado como um dos valores de maior destaque.

O que considero essencial, visto que o atendimento é a forma de a empresa se rela-

cionar com seus associados e de deixar portas abertas para que eles estejam sempre 

confortáveis para elucidar suas dúvidas, fazer sugestões e ter acesso a conteúdos 

técnicos da maneira mais didática possível. Proporcionando, assim, segurança nos mo-

mentos de tomada de decisão quanto ao seu plano de previdência; decisões estas que 

levarão para o resto de suas vidas.

Para que isso aconteça, a entidade põe à disposição de seus participantes e assisti-

dos uma série de opções de contato, como atendimento pessoal, telefônico, eletrônico 

(e-mails) e autoatendimento, além de uma equipe de Relacionamento que busca cada vez 

mais esclarecer, instruir e atender com qualidade as necessidades de seus associados, 

fazendo com que esse seja esse o seu grande diferencial.

h

Atendimento Diferenciado
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por Cicera Ariana Botelho Silva, colaboradora
e participante da CBS Previdência.

Há 2 anos sou responsável por consolidar o resultado da pesquisa de sa-

tisfação do atendimento prestado pela CBS e, ao longo desse período, pude 

perceber que com as melhorias feitas na entidade a satisfação foi evoluindo. 

Essa pesquisa é realizada com os participantes que são atendidos pessoal-

mente ou por telefone e consiste na atribuição de notas (0 a 10) para cada 

atendimento. Em 2015, a média de satisfação alcançada foi de 93,5%. Na 

pesquisa, os participantes também incluem comentários sobre o atendi-

mento realizado e o que percebo é o “encantamento” dos mesmos com a 

atenção, clareza das informações e educação dos nossos atendentes.
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Atendimento Diferenciado
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por Aline Ferreira Teixeira Bastos, colaboradora
e participante da CBS Previdência.

Nossa equipe de TI tem foco permanente na busca pela excelência ope-

racional. Estamos sempre juntos com nossos parceiros e com os co-

laboradores da CBS, avaliando os melhores serviços e/ou produtos que 

tragam maior produtividade, performance, disponibilidade e segurança 

das informações.Possuímos um dos mais completos sistemas integrados 

de gestão previdenciária do mercado e trabalhamos permanentemente 

para adequá-lo às particularidades da nossa entidade. Nos últimos anos, 

realizamos importantes mudanças que nos trouxeram melhorias para 

os processos, tais como o relacionamento mais próximo com nossos 

parceiros para aumento da produtividade e entrega; renovação de parte 

dos ativos de TI; reestruturação de rede; alteração do Data Center; 

implantação do novo Autoatendimento; estudo para evolução tecnológica 

do sistema ERP; participação da equipe de TI em eventos relacionados ao 

nosso negócio (previdência); e capacitação da equipe.

h

Excelência Operacional
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por Cláudia Pereira dos Reis, colaboradora
e participante da CBS Previdência.

Nos últimos anos, foram implantadas na CBS importantes práticas 

visando alcançar excelência operacional. Essas práticas foram estru-

turadas em processos de gestão, dos quais destaco: riscos opera-

cionais, riscos financeiros, orçamento, qualidade e compliance. Esses 

processos proporcionaram um grande avanço, já que auxiliaram na 

estruturação e melhoria dos controles internos da entidade, fazendo 

com que a CBS se tornasse uma referência no segmento de fundos 

de pensão e no mercado em geral. 

Outro ponto que gostaria de destacar é o quanto a Diretoria Execu-

tiva incentiva os colaboradores a melhorarem continuamente seus 

processos e atividades, sempre com foco em inovação e otimização 

de recursos. Esse incentivo é primordial para melhorarmos ainda mais 

a excelência operacional já alcançada, além de fazer com que cada 

colaborador se sinta prestigiado e importante dentro da organização.

h

Excelência Operacional
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por Carlos Eduardo Andrade Silva, colaborador
e participante da CBS Previdência.

Trabalho na CBS há quase 2 anos e neste tempo pude perceber que os objetivos da enti-

dade são bem claros. Os gestores sempre estão disponíveis para tirar dúvidas quanto aos 

caminhos que devemos seguir, deixando realmente algo bem transparente para nós, cola-

boradores, que não estamos diretamente ligados às decisões tomadas, mas que, mesmo 

assim, sempre sabemos o que está acontecendo.

Um exemplo bem claro disso foi o evento de final de ano de 2015, no qual a Monica, nossa 

presidente, descreveu os objetivos da CBS para 2016, em especial, e também falou um 

pouco sobre metas a longo prazo, deixando claro que existem obstáculos que podem com-

prometer ou dificultar o atingimento das metas e que os funcionários estão diretamente 

ligados ao sucesso e ao resultado final do que se espera para a entidade.

Ela também falou abertamente sobre interesses pessoais dos funcionários e o que espera 

de todos. Interesses esses que, como se verifica em quase todas as empresas, dizem 

respeito a reconhecimento profissional traduzido em melhoria de cargo e salário. Disse 

também que, além desse contexto, o funcionário tem que mostrar que está “jogando jun-

to” com a CBS, demonstrando interesse e dando novas ideias que agilizem os processos.

h

Transparência

“

”

#entregamosvalores
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por Adriana Roriz, colaboradora
e participante da CBS Previdência.

É por meio da transparência que se mantém os colaboradores se-

guros e motivados. A CBS, estando em momentos de crescimento 

ou de crise, sempre fortaleceu a comunicação interna, informando 

de maneira rápida e eficaz a realidade pela qual a empresa está 

passando e, mais do que isso, o que ela pretende fazer em cada 

situação. Envolve todos os colaboradores nos planos estratégicos 

da empresa, mantendo a comunicação aberta e transparente. O RH 

também fornece informações claras e detalhadas aos colaboradores 

da empresa por meio de um portal, no qual todos podem facilmente 

acessar informações trabalhistas, como exemplo, acordo coletivo, 

normas, políticas, procedimentos e manuais. 
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por Marilene Matias Malaquias, colaborador
e participante da CBS Previdência.

A partir do momento em que passamos para o time dos aposenta-

dos, nossos rendimentos ficam aquém das nossas necessidades e, 

dificilmente, irão nos proporcionar a manutenção do nosso padrão 

de vida e da nossa família.

Por isso, ter um plano de previdência no presente é a melhor forma 

de constituir recursos para complementar a nossa renda na apo-

sentadoria e assegurar um futuro tranquilo.

Dou valor ao benefício que tenho

“

”
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por Juliano Gomes de Camargo, colaborador
e participante da CBS Previdência.

Quando entrei na CBS, meu conhecimento sobre previdência era pre-

cário e ainda sentia que estava sendo lesado pelo governo quando via 

o desconto de INSS no meu holerite. Aqui, aprendi primeiro qual o ob-

jetivo real da previdência e, conhecendo esse benefício, percebi quão 

importante é ter um plano de previdência complementar. Garantir por 

conta própria que no futuro, quando finalmente puder descansar os 

pés, eu tenha condições financeiras para fazer isso. Acumular recur-

so suficiente para ter uma aposentadoria tranquila, esse é para mim 

o objetivo principal da Previdência Complementar. E deixar que este 

recurso seja gerido por uma entidade competente, me dá a tranquili-

dade necessária para ver no futuro a realização desse sonho.

“

”

Dou valor ao benefício que tenho
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por Guttemberg do A. P. Rodrigues, colaborador
e participante da CBS Previdência.

Mesmo ainda sendo jovem, trabalhando na área de Relacionamento 

da CBS Previdência, percebi por meio das mais diversas experiências 

dos participantes, o quanto é importante ter um plano de previdên-

cia complementar. Aprendi que a tão sonhada aposentadoria, mesmo 

que pareça longe, um dia vai chegar com a sensação de que o tempo 

passou bem rápido até encontrá-la. Além disso, no meio do caminho 

a vida pode nos proporcionar alguns imprevistos e, até mesmo, uma 

ausência inesperada, e um plano de previdência complementar poderá 

trazer à minha família segurança e conforto nesses momentos.

Dou valor ao benefício que tenho

“

”



  voltarL

relatório

2 0 1 5
anual

por Penha da Cruz Prates, colaborador
e participante da CBS Previdência.

Há 20 anos, no início da minha carreira, a previdência complementar 

era encarada como uma poupança, onde a ideia era “poder sacar a 

qualquer hora”. Hoje não! A previdência criou raízes e já faz parte da 

cultura do brasileiro, como planejamento do seu futuro e na realiza-

ção de seus projetos.

Nesse momento atual de crise, ter um benefício complementar foi 

fundamental, pois, os participantes tinham a certeza e a segurança 

do recebimento de seus benefícios. Entendo que é isso que a previ-

dência complementar deve transmitir aos seus participantes – Segu-

rança – em qualquer momento da sua vida, podendo usufruir e serem 

beneficiados, no mais puro significado da palavra.

Dou valor ao benefício que tenho

“

”
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