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P r e pa r aç ão  pa r a  A  a p o s e n ta d o r i a
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evento da CSN
“DE BEM COM A VIDA” tem o objetivo de incentivar a reflexão

 sobre os momentos de pré e pós-aposentadoria. 
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P r e pa r aç ão  pa r a  A  a p o s e n ta d o r i a

Nos dias 19 e 20 
de junho, a CSN 
realizou o encon-
tro “De bem com 
a vida”. O evento, 
que ocorreu no 

Hotel-Escola Bela Vista, em Volta Re-
donda (RJ), contou com a presença 
de cerca de 60 colaboradores da CSN 
que estão próximos do momento da 
aposentadoria.
O encontro tem o objetivo de ajudar 
os participantes a refletir e a se pre-
parar para o início dessa nova etapa. 
Entre os assuntos abordados este ano 
estavam qualidade de vida, legislação 
previdenciária e trabalhista, empre-
endedorismo, investimentos e plane-
jamento para o futuro.
Mais uma vez, a CBS Previdência 
participou do evento como convi-
dada e levou para discussão o tema 
previdência privada. Na apresenta-
ção, ministrada por Ronaldo de Paiva 
Lima, coordenador de Relaciona-
mento da entidade, os participantes 
aproveitaram para tirar dúvidas e 
aprenderam mais sobre o sistema de 
previdência no Brasil, INSS, detalhes 
sobre o Plano Milênio, opções após o 
desligamento da empresa, formas de 
recebimento do benefício de aposen-
tadoria, entre outros assuntos. >>

“DE BEM COM A VIDA” tem o objetivo de incentivar a reflexão

 sobre os momentos de pré e pós-aposentadoria. 
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        Primeiramente, gostaria de agrade-
cer ao RH da CSN pela oportunidade de 
levarmos informações sobre o plano de 
previdência complementar aos partici-
pantes deste evento, especialmente por-
que as pessoas selecionadas estão pró-
ximas de se aposentar pela Previdência 
Social e a expectativa em relação à sua 
futura renda pelo plano de previdência 
complementar é fundamental para essa 
tomada de decisão. 
Quase todos os participantes do evento 
eram vinculados ao Plano Milênio, que 
possui duas opções de recebimento da 
aposentadoria: renda vitalícia e renda 

”

Palestras
O evento contou com apresentações
de profissionais da CSN, CSN Invest, 
CBS Previdência, Sebrae, Unimed, 
Equipe do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) e do psicólogo Bruno Marcato.

...............................................................................

...............................................................................

P r e pa r aç ão  pa r a  A  a p o s e n ta d o r i aP r e pa r aç ão  pa r a  A  a p o s e n ta d o r i a
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financeira. A nossa palestra buscou 
compartilhar diversas informações para 
esclarecer dúvidas e contribuir para que 
os participantes já comecem a refletir 
sobre a opção que irão escolher quando 
chegar o momento de requerer a sua 
aposentadoria na CBS Previdência.
Além disso, uma novidade para este ano 
foi a possibilidade de os participantes 
do evento se inscreverem para rece-
ber um atendimento personalizado dos 
profissionais da área de Relacionamento 
da CBS Previdência dentro da Usina 
Presidente Vargas. Isso reforça o nosso 
compromisso de proporcionar sempre 
um atendimento diferenciado, afirma 
Ronaldo de Paiva.”

Para encerrar o evento de forma descontraída, a CSN ofereceu aos cerca de 60 participantes um 
almoço de confraternização.

Ronaldo de Paiva, coordenador 
de Relacionamento da CBS Previdência,

com o psicólogo e palestrante  Bruno Marcato. 

P r e pa r aç ão  pa r a  A  a p o s e n ta d o r i aP r e pa r aç ão  pa r a  A  a p o s e n ta d o r i a
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I N V EST I M E N TO  E M  PAU TA

Olá, pessoal! Desde o nosso último en-

contro há 2 meses, os dois assuntos mais 

comentados no Brasil foram a Copa do 

Mundo e a greve dos caminhoneiros. Já 

que fomos eliminados nas quartas de final, 

nos resta torcer para que a economia volte 

a apresentar sinais de melhoras ao longo 

do ano. Essa será uma batalha árdua nes-

ses próximos 5 meses! E onde entra a greve 

dos caminhoneiros nessa história toda? 

Vamos entender um pouquinho sobre 

seus reflexos instantâneos na economia e 

sobre as perspectivas geradas nos agentes 

de mercado (aquelas pessoas que estão 

operando no mercado financeiro).

Até abril, um mês antes do início da 

greve dos caminhoneiros, que começou 

no final de maio, a economia brasileira 

mostrava leves sinais de recuperação e 

animava os agentes de mercado, fazendo 

com que os investimentos realizados no 

mercado financeiro apresentassem boa 

rentabilidade. Para entender um pouco 

do que acabei de expressar, veja como 

estavam os principais indicadores da 

economia brasileira: o IPCA acumula-

va alta de 0,92% no ano, com inflação 

mensal rodando na faixa de 0,23% a.m.; 

foram criadas 336.855 vagas de em-

prego formal (+1,01% se comparado à 

abril/17); a produção industrial acumu-

lava alta de 4,5%; as vendas no varejo al-

cançavam crescimento de 3% no acumu-

lado de 12 meses, sendo que, em abril, 

cresceram 1,1% em relação à março; e 

o IBC-BR, índice divulgado pelo Banco 

Central que serve como um indicativo 

do PIB, apresentava crescimento de 

1,55% até abril. Neste contexto, tínha-

mos entrada de recursos estrangeiros 

na bolsa brasileira na ordem de R$ 273 

bilhões, participação dos estrangeiros 

no estoque da dívida pública em 12,3%, 

totalizando R$ 432 bilhões, o dólar valia 

R$ 3,31, enquanto a bolsa acumulava 

alta de 12,71% e os títulos públicos valo-

rizavam 4,79% no ano.

A partir deste mês de julho, começarão 

a ser divulgados os dados que nos per-

mitirão identificar os efeitos imediatos 

da greve dos caminhoneiros para a 

economia. O primeiro e principal indi-

cador, aquele sentido por todos nós, é 

o índice de inflação. Não tem jeito, este 

pega no nosso bolso e não há quem não 

Flávia Dias, Gerente Executiva de Investimentos na CBS desde dezembro de 2010. Graduada em Relações Internacionais 
com MBA em Controladoria e Finanças pela UFF/RJ, MBA em Finanças Corporativas pela FGV/SP e Extensão em Finanças 
Públicas pela Universidade de Chicago. Possui experiência de 12 anos no mercado financeiro, tendo sido responsável pela 
gestão de fundos de investimentos nas áreas de Renda Fixa, Multimercado e Offshore na maior gestora de recursos na 
América Latina ligada ao Banco do Brasil.

 { Gerente Executiva de Investimentos }

Saiba mais sobre os seus reflexos 
na economia brasileira.

.................................................................................................................................................

Por Flávia Dias

Recessão,
inflação e a
greve dos 
caminhoneiros}

.....................................................................................................................................................................................
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I N V EST I M E N TO  E M  PAU TA

.....................................................................................................................................................................................
Coluna: Investimento em pauta

tenha sentido o aumento dos preços 

generalizado, com destaque para os 

produtos alimentícios! E aqui ficou bem 

fácil de perceber que a escassez provo-

cada pela não entrega dos produtos aca-

bou gerando aumento desses produtos 

para o consumidor final. O IPCA, que 

girava em torno de 0,23% a.m., no mês 

de junho subiu para 1,26% a.m., fazen-

do com que o IPCA acumulado do ano 

subisse para 2,60% a.a.. Também já saiu 

a Produção Industrial de maio: ficou 

negativa em 10,9% frente à produção 

de abril, trazendo o acumulado do ano 

para 2%. Segundo o IBGE, já foi possível 

sentir neste índice o reflexo dos dias de 

paralização provocados pela greve dos 

caminhoneiros. 

O segundo efeito, não menos impor-

tante, será a contaminação nos índices 

de confiança (tanto do empresariado, 

quanto do consumidor) que, a depen-

der do nível do contágio, trará im-

pactos na retomada econômica. Isso 

porque, se o empresariado passar a 

ficar mais pessimista quanto à venda 

de seus produtos/serviços, eles tendem 

a produzir e a investir menos, gerando 

dificuldades ainda maiores na criação 

de vagas e recuperação do emprego. Já 

pela ótica dos consumidores, se estes 

ficarem mais pessimistas, tendem a 

gastar menos. E aí dá-se início a um 

círculo vicioso, no qual o consumidor 

pessimista impacta o empresariado pes-

simista e vice-versa.

Como o mercado financeiro busca 

antecipar projeções de lucro/cresci-

mento futuro, já foi possível sentir a 

onda de pessimismo que tomou conta 

dos agentes de mercado. Só no mês 

de junho, nossa bolsa caiu -5,20%, os 

títulos públicos federais pré-fixados 

desvalorizaram cerca de 1%, enquanto 

o dólar subiu 3,18%. Isso porque os 

investidores refizeram suas contas e 

projeções econômicas, piorando em 

muito a perspectiva de crescimento da 

economia neste ano. E, se a economia 

não cresce, as empresas não atingem 

os lucros esperados, logo, elas valem 

menos na bolsa; com menores pers-

pectivas de produção e consumo, o 

governo arrecada menos impostos e se 

enrola mais para conseguir manter suas 

finanças em ordem e pagar sua dívida, 

fazendo com que os investidores exijam 

uma taxa de retorno maior, pois o risco 

também aumentou. A saída dos estran-

geiros tanto dos títulos públicos como 

das ações negociadas em Bolsa também 

traz uma pressão no valor desses ativos, 

uma vez que um alto volume de vendas 

acaba jogando o preço para baixo. Com 

isso, vimos o dólar bater a máxima de 

R$ 3,97 em junho.

Mas, é claro, pessoal, que somente a 

greve dos caminhoneiros não foi a única 

culpada por este movimento de desva-

lorização dos ativos brasileiros e pela 

desaceleração da economia. Junte-se a 

isso as derrapagens políticas do gover-

no Temer, as indefinições do processo 

eleitoral e um ambiente externo mais 

complicado (alta de juros nos EUA e 

guerra comercial dos EUA com o resto 

do mundo, principalmente, com a Chi-

na) e teremos um vulcão em erupção. A 

greve foi apenas um catalizador para um 

clima de maior pessimismo.

Até dezembro muita água ainda vai 

rolar, mas chegaremos a salvo até lá.

Um abraço e até a próxima! 

Flávia Dias

Envie sua sugestão de pauta para: cbsatendimento@cbsprev.com.br
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No cenário internacional, o aumento 
das tensões geopolíticas por conta da 
guerra comercial entre EUA e China 
pode colocar bastante pressão sobre as 
economias ao redor do mundo, prin-
cipalmente, em economias emergentes 
com ambientes políticos instáveis. É 
importante ressaltar que a economia 
norte-americana vem apresentando 
indicadores que mostram que a econo-
mia se mantém aquecida. O mercado 
de trabalho em quase pleno emprego 
e o aumento dos investimentos das 
empresas, dentre outros indicadores, 
sugerem a continuidade da tendência 
de crescimento.
De acordo com o Departamento do 
Comércio, o índice de preços de gas-
to com consumo (PCE, na sigla em 

No cenário doméstico, acontecimentos recentes, 
como a greve dos caminhoneiros e as turbulências 
vindas do exterior com as disputas comerciais entre 
EUA e China, trazem muito risco para a economia. 
A paralização no setor de transporte rodoviário cau-
sou grande desabastecimento com efeitos negativos, 
ainda não totalmente mensurados, em todos os se-
tores da economia.
Falta de produtos, alta nos preços e, por consequên-
cia, alta na inflação são alguns dos possíveis reflexos. 
Paralelo a isso, há um cenário eleitoral conturbado, 
com muitas indefinições, o que adiciona incertezas 
acerca dos rumos da economia a partir de 2019.
Os indicadores mostram que a retomada do cresci-
mento está sendo lenta e abaixo do esperado. Os nú-
meros do CAGED, divulgado pelo IBGE, mostram 
que foram criadas 33.659 vagas formais de emprego 
em maio, bem abaixo do resultado de abril. A infla-
ção de maio ficou em 0,40% e, no acumulado de 12 

inglês) avançou 0,2% em compara-
ção com o mês anterior. No acumu-
lado do ano, está em 2,8%, portanto, 
pouco acima da meta, que é de cerca 
de 2,00%. Este indicador é um com-
ponente importante para as decisões 
dos dirigentes do FED (Banco Central 
Americano) e em seus comunicados 
há indicações de que há grande chance 
de ocorrerem aumentos da taxa de ju-
ros da economia ao longo do ano.
A China, por sua vez, continua mos-
trando crescimento estável, embora os 
investimentos em infraestrutura este-
jam um pouco pressionados devido ao 
controle de gastos do governo, que visa 
a redução do endividamento das em-
presas. Por outro lado, o setor imobi-
liário se manteve aquecido. A inflação 

meses, está em 2,86%. A taxa básica da economia 
(Selic) foi mantida em 6,5% a.a. na última reunião 
do COPOM, tendo em vista que a inflação ainda está 
abaixo do centro da meta, que é de 4,5% a.a..

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Cenário Internacional

Cenário Nacional

do mês ficou em -0,2% na comparação 
com o mês anterior, resultado em linha 
com as expectativas de mercado.
Na Europa, há expectativas de que o 
Banco Central Europeu (BCE) comece 
a retirar gradualmente seu programa 
de recompra de títulos, uma vez que a 
economia vem mostrando consistentes 
sinais de crescimento. A inflação (CPI, 
na sigla em inglês) ficou em 1,9% em 
maio, dentro das expectativas de mer-
cado, mostrando sinais de aquecimen-
to econômico. Contudo, ainda há in-
certezas quanto aos possíveis impactos 
que podem ser causados pela guerra 
comercial entre EUA e China. 
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dicas  d e  sa ú d e

Algumas atitudes 
simples podem atenuar
a manifestação de
doenças comuns 
durante o inverno. 
Previna-se!

Durante o inverno é comum o aumento de casos de doenças respirató-

rias. Nessa época, muitas pessoas sentem-se mais vulneráveis a gripes, 

resfriados e doenças alérgicas. Por isso, separamos algumas dicas para 

você manter a energia em alta, a vida saudável e o sistema imunológico 

forte nessa estação:

Hidrate-se! Beber água é a melhor hidratação: geralmente, as pes-

soas bebem menos água no frio. O fato é que o tempo fica mais seco 

e o corpo pede mais hidratação. A umidade ajuda as mucosas e, até 

mesmo, na hidratação da pele. 

Protetor solar no frio: no inverno, muitas pessoas dispensam o uso do 

protetor solar. Entretanto, mesmo naquele dia nublado, os raios nocivos 

do sol incidem sob a pele. Portanto, o protetor solar é importante tam-

bém em dias frios e nublados. Proteja-se!

Fortaleça o sistema imunológico com uma alimentação saudável: 
procure ingerir alimentos frescos ricos em vitaminas, como frutas, legu-

mes e verduras, que são excelentes para a saúde. Desfrute das comidi-

nhas de inverno calóricas com moderação e não deixe de lado a alimenta-

ção equilibrada. Ao nos alimentarmos corretamente, as células de defesa 

do nosso corpo se mantêm mais fortes para derrotar resfriados e gripes. 

Durma o necessário: dormir pouco pode afetar a imunidade do corpo e, 

como o inverno já é um período vulnerável para gripes e resfriados, você 

pode ficar doente. Cuide da qualidade do seu sono.

Mantenha-se em movimento: durante o inverno, muitas pessoas pa-

ram de fazer exercício físico por conta das baixas temperaturas. Mas, 

para manter a saúde em dia, é importante não deixar de praticar espor-

tes nesse período.

Dicas de
saúde para
o inverno

http://www.cbsprev.com.br
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ATIVIDADES ESPORTIVAS - CLUBE RECREIO 
O Clube Recreio oferece diversas modalidades esportivas para você não deixar de se exercitar no inverno. 

Musculação, ginástica e natação em piscina aquecida. 

Veja a seguir a opção que mais combina com você e prepare-se para a estação mais fria do ano!

• Ginástica: terça a quinta-feira, a partir das 8h. 

• Funcional: quarta a sexta-feira, às 9h, e terça a quinta-feira, às 19h.

• Power Flex: quarta a sexta-feira, às 7h e às 8h. 

• Hidroginástica: terça a sexta-feira.

• Natação: terça a quinta-feira.

• Musculação: terça a sexta-feira, das 7h às 21h.

PRECREIO: Rua 21, nº 501 – Vila Santa Cecília - Volta Redonda – RJ

Mais informações: (24) 3340-8949 - opção 1

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
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Conseguir um dinheiro extra muitas vezes pode parecer a única 
saída para tirar o bolso do sufoco. Segundo uma pesquisa do 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em conjunto com 
a CNDL – Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 35,4% 
dos consumidores brasileiros possuem algum tipo de empréstimo 
e, desses, 41,6% são destinados para o pagamento de outras 
dívidas. Ou seja, as pessoas estão se endividando para pagar o 
que já estavam devendo.

Porém, essa prática pode se tornar perigosa para a vida financeira 
de quem a utiliza. Por isso, confira algumas dicas para não se enrolar 
quando contratar um empréstimo pessoal e evitar a inadimplência.

1. Analise suas finanças: empréstimo nunca deve ser a sua pri-
meira opção. Antes de considerá-lo, avalie de maneira detalhada 
a sua situação financeira. Para isso, o primeiro passo é fazer 
uma planilha de orçamento pessoal. Nosso hotsite conta com 
algumas opções que podem te ajudar nessa tarefa. Clique aqui 
e confira. Com uma visão geral sobre os seus gastos, analise o 
que pode ser cortado e o que pode ser reduzido e/ou substituído. 
Busque fazer trocas inteligentes. Se isso não for suficiente, avalie 
a possibilidade de vender algum bem, como um automóvel ou um 
eletrodoméstico, antes de recorrer ao empréstimo.

2. Quando pegar um empréstimo é uma boa opção: se você 
está com outra dívida que possui uma taxa muito alta de juros, 
como cheque especial ou rotativo do cartão de crédito, contratar 
um empréstimo pessoal ou consignado e utilizar o dinheiro para 
saldá-la pode ser uma solução. Os juros cobrados nestas moda-
lidades são mais baixos do que em outros tipos de crédito. Dessa 
forma, você trocará uma dívida com juros maiores por uma dívida 
mais barata e fácil de ser controlada. 

 
3. Compare as alternativas: antes de pegar um empréstimo, é 
preciso conhecer muito bem as condições oferecidas por cada 
banco ou financeira, comparando as taxas e os juros oferecidos 
no mercado. Verifique as opções disponíveis até encontrar uma 
que se encaixe no seu bolso.

4. Saiba tudo sobre as condições do empréstimo: é funda-
mental conhecer qual será o CET (Custo Efetivo Total) da opera-
ção. Ele é um ótimo indicador para ser usado na comparação dos 
empréstimos oferecidos por instituições diferentes, pois mostra o 
valor total que será cobrado de quem contrair o empréstimo, in-
cluindo os juros, as diversas tarifas envolvidas, tributos e outros. 
Além disso, é importante considerar também as condições de 
pagamento e de parcelamento oferecidas. 

5. Desconfie quando as condições forem “boas demais”: em-
presas que oferecem benefícios muito diferentes da realidade pra-
ticada pelo mercado podem estar escondendo algo. Um exemplo 
disso é o empréstimo para negativados, que pode ter taxas de 
juros altíssimas para compensar a facilidade de aprovação.

6. Planeje-se para pagar as parcelas: se o empréstimo for 
realmente necessário, é importantíssimo que você saiba exa-
tamente como essa nova dívida irá impactar o seu orçamento. 
Se for preciso, corte mais despesas até terminar de pagá-lo. 
Lembre-se que uma situação de descontrole pode fazer com 
que o seu nome fique sujo.

Gostou desta dica? Confira diversas informações sobre te-
mas variados no hotsite do CBS Perto de Você, nosso pro-
grama de educação previdenciária e financeira.

Com informações do portal Meu Bolso Feliz.

Tome cuidado ao 
contratar um empréstimo

http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Planilhas
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/
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Tome cuidado ao 
contratar um empréstimo
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Alguma vez você já respondeu o ISA (Índice de Satisfação no Atendimento)? O ISA é a pesquisa de satisfação 

realizada após os atendimentos presenciais e telefônicos da CBS Previdência e tem o objetivo de nos ajudar a melhorar 

constantemente os serviços que prestamos.

Além de avaliar a qualidade do atendimento, o ISA possibilita verificar se as informações passadas foram claras e comple-

tas e qual o grau de satisfação dos participantes com o serviço.

Os resultados são avaliados mensalmente pela equipe de Relacionamento da CBS e compartilhados com profissionais de outras 

áreas e da Diretoria Executiva. A partir das sugestões e avaliações recebidas são elaborados planos de ação para aprimorar o 

atendimento da entidade.

Em 2017, o ISA alcançou excelentes resultados. Tanto a avaliação presencial como a telefônica ficaram acima dos 90%.

Sempre que tiver a oportunidade, responda o ISA. Isso nos ajuda a tornar as experiências dos participantes cada vez melhores.

Responda o ISA e nos ajude
a melhorar o atendimento

TelefônicoPessoal

PERCENTUAL
DE SATISFAÇÃO 

97%
92%



Massa artesanal e ingredientes frescos!

(24) 3344-1900
www.hotelescolabelavista.org.br

Informações:

Isenção de taxa de serviço Estacionamento gratuito

R$39,90
Bebidas à parte


