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VOCÊ JÁ SABE QUANTO FALTA PARA ATINGIR O LIMITE DE

DEDUÇÃO DE RENDIMENTOS PARA IMPOSTO DE RENDA

RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES EFETUADAS PARA O SEU

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR?

out nov dez

NÃO ESPERE DEZEMBRO CHEGAR 

PARA EFETUAR SUA CONTRIBUIÇÃO 

VOLUNTÁRIA OU ESPORÁDICA

Rendimento total até dezembro2 >> R$ 39.000,00 

(R$ 36.000,00 total salário anual + R$ 3.000,00 PLR)

Total de contribuições permitido pela legislação

para dedução de IR2: 12% >> R$ 4.680,00

Pagamento de contribuições até dezembro3 >> R$ 1.800,00

Valor de contribuição que falta para atingir o limite de dedução 
de IR permitido pela legislação >> R$ 2.880,00

Rendimento total até dezembro2 >> R$ 39.000,00
(R$ 36.000,00 total salário anual + R$ 3.000,00 PLR)

Total de contribuições permitido pela legislação

para dedução de IR2: 12% >> R$ 4.680,00

Pagamento de contribuições até dezembro4 >> R$ 1.950,00

Valor de contribuição que falta para atingir o limite de dedução 
de IR permitido pela legislação >> R$ 2.730,00

Faça seu cálculo no Simulador de Imposto de Renda disponível em nosso site: www.cbsprev.com.br

João, um participante fictício, tem um salário mensal1 

no valor de R$ 3.000,00 e efetua somente a contri-
buição básica de 5% para seu plano de benefícios. 
Veja o cálculo que ele fez:

Paulo, outro participante fictício, tem um salário
mensal1 no valor de R$ 3.000,00 e efetua a contri-
buição básica de 5% sobre o seu salário e também 
sobre a sua PLR para o seu plano de benefícios. 
Veja o cálculo que ele fez:

1 Considera apenas o salário-base.  |  2 Não estão computados neste valor férias e 13º salário.  |  3 Considera apenas as contribuições básicas.  |  4 Considera as contribuições básicas e PLR. 
 *Os cálculos deste anúncio são meramente ilustrativos e baseados na legislação em vigor, não gerando qualquer direito ou expectativa aos participantes.   |   * Consulte o Regulamento do seu Plano de Benefícios.

Agora que ambos identificaram que ainda têm margem para obter uma maior dedução de Imposto de Renda, re-

solveram distribuir o valor que falta em contribuições voluntárias e esporádicas até dezembro e, assim, desfrutar 

integralmente desta vantagem fiscal, sendo que, no caso do Paulo, será necessário fazer um desembolso menor. 

Se você ainda não contribui sobre o valor da sua PLR, faça como Paulo e inclua essa contribuição no seu plane-

jamento tributário do próximo ano. Dessa forma, você obterá mais vantagem fiscal nas suas declarações anuais 

de Imposto de Renda. 

É uma maneira 
de aumentar o 
valor de seu FGB 
e ajuda a atingir o 
limite máximo da 
vantagem fiscal em 
suas declarações 
anuais de Imposto 
de Renda.

Faça seu cálculo
e solicite em nosso 
atendimento sua 
opção de contri-
buição voluntária 
ou esporádica. Se 
você ainda não 
contribui sobre a 
PLR, lembre-se 
também de solicitar 
esta opção. 

Investimos seu presente
       Projetamos seu futuro

Central de Atendimento Telefônico: 08000 26 81 81 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h)
E-mail: cbsatendimento@cbsprev.com.br  |  Correio eletrônico (Outlook): CBS ATENDIMENTO
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R E V I TA L I Z AÇ Ã O

E
mpreendimento da CBS 
Previdência, o Sider 
Shopping Center comple-
ta, em 30 de outubro, 25 
anos. Situado em Volta 
Redonda (RJ), o shop-
ping é considerado um 

dos melhores e mais completos centros de 
compras da região Sul Fluminense e está 
sendo revitalizado para ficar ainda mais 
confortável. “A modernização é impor-
tante, pois buscamos sempre oferecer o 
que há de melhor para os nossos clientes”, 
afirma Walmir Ferreira, superintendente 
do empreendimento.
E os clientes não são poucos: o Sider rece-
be diariamente cerca de 18 mil visitantes. 
Além dos moradores de Volta Redonda, o 
complexo conta com um grande fluxo de 
pessoas de outros municípios, como Barra 
do Piraí, Resende, Porto Real, Barra Man-
sa, Piraí, Pinheiral e Itatiaia, o que totaliza, 
aproximadamente, 750 mil pessoas bene-
ficiadas pelo centro comercial.
O sucesso é resultado da grande varie-
dade de opções para compras e entre-
tenimento disponíveis. São 11 mil m² 
de área bruta locável, que abrigam as 
principais grifes brasileiras, lojas âncoras, 
praça de alimentação e espaço de lazer, 
além de mais de mil vagas rotativas de 
estacionamento cobertas por dia. “Além 
dos diversos quiosques, temos 76 lojas de 
diferentes segmentos. Procuramos ofere-
cer um serviço completo com o objetivo 
de otimizar o atendimento das neces-
sidades de nossos clientes, que podem 
encontrar várias opções em um único 
lugar”, comenta Camile Teixeira, gerente 
de marketing do shopping.
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Com o objetivo de oferecer ainda mais 
conforto e tornar o ambiente mais mo-
derno e agradável para os clientes, o Sider 
Shopping está passando por um processo 
de revitalização, que inclui desde a criação 
de um novo logotipo até a reforma de sua 
estrutura. “O Sider tem uma história de 25 
anos de sucesso e todas as mudanças visam 
acompanhar as tendências do mercado. 
Será lançado um novo conceito de mo-
dernidade, tecnologia e sustentabilidade”, 
destaca Camile. 

Entre as ações já feitas, destacam-se:

- 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 manu-
tenção preventiva, além de ter tornado a 
subestação ecologicamente correta;
- Reforma nos sanitários: foram realizadas 

a troca de louças e a instalação de sensores 
em torneiras, saboneteiras e mictórios, o 
que ajuda a evitar o desperdício;
- 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 cons-
trangimentos para o adulto e para a criança;
- Adequação dos sanitários para portadores 
de necessidades especiais: todos os sanitá-
rios foram adaptados para poder recebê-los;
-  Automação do estacionamento: o sistema 
passou a ser informatizado, o que garante mais 
agilidade na entrada e na saída dos veículos.

Já entre as ações que estão em andamento 
ou previstas no projeto, destacam-se a mo-
dernização da área externa do shopping, 
que envolve a renovação da fachada, a me-
lhoria do paisagismo e a substituição dos 
revestimentos da calçada, e a criação de um 
novo logotipo, mais moderno.
Para a parte interna do empreendimento 
também estão sendo planejadas diversas 
ações. Além da instalação de nova ilumi-
nação e comunicação visual, como placas 

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

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

Revitalização do Sider Shopping
O projeto de revitalização deste empreen-
dimento da CBS tem o objetivo de deixá-lo 
cada vez mais moderno e confortável.

Mais conforto
e modernidade



***

{ CBS em foco  |    }07

de identificação de acesso e indicadores de 
andares e lojas, os pilares e paredes inter-
nos vão receber revestimentos metálicos e 
a caixa dos elevadores e roll dos sanitários 
serão revestidas com fórmica. Para com-
pletar, haverá ainda a troca do mobiliário e 
a aplicação de pisos Tecnogran, exclusivos 
para shoppings, lojas de departamentos e 
centros comerciais.
Outra melhoria prevista é a substituição de 
todas as escadas rolantes. Os novos equipa-
mentos serão mais modernos, vão gerar eco-
nomia de energia e possuir dispositivo de 
falhas, o que proporcionará mais segurança 
para os clientes. Além disso, os degraus das 
novas escadas rolantes terão 80 cm, ou seja, 
20 cm a mais em relação aos atuais.
Por fim, destaca-se o processo de imper-
meabilização do sétimo piso, em uma 
área com aproximadamente 4.000 m², 
para evitar infiltrações. Juntamente com 
esse projeto, está sendo feita a remarca-
ção das vagas e das pistas de rolagem do 
estacionamento, com o objetivo de otimi-
zar o espaço e proporcionar mais como-
didade para os clientes.

Para não atrapalhar o funcionamento do 
shopping, as obras têm sido realizadas de 
madrugada. “Mesmo assim, será preciso 
mudar alguns quiosques de lugar. Mas 
tentaremos causar o mínimo de transtor-
nos, pois nosso objetivo é proporcionar 
melhorias e não trazer problemas para os 
clientes”, afirma Walmir.

A modernização é importante, 
pois buscamos sempre oferecer o 
que há de melhor para os nossos 
clientes”, afirma Walmir Ferreira, 
superintendente do empreendimento.

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

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

”
“
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......................................................

No projeto de reforma do Sider estão previs-

tas algumas mudanças estruturais com o ob-

jetivo de auxiliar e trazer mais conforto para 

os portadores de necessidades especiais. 

Entre elas estão a criação de um sanitário 

exclusivo no 3º piso, a implantação de piso 

tátil e placas em braile, a realização de pin-

turas e sinalização no estacionamento, com 

demarcação de vagas, e a instalação de no-

vas portas elétricas nos acessos principais.

A questão ambiental também está sendo le-

vada em consideração. O retrofit do sistema 

de ar-condicionado e a troca da subestação 

de energia elétrica já possibilitaram uma 

economia de cerca de 25% de energia.

CONSCIêNCIA SOCIAl
E amBiEntal

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

sider
shopping
EM NÚMEROS

mil
visitantes diários

76
04
04
15

1.000

18

11

lojas

quiosques

salas 
de cinema

opções para
alimentação

Mais de 

Cerca de

vagas rotativas de
estacionamento
cobertas por dia

de área bruta locável

mil m²

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

.........................................................
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Inaugurado em 30 de outubro de 1989, 
o Sider Shopping Center foi construído 
com o objetivo de oferecer novas opções 
de compras e lazer para os moradores de 
Volta Redonda e dos municípios da região. 
O projeto para construção do empreendi-
mento foi aprovado por unanimidade em 
1986 pelo Conselho Deliberativo da CBS e, 
após três anos de obras, o centro de compras 
já foi inaugurado com locação completa.
“O Sider Shopping ajudou a fortale-
cer o comércio de Volta Redonda e se 
juntou aos serviços de destaque que a 
cidade já possuía. O empreendimento 
foi, durante todos esses anos, um local 
de compras, passeio, paquera e lazer, 
onde muitos conheceram seu grande 
amor, casaram e hoje até têm os filhos 
paquerando e começando namoros no 
mesmo shopping”, conta Walmir.  
A última grande reforma do Sider havia 
sido realizada entre os anos de 2000 e 
2002, quando novas lojas foram inaugu-
radas e a praça de alimentação, a facha-
da e algumas outras áreas do shopping 
ganharam novo visual. 

“O empreendimento foi, duran-
te todos esses anos, um local 
de compras, passeio, paquera e 
lazer, onde muitos conheceram 
seu grande amor, casaram e hoje 
até têm os filhos paquerando e 
começando namoros no mesmo 
shopping”, conta Walmir.  

”
“

Uma história
de sucesso

R E V I TA L I Z AÇ Ã O
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Ponto de 
encontro

Em um momento em que as conversas e os encontros virtuais prevalecem no dia a 
dia da maioria das pessoas, o Sider Shopping continua sendo uma ótima opção para 
quem busca passear de mãos dadas, encontrar amigos, namorar e jogar conversa fora. 
Confira depoimentos dos frequentadores do local. >>

R E V I TA L I Z AÇ Ã O
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“O Sider é um empreendimento da CBS, 
então, como participante da entidade, sem-
pre que faço compras, sei que estou contri-
buindo com os investimentos de alguma 
forma e que isso trará retorno para mim. O 
shopping é importante para a região por-
que gera diversos empregos, atrai turistas e 
proporciona lazer para quem quer passear 
com os filhos ou fazer um lanche depois do 
trabalho ou no fim de semana”.

“Na minha opinião, o Sider Shopping é tão 
importante para Volta Redonda quanto a 
CSN. É praticamente impossível imaginar 
a cidade sem um dos dois. O shopping faz 
parte da vida das pessoas em todos os mo-
mentos, desde o nascimento até a velhice, e o 
seu desenvolvimento acompanha a trajetória 
de cada um que passa por aqui”.

VitOR HUGO

ana BanDO

PARTICIPANTE CBS

LOjISTA

R E V I TA L I Z AÇ Ã O
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“O Sider faz parte da nossa vida. Muitas vezes viemos aqui para namorar e passear um 
pouco. O empreendimento atrai muitos turistas e funciona como um ponto de encon-
tro no fim de semana para quem quer passear, fazer amigos e paquerar. No final do ano, 
o fluxo de pessoas aumenta ainda mais com as comemorações e a busca por presentes”.

tamiRES E  REnan RODRiGUES
PARTICIPANTES CBS

“Quando se fala em comércio e compras, o 
Sider é uma referência no mercado. Trabalho 
há 20 anos no empreendimento e já tive quatro 
lojas. Até tentei abrir um negócio nas ruas, mas 
o retorno não é o mesmo. O Sider é um ótimo 
local para se trabalhar, pois é um grande pon-
to de encontro, principalmente dos jovens. E, 
mesmo com a presença de outros shoppings, o 
Sider nunca deixou de ser o principal centro de 
compras da região”.

RiCaRDO ValéRiO
LOjISTA

Ricardo Valério com seu filho Iago Fonseca

R E V I TA L I Z AÇ Ã O
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“O Sider Shopping Center completa, em 2014, 25 anos de prestação de serviços e entreteni-
mento para os cidadãos de Volta Redonda e sinto-me honrado em fazer parte dessa grande 
família. Acompanhei o progresso do Sider durante esse período e, juntos, buscamos propor-
cionar sempre o melhor para os nossos amigos e clientes”.

“O Sider é um local para realizar encon-
tros de família. Somos de Itatiaia (RJ) 
e sempre saímos da nossa cidade para 
vir ao shopping fazer compras e passear 
com as crianças”.

AMIR AIEX

SaRa  RiBEiRO E alEx

LOjISTA

clientes

“O Sider Shopping faz parte da minha 
vida desde a infância. É uma excelente 
opção para diversão e lazer. Frequento 
o empreendimento desde pequeno e 
até hoje estou sempre por aqui com 
meus amigos”.                  

anDRé lUiz PEniCHi 
participante cbs

Sara, Alex e seus filhos Lucas e Davi.

R E V I TA L I Z AÇ Ã O
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clientes

“Frequentar o Sider é o melhor programa de
lazer de Volta Redonda. Sempre que pensamos 
em sair de casa, a primeira opção é ir ao sho-
pping olhar as lojas, fazer compras, comer um 
lanche na praça de alimentação ou ir ao cinema, 
que é o melhor da região. Já é uma tradição”.

matHEUS DE CaRValHO 
E CHRiStianE GOmES

“É quase impossível passar pela Vila 
Santa Cecília e não entrar no Sider. 
Ele é um ponto de referência para a 
cidade e uma ótima opção para pas-
sear e fazer compras. Já vim muitas 
vezes aqui encontrar amigos”.

GUStaVO Diniz
participante cbs

R E V I TA L I Z AÇ Ã O

“Parabenizo o Sider pela par-
ceria nesses 25 anos. Tenho 
certeza que essa reforma só irá 
modernizar o shopping. Que 
venham mais 25 anos!”

MARCOS AIEX
LOjISTA
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“O shopping faz parte da minha vida e da vida do 
meu filho. Antes eu vinha sozinho, agora trago meu 
filho para que possamos nos distrair juntos. O Sider 
é uma ótima opção de lazer para todo mundo que 
mora em Volta Redonda e na região. Frequentar o 
shopping faz bem até para a saúde, pois é um lugar 
para relaxar, descansar a mente e se distrair com 
familiares e amigos”.

iGOR BRUm
participante cbs

“O Sider tem uma ótima localização, 
com fácil acesso para a população de 
Volta Redonda e da região, além de 
proporcionar lazer e entretenimento 
para as famílias, que podem lanchar 
na praça de alimentação, ir ao cinema 
ou fazer compras”.

MARIA DE FÁTIMA 
cliente

R E V I TA L I Z AÇ Ã O
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“Ao longo desses 25 anos, o Sider contribuiu
positivamente para o crescimento da economia
e do mercado de trabalho. Além disso, proporcio-
nou diversos momentos de lazer para os morado-
res de Volta Redonda e da região”.

FERnanDa RiBEiRO 
cliente

R E V I TA L I Z AÇ Ã O

“O Sider chegou para preencher a vida dos mo-
radores de Volta Redonda. A sua inauguração 
trouxe uma evolução para a cidade, que passou a 
contar com um centro comercial mais completo, 
com novas lojas e salas de cinema, além de gerar 
diversas oportunidades de emprego. O shopping 
é uma boa opção de entretenimento, onde as 
pessoas passeiam no fim de semana, encontram 
os amigos e fazem suas comemorações”.

ROBERtO HEnRiqUE
Da SilVa
participante cbs
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R E V I TA L I Z AÇ Ã O

“O Sider é um ótimo local para se trabalhar. Estou 
aqui há dois anos e percebo que isso tem agregado 
valor ao meu currículo, pois o empreendimento é 
importante para as pessoas da região e uma exce-
lente opção para lazer e compras”.

ESTEFâNIA SANTOS
cliente

REGinalDO BatiSta 
participante cbs

“O Sider é um lugar para frequentar 
com a família, sempre trago meus 
filhos, principalmente na época do 
Natal e quando existem atrações espe-
ciais para crianças. Sou de Pinheiral e 
venho bastante aqui ver as novidades 
e fazer compras. O shopping é muito 
importante e um ponto turístico de 
Volta Redonda”.
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“O Sider foi o primeiro grande empreendimento comercial de Volta 
Redonda e da região. Ao longo desses 25 anos, o shopping trouxe 
para a nossa cidade novas marcas, serviços, mais opções de entreteni-
mento, com destaque para as salas de cinema, além de novos postos 
de trabalho e receitas. O empreendimento foi, principalmente, um 
grande vetor do turismo de negócios, atraindo diariamente consumi-
dores dos diversos municípios da região e tornando a Vila Santa Cecí-
lia o espaço comercial mais valorizado de Volta Redonda. Esperamos 
que ele se renove por mais 25 anos e continue oferecendo produtos e 
serviços de qualidade para toda a população da nossa região”.

JESSé DE HOllanDa
CORDEIRO JUNIOR
secretário de Desenvolvimento
Econômico e Turismo de
Volta Redonda

R E V I TA L I Z AÇ Ã O
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a fonte da juventude
Natação:

Considerada uma das atividades físicas mais pratica-
das em todo o mundo, a natação é também um dos 
exercícios mais completos para a melhora e manuten-
ção da condição de saúde das pessoas. Seus benefí-
cios são enormes e pesquisas indicam que o esporte 
auxilia no controle do envelhecimento tardio.
A prática de exercícios na piscina auxilia na capacidade 
circulatória e cardiorrespiratória, ajuda a desenvolver 
os músculos, aumenta a flexibilidade e resistência do 
corpo, melhora o raciocínio e pode até mesmo recupe-
rar movimentos, o equilíbrio e a coordenação motora. 
Além disso, a natação ajuda a controlar os níveis de 
açúcar e colesterol no sangue. 
A velocidade de transmissão de estímulos nervosos de 
um nadador de 80 anos, por exemplo, é equivalente 
a de um indivíduo 30 anos mais jovem. Além disso, a 
pressão arterial e os batimentos cardíacos ficam mais 
estáveis. Porém, todo bom resultado depende de al-
guns fatores, como a regularidade e a intensidade do 
exercício. Mas é certo que a natação melhora a qua-
lidade de vida, os índices dos exames de sangue e a 
capacidade de andar e subir escadas.
Há também o benefício psicológico que a natação pro-
porciona por oferecer um convívio social. Os praticantes 
têm uma melhora de raciocínio e de humor, impedindo, 
entre outros, que o idoso se torne mais introspectivo, 
quadro que pode potencializar doenças degenerativas, 
como o Mal de Alzheimer, dizem os especialistas.
A natação, assim como a hidroginástica, é um dos 
meios mais eficazes para prevenção e correção de pro-
blemas posturais, principalmente os desvios da coluna 
vertebral. O trabalho simétrico proporcionado pela mo-
vimentação alternada de membros e sua tração sobre 
a musculatura paravertebral têm extraordinária eficácia 
na redução desses desvios, especialmente no que diz 
respeito à estrutura dos pés, região lombo-pélvica e re-
gião dorsal superior e cervical.
A natação é recomendável para todas as pessoas, mas 
antes de iniciar a prática do exercício é preciso procu-
rar um médico para uma avaliação que permita saber 
se há alguma restrição, como alergia a cloro. Em caso 
de a pessoa estar apta, a orientação é sempre iniciar 

dicas  d e  sa ú d e
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com uma carga moderada até que o corpo e o organis-
mo se adaptem à rotina.
Segundo a professora de atividades aquáticas do Re-
creio do Trabalhador, em Volta Redonda, Fernanda 
Abranches Werneck, outro fator importante que creden-
cia a natação como um dos esportes ideais é o fato de 
o atrito na água ser maior do que o impacto. “Durante o 
nado, praticamente não existe impacto, pois nenhuma 
parte do corpo choca-se com uma superfície sólida. Já 
o atrito do corpo com a água é imensamente maior do 
que o atrito com o ar, o que faz os músculos trabalha-
rem intensamente durante a atividade. Essa caracte-
rística gera baixo índice de lesões, principalmente nos 
idosos, preservando ossos e articulações”.
Assim como em toda atividade física, o Ministério da 
Saúde e especialistas recomendam a prática da nata-
ção por pelo menos 30 minutos, com intensidade leve 
ou moderada, de dois a cinco dias por semana ou a 
prática de pelo menos 20 minutos diários de ativida-
de, com intensidade vigorosa, em três ou mais dias da 
semana. É importante destacar que cada pessoa deve 
respeitar o limite do seu organismo e, quanto mais cedo 
se der o início da prática da natação, maiores serão os 
benefícios à saúde e ao corpo.

Texto desenvolvido por Recreio, com informações do Minis-
tério da Saúde e do Conselho Federal de Educação Física.

O Recreio do Trabalhador, em Volta Re-

donda, disponibiliza diversas turmas de 

natação e hidroginástica para crianças e 

adultos. As aulas de natação acontecem 

de segunda a sexta, com turmas dividi-

das por faixa etária para alunos a partir 

dos três anos. Já as aulas de hidroginás-

tica são voltadas para alunos com idade 

superior a 14 anos e também acontecem 

de segunda a sexta-feira. 

Para informações sobre horários e va-

lores, os interessados devem ligar para 

(24) 3343-4297 ou enviar um e-mail para 

recreio@csn.com.br. Sócios do Recreio 

contam com um desconto na mensalidade.

Natação e hIdrogINástIca
 No recreIo.................................................

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

.................................................
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Conheça os benefícios da natação para a saúde

Indicações

Fonte - USP (Wilson Jacob Filho)

Melhor capacidade
de raciocínio

Aumento da capacidade
circulatória e respiratória

Desenvolvimento da massa
muscular e alongamento
dos músculos

Ampliação dos
movimentos articulares
e maior flexibilidade
nas articulações

Diminuição de sintomas
de doenças cerebrais
(como Alzheimer)

Praticar no mínimo
2 vezes e no máximo
5 vezes por semana

Praticar a atividade
por 30 a 60 minutos
(incluindo aquecimento,
nado e desaquecimento)

Fazer diferentes
formas de treinamento
(estilos, velocidades e
durações variadas)

MAIOR
RESISTÊNCIA

FISICA

CARDÍACA
MOVIMENTOS

EQUILÍBRIO
COORDENAÇÃO

PREVENÇÃO, MANUTENÇÃO
OU ATÉ RECUPERAÇÃO

4 semanas

12 semanas

6 meses em diante

Aparecem os
primeiros sinais

Melhora
expressiva

Avanço progressivo
e mais estável
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O mercado de trabalho norte-americano conti-

nuou a apresentar tendência de melhora e con-

sidera-se cada vez mais iminente um aumento 

das taxas de juros nos EUA. Por outro lado, a 

continuidade dos conflitos na Ucrânia intensi-

ficaram as sanções dos EUA e da Europa à eco-

nomia russa. E, para uma economia europeia já 

em dificuldades, estas sanções só fazem piorar 

o desempenho industrial do bloco, levando os 

agentes de Estado a pôr em prática medidas de 

incentivo à economia (taxas de remunerações 

dos depósitos negativas e recompra de títulos 

públicos). A China mostrou estagnação no 

crescimento, levando o minério de ferro a atin-

gir seu menor patamar de preço no ano.  

O bimestre JUL-AGO foi marcado pela especulação 

do mercado financeiro quanto ao resultado da corrida 

presidencial. Agosto foi o melhor mês do ano para os 

ativos de renda fixa e renda variável. As taxas de juros 

dos ativos que vencem no longo prazo atingiram seu 

menor patamar em 12 meses e a bolsa valorizou 9,59%, 

puxada pelas ações de Petrobras, Banco do Brasil e Ele-

trobras. Conforme as pesquisas de intenção de votos 

mostravam a possibilidade de vitória do partido de 

oposição, os investidores foram aumentando as com-

pras dos ativos de risco.

Especulações à parte, a economia brasileira continuou 

a mostrar dados decepcionantes com destaque para a 

divulgação do PIB do 2º trimestre (-0,6% a.t.) indican-

do recessão técnica, queda na criação de novas vagas de 

emprego e nas vendas do varejo restrito (não inclui au-

tomóveis) e aumento no déficit da conta de transações 

correntes (que mede a relação de troca do país com o 

exterior), acendendo uma luz amarela quanto ao pre-

ço do dólar no futuro. Os dados da produção industrial 

apresentaram melhora parcial, mas não foram capazes 

de compensar a forte queda acumulada no ano.

Somando as condições desafiadoras da economia bra-

sileira às especulações eleitorais, mantemos a previsão 

de forte volatilidade nos próximos meses para o mer-

cado financeiro.

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional
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RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENTABILIDADE DOS RECURSOS
GARANTIDORES PREVIDENCIÁRIOS
Acumulado 2014*

11,99%12,33%

-21,85%

9,17%

GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO
DA CARTEIRA DOS PLANOS

RENTABILIDADE ACUMULADA DOS PLANOS

Em milhões de R$ / agosto 2014

* A rentabilidade acumulada contempla os meses de janeiro a agosto.

Plano Suplementação
da Média Salarial

8,69
67,80 28,401%
3% 2%

1.659,48
94%

Plano 35% da Média Salarial

337,98
93%

14,71 7,651%
4% 2%

3,54

Plano Milênio

154,47
80,51 62,147%
4% 3%

1.828,47
86%

DESEmPEnHO
DOS inVEStimEntOS
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O histórico da Meta Atuarial dos planos 35% e Suplementação informado em edições anteriores sofreu alteração visando refletir a Meta Atuarial de INPC+3,5% a.a., retroativa ao Exercício de 2012, 
conforme Premissa Atuarial aprovada pelo Conselho Deliberativo da Entidade, registrada em Ata nº 284 de novembro/2013 com o objetivo de atender ao Ofício 5020/CGAT/DITEC/PREVIC de 2013.

2009 2010 2011 2012 2013 2014*

61,95% 70,92% 84,84% 111,48% 134,32% 151,94%

61,95% 5,54% 8,15% 14,41% 10,80% 7,52%

9,37% 21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 74,32%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 68,48%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 100,10%

35 % - Acumulado

35 % - Rentabilidade Anual

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado

Suplementação - Acumulado

Suplementação - Rentabilidade Anual

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado

Milênio - Acumulado

Milênio - Rentabilidade Anual

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado

Plano 35% da Média Salarial
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2009 2010 2011 2012 2013 2014*

55,44% 66,08% 80,05% 103,44% 126,04% 143,50%

55,44% 6,84% 8,42% 12,99% 11,11% 7,72%

9,37% 21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 74,32%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 68,48%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 100,10%

Plano Suplementação da Média Salarial
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2009 2010 2011 2012 2013 2014*

50,81% 61,41% 74,33% 121,12% 99,67% 125,55%

50,81% 7,03% 8,00% 26,84% -9,70% 12,96%

9,37% 21,83% 35,81% 51,45% 66,30% 78,68%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 68,48%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 100,10%

Plano Milênio
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Gerente de Controladoria da CBS Previdência, Edgar Silva Grassi foi o vencedor do 9º Prêmio 
ANCEP (Associação Nacional dos Contabilistas das Entidades de Previdência) – Prêmio Luiz 
Nicolau Marques Braga na categoria “Contabilista do Ano”. A homenagem ocorreu durante o 
10º CONANCEP, realizado entre os dias 24 e 26 de setembro em Florianópolis (SC).
Lançado em 1995, o Prêmio ANCEP tem o objetivo de reconhecer profissionais, entidades e 
empresas que contribuem para o engrandecimento do sistema de previdência complemen-
tar. Concedido bienalmente, o prêmio possui diversas categorias e seus contemplados são 
selecionados pelos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria da ANCEP.

9º Prêmio ANCEP 
reconhece trabalho
de profissional da CBS

c o n ta b i l ista  d o  a n o
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Receber este prêmio é uma
honra e um reconhecimento 
pelo trabalho que tenho fei-
to ao longo dos anos. Estou 
muito contente por ter sido 
lembrado, afirma Edgar.

“
“......................................................

Trabalhando há seis anos na CBS Pre-

vidência, atualmente Edgar Silva Grassi, 

33, é responsável pela contabilidade ge-

rencial e financeira e pela gestão de tri-

butos, planejamento e acompanhamento 

orçamentário da entidade. 

Além disso, é membro da Comissão 

Técnica Nacional de Contabilidade da 

ABRAPP/ANCEP e profissional certifica-

do pelo ICSS – Instituto de Certificação 

dos Profissionais de Seguridade Social. 

Graduado em Ciências Contábeis, Ed-

gar está cursando MBA em Gestão Atu-

arial e Financeira.

PERFIl DO
 HOmEnaGEaDO

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

C O N TA B I L I STA  D O  A N O
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continua na próxima edição!continua na próxima edição!

Para saber mais detalhes sobre as regras do seu plano de benefícios, consulte o Regulamento, disponível no site da CBS Previdência. 

Na próxima edição, você aprenderá o que significa meta atuarial e como é feito o seu cálculo.

Conhecer o tipo do seu plano de benefícios é fundamental para todos os participantes, pois, 
dessa forma, é possível aproveitar melhor os seus benefícios.

Atualmente, existem três modalidades de planos definidas pela Lei Complementar nº 109, de 2001: 
Benefício Definido (BD), Contribuição Definida (CD) e Contribuição Variável (CV). 

Confira as características de cada uma delas:

- Benefício Definido (BD):
tem como principal característica a 
solidariedade entre seus participantes. 
Todos contribuem para um mesmo 
fundo – uma poupança previdenciária 
coletiva, utilizada para pagar os benefí-
cios. Neste tipo de plano, o participante 
sabe exatamente quanto vai ganhar 
quando se aposentar, pois o cálculo 
é definido no momento da adesão. O 
benefício pode ser um percentual dos 
últimos salários recebidos ou a comple-
mentação do INSS.

- Contribuição Variável (CV): 
combina as características dos planos 
BD e CD. Na fase em que o parti-
cipante é ativo, apenas o valor da 
contribuição é conhecido (percentual 
do salário mensal). Já no momento da 
aposentadoria, é possível optar entre 
definir o seu benefício e recebê-lo de 
forma vitalícia ou receber mensalmen-
te um percentual do valor acumulado 
na sua conta. Quando o participante 
opta por receber a aposentadoria de for-
ma vitalícia, configura-se o mutualismo, 
que é característico de planos BD.

- Contribuição Definida (CD): 
o participante sabe apenas o percen-
tual do seu salário que será destina-
do para o plano mensalmente duran-
te o período ativo. As contribuições 
são feitas em contas individuais. No 
momento da aposentadoria, o benefício 
é calculado a partir do saldo acumulado 
na conta, considerando as contribui-
ções do participante e do patrocinador 
e o retorno dos investimentos feitos ao 
longo do período.

Entenda as diferenças entre BD, CD e CVEntenda as diferenças entre BD, CD e CV

Plano BD

Plano CV

Plano CD

E D U CAÇ Ã O  P R E V I D E N CI Á R I A




