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Ao longo dos últimos me-
ses, a CBS Previdência re-
alizou diversas ações por 
meio do CBS Perto de Você, 
seu programa de educação 
previdenciária e financeira. 
Sempre com o objetivo de 
compartilhar informações 
e, assim, auxiliar as pessoas 
a tomar suas decisões com 
mais consciência, foram rea-
lizados encontros em Arcos 
(MG), Congonhas (MG), 
Volta Redonda (RJ) e Itaguaí 
(RJ). Todos eles fazem parte 
da iniciativa “Ciclo de pa-
lestras Educação Financeira 
para todos”. Confira mais 
detalhes a seguir. >>

c b s  p e rto  d e  vo c ê
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c b s  p e rto  d e  vo c ê

No dia 31 de agosto, foram 
realizadas duas oficinas 
com o tema educação fi-
nanceira para os jovens do 
Garoto Cidadão, projeto 
da Fundação CSN. Os en-
contros, realizados na sede 
do projeto em Arcos (MG), 
contaram, no total, com a 
participação de quase 70 
alunos entre 11 e 16 anos.
As oficinas tiveram dura-
ção de cerca de 1h30 cada 
e abordaram de forma bem 
humorada temas como or-
çamento familiar, consumo 
consciente, como colocar 
os sonhos em prática, eco-
nomia doméstica, o perigo 
dos pequenos gastos do 
dia a dia e endividamento. 
As apresentações conta-
ram ainda com a exibição 
de vídeos e com algumas 
brincadeiras, o que deixou 
o encontro mais dinâmico e 
interativo.

Responsável por comandar 
as oficinas, Marcelo Ro-
drigues Vieira, supervisor 
de Relacionamento da CBS 
Previdência, afirma ter sido 
um grande prazer realizar o 
trabalho com os alunos.

Consciência 
desde cedo

                   Além da importância de mostrar para estas 

crianças as consequências do endividamento, foi importan-

te mostrar também que, para realizar nossos sonhos, preci-

samos de muito planejamento. Foi extremamente gratifican-

te perceber como eles interagiram e entenderam o tema da 

palestra, pois isso mostra que esta nova geração está no 

caminho certo para não cair nas armadilhas financeiras e 

não se tornar um grupo de adultos endividados”, finaliza.

”
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Também na sede do projeto Garoto Cidadão, em Arcos (MG), 
foi ministrada uma palestra com foco em educação financeira 
para os funcionários da Fundação CSN e para os alunos do 
Anglo e do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG).
O encontro abordou temas como inadimplência, orçamento 
doméstico, consumo, a importância de poupar e previdência 
social, além de dicas sobre as vantagens e os perigos do cartão 
de crédito e do empréstimo pessoal. Para deixar o encontro 
mais descontraído, foi exibido também um vídeo.
Entre os participantes que responderam a pesquisa de satis-
fação realizada após a palestra, 47% afirmou que não tinha 
conhecimento sobre o tema educação financeira e 100% disse 
que pretende aplicar no seu dia a dia o que aprendeu.
O encontro, que contou com a presença de cerca de 20 pesso-
as, foi realizado no dia 31 de agosto e teve duração de aproxi-
madamente 1h30. 

Troca de 
experiências

c b s  p e rto  d e  vo c ê
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A CBS realizou nos dias 1 e 2 de setem-
bro duas palestras com foco em educação 
financeira para os alunos do Centro de 
Educação Tecnológica – CET e do SE-
NAI, em Congonhas (MG). Os dois en-
contros, que tiveram duração de 1h30 cada, 
contaram, no total, com a participação de 
cerca de 150 jovens, com idades entre 17 
e 24 anos. Entre os temas abordados esta-
vam orçamento, consumismo, economia 
doméstica, inadimplência e dicas sobre 
como usar melhor o cartão de crédito. O 
retorno sobre a ação foi muito bom. Entre 
os alunos que responderam as pesquisas de 
satisfação realizadas após as palestras, 45% 
não tinha conhecimento sobre o tema edu-
cação financeira e 100% pretende aplicar 
no seu dia a dia o que aprendeu.

Finanças
em dia

No dia 2 de setembro, foi a vez dos jovens 
do projeto Garoto Cidadão de Congo-
nhas (MG) receberem a oficina de educa-
ção financeira da CBS. Ministrada para os 
alunos do Grupo Avançado, a ação contou 
com a participação de 31 educandos com 
idades entre 13 e 17 anos.
A oficina, que teve duração de 1h30, 
buscou passar para os jovens de forma 
simples e divertida informações sobre 
como fazer um orçamento pessoal, ma-
neiras para colocar os sonhos em prática, 
os cuidados para evitar o endividamento 
e dicas sobre consumo consciente.

Mais 
conhecimento

c b s  p e rto  d e  vo c ê c b s  p e rto  d e  vo c ê
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Magda Cristina Puygcerver Cunha, 
coordenadora do Garoto Cidadão 
de Congonhas, considera que uma 
boa economia ao longo da vida pode 
ser determinante para o sucesso e a 
independência financeira no futuro.

A oficina sobre educação financeira 
foi mais uma das ações feitas pela CBS 
em parceria com a Fundação CSN.

                   Os educandos do projeto Garoto 

Cidadão são convidados a refletir sobre os 

seus projetos de vida, o que contempla so-

nhos e metas para o crescimento pessoal e 

profissional. Falar sobre educação financeira 

é de fundamental importância para que estes 

jovens tenham um conhecimento mais amplo 

sobre o valor real do dinheiro para conquis-

tar os seus sonhos”, completa.

”

c b s  p e rto  d e  vo c ê



***

{ CBS em foco  |    }10

c b s  p e rto  d e  vo c ê

Buscando incentivar a reflexão, 
a CBS Previdência realizou, no 
dia 13 de setembro, dois en-
contros com foco em educação 
financeira para os alunos do 
3º ano do ensino fundamen-
tal da Escola Técnica Pandiá 
Calógeras – ETPC, em Volta 
Redonda (RJ).
Com duração de aproximada-
mente 2h cada, as ações conta-
ram, no total, com a participa-
ção de mais de 150 jovens, com 
idades entre 16 e 17 anos. 
Além de passar informações 
sobre orçamento, consumo, 
endividamento e dicas de 
economia doméstica, os en-
contros na ETPC contaram 
com uma novidade: a parti-
cipação dos alunos de Volta 
Redonda do Garoto Cidadão, 
projeto da Fundação CSN.
Os jovens, que participaram 
de duas oficinas de educação 
financeira ministradas pela 
CBS em agosto, receberam o 
desafio de criar uma música ou 
uma esquete utilizando o que 
aprenderam nos encontros. 
O resultado deste trabalho
foi apresentado para os alunos 
da ETPC durante as palestras
e ajudou a deixar o aprendiza-
do mais leve e interessante.

Economia 
em pauta



***

{ CBS em foco  |    }11

c b s  p e rto  d e  vo c ê

Guttemberg Rodrigues, integrante da 
equipe de Relacionamento da CBS e res-
ponsável por ministrar as palestras, desta-
ca a importância desse tipo de encontro.

                    Os alunos são todos do ensino 

técnico e logo estarão disponíveis para o 

mercado de trabalho. Alguns irão empreen-

der em seus próprios negócios ou forma-

rão pequenos negócios com seus amigos 

de turma. Já outros irão compor o time de 

diversas empresas da região e do Brasil. 

E ações como essas da CBS podem dar a 

eles o start necessário para uma vida finan-

ceira saudável futuramente”, completa.

”
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c b s  p e rto  d e  vo c ê

Entre os dias 19 e 23 de setembro, 
os colaboradores da CSN e empre-
sas terceirizadas participaram da 
SipatMin 2016, que aconteceu na 
mineração Casa de Pedra, localiza-
da em Congonhas (MG). 
Entre outros assuntos, ao longo da 
semana foram ministradas pela 
CBS Previdência quatro palestras 
que abordaram temas relacionados 
à educação financeira. O convite 
para participar da iniciativa partiu 
da área de segurança do trabalho de 
Casa de Pedra.
No total, os encontros, que dura-
ram em média 1h20 cada, contaram 
com quase 200 participantes. Além 
de dicas sobre consumo consciente, 
cartão de crédito, orçamento do-
méstico e economia, as palestras 
proporcionaram reflexões sobre a 
importância de poupar e sobre a 
necessidade de se planejar para o 
momento da aposentadoria. 

O trabalho da CBS na SipatMin 2016 tam-
bém foi bem avaliado pelos demais parti-
cipantes. De acordo com as pesquisas de 
satisfação feitas após as palestras, entre os 
presentes, 51% não tinha conhecimento 
sobre o tema abordado e 100% pretende 
colocar em prática o que aprendeu.

Momentos 
de reflexão

                       Amei a palestra. Fiquei feliz por 

estar no caminho certo, mesmo sem antes ter tido 

esse conhecimento. Priorizei também a informação 

de que educação financeira tem que começar desde 

criança, pois tenho um filho de seis meses e quero 

ensiná-lo desde pequeno. Apesar de meu esposo e 

eu não termos uma grande renda, nos planejamos 

bem e, nesses quatro anos de casamento, tenho or-

gulho de não termos discutido em nenhum momen-

to por questões financeiras. Agradeço pela palestra 

e espero que muitas pessoas tenham a oportunida-

de de aprender, como eu tive”, finaliza.

”
Aline Ferreira Teixeira Brito, que parti-
cipou do último dia da iniciativa, gostou 
muito do conteúdo apresentado.

c b s  p e rto  d e  vo c ê
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c b s  p e rto  d e  vo c ê

Para fechar os trabalhos de setem-
bro, foi realizada no dia 29 uma 
oficina com foco em educação 
financeira para os alunos do Gru-
po Avançado do Garoto Cidadão 
de Itaguaí (RJ). A ação aconteceu 
na sede do projeto e contou com 
a participação de mais 40 jovens 
entre 14 e 16 anos.
Ao longo de aproximadamen-
te duas horas de encontro, os 
educandos foram incentivados 
a refletir sobre temas como so-
nhos e projetos, planejamento, 
controle financeiro, consumismo, 
endividamento, a importância de 
poupar, entre outros.
A apresentação contou ainda 
com a exibição de um vídeo e 
com algumas brincadeiras, o que 
deixou a tarde mais divertida e 
incentivou a interação entre os 
alunos durante a oficina.

Aprendizado 
e diversão
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p rox i m i da d e

CBS ministra
palestras 
na Usina
Presidente 
Vargas

p rox i m i da d e
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p rox i m i da d e

Foram realizadas em Volta Redonda, 
nos dias 1 e 2 de setembro, quatro 
palestras para os participantes da 
CBS Previdência. O objetivo dos 
encontros foi tirar dúvidas, passar 
detalhes sobre algumas ações da 
entidade e apresentar os projetos e 
melhorias que estão em andamento 
ou já foram implantados.
Realizadas na Usina Presidente 
Vargas, as palestras tiveram duração 
de 1h30 cada e contaram, no total, 
com cerca de 300 participantes. >>
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p rox i m i da d e

Entre os assuntos abordados, desta-
cam-se a reformulação do site e do 
Autoatendimento, a implantação da 
nova URA (Unidade de Resposta 
Audível), os resultados alcançados 
pelos planos de benefícios, as ações de 
comunicação e do CBS Preto de Você, 
nosso programa de educação previ-
denciária e financeira, detalhes sobre 
os canais de Relacionamento disponí-
veis, informações sobre o Programa 
de Preparação para a Aposentadoria, 
entre outros assuntos.
Os encontros foram agendados a par-
tir de um pedido de Celso Francisco, 
membro do Conselho Fiscal da CBS, 
e o resultado foi muito satisfatório. Os 
participantes aprovaram a iniciativa 
e destacaram a importância de ações 
como essas, que ajudam a entender 
melhor a relevância da previdência 
complementar para o futuro e a escla-
recer todas as dúvidas. 
Sergio Martins Gouveia, diretor de 
Administração e Seguridade da CBS, 
foi o responsável por ministrar as qua-
tro palestras. “Fico muito satisfeito por 
poder participar desse tipo de ação, 
que nos permite estar mais próxi-
mos dos participantes, apresentar os 
projetos e melhorias que estão sendo 
feitos e ouvir suas dúvidas e sugestões. 
Agradeço ao Celso pelo apoio e espero 
que possamos repetir esses encontros 
com frequência e para cada vez mais 
participantes“.
A iniciativa foi mais uma das ações 
feitas por meio do CBS Perto de Você, 
nosso programa de educação previ-
denciária e financeira.
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Empreendimento da CBS Previdência, o 
Sider Shopping Center completou, em 30 
de outubro, 27 anos. Situado em Volta Re-
donda (RJ), o shopping é considerado um 
dos melhores e mais completos centros de 
compras da região Sul Fluminense e 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 
mais de 750 mil pessoas beneficiadas pelo 
centro comercial.
Esse sucesso é resultado da grande variedade 
de opções para compras e entretenimento 
disponíveis. O shopping possui 11,5 mil m² de 

área bruta locável, que abrigam as principais 
grifes brasileiras, lojas âncoras, praça de ali-
mentação e espaço de lazer, além de mais de 
mil vagas de estacionamento rotativas por dia.
“O Sider é um investimento dos nossos mais 
de 33 mil participantes, por isso, trabalha-
mos para que ele se mantenha sempre como 
uma referência no setor e ofereça o que há 
de melhor para os clientes”, afirma Sergio 
Martins Gouveia, diretor de Administração 
e Seguridade da CBS Previdência.
Para comemorar o aniversário de 27 anos do 
shopping, entre os dias 24 e 30 de outubro 
foram realizados diversos shows comemo-
rativos com artistas locais. As apresentações 
ocorreram na praça de alimentação e foram 
abertas a todos os clientes.

sider shopping
completa 27 anos

C O N FO RTO  E  M O D E R N I DA D E
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Construído com o objetivo de oferecer 
novas opções de compras e lazer para os 
moradores de Volta Redonda e dos muni-
cípios da região, o Sider Shopping Center 
foi inaugurado em 30 de outubro de 1989. 
O projeto para construção do empreen-
dimento foi aprovado por unanimidade 
em 1986 pelo Conselho Deliberativo da 
CBS e, após três anos de obras, o centro 
de compras começou a funcionar já com 
locação completa.
Entre 2012 e 2015, o Sider Shopping pas-
sou por uma grande reforma. Com o ob-
jetivo de oferecer um ambiente ainda mais 
agradável para os clientes, a revitalização 
incluiu desde a reforma de sua estrutura 
até a criação de um novo logotipo.

27 anos 
de sucesso

Raio-X
do Sider

- 11,5 mil m² de área bruta locável

- 76 lojas

- 21 quiosques

- 04 salas de cinema

- 15 opções para alimentação

- Mais de mil vagas rotativas

de estacionamento por dia

- Cerca de 18 mil visitantes diários

C O N FO RTO  E  M O D E R N I DA D EC O N FO RTO  E  M O D E R N I DA D E
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A P R E N DI Z A D O

CBS PARTICIPA 
DE workshop

No dia 18 de outubro, alguns profissionais da CBS Previdência participaram do 1° Workshop 
de Relacionamento com o Participante da Regional Sudoeste. Realizado em São Paulo, na sede 
do Metrus – Instituto de Seguridade Social, o evento foi promovido pelos profissionais da Co-
missão Técnica Regional Sudoeste de Relacionamento com o Participante, da ABRAPP. >>

Sergio Gouveia, diretor de Administração e Seguridade da CBS 
e coordenador da Comissão Técnica Regional Sudoeste de Rela-
cionamento com o Participante da ABRAPP, abre o evento.
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............................................................................................

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

Claudiane Almeida, assessora de Compliance
da CBS, apresenta estudo de caso.

Profissionais de diferentes áreas da  CBS participaram do evento.

Com o tema “Gestão de 
Riscos nas áreas de Rela-
cionamento, Comunicação 
e Seguridade”, o workshop 
buscou proporcionar o 
debate e a troca de experi-
ências ao abordar o assun-
to por diferentes ângulos 
e também reforçou a im-
portância do participante 
para as Entidades Fecha-
das de Previdência Com-
plementar.
Responsável por apresen-
tar o estudo de caso “Ges-
tão de Riscos na CBS”, 
Claudiane Almeida, 
assessora de Complian-
ce da entidade, destaca a 
relevância do encontro. 
“Esse tipo de evento é 
muito importante, pois é 
um momento dedicado 
à troca de experiências, 
visão de mercado e que 
fomenta o despertar para 
novas possibilidades que, 
às vezes, não são avaliadas 
por conta da correria do 
dia a dia”. 
O evento, que foi realiza-
do durante o período da 
manhã e não teve custo de 
inscrição, contou com a 
participação de aproxima-
damente 80 profissionais 
ligados ao segmento.

A P R E N DI Z A D O

CBS PARTICIPA 
DE workshop

A P R E N DI Z A D O
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VA N TAG E M  F I S CA L

Em outubro, a CBS Previdência 
lançou a cartilha “Vantagem Fis-
cal”. O material tem o objetivo de 
ajudar os participantes a enten-
der por que fazer contribuições 
adicionais ao seu plano de pre-
vidência permite pagar menos 
Imposto de Renda e, ao mesmo 
tempo, elevar o valor dos benefí-
cios que irão receber no futuro.
A cartilha explica de forma sim-
ples como aproveitar essa van-
tagem e traz também exemplos 
que ajudam a entender melhor o 
passo a passo para fazer os cálcu-
los necessários.
Para conhecer a cartilha “Van-
tagem Fiscal”, basta acessar o 
item “Multimídia”, disponível em 
“Aprenda mais” no hotsite de edu-
cação financeira e previdenciária 
da CBS ou clicar aqui.

CBS Previdência 
Lança nova
cartilha

http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Multimidia/CartilhaOnline/20
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M A I S  P ROX I M I DA D E

Desde agosto, o atendimento 
presencial realizado pela CBS 
Previdência nas cidades de Capi-
vari de Baixo, Içara, Criciúma e 
Siderópolis (SC) foi ampliado.
Com a mudança, os participan-
tes passaram a poder resolver 
de forma pessoal suas principais 
dúvidas e necessidades ao longo 
de todo o mês durante o horá-
rio de expediente da associação 
de aposentados e pensionistas 
da sua cidade, e não apenas em 

períodos específicos, como era 
feito anteriormente.
A ampliação do atendimento 
presencial é mais uma como-
didade que a CBS Previdência 
oferece aos seus participantes.
Confira a seguir mais informa-
ções sobre as associações de apo-
sentados e pensionistas que estão 
realizando este atendimento:

Atendimento presencial 
em Santa Catarina

VA N TAG E M  F I S CA L

CBS Previdência 
Lança nova
cartilha
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M A I S  P ROX I M I DA D E

Detalhes sobre os dias e os horários de 
atendimento podem ser obtidos direta-
mente na associação. 
Lembramos também que, sempre que 
necessário, os participantes podem en-
trar em contato com a CBS Previdência 
por meio da Central de Atendimento 
Telefônico 08000 26 81 81 ou pelo e-mail 
cbsatendimento@cbsprev.com.br. 
Diversos serviços e informações também 
estão disponíveis no Minha Conta, que 
pode ser acessado pelo site da entidade 
(www.cbsprev.com.br) por meio de CPF 
e senha. Caso ainda não possua, solicite 
a sua senha por um dos nossos canais de 
relacionamento.

CAPIVARI DE BAIXO

Associação dos Aposentados 
e Pensionistas da CBS
de Capivari de Baixo:

------------------------------------
Rua João Ernesto Ramos,

nº 420 – Centro.
Telefone: (48) 3623-1033

IÇARA

Associação de Aposentados
e Pensionistas de Içara:

------------------------------------
Rua Paulino Burigo,

nº 86 – Centro. 
Telefone: (48) 3432-8040

CRICIÚMA

Associação dos Trabalhadores 
Aposentados, Pensionistas

e Idosos de Criciúma:
------------------------------------

Rua São José, Bloco 03, 
Sala 56 – Centro.

Telefone: (48) 3433-8867

SIDERÓPOLIS

Associação de Aposentados 
e Pensionistas da Previdência 

Social de Siderópolis:
------------------------------------
Rua D, nº 40 – Bairro Cohab.
Telefone: (48) 3435-0092
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P ROVA  D E  V I DA

Aposentado, faça
seu recadastramento

Volta Redonda ou das cidades próxi-
mas podem enviar o formulário pelos 
Correios. Neste caso, é necessário fazer 
o reconhecimento de firma por au-
tenticidade da assinatura. O endereço 
para envio é Rua 25-A, nº 153 - Edifí-
cio Milênio - Vila Santa Cecília - Volta 
Redonda/RJ - CEP: 27260-160.
O aposentado que não fizer o recadas-
tramento terá seu benefício bloqueado 
até que regularize a situação. Por isso, 
fique atento! O prazo para se recadas-
trar termina no dia 30/11.

A CBS Previdência está reali-
zando a segunda chamada 
do recadastramento de 
todos os participantes que 

se aposentaram até o dia 30/09/2015.
Se você se enquadra nesta categoria e 
ainda não se recadastrou, preencha o 
formulário recebido em casa e entregue 
pessoalmente na filial Volta Redonda, 
de segunda a sexta, das 9h às 14h. Além 
do formulário, é preciso apresentar o 
CPF e um documento oficial com foto.
Os aposentados que moram fora de 
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Olá, pessoal! Chegamos ao final 
do ano... O tempo passou bem 
rápido! E quantas coisas apren-
demos nesse ano. Espero ter 
contribuído para que vocês se 
sintam mais seguros na ges-
tão de suas finanças pessoais. 
Meu objetivo foi mostrar que 
INVESTIR vai muito além de 
POUPAR e que a POUPANÇA 
pode ser substituída por outros 
investimentos que gerem maior 
retorno para o seu capital. 

Na coluna passada, falamos 
sobre os fundos de investi-
mentos em Renda Fixa. Esses 
fundos são bem comuns em 
nosso dia a dia, pois são ofe-
recidos por qualquer banco 
comercial. Basta ter uma conta 
em um banco para conhecer os 

fundos de investimentos que 
seu gerente tem a lhe oferecer. 
Mas, claro que nem sempre 
vale a pena investir nesses fun-
dos, principalmente, por causa 
das altas taxas de administra-
ção que os bancos costumam 
cobrar dos clientes que têm 
pouco a investir. Comentei que 
as taxas de administração aci-
ma de 1% a.a. são prejudiciais 
à rentabilidade do seu dinhei-
ro. Assim, valerá mais a pena 
comprar um título do Tesouro 
Nacional diretamente no site 
do Tesouro Direto. Fiquem 
sempre atentos aos custos dos 
fundos de investimentos!

Para finalizar as modalidades 
dos fundos de investimentos 
oferecidos a pessoas comuns, 

ou seja, investidores não qua-
lificados, vamos falar sobre 
os fundos de ações, cambial e 
multimercados.

Os fundos de ações, como o 
próprio nome já sugere, preci-
sam que, no mínimo, 67% do 
seu patrimônio esteja investido 
em ações. Esses fundos estão 
situados no segmento de Ren-
da Variável, pois a sua rentabi-
lidade não é conhecida. Como 
as ações que podemos comprar 
diretamente na Bolsa de Valo-
res por meio de uma corretora 
ou do HomeBroker oferecido 
pelo seu banco, esses fundos 
também possuem um risco as-
sociado muito alto para o seu 
patrimônio, pois, dependendo 
da valorização ou da desvalo-

Flávia Dias, Gerente 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. Membro da Comissão Técnica Nacional de Investimentos da ABRAPP. 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 de Investimentos da CBS Previdência }

Conheça detalhes sobre 
os fundos de ações, cambial 
e multimercados.

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

Por Flávia Dias

Fundos de 
Investimentos
PARTE III }

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

i n v e st i m e n to  e m  pau ta
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.....................................................................................................................................................................................
Coluna: Investimento em pauta

rização do preço das ações que 
compõem a carteira do fundo, 
o seu patrimônio poderá ser 
maior ou menor do que o valor 
aportado inicialmente. Ou seja, 
você pode perder dinheiro ao 
invés de ganhar! Para investir 
nesses fundos, precisamos seguir 
o mesmo raciocínio de quando 
investimos em ações: cautela, 
conhecimento do setor em que 
o fundo faz aplicação e, princi-
palmente, destinar no máximo 
entre 20% e 30% da sua poupan-
ça para esse tipo de investimen-
to. Nunca coloque todos os ovos 
em uma única cesta!

O legal de investir em ações por 
meio de fundos de investimen-
tos é que você pode confiar a 
gestão da carteira para profissio-
nais qualificados que destinam 
tempo integral à seleção das 
melhores ações e estratégias. 
Logo, se você não sabe como 
analisar uma empresa ou se não 
tem tempo para acompanhar o 
mercado financeiro, mas, mes-
mo assim, deseja investir em 
ações, considere fazer um aporte 
em um fundo de ações oferecido 
pelo seu banco ou pela sua cor-
retora. Mas, lembre-se que aqui 
também vale aquela máxima: 
cuidado com taxas de adminis-
tração exorbitantes! Pague, no 
máximo, 2% a.a.!

Os fundos de investimentos 
cambiais são fundos que têm 
por finalidade acompanhar a 
variação de uma determinada 
moeda. Atualmente, são ofe-
recidos no Brasil dois tipos 
básicos desses fundos: um para 
Dólar Americano e outro para 
Euro. Então, se você está pla-
nejando aquela viagem para 
o exterior e deseja desde já ir 
se protegendo de uma alta do 
dólar ou do euro, esses fundos 
podem ser uma boa alternativa 
de investimento!

Por último, falaremos dos 
fundos multimercados. Esses 
fundos são uma mistura de 
várias estratégias, seja com pa-
péis de Renda Fixa (títulos do 
governo, debêntures, cdbs...), 
de Renda Variável (ações) ou 
moedas (dólar). É um fundo 
mais arriscado, pois permite 
diversas operações, não tendo 
limites de alocação em ne-
nhum segmento. É um tipo de 
fundo legal para obter maior 
retorno, mas, para isso, preci-
sa-se confiar bastante na capa-
cidade do gestor para escolher 
as melhores estratégias. É um 
fundo de momentum, ou seja, 
o gestor irá tentar capturar o 
melhor retorno apostando em 
estratégias específicas para o 
curto e o médio prazos.

É isso, pessoal! Fico muito feliz 
em terminar o ano sabendo que 
levamos uma gama de conheci-
mento muito grande para vocês. 
Aproveito para informar que 
estou entrando em licença-ma-
ternidade e precisarei me afas-
tar um pouquinho para cuidar 
das duas criancinhas lindas que 
chegarão para mim. Durante 
a minha ausência, esta coluna 
será suspensa, mas, assim que 
eu voltar, traremos mais assun-
tos bacanas para vocês enten-
derem o universo dos investi-
mentos e se aprimorarem na 
construção da riqueza pessoal!

Abraços e até lá!  :)
Flávia Dias

i n v e st i m e n to  e m  pau ta

Envie sua sugestão de pauta para: cbsatendimento@cbsprev.com.br
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RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENTABILIDADE DOS RECURSOS
GARANTIDORES PREVIDENCIÁRIOS
Acumulado 2016*

14,38%12,86%

115,21%

7,62%

GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO
DA CARTEIRA DOS PLANOS
Em milhões de R$ / setembro 2016

Plano Suplementação
da Média Salarial

8,05
76,64 25,421%
4% 1%

1.888,91
94%

Plano 35% da Média Salarial

364,72
93%

16,63 7,041%
4% 2%

3,28

Plano Milênio

152,56
61,91 63,399%
4% 4%

1.368,51
83%

DESEMPENHO
DOS INVESTIMENTOS

i n v e st i m e n to s

RENTABILIDADE ACUMULADA DOS PLANOS
* Rentabilidade acumulada até setembro de 2016.
** Rentabilidade líquida.

Plano 35% da Média Salarial
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

61,95% 70,92% 84,84% 111,48% 134,32% 161,12% 204,36% 237,55%

61,95% 5,54% 8,15% 14,41% 10,80% 11,44% 16,56% 10,91%

9,37% 21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 79,13% 105,73% 126,80%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 97,88% 118,48%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 44,50% 92,63%

35 % - Acumulado

35 % - Rentabilidade Anual
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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
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Plano Suplementação da Média Salarial
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Plano Milênio - cota
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Na Europa, a saída do Reino Unido da 
União Europeia vem causando grandes 
expectativas nos mercados. A primeira-
ministra britânica, Theresa May, defen-
de que as negociações para a definição 
dos termos sejam iniciadas, mas há for-
te oposição dentro do próprio governo 
e em grande parte do parlamento.
A separação não será simples, uma vez 
que implica na revogação de todos os 
tratados comerciais firmados entre os 
britânicos e os outros países membros. 
O grande argumento a favor da perma-
nência é manter o livre acesso ao im-
portante mercado europeu; já pelo lado 
favorável à saída está a preocupação 

O cenário atual mostra que a econo-
mia brasileira está muito enfraque-
cida. Em grande parte por causa das 
enormes tensões políticas, tendo em 
vista que vários parlamentares estão 
sendo envolvidos em casos de corrup-
ção. Ainda assim, o Governo Federal 
conseguiu o apoio necessário para 
importantes aprovações na Câmara 
dos Deputados, como a PEC 241, que 
limita o crescimento dos gastos públi-
cos. Esta ainda necessita ser aprovada 
no Senado Federal.
Em paralelo a isso, a equipe econômica 
vem divulgando a criação de diversos 
programas de concessão e privatização, 
principalmente no setor de infraes-
trutura (portos, aeroportos, ferrovias, 
energia, telecomunicações, etc). Des-
sa forma, espera-se atrair investidores 
privados, nacionais e internacionais, 

com a soberania, uma vez que, perma-
necendo no bloco, o país é obrigado a 
manter as fronteiras abertas a trabalha-
dores e imigrantes europeus.
Nos EUA, a disputa presidencial está 
acirrada e as pesquisas eleitorais mos-
tram muita incerteza sobre quem vai 
suceder Barack Obama. Na economia, 
os indicadores mostram crescimento 
abaixo das projeções de mercado, mas 
ainda em trajetória ascendente.
O departamento de trabalho divulgou 
que a taxa de desemprego ficou em 
4,9% em outubro, um décimo menor 
que no mês anterior. Foram criadas 161 
mil vagas formais de trabalho no mês, 

para investir em melhorias e sanar im-
portantes gargalos que aumentam os 
custos e afetam a competitividade dos 
produtos e serviços brasileiros.
Com isso, o Brasil deve ganhar mais 
eficiência, tornando o setor produtivo 
nacional mais integrado nas cadeias 
globais de produção. Assim, o governo 
espera impulsionar a economia, voltar 
a crescer e gerar empregos. Para tanto, 
ainda é necessário aprovar outros pro-
jetos no congresso e resolver o proble-
ma da inflação.
Esta é uma grande preocupação, já que 
o índice oficial (IPCA), medido pelo 
IBGE, está em 8,48% no acumulado 
dos últimos doze meses até setembro. 
A variação de setembro fechou em 
0,08% a.m. e mostrou queda em rela-
ção ao mês anterior, principalmente 
nos itens de alimentação.

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

abaixo do esperado, que era de 175 mil. 
Isso cria muita expectativa acerca de 
quando as taxas de juros serão elevadas.
Do outro lado do mundo, o PIB chinês 
cresceu 6,7% no acumulado do ano até 
setembro. O principal fator que impul-
sionou essa alta foi o consumo interno, 
uma vez que as exportações tiveram 
queda. Em setembro, o recuo foi de 
cerca de 10% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior. Ainda que com 
crescimento mais lento, os números 
mostram que a economia chinesa con-
tinua em tendência de alta.

Dessa forma, na última reunião, o Co-
mitê de Política Monetária (COPOM) 
reduziu a taxa de juros básica da eco-
nomia para 14,00% a.a., anteriormente 
estava em 14,25% a.a.. À medida que o 
ambiente econômico melhore e que a 
inflação mostre sinais mais consistentes 
de convergência para o centro da meta, 
que é de 4,5% a.a., o Banco Central po-
derá efetuar novos cortes.

i n v e st i m e n to s
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Nunca é tarde para começar a praticar.

Considerada uma atividade física completa e de bai-

xo impacto, a natação é recomendada para pessoas 

de todas as idades que buscam ter uma vida sau-

dável. Entre os principais benefícios da modalidade 

estão fortalecimento da respiração, melhora na cir-

culação sanguínea, diminuição da pressão arterial 

e prevenção de doenças ligadas ao cérebro, como 

Alzheimer, e doenças ósseas, como artrose. 

Por ser um esporte que envolve o corpo por inteiro, a 

natação é também uma boa escolha para melhorar 

a postura, ter mais resistência e equilíbrio e manter 

ou perder peso. Isso porque na água os músculos 

trabalham cinco vezes mais do que no ar, o que re-

sulta em maior gasto calórico quando comparado a 

outras categorias esportivas. 

Ao nadar, o pulmão libera mais oxigênio para o san-

gue e para o coração, o que melhora a condição das 

células. Quando praticada regularmente, de duas a 

quatro vezes por semana, e moderadamente, de 30 

a 60 minutos, a natação retarda o envelhecimento 

Natação é tudo de bom

dicas  d e  sa ú d e
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dicas  d e  sa ú d e

do organismo e os sinais da idade e mantém as 

artérias saudáveis e a memória mais apurada. 

Em relação à saúde emocional, a prática reduz o 

estresse, melhora a autoestima, ajuda a diminuir 

a ansiedade e traz benefícios ao sono e descan-

so. O aluno de natação do Recreio, Israel Carvalho 

de Souza, de 45 anos, conta que até o humor me-

lhorou. “Eu precisava praticar uma atividade física 

regularmente por questão de saúde. Posso dizer 

que a natação mudou a minha vida, me sinto bem 

melhor, tanto fisicamente como mentalmente. Foi 

fundamental a dedicação dos professores nessa 

conquista”, diz. Israel tem ainda duas filhas peque-

nas que também praticam natação no clube. “Elas 

adoram e se sentem motivadas a frequentarem as 

aulas”, completa. 

Segunda e quarta (manhã e tarde)
Terça e quinta (manhã e tarde)

- Crianças (a partir de 3 anos) e adultos

Mais informações: (24) 3343-4297

RECREIO DO TRABALHADOR
Rua 21, nº 501 – Vila Santa Cecília
Volta Redonda/RJ

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

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

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

PRATIQUE NATAÇÃO
NO RECREIO 
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e d u caç ão  f i n a n c e i r a

Por isso, como garantia, é preciso estabelecer uma es-
tratégia de poupança e construir uma reserva de emer-
gência. Mas quanto exatamente devemos separar por 
mês para esta finalidade?
Não existe uma regra, pois tudo depende do seu padrão 
de vida. Em geral, o que se recomenda é ter um fundo 
equivalente a seis meses de despesas correntes. Assim, 
se seus gastos mensais são de cerca de R$ 2 mil, o fun-
do deve ter, pelo menos, R$ 12 mil.
Formar um fundo de reserva exige tempo e disciplina. A 
primeira coisa a fazer é montar uma planilha detalhada 
com seus gastos mensais. Com isso, você poderá ava-
liar suas despesas e identificar o que é possível cortar. 
Nosso hotsite conta com alguns tipos de planilha de 
orçamento que podem te ajudar nessa tarefa. Confira 
aqui a que mais se adequa às suas necessidades.

O ideal é iniciar sua reserva quando já estiver com 
o orçamento em dia. Se você tem contas atrasadas 
ou empréstimos a serem quitados, regularize sua si-
tuação primeiro por conta das altas taxas de juro e 
encargos financeiros.
Assim que colocar as contas em ordem e montar a sua 
planilha de orçamento pessoal, estabeleça uma meta 
mensal de poupança e mãos a obra. Uma dica é sepa-
rar este dinheiro logo no início do mês ou quando rece-
ber o seu pagamento, assim as chances de gastá-lo em 
outra coisa são reduzidas.

Gostou desta dica? Confira diversas informações 
sobre temas variados no hotsite do CBS Perto de 
Você, nosso programa de educação previdenciá-
ria e financeira.

Com informações do portal Finanças Práticas.

Reserva de emergência: 
construa a sua

Os gastos extras aparecem em diversos momentos da vida e, se não estivermos preparados, podem 

afetar o nosso orçamento. Uma falha mecânica do carro, a manutenção da casa, problemas de saúde na 

família, enfim, muitos fatores nos levam a utilizar uma quantia considerável quando menos esperamos.

http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Planilhas
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/


e d u caç ão  f i n a n c e i r a
***

{ CBS em foco  |    }33
continua na prómixa edição!continua na prómixa edição!

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

Todos os participantes da CBS Previdência podem visualizar suas informações pessoais por meio do Minha Conta. 

No canal, os participantes ativos encontram dados como:

Na página, estão disponíveis também dois simuladores. O primeiro, chamado “Projete seu futuro”, é destinado aos 

participantes que ainda estão começando a acumular seu patrimônio. A ferramenta permite simular o quanto é neces-

sário juntar e a contribuição mensal que deve ser feita para que o participante atinja seu objetivo na aposentadoria. 

Já o segundo simulador é direcionado para quem está mais próximo do momento da aposentadoria, pois permite 

simular o benefício mensal com base no valor acumulado até o momento no FGB (Fundo Gerador de Benefício).

No caso dos participantes aposentados, o Minha Conta permite consultar informações como:

Para acessar o Minha Conta, que está disponível no site da CBS Previdência (www.cbsprev.com.br), basta 

digitar o seu CPF e a sua senha. Caso ainda não possua senha, entre em contato conosco por um dos Canais de 

Relacionamento disponíveis e solicite.

Sabe onde consultar suas
informações pessoais?

n

n

aValor da sua contribuição no mês

aContribuições acumuladas

aGráfico com a evolução do seu saldo na CBS

aInformações cadastrais

aOrientações sobre as opções disponíveis em caso de desligamento do patrocinador

a Contracheques

a Comprovantes de rendimentos

a Informações cadastrais

a Histórico de benefícios

a Consulta do saldo FGB (aposentados por Renda Financeira)




