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p r e staç ão  d e  c o n tas

A CBS Previdência publicou, em abril, seu Relatório Anual 2019. Com o intuito 
de prestar contas e seguindo os princípios da boa governança, o documento traz de 
forma simples e completa os principais resultados que alcançamos e os projetos que 
desenvolvemos ao longo do ano.
Elaborado internamente e a partir de informações fornecidas pelas diversas áreas 
da CBS, o documento reforça o nosso compromisso com os participantes e com a 
transparência na gestão do patrimônio que administramos.
O Relatório Anual 2019 está disponível no site da CBS Previdência em duas 
versões: completa e resumida. Os demonstrativos contábeis e pareceres desse
período também já foram publicados.

Clique aqui e boa leitura!

https://www.cbsprev.com.br/Publicacoes/RelatorioAnual
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Muitas pessoas têm difi-
culdade de se imaginar no 
futuro, mas, por mais dis-
tante que pareça, ele che-
ga! E como você quer estar 
quando isso acontecer?
Independentemente de 
quais sejam os seus planos 
para os próximos anos, 
uma coisa é certa: para al-
cançar os seus objetivos, é 
preciso planejamento. Por 
isso, acredite nos seus so-
nhos e comece a construir 
a sua reserva financeira 
para concretizá-los.
Uma forma de fazer isso 
é investindo mais no seu 
plano de previdência com-
plementar. Você, partici-
pante da CBS Previdência, 
pode fazer quatro tipos de 
contribuição. >>

Conheça os tipos
de contribuição 
que você pode fazer 
para o seu plano
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Confira os detalhes de cada um 
deles e invista no seu futuro:

Conheça os tipos
de contribuição 
que você pode fazer 
para o seu plano

Quanto mais você contribuir hoje, 
maior será o seu benefício quando 
chegar o momento da aposentado-
ria. Além disso, aumentar a con-
tribuição para o seu plano te ajuda 
a pagar menos Imposto de Renda. 
Quem faz a declaração completa do 
IR pode deduzir dos rendimentos 
tributáveis anuais as suas contri-
buições para a previdência comple-
mentar, até o limite de 12%.

Verifique as suas finanças e, se 
puder, aumente a sua contribuição 
mensal ou faça contribuições espo-
rádicas para garantir um futuro 
mais tranquilo e seguro.

Para mais informações, entre 
em contato conosco pelo e-mail 
cbsatendimento@cbsprev.com.br 
ou pela Central de Atendimento 
Telefônico (0800 026 81 81). 

Contribuição Básica: essa contribui-
ção é obrigatória para todos os parti-
cipantes a partir da adesão ao plano 
de benefícios. Ela corresponde a um 
percentual do seu salário mensal na 
empresa. Sua maior vantagem é que o 
patrocinador contribui mensalmente 
com o mesmo valor investido por você. 
Portanto, verifique se você optou pelo 
percentual máximo permitido da con-
tribuição básica.

Contribuição Voluntária: são investi-
mentos mensais opcionais, que podem 
variar de 1% até o limite em que a soma 
do percentual da contribuição básica e 
da contribuição voluntária não ultra-
passe 15% do seu salário de participa-
ção. Também é descontada diretamente 
na folha de pagamento mensal. Por ser 
uma contribuição mensal opcional, 
você pode contratar, cancelar, aumentar 
ou reduzir o percentual da contribuição 
voluntária a qualquer momento.

Contribuição Esporádica: pode ser 
feita sempre que você desejar, sem 
limite de valor. Além de ajudar a 
aumentar o seu saldo no plano, ela é 
muito utilizada para fins de dedução 
fiscal, obedecido o limite de 12% dos 
rendimentos tributários. Lembre-se 
de solicitá-la sempre que entrar um 
dinheiro extra ou quando sobrar um 
pouco mais no fim do mês. É possível 
fazer isso diretamente pelo nosso site. 
Clique aqui e peça a sua.

Contribuição sobre a participação 
nos lucros: investimento opcional 
descontado automaticamente no mo-
mento do recebimento da PPR. Essa 
contribuição segue o mesmo percentu-
al escolhido para a contribuição básica 
e, conforme o plano de benefícios a que 
estiver vinculado, poderá ter inclusive a 
contrapartida da empresa.

https://www.cbsprev.com.br/PlanosDeBeneficios/ContribuicaoEsporadica
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Flávia Dias, Gerente Executiva de Investimentos na CBS desde dezembro de 2010. Graduada em Relações Interna-
cionais 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 ges-
tora de recursos na América Latina ligada ao Banco do Brasil.

 { Gerente Executiva de Investimentos }

Planejamento e controle do 
orçamento são amantes inseparáveis 
na hora de investir.

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

Por Flávia Dias

Contabilidade Mental 
e Investimentos }

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

E aí, pessoal? Espero encontrá-los bem e 
sobrevivendo. Mas, não estou falando ape-
nas da nossa vida física, me refiro também 
às nossas finanças pessoais. O momento é 
complicado. Para muitos tem sido desafiador 
viver com a redução de renda decorrente 
de diminuições salariais, não recebimento 
de salários e direitos, como férias ou bônus, 
e até a perda definitiva do emprego. Falar 
sobre investimentos nesse cenário é um tanto 
complicado. Mas, algo me anima: saber que 
ajudei algumas pessoas a se prepararem para 
esse momento sem que elas conscientemente 
soubessem disso. Como eu ajudei? Venho 
escrevendo esta coluna há mais de dois anos. 
Por aqui, já falamos sobre muitas formas de 

investir o seu dinheiro e sobre a importân-
cia de ter uma reserva de emergência para 
momentos como esse. Não somos capazes 
de adivinhar quando será a próxima crise, 
a próxima rescisão, o próximo acidente ou 
qualquer outra coisa capaz de nos colocar 
em situação de risco. Por isso, o ideal é estar 
sempre preparado para o risco. E como fazer 
isso? Tudo começa com o primeiro salário. O 
conselho da vovó ainda vale: gaste menos do 
que ganha! De preferência, comece reservan-
do uma parte do seu salário para investimen-
to e, somente depois de pagar esta conta para 
você mesmo, passe a gastar o que resta. Não 
tem mistério. Não dá para falar em planeja-
mento financeiro se não falarmos em con-
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tenção de gastos. Viver um degrau abaixo do 
que você ganha. Este é o segredo. Sei que é 
difícil, dependendo do seu momento de vida, 
mas não adianta ficarmos apenas lamen-
tando. É preciso arregaçar as mangas e tra-
balhar. E, se no final do dia, você ainda não 
consegue identificar para onde seu dinheiro 
está escoando, provavelmente, isso será culpa 
da sua mania em fazer contabilidade mental. 
Soou estranho? Contabilidade mental é tudo 
aquilo que vamos armazenando em nossa 
cabeça, achando que estamos dando conta 
do recado. A famosa mania de não anotar 
nada! Assim, por exemplo, começam dívi-
das intermináveis com obras. Tudo começa 
com um: isso é bobagem, será baratinho, é 
só um sinteco! E daí vai evoluindo para uma 
pintura, armários novos no banheiro, troca 
de chão de cozinha e, por que não, já que já 
gastamos tanto, uma trocadinha na bancada 
da pia também? Nós, seres humanos, temos 
dificuldades em abandonar projetos aonde 
já investimos tempo e dinheiro. E, ainda sem 
fazer registros e contas, seguimos gastando 
mais e mais. Logo, uma dica: planejamento 
ajuda muito e anotações são necessárias! Pla-
nejamento e orçamento são amantes insepa-
ráveis! Assim, você conseguirá dar continui-
dade aos seus investimentos.

Ao investir, esqueça a modinha. Conheça 
seus objetivos, trace suas metas e saiba quais 
os riscos que você está correndo em todos 
os seus investimentos. Monte primeiro a sua 
reserva de emergência em produtos seguros 
e com alta liquidez, ou seja, que possam estar 

disponíveis para você usar sempre que precisar. 
É claro que este tipo de investimento terá um re-
torno muito baixo. Mas é esta reserva que te fará 
estar preparado para os riscos da vida.

Reserva montada, siga na direção que seu cora-
ção suportar, que seu cérebro entender e que te 
permita dormir em paz.

Tempos difíceis ainda teremos pela frente. Se 
você não se preparou, prepare-se!

Para aqueles que se prepararam e precisaram usar 
as suas reservas, saibam que são vencedores! Afinal, 
vocês a construíram justamente para esse momento.
Que possamos voltar com notícias melhores em 
nosso próximo encontro daqui 2 meses!

Abraços,
Flávia Dias

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

......................................................................................................................................................
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O cenário internacional se mostra 
ainda bastante pressionado e com 
muitas incertezas devido aos novos 
acontecimentos. Ao redor do mundo, 
muitos governos adotaram medidas 
restritivas à circulação de pessoas, 
para tentar conter o avanço do coro-
navírus. Um dos efeitos colaterais des-
sas medidas tem sido a forte desacele-
ração econômica verificada em vários 
países, principalmente nos mercados 
emergentes. A extensão destes efeitos 
ainda não foram totalmente mensu-
rados e podem levar muito tempo, 
talvez anos, para que os mercados se 
recuperem e voltem a níveis de antes 
da pandemia.
Somente nos EUA, de acordo com o 

No Brasil, os últimos acontecimen-
tos mostram um cenário negativa-
mente impactado pelos aconteci-
mentos em função da pandemia, 
causada pelo Covid-19. Desde o 
início das medidas de restrição ado-
tadas pelos Estados, todos os setores 
da economia tiveram forte retração, 
além de impactos adversos na po-
pulação. Alguns destes, começaram 
a discutir as formas e prazos para 
uma possível flexibilização e volta 
das atividades. No entanto, ainda 
persistem um elevado grau de in-
certezas acerca da magnitude da 
deterioração causada e quais meca-

departamento de emprego, foram fe-
chados mais de 20 milhões de postos 
formais de trabalho, fazendo a taxa 
de desemprego chegar a 14,7%. A 
maior taxa já registrada naquele país 
desde o início da série, em 1948.
Na China, as exportações cresceram 
3,5% na comparação anual. Agentes 
de mercado apontam que este ganho 
se deve ao aumento de exportação de 
equipamento e produtos de saúde e, 
também, ao fechamento de muitas 
industrias ao redor do mundo. Por 
outro lado, houve queda nas impor-
tações de 14,2% em relação ao ano 
anterior, sugerindo que internamen-
te a China deve enfrentar retração 
econômica.

nismos podem ser usados para tentar 
impulsionar a retomada.
Neste cenário não há dúvidas de que 
o PIB brasileiro terá forte queda. 
Em estudo divulgado pelo Instituto 
de Pesquisas Econômicas Aplicadas 
(Ipea), a recuperação de alguns se-
tores deve-se às medidas adotadas 
pelo governo para a preservação de 
emprego e renda. E, considerando a 
hipótese do início de flexibilização a 
partir do segundo semestre, as esti-
mativas apontam que o PIB deve cair 
cerca de 6% no ano. 
A inflação continua baixa e deve 
continuar assim pelos próximos me-

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

Na zona do Euro, o cenário é alta-
mente desafiador, com severa retra-
ção no setor produtivo. De acordo 
com o índice de gerentes de compras 
(PMI, na sigla em inglês) houve re-
tração de 44,5 pontos em março, para 
33,4 em abril. Menor nível desde o 
início da pesquisa em 1997. Leituras 
abaixo de 50 indicam retração na ati-
vidade produtiva.

i n v e st i m e n to s

ses. A forte retração econômica e do 
mercado de trabalho sugere menor 
demanda e consequentemente me-
nor pressão sobre os preços. De acor-
do com o IBGE, a inflação oficial foi 
de -0,13% no mês de abril e 2,40% no 
acumulado de 12 meses, sendo esta a 
menor dos últimos 21 anos.
A taxa de juros básica da economia 
(Selic) fechou o mês em 3,75%a.a.. 
Há expectativa de agentes de merca-
do de que o Banco Central (BC) efe-
tue cortes, trazendo a taxa para perto 
de 3%a.a. ou até menos, com objetivo 
de estimular a economia.
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Desempenho dos Investimentos - Planos Renda Vitalícia
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É importante ficar atento aos 
cinco pilares do bem-estar.

Diante da necessidade do isolamento social, houve uma mu-
dança brusca no estilo de vida da sociedade. Isso pode tra-
zer doenças oportunistas e crônicas, portanto, é importante 
ficar atento aos cinco pilares do bem-estar: hábito alimentar, 
atividade física, controle do estresse, sono e espiritualidade.

Confira algumas dicas que podem te ajudar a atravessar 
melhor os momentos mais difíceis:

- Hábito alimentar: uma alimentação saudável é capaz de 
prevenir e, até mesmo, reverter doenças. Tenha uma dieta 
variada e rica em frutas, legumes, verduras e grãos, evi-
tando alimentos processados, com muita gordura e açúcar. 
Além de reforçar o sistema imunológico, isso impede a in-
gestão de calorias em excesso enquanto a pessoa está im-
possibilitada de voltar à rotina normal.

- Atividade física: é possível se manter ativo durante um 
período de quarentena. Embora a carga e a intensidade 
sejam amplamente reduzidas, isso não é prejudicial e nem 
fará o seu corpo se desacostumar com o que vem execu-
tando até agora. Faça flexões, agachamentos, abdominais 
e improvise halteres com objetos da casa. A internet possui 
diversos tutoriais sobre como se exercitar sem ir a uma aca-

Confira dicas
para manter 
uma vida 
saudável



Confira dicas
para manter 
uma vida 
saudável
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............................................................................................................................................

demia. Isso ajuda a manter o peso e libera substâncias benéficas ao cérebro, que comprovadamente 
diminuem os efeitos da ansiedade.

- Controle do estresse: é importante reconhecer o estresse do dia a dia e tentar controlá-lo. Quando o 
problema se torna crônico, ou seja, quando a pessoa afetada se torna incapaz de retornar à sua estabili-
dade emocional inicial, ela acaba chegando ao esgotamento (burnout). Isso desencadeia diversas doen-
ças psicossomáticas, como gastrite, colite, síndrome do pânico, diarreia, dores musculares, entre outras.

- Sono: é durante o sono que refazemos toda a bioquímica celular do nosso corpo, por isso, é funda-
mental priorizar a hora de dormir, buscando alcançar um tempo de aproximadamente 7h30 de descan-
so. Além disso, a privação do sono pode resultar em problemas que afetam os hormônios responsá-
veis por regular a fome, fazendo com que ela surja de forma mais exagerada do que o comum.

- Espiritualidade: a espiritualidade também deve ser observada com muita atenção. E isso não está 
relacionado com crenças pessoais ou religião, mas com uma ligação do indivíduo consigo mesmo, 
com seus familiares, com amigos e com o universo. Práticas como meditação, ioga e mindfulness 
podem ajudar nesse sentido.

Com informações do portal Minha Vida.
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Com informações do portal A Escolha Certa.

Como organizar
as finanças pessoais
em tempos de crise?

Equilibrar o orçamento não é algo que acontece da noite para o 
dia. A tranquilidade financeira é construída de maneira sustentá-
vel quando novos hábitos são conquistados gradativamente. Por 
isso, destacamos algumas dicas para você aprimorar os seus e 
enfrentar a crise com a vida financeira mais equilibrada. Confira:

- Conheça seus gastos e ganhos: a primeira coisa a fazer é 
organizar uma planilha com todos os gastos e ganhos. Dessa 
forma, é possível ter uma visão melhor de como o seu dinheiro 
está entrando e saindo. Nosso hotsite conta com diversos tipos 
de planilha. Acesse e confira!

- Gaste menos do que ganha: depois de organizar tudo em 
uma planilha, ficará mais fácil saber como eliminar os gastos su-
pérfluos. Assim, já é possível equilibrar o orçamento para gastar 
menos do que se ganha e passar a ficar com a conta positiva.

- Quite suas dívidas: depois de fazer o levantamento, conhecer 
seus gastos e eliminar os supérfluos, é possível ter um pouco de 
dinheiro em mãos para começar a quitar as dívidas. Entre em 
contato com as empresas e negocie os pagamentos.

- Renegocie: se mesmo com dinheiro em mãos não for possí-
vel pagar todas as contas atrasadas, busque alternativas. Atual-
mente, existem vários programas de renegociação de dívidas e 
eles podem ser a saída para a sua nova vida financeira.

- Crie metas: quando as contas já estiverem equilibradas, comece 
a estabelecer metas. Economizar sem ter objetivos pode tornar o 
caminho mais difícil. Defina prazos e se desafie constantemente!

- Pesquise antes de comprar: isso pode aumentar as chances 
de encontrar preços e condições de pagamento mais favoráveis, 
que significarão alguma economia.

- Reflita antes de assumir uma nova dívida: é fundamental sa-
ber como e quando utilizar o dinheiro. Ao financiar um veículo, por 
exemplo, tenha em mente que outros gastos, como combustível 
e seguro, virão. Avalie se a despesa é realmente necessária e se 
não irá pesar em seu orçamento.

- Tenha uma reserva financeira: mesmo depois de conseguir 
equilibrar o orçamento, é possível que ele seja abalado por al-
gum imprevisto. Para se prevenir, procure ter uma reserva finan-
ceira para utilizar em situações não planejadas.

- Faça uma previsão de despesas: alguns períodos do ano 
possuem acúmulo de despesas, como no início, com matrícula 
escolar, material, IPVA, IPTU... Esteja prevenido para enfrentar 
esses momentos sem se endividar.

- Organize-se e não desista: apesar da organização financeira 
no começo parecer impossível, com o tempo você vai se adaptar 
e suas ações para economizar começarão a ficar mais naturais. 
Alcançar sonhos demora um pouco e exige esforço. Mas, não é 
por isso que você vai desistir deles, não é?

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.

https://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Planilhas
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/
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Você sabia que o site da CBS Previdência (www.cbsprev.com.br) conta com 
uma página exclusiva de perguntas e respostas sobre diversos temas? 

Chamada de “Dúvidas Frequentes”, ela pode ser acessada a partir de um link 
direto na parte inferior da home ou por meio do “Fale Conosco”.

Toda vez que tiver dúvidas ou estiver buscando mais informações sobre estes 
assuntos, acesse o nosso site e verifique se elas já estão disponíveis para 
consulta na página “Dúvidas Frequentes”.

Caso não encontre o que está procurando ou precise de mais informações, 
nossos canais de Relacionamento estão sempre à sua disposição. 

Tire suas dúvidas
consultando o nosso site

Desenvolvida para tirar dúvidas dos participantes de forma simples e 
rápida, a página traz informações sobre os seguintes temas:

- Aposentadoria
- Autopatrocínio
- Portabilidade
- Resgate
- Empréstimo
- Informe de Rendimentos para Declaração de Imposto de Renda

http://www.cbsprev.com.br
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SEGUNDA LIGHT

Arroz integral, salada colorida

e peito de frango grelhado.

R$28
1 pessoa 2 pessoas

R$39

TERÇA MINEIRA

Arroz branco, couve, lombo

grelhado, tutú e bacon frito.

QUINTA ITALIANA

Lasanha bolonhesa ou quatro

queijos ou frango com catupiry.

R$28
1 pessoa 2 pessoas

R$39

QUARTA DA RABADA

Arroz branco, rabada,

agrião e polenta.

R$28
1 pessoa 2 pessoas

R$39

2 pessoas

R$30

SEXTA DA TILÁPIA

Arroz branco, tilápia grelhada,

molho de limão e salada colorida.

1 pessoa

R$21,90

PROMOÇÃO
almoço e jantar

#PEÇABELAVISTA
24 98134-2508 TAKE OUT:

TAMBÉM ESTAMOS NO IFOOD

Leve o sabor do Bela Vista
para a sua casa


