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MENSAGEM DA DIRETORIA 
 
CBS e você: uma relação de confiança  
 
 
Previdência e confiança caminham juntas. Investir no futuro é acreditar que os recursos 
retornarão sob a forma de benefícios e que o tempo será um aliado seguro. Ao longo de mais 
de 50 anos, CBS Previdência mantém uma relação de confiança com seus participantes, pela 
transparência de seus atos e pelo fato de sempre honrar os compromissos assumidos. 
 
Em 2011, a entidade manteve sua Certificação ISO 9001, confirmando a qualidade e 
transparência do seu sistema de gestão e de serviços.  
 
O ano também foi marcado pela classificação da CBS como uma das entidades fechadas de 
previdência complementar mais eficientes do país no gerenciamento de despesas 
administrativas. O estudo feito pela Previc demonstrou nossa preocupação com o controle na 
gestão dos recursos, proporcionando cada vez mais segurança e tranquilidade aos 
participantes. 
 
Todas as realizações registradas neste relatório tiveram como pano de fundo o esforço, a 
colaboração e o comprometimento de uma entidade que se preocupa em garantir tranquilidade 
e segurança futuras a todos os que nela depositam sua confiança e suas economias.  
 
Com a certeza de que cumprimos o nosso papel, mas de que também podemos fazer cada vez 
mais, seguimos para 2012 confiantes de que manteremos a qualidade dos nossos serviços, 
buscando sempre superar as expectativas dos nossos milhares de participantes. 
 
 
 
Diretoria Executiva 
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PERFIL 
 
A Caixa Beneficente dos Empregados da Companhia Siderúrgica Nacional - CBS Previdência é 
uma entidade fechada de previdência complementar sem fins lucrativos, fundada em 17 de 
julho de 1960. 
 
É fechada porque somente os empregados de determinadas empresas, denominadas 
patrocinadores, podem ingressar como participantes. Atualmente, são patrocinadores a 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) - patrocinador principal, a CSN Cimentos, a Congonhas 
Minérios S.A., a Nacional Minérios S.A. (Namisa) e a própria CBS Previdência. 
 
Seu objetivo principal é administrar planos de benefícios de caráter previdenciário, de acordo 
com o estabelecido nos respectivos regulamentos, mediante convênio de adesão firmado com 
seus patrocinadores. 
 
Dessa forma, a CBS Previdência oferece uma renda adicional aos benefícios da Previdência 
Social, ainda que, para isso, não seja obrigatório, em quase todos os tipos de aposentadoria, 
que o participante esteja em benefício pelo referido órgão. Com essa renda adicional, a CBS 
promove maior apoio financeiro e social ao assistido e à sua família, o que se dá tanto na 
aposentadoria quanto em situações imprevistas que podem acontecer ao profissional na ativa, 
como acidente do trabalho, invalidez, doença e morte.  
 
Além disso, a CBS Previdência oferece serviços adicionais, como empréstimos, convênios, 
seguros de vida e de automóvel, visando sempre o bem-estar e a tranquilidade dos seus 
participantes ativos, assistidos e suas famílias. 
 
A entidade é administrada pelos seus três órgãos estatutários: Conselho Deliberativo, 
Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Cada um deles possui atividades específicas, definidas 
no Estatuto da entidade. Os Conselhos Deliberativo e Fiscal são formados por representantes 
dos patrocinadores e dos participantes e assistidos, o que garante total transparência na sua 
gestão. 
 
Quinto fundo de pensão mais antigo do país, a CBS administra atualmente quatro planos de 
benefícios: Plano de 35% da Média Salarial, Plano de Suplementação da Média Salarial, Plano 
Misto de Benefício Suplementar – o Plano Milênio e o CBSPREV Namisa. 
 
Em 31 de dezembro de 2011, a entidade contava com 31.482 participantes, 16.603 ativos, 
9.705 aposentados e 5.174 beneficiários. 
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O fundo de pensão é filiado à Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp) e tem como órgão de fiscalização e de supervisão a Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc), do Ministério da Previdência Social. 
 
Seus gestores participam atualmente de diversas comissões técnicas nacionais e regionais da 
Abrapp, nas áreas jurídica, de relacionamento, atuarial, governança corporativa, comunicação, 
seguridade e contabilidade. Estes fóruns servem não apenas como uma inesgotável fonte de 
aprendizado e de intercâmbio, mas também como verdadeiras vitrines para a exposição das 
boas práticas operacionais e de relacionamento com os participantes. 
 
Em dezembro de 2011, o patrimônio da CBS somava R$ 3,78 bilhões, posicionando-a em 23.º 
lugar no ranking dos investimentos dentre os quase 300 fundos de pensão no Brasil filiados à 
Abrapp. Também segundo ranking daquela associação, a entidade figura entre as 15 maiores 
folhas de pagamento de benefícios, em quantidade de aposentados e beneficiários. 
 
A CBS é certificada pela importante e rigorosa norma internacional ISO 9001, já na versão 
atual, a de 2008, com o escopo "Gestão de Benefícios Previdenciais", estendido em 2009 para 
a sua filial em São Paulo/SP. 
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Organograma da CBS 
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BALANÇO SOCIAL 
Inscrição PREVIC):  01208

CNPJ: 32.500.613/0001-84
Localização: Região: N[  ];  NE [   ];  CO [  ];  SE [X];  S [  ];         (UF): RJ

Tipo/Natureza jurídica: [  ] fundação  [  x  ] sociedade civil sem fins lucrativos?  [   ] outra? ____________________________________________________ 

2011 Relações 2010 Relações
(R$ mil)  % (R$ mil)  %

1. Ativo total 4.164.672.705                                   - 4.027.258.886                    -

2. Carteira de Investimentos 361.811.188                                      100,00% 347.983.225                       100,00%

     2.1 Renda Fixa 306.599.320                                      84,74% 129.396.105                       37,18%

       - Títulos públicos 285.136.079                                      78,81% 109.186.875                       31,38%

       - Títulos privados 20.946.898                                        5,79% 19.407.354                         5,58%

       - Fundos de Investimento (inclui FIDCs) 516.343                                             0,14% 801.875                              0,23%

    2.2 Renda Variável 36.451.172                                        10,07% 201.497.926                       57,90%

    2.3 Operações Estruturadas 0,00% 0,00%

    2.4 Participações Imobiliárias 8.035.193                                          2,22% 7.064.011                           2,03%

    2.5 Operações com Participantes (empréstimos) 10.445.452                               2,9% 9.948.345                    2,9%
    2.6 Outros 280.051                                    0,1% 76.839                         0,0%
3. Patrimônio para cobertura do plano 0,00% 0,00%

4. Compromissos com benefícios (provisões) 311.918.713                                      100,00% 331.625.297                       100,00%

    4.1 concedidos 202.559.359                                      64,94% 217.391.588                       65,55%

    4.2 a conceder 112.759.607                                      36,15% 114.233.709                       34,45%

    4.3 a constituir 0,00% 0,00%

5. Equilíbrio técnico em 31/12 60.020.789                                        19,24% 53.804.276                         1,34%
2011 Distribuição 2010 Distribuição

(R$ mil)  % (R$ mil)  %
Receitas Totais 434.869.361                                      100,00% 379.208.768                       100,00%

a. Contribuições previdenciais 66.575.054                                        15,31% 53.695.358                         14,16%

     - participantes 36.220.420                                        8,33% 30.659.303                         8,09%

     - patrocinadoras 30.354.634                                        6,98% 23.036.054                         6,07%

     - instituidores -                                                     0,00% -                                      0,00%

b. Contribuições extraordinárias1 -                                                     0,00% -                                      0,00%

c. Receitas líquidas de Investimentos 286.211.658                                      65,82% 246.236.209                       64,93%

d. Outras receitas 82.082.649                                        18,88% 79.277.201                         20,91%

2011 Distribuição 2010 Distribuição
(R$ mil)  % (R$ mil)  %

Despesas Totais 261.811.596                                      100,00% 251.574.000                       100,00%

a. Despesas previdenciais 248.028.409                                      94,74% 239.277.020                       95,11%

    - Benefícios de prestação continuada 188.053.345                                      71,83% 178.211.279                       70,84%

    - Benefícios de pagamento único 2.725.378                                          1,04% 2.701.712                           1,07%

    - Outras2 57.249.685                                        21,87% 58.364.029                         23,20%

b. Despesas administrativas 13.783.187                                        5,26% 12.296.980                         4,89%

    - Pessoal e encargos 9.089.815                                          3,47% 7.683.346                           3,05%

    - Treinamento 151.926                                             0,06% 119.876                              0,05%

    - Viagens e etadias 162.961                                             0,06% 148.921                              0,06%

    - Serviços de Terceiros 2.326.650                                          0,89% 2.057.654                           0,82%

    - Despesas Gerais 1.611.611                                          0,62% 1.854.142                           0,74%

    - Depreciação e amortização 297.048                                             0,11% 269.827                              0,11%

    - Outras 143.177                                             0,05% 163.214                              0,06%

   c. Outras despesas (relacionar) 1.307.777                                          0,50% 1.756.888                           0,70%

2011 2010

(R$ mil) (R$ mil)
a. Alimentação 577.719                                             4,19% 421.970                              3,43%

b. Educação 63.081                                               0,46% 4.514                                  0,04%

c. Capacitação e desenvolvimento profissional 151.935                                             1,10% 119.876                              0,97%

d. Previdência complementar 725.180                                             5,26% 225.686                              1,84%

e. Creche ou auxílio-creche 13.172                                               0,10% 15.356                                0,12%

f. Saúde 249.253                                             1,81% 213.718                              1,74%

g. Segurança e medicina no trabalho -                                                     0,00% 10.102                                0,08%

h. Transporte 70.812                                               0,51% 2.306                                  0,02%

i. Bolsas/estágios 131.675                                             0,96% 91.768                                0,75%

j. Outros 563.047                                             4,09% 244.673                              1,99%

Total - Indicadores sociais internos 2.545.874                                          18,47% 1.349.969                           10,98%

1 - Identificação

Nome da instituição: Caixa Beneficente dos Empregados da CSN - CBS PREVIDÊNCIA

  Patrocínio:   Público [  ];   Privado [x  ].
Setor de atividade (segundo atividade da patrocinadora/instituidor rincipal):  Siderurugia

Vinculaçãodos dos planos de benefícios: [  ] patrocinados [ x ] multipatrocinados [  ] instituídos  
Modalidade do(s) plano(s) de benefício? [ x ] Benefício Definido   [   ] Contribuição Definida  [ x ] Contribuição Variável

2 - Situação patrimonial (final de período)

3 - Origem dos recursos

4 - Aplicação dos recursos

5 - Indicadores sociais internos                                       (Ações e 
benefícios para os(as) funcionários(as))

% sobre 
despesas 

administrativas

% sobre despesas 
administrativas

 



RELATÓRIO SOCIAL 2011 
 

 8

[ ] sim, institucionalizada    

7 - Informações Populacionais

a) Nº total de participantes (em dezembro de 2010)

    - ativos
    - assistidos (aposentados)

    - beneficiários de pensão

b) Valor anual dos benefícios pagos (R$ mil)

    - aposentadorias

    - pensões

    - auxíl ios

    - pecúlios

    - outros

8 - Indicadores sobre o corpo funcional

Nº total de empregados(as) ao final do período

Nº de admissões durante o período
Nº de prestadores(as) de serviço

% de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na instituição

% de cargos de chefia ocupados por mulheres

Idade média das mulheres em cargos de chefia

Salário médio das mulheres
Idade média dos homens em cargos de chefia

Salário médio dos homens
Nº de negros(as) que trabalham na instituição

% de cargos de chefia ocupados por negros(as)

Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia

Salário médio dos(as) negros(as)
Nº de brancos(as) que trabalham na instituição

Salário médio dos(as) brancos(as)

Nº de estagiários(as)

Nº de voluntários(as)

Nº portadores(as) necessidades especiais

Salário médio portadores(as) necessidades especiais
9 - Qualificação do corpo funcional

Nº total de empregados

      Nº de doutores(as), mestres e com especialização

      Nº de graduados(as)

      Nº de graduandos(as)

      Nº de pessoas com ensino médio

      Nº de pessoas com ensino fundamental

      Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto

      Nº de pessoas não-alfabet izadas

6 - Contribuição para a sustentabilidade - Investimentos Socialmente 
Responsáveis 2011 2010

a. Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis - saldo em 31/121
-                                                                                   -                                                                    

Empresas: R$ 
Fundos e projetos: R$ 

Empresas: R$ 
Fundos e projetos: R$ 

b. Participação da Carteira de Invetimentos Socialmente Responsáveis no 
total de Investimentos (em relação ao saldo em 31/12).

0,0% 0,0%

Empresas: 
Fundos e projetos: ____%

Empresas: 
Fundos e projetos: ____%

c. A entidade adota critérios de responsabilidade social e ambiental em 
suas decisões de investimento?

[ ] sim, institucionalizada    

[  ] sim, não institucionalizada [  ] sim, não institucionalizada
[ ]em estudo
[ ] não

[ ]em estudo
[ ] não

d. A entidade adota critérios de responsabilidade social e ambiental no 
acompanhamento das empresas, fundos e projetos em que investe?

[ ] sim, institucionalizada    [ ] sim, institucionalizada    

[  ] sim, não institucionalizada [  ] sim, não institucionalizada
[ ]em estudo
[ ] não

[ ]em estudo
[ ] não

e. A entidade participa de organizações / iniciativas internacionais e 
nacionais de critérios de responsabilidade social e ambiental? Quais? 

[  ] PRI ; [  ] CDP [  ] PRI ; [  ] CDP

[  ] Pacto Global / ONU;
[  ] Princípios ABRAPP/Ethos

[  ] Pacto Global / ONU;
[  ] Princípios ABRAPP/Ethos

2011 2010

36.247 30.540

16.194 15.433

14.879 9.888

5.174 5.219

247.964.706                                                                    237.608.265

2.348.957                                                                        2.252.129

57.553.403                                                                      57.144.858

160.566.807                                                                    153.267.482

24.596.722                                                                      22.282.746

2.898.817                                                                        2.661.051

2011 2010

84 78

16 16

67 28

19,00% 23,47%

42 37

6,00% 7,14%

39 41

R$ 3.879 R$ 3.841

43 40

R$ 3.813 R$ 3.551

4 4

0,00% 25,00%

0 50

R$ 3.639 R$ 4.677

80 74

R$ 3.856 R$ 3.670

26 9

0 0

0 0

R$ R$
2011 2010

84 77

0 0
77 64

3 5

4 8

0 0

0 0

0 0  
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Relação entre a maior e a menor remuneração

O processo de admissão de empregados(as) é:

A composição dos conselhos é:

A composição da diretoria é:

10 - Informações relevantes quanto à ética, transparência e 
responsabilidade social 2011 metas 2011

0,09 0,09

 100% por seleção/recrutamento  30% por indicação 70% por seleção/concurso
A entidade desenvolve alguma política ou ação de valorização da 
diversidade em seu quadro funcional?

[  ] sim, institucionalizada    [  ] sim, institucionalizada    
[  ] sim, não institucionalizada    [ x ] não [  ] sim, não institucionalizada    [ x ] não

Se "sim" na questão anterior, qual? [  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual [  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual

[  ] portadores(as) de necessidades especiais [  ] portadores(as) de necessidades especiais

[  ] _______________________ [  ] _______________________
A entidade desenvolve alguma política ou ação de valorização da 
diversidade entre seus participantes?

[  ] sim, institucionalizada    [  ] sim, institucionalizada    
[  ] sim, não institucionalizada    [ x ] não [  ] sim, não institucionalizada    [ x ] não

Se "sim" na questão anterior, qual? [  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual [  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual

[  ] portadores(as) de necessidades especiais [  ] portadores(as) de necessidades especiais

[  ] outros _______________________ [  ] outros _______________________
Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos e de 
responsabilidade social e ambiental:

[  ] não são considerados  [  ] não são considerados  

[x] são sugeridos   [ ] são exigidos [ x ] são sugeridos   [ ] são exigidos
A participação de empregados(as) no planejamento da entidade: [  ] não ocorre     [  ] ocorre em nível de chefia [  ] não ocorre     [  ] ocorre em nível de chefia

[x ] ocorre em todos os níveis [x ] ocorre em todos os níveis
Os processos eleitorais democráticos para escolha da alta direção: [  ] não ocorrem     [  ] ocorrem regularmente [  ] não ocorrem     [  ] ocorrem regularmente

[x  ] só conselheiros [   ] conselheiros e diretores [x  ] só conselheiros [   ] conselheiros e diretores

[  ] 100% patrocinadoras     [x  ] 2/3 patrocinadoras [  ] 100% patrocinadoras     [x  ] 2/3 patrocinadoras

[   paritária  [  ] outra ___________ [   paritária  [  ] outra ___________

[  x] 100% patrocinadoras     [  ] 2/3 patrocinadoras [  x] 100% patrocinadoras     [  ] 2/3 patrocinadoras

[  ] paritária  [  ] outra ___________ [  ] paritária  [  ] outra ___________
A instituição possui Comissão/Conselho de Ética extensivo para: [ x ] empregados e alta direção  [   ] só empregados [ x ] empregados e alta direção  [   ] só empregados

[x  ] todas as ações/ativiaddes [x  ] todas as ações/ativiaddes

[  ] só situações comportamentais [  ] só situações comportamentais
Observações

(1) Modelo elaborado pela Petros  em parceria com o iBase.
(2) Outras despesas previdenciais - resgate de poupança e portabilidade.

 
 
 

INSTITUCIONAL 
 
Autoatendimento: mais facilidade, 24 horas por dia 
 
Um dos objetivos permanentes da CBS Previdência é oferecer aos seus participantes e 
beneficiários um atendimento de excelência, com agilidade, eficácia e segurança. Nesse 
sentido, constantemente a entidade investe em melhorias no sistema de autoatendimento em 
seu site na internet. 
 
Em julho de 2011, foi concluído o projeto de tornar 
a CBS disponível para seus participantes em 
qualquer lugar, 24 horas por dia, por meio da rede 
mundial de computadores. Em uma área exclusiva 
no site – mediante uso de login, senha e tabela 
numérica de senhas – os participantes e 
beneficiários têm acesso a diversos serviços, como 
saldo reserva, dados cadastrais, simulações de 
resgate e de aposentadorias e simulações e 
contratações de empréstimos. 
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Para o funcionamento adequado do autoatendimento, foram adquiridos novos servidores, com 
certificação digital do ambiente de internet. 
Isso trouxe, além de rapidez no acesso às 
informações, diminuição do risco de falhas e 
segurança para evitar vazamento de dados.  
 
Ao ampliar os serviços do autoatendimento da 
internet, a CBS trouxe mais comodidade e 
agilidade para os participantes e beneficiários, 
facilidades mais do que necessárias na vida 
moderna. 
 
 
CBS: modelo de eficiência em gestão administrativa 
 
A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) divulgou estudo sobre a 
eficiência do gerenciamento das despesas administrativas entre as entidades fechadas de 
previdência complementar. O documento apresenta informações contábeis de despesas 
administrativas das entidades, representando uma oportunidade de comparação e verificação 
da atuação dos fundos de pensão brasileiros quanto à qualidade e composição de suas 
despesas. 
 
Para facilitar as comparações e permitir que as entidades de 
portes semelhantes fossem avaliadas entre seus pares, a Previc usou o critério 
do tamanho dos ativos para criar cinco grupos de fundos de pensão. A CBS 
Previdência foi classificada no grupo B, que engloba entidades com ativos entre R$ 2 a R$ 15 
bilhões, ao lado de 34 outros fundos de pensão. 
 
Esse grupo apresentou despesa per capita média de R$ 1.083,48. Isso significa o valor do 
total de despesas administrativas em relação ao total de participantes apurados em base 
anual. Avaliada individualmente, a despesa per capita da CBS é de R$ 402,63, menos da 
metade da média do grupo ao qual pertence. 
 
É importante salientar que as despesas per capita representam um indicador para os gastos 
administrativos por participante, mas que seu custeio é feito pela combinação de recursos de 
patrocinadores, participantes e outras fontes, não havendo qualquer regra de rateio na 
cobertura dessas despesas. 
 
O estudo demonstra a preocupação da CBS Previdência com o controle na gestão dos recursos 
da entidade, o que proporciona segurança e tranquilidade aos seus participantes. 
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Profissionais certificados, eficiência confirmada 
 
Atendendo a Resolução do Conselho Monetário n.° 3792, de setembro de 2009, a CBS 
Previdência iniciou em 2010 o processo de certificação dos profissionais com poderes de 
decisão sobre os investimentos da entidade. 

 
A certificação desses profissionais é um processo de 
aferição de conhecimentos e/ou habilidades, com o 
objetivo de atestar sua competência no exercício do 
cargo ou função. Para realizar essas certificações, a 
CBS elegeu o Instituto de Certificação dos 
Profissionais de Seguridade Social (ICSS), entidade 
reconhecida no mercado por sua competência e 
idoneidade. 

 
Até 2011, dois gerentes, dois diretores e um membro do Conselho Deliberativo foram 
certificados pelo ICSS. Até dezembro de 2014, visando atender a legislação, a CBS planeja 
certificar outros colaboradores com poderes de decisão sobre os investimentos da entidade, 
totalizando 16 profissionais.  
 
A certificação representa o reconhecimento da capacidade de qualificação dos profissionais 
da CBS Previdência. 
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INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS  
 
Recursos garantidores 
 
Os recursos garantidores da CBS – aqueles que asseguram o pagamento de todos os 
benefícios – fecharam o ano em R$ 3,78 bilhões. Isso representa um acréscimo de 4,79% em 
relação ao ano anterior. 
 
A rentabilidade consolidada de todos os investimentos da CBS terminou o ano em 8,30%. O 
segmento de renda fixa rendeu 13,19% e o de renda variável  fechou em   -39,45%. Os 
imóveis tiveram rendimento de 20,57% e o segmento de empréstimos e financiamentos 
fechou o ano com rentabilidade de 18,46%. 
 

 
 
Rendas fixa e variável 
 
Em 2011, os quatro fundos de renda fixa da CBS Previdência tiveram rendimento de 13,20%, 
superando a meta atuarial (11,39%). Isso foi possível porque a entidade adotou a estratégia 
de alocar recursos em títulos públicos NTN-B (títulos do governo atrelados à inflação mais 
cupom de juros). Além disso, o fechamento da curva de juros no Brasil contribuiu para que o 
cenário fosse positivo no segmento de renda fixa. 
 
Apesar de problemas no cenário econômico internacional (com crises deflagradas em diversos 
países europeus) e de dificuldades enfrentadas pelas empresas brasileiras, geradas por 
inflação alta e pela forte concorrência dos produtos importados, advinda da baixa cotação do 
dólar frente ao real, a rentabilidade da carteira de investimentos (renda fixa mais renda 
variável) fechou o ano em 8,30%. O saldo positivo é decorrente da estratégia de 
investimentos da entidade, que alocou 84% dos recursos em renda fixa. 
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Operações com participantes 
 
A carteira de empréstimos disponibilizados aos participantes fechou 2011 em R$ 99,38 
milhões, apresentando rentabilidade anual de 18,46%.  
 
 

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
 
Sider Shopping Center: 100% de locação 
 
Mais uma vez, o Sider Shopping Center confirma sua 
excelente performance, com 100% das lojas locadas 
em 2011. O empreendimento, a cada ano, se fixa na 
condição de maior e melhor shopping da região. 
 
No final de 2011, a South passou a funcionar no 
subsolo, em um espaço de 125 metros quadrados. A 
loja comercializa roupas e acessórios unissex 
voltados para o público jovem. 
 
Aluguel em dia 
 
O índice de inadimplência dos aluguéis em 2011 ficou em 0,21%, um dos mais baixos já 
registrados em 22 anos de funcionamento do shopping.  
 
Um shopping cada vez mais moderno 
 
Em 2011, a CBS finalizou o estudo de viabilidade para a revitalização do Sider Shopping. 
Algumas das reformas apontadas no documento foram colocadas em prática ainda durante o 
ano. Entre elas está a substituição do sistema de abastecimento de energia elétrica do 
empreendimento. Realizada no mês de agosto, a substituição trouxe redução em torno de 18% 
na conta de energia elétrica do empreendimento, além de facilitar o atendimento às demandas 
dos lojistas. 
 
Outra melhoria foi a implantação do sistema de automação do estacionamento.  Previsto para 
funcionar plenamente no início de 2012, o novo sistema é totalmente informatizado, trazendo 
mais praticidade e, consequentemente, mais agilidade no controle da entrada e saída de 
veículos.  
 
Rentabilidade dos investimentos imobiliários 
 
Desde 2006, a rentabilidade dos investimentos imobiliários da CBS Previdência vem 
crescendo a cada ano. Em 2011 não foi diferente: entre janeiro e dezembro, os investimentos 
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em imóveis alcançaram a rentabilidade de 20,57%, superando significativamente a meta 
atuarial do ano, que foi de 11,39% 
 
Em 2012, a expectativa é de que a rentabilidade continue crescendo, uma vez que a redução 
de juros no país contribui para que os investimentos imobiliários sejam cada vez mais 
atrativos. 
 

RELACIONAMENTO 
 
Simples e acessível  
 
Garantir a realização de atendimento diferenciado, no qual excelência na prestação dos 
serviços se associe à simplicidade no relacionamento com seus participantes: este é um dos 
compromissos que CBS Previdência estabelece nas suas diretrizes estratégicas. 
 
Em 2011, dando continuidade às ações de aperfeiçoamento e fortalecimento dos seus canais 
de atendimento, a entidade reestruturou a sua área de relacionamento, condicionando-a para 
o foco exclusivo na busca de soluções que garantam a manutenção da satisfação dos 
participantes da entidade. 
 
A importância do novo modelo da área é traduzida pelo estabelecimento de uma valiosa 
sinergia dos profissionais da CBS com a equipe de recursos humanos das empresas 
patrocinadoras. Isso faz com que o atendimento inicial possa ser oferecido presencialmente 
em todas as unidades e escritórios onde os participantes ativos estão lotados.  
 
Para os participantes assistidos, está sendo possível reduzir o tempo de atendimento nas 
unidades de serviços (atendimento pessoal) e na central de atendimento telefônico. Isso sem 
falar do aperfeiçoamento do canal eletrônico, com a garantia do pronto atendimento às 
demandas.  
 
A remodelagem dos processos internos que envolvem o relacionamento com os participantes é 
outra importante conquista desse novo modelo. Foi possível aperfeiçoar a integração dos 
processos de tal forma que as demandas dos participantes estão sendo resolvidas com maior 
agilidade e precisão. Além disso, a CBS estabeleceu uma “comunicação de relacionamento”, 
cujo objetivo é esclarecer com simplicidade e clareza todas as opções de serviços 
previdenciais que são prestados pela entidade. 
 
Vale destacar que todas essas conquistas foram obtidas sem aumento de custos operacionais. 
 
Compromisso com a qualidade (Índice de Satisfação no Atendimento) 
 
Além da reformulação dos seus métodos de relacionamento, é fundamental que a entidade 
ouça seu participante, o que ele quer e como enxerga a entidade. É por essa razão que existe 
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o Índice de Satisfação no Atendimento (ISA), cujo objetivo é medir a satisfação do 
participante com as práticas de relacionamento adotadas pela entidade.  
 
Essa avaliação é feita de duas maneiras: preenchimento espontâneo de formulários 
disponibilizados nas Unidades de Serviços da CBS e por meio de respostas dadas em 
entrevistas conduzidas pela área de qualidade da entidade.  
 
Em 2011, o ISA alcançou a marca de 94,50%, superando a meta estabelecida para o ano. O 
resultado é ainda mais significante quando o comparamos com os índices de outras entidades 
de previdência complementar, pois demonstra que a CBS possui um dos melhores resultados 
do segmento.  
 
CBS Perto de Você (Programa de Educação Previdenciária e Financeira) 
 

 
Em 2011, a CBS deu continuidade ao seu programa de Educação 
Financeira e Previdenciária, o CBS Perto de Você. Foram 
realizadas dezenas de palestras nas plantas industriais das 
empresas patrocinadoras, em escolas, universidades e 

associações de classe, para um público estimado de três mil pessoas. 
 
A qualidade das palestras do programa é percebida por meio de avaliações feitas pelos 
participantes. O índice geral de satisfação foi de 98% com relação aos temas propostos.  
Além das palestras, outra importante ação do programa foi a exibição de um vídeo com 
conteúdo de educação financeira e previdenciária no circuito interno de televisão do Sider 
Shopping, em Volta Redonda/RJ, durante os meses de maio e junho. A veiculação desse vídeo 
é fruto da parceria da CBS com a BMF&Bovespa, que é reconhecida pela excelência do seu 
programa de educação financeira. 
 
Outra importante atividade do CBS Perto de Você foi a realização do 
concurso de Educação Financeira e Previdenciária, com a participação 
de quase sete mil pessoas. Ao retirarem o kit de acesso às 
funcionalidades do autoatendimento na internet, os participantes e 
beneficiários respondiam a uma pergunta sobre um dos temas do 
programa. 
 
Foram sorteados quatro notebooks no dia 18 de outubro, na sede da CBS. Os premiados foram 
Fábio Barcellos Moraes (CSN Porto Real), Sandro Aurélio Resende Hosken (CSN Volta 
Redonda), Edson Carlos Reis (CSN Volta Redonda) e Carlos Antônio dos Santos (aposentado). 
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Fábio Barcellos Moraes (CSN Porto Real) 
recebe o prêmio de Welida Parreira (CBS) 

 

Cleissy Medeiros entrega o notebook para Sandro 
Aurélio Resende Hosken (CSN Volta Redonda). 

 

 

Edson Carlos Reis (CSN Volta Redonda) recebe 
o prêmio de Silvânia Penido (CBS) 

Rita de Cássia (CBS) entrega o notebook para  
Carlos Antônio dos Santos (aposentado) 

 
“A implantação do autoatendimento na internet foi muito positiva, pois trouxe inúmeras 
facilidades aos participantes. O sistema é fácil de ser usado e contém informações sempre 
atualizadas. Foi mais um benefício da CBS para nós”, destacou Sandro Hosken. 
Para o aposentado Carlos Antônio, a premiação foi mais que especial. “Não tenho muitos 
conhecimentos de informática, então sempre peço ajuda da família. Quando a CBS lançou o 
atendimento telefônico, minha filha foi minha ajudante. Agora, com o sistema na internet, 
quem me auxilia é minha netinha, de 11 anos. Ela me explica onde tenho que clicar, onde acho 
as informações que estou buscando. É a CBS nos aproximando cada vez mais”, garantiu Carlos. 
 
Além de divulgar informações sobre educação financeira e previdenciária aos participantes e 
à comunidade, o programa CBS Perto de Você deixa para a entidade outros importantes 
legados, dentre eles o aperfeiçoamento da capacitação técnica da equipe de atendimento e a 
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melhoria nos processos de negócio e na elaboração de serviços previdenciais. É assim que a 
CBS fica cada vez mais perto de você. 
 
Aposentar ou não? Eis a questão (Programa de Preparação para a Aposentadoria – PPA) 
 
 
Segundo o último censo do IBGE, a expectativa de vida do 
brasileiro tem aumentado a cada ano, chegando a 73,5 anos em 
2010. Ao longo das três últimas décadas, o aumento foi de 10 anos e 
11 meses na expectativa de vida. A população acima de 60 anos 
deverá chegar a 30 milhões em 2020. É um contingente 
significativo de pessoas ainda capazes de continuar a desenvolver 
atividades laborais.  
 
Essa nova realidade tem sido debatida em empresas e instituições, 
que vêm demonstrado interesse em preparar seus profissionais 
para a aposentadoria. Uma preocupação que não se restringe apenas aos aspectos 
burocráticos e previdenciários, pois envolve também a adaptação à nova realidade, o retorno 
desse profissional ao seu cotidiano familiar, a reorganização do trabalho, o aproveitamento do 
tempo mais livre, o cuidado com a saúde e com a qualidade de vida.  
 
É buscando oferecer informação e orientação para que a passagem do período de trabalho 
para o de aposentadoria transcorra de forma mais tranquila que a CBS promove, desde 2008, 
o seu Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA). Além de incentivar a reflexão e a 
conscientização do preparo para a aposentadoria, o PPA estimula a busca e o interesse de 
realizações individuais e coletivas.  
 
Em 2011, a turma do programa contou com 25 pessoas, que participaram de cinco módulos 
realizados entre os meses de abril e novembro. Como forma de incentivar os participantes a 
manterem uma vida ativa e saudável após a aposentadoria, o casal Ronaldo e Maria Aparecida 
Caramez, ambos já aposentados, deram um depoimento emocionante e inspirador. 
 
 

Ronaldo, com 70 anos, é hoje um participante assistido da CBS 
Previdência. Ele faz parte do grupo de sócios-fundadores da entidade 
e lembra com carinho quando decidiu se tornar um participante. 
“Depois de um bate papo com alguns colegas, cheguei à conclusão de 
que desejava um futuro tranquilo e calmo ao lado da minha família e, 
por isso, decidi fazer parte da CBS. Graças a Deus eu estava certo”, 
garantiu Ronaldo. 
 
Em seu depoimento aos participantes, o aposentado revelou que, 

mesmo fora da empresa, leva uma vida ativa e plena. “Nunca quis ficar parado, sem fazer nada. 
Para mim, a aposentadoria não significou o fim e sim o começo. Foi o momento de olhar para 
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frente e não para trás”, afirmou Ronaldo que, ao lado da esposa, administra atualmente um 
negócio próprio. 

 
“Preocupamo-nos em transmitir uma mensagem positiva, pois os 
participantes do PPA lá atrás já pensaram em seu futuro ao aderir à CBS. 
Dizemos a essas pessoas que elas estão no caminho certo e que só basta 
olhar para frente, sem lamentos, para seguir de bem com a vida”, garantiu 
Maria Aparecida.  
 
 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL  
 
CBS junto à comunidade 
 
A CBS Previdência implantou, em 2005, o seu Programa de Responsabilidade Social 
Empresarial. Desde então, a entidade executa projetos que promovem a conscientização de 
seus profissionais e participantes, visando contribuir para a formação de uma sociedade mais 
justa e ambientalmente sustentável. 
 
Uma das atividades desenvolvidas é o programa “CBS Presente na Comunidade”. Desde 2007, 
a entidade mantém parceria com o Centro Social Santa Cecília, que funciona em Volta 
Redonda/RJ. O trabalho é realizado na Creche Comunitária Santa Cecília, que atende 50 
crianças de um ano e oito meses até quatro anos de idade.  
 
Além de realizar, por meio de seu Serviço Social, o processo de seleção das crianças para o 
ingresso na creche, a CBS – em parceria com o Rotary Clube – organizou o curso 
“Aproveitamento Integral de alimentos”, entre os meses de maio e junho de 2011.  
 
Direcionado aos pais e/ou responsáveis pelas crianças, funcionários e voluntários da creche, o 
curso ofereceu, por meio de aulas teóricas e práticas, orientações sobre o melhor 
aproveitamento de alimentos na preparação de pratos triviais. Os participantes receberam 
ainda informações sobre a importância dos alimentos para a melhoria da qualidade de vida, 
com dicas de uma alimentação mais saudável e econômica nos aspectos financeiros e 
ambientais.  
 
Outra ação realizada na Creche Santa Cecília com o apoio da CBS foi o “Encontro com os pais 
e/ou responsáveis”. No dia 6 de outubro, o evento debateu a importância dos pais na formação 
de seus filhos. Foram repassadas, informações com relação aos direitos das crianças 
referentes à paternidade e à maternidade.  
 
Em maio, o “CBS Presente na Comunidade” passou a integrar o programa Redes Comunitárias. 
De iniciativa do SESC Barra Mansa, o programa visa promover o encontro mensal de diversas 
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entidades da região para troca de experiências e organização/realização de atividades 
conjuntas, visando aprimorar os serviços que prestam à comunidade. 
 
Encerrando as atividades do ano, os profissionais da entidade organizaram campanha interna 
para arrecadação e doação de presentes de Natal a pessoas atendidas na APAE Volta 
Redonda.  
 
GESTÃO DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS E QUALIDADE 
  
Novas missão e visão 
 
No mês de agosto, a CBS Previdência realizou o Evento Anual de Planejamento Estratégico, 
que teve como objetivo estabelecer a sua estratégia para o período 2012/2015. Trabalhos 
prévios foram realizados pelos gestores, coordenadores e alguns profissionais convidados, 
para que pudessem ser apresentados e discutidos durante o evento. 
 

 
 
Dentre os trabalhos, destacou-se a análise dos ambientes interno e externo, com os seguintes 
objetivos: 
 
- eliminar os possíveis pontos fracos da entidade associados a ameaças (tendências 
desfavoráveis); 
 
- capitalizar ou explorar as oportunidades nas quais a CBS tem pontos fortes significativos; 
 
- melhorar ou desenvolver possíveis pontos fracos associados a potenciais oportunidades; e 
 
- monitorar os pontos fortes associados a ameaças, para que a entidade não seja surpreendida 
no futuro. 
  
No evento foram também reavaliadas a missão, a visão e os valores da CBS Previdência. Após 
diversas ponderações, a diretoria executiva resolveu alterar, a partir de janeiro de 2012, a 
missão e a visão, que ficaram estabelecidas da seguinte forma: 
 
 
 
 
 

Missão 
Buscar a satisfação dos participantes, assistidos e patrocinadores, por meio da gestão eficaz e 

responsável dos passivos e ativos dos planos de benefícios administrados pela CBS Previdência. 
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Com essas ações, a CBS Previdência demonstra o seu compromisso com a utilização das 
melhores práticas, a fim de alcançar seus objetivos institucionais. 
   
Gestão de Riscos 
  
A CBS Previdência realizou, em julho de 2011, o 7.º Ciclo de Avaliação de Riscos, cujo 
resultado revelou que não há qualquer categoria de risco com resultante acima de 6,28%, o 
que evidencia pouca probabilidade de perdas acentuadas. 
  
No processo de certificação de controles foi evidenciado que, das atividades analisadas: 
 
  

 96,54% estão com controle efetivo 
 1,26% possuem controle parcial 
 1,26% não possuem controle efetivo  
 0,94% dos requisitos de controles analisados foram considerados não aplicáveis. 
 

 
Ainda que os resultados da avaliação e certificação de controles tenham sido excelentes, 
planos de ação foram elaborados para mitigar os riscos apontados nesse ciclo de avaliação. 
  
A apresentação dos resultados da 7.ª Avaliação de Riscos e Controles Internos ao Conselho 
Deliberativo foi realizada pela consultoria RiskOffice. A empresa destacou os ótimos 
resultados obtidos no Gerenciamento de Riscos e Controles Internos da CBS, posicionando-a 
como referência entre as entidades para as quais presta serviços. 
  
 1.ª Auditoria de Manutenção da Recertificação ISO 9001 
  
Em junho de 2011, após a 1.ª auditoria de manutenção realizada pela 
Bureau Veritas Certification (BVQI), a CBS Previdência manteve a 
sua certificação na Norma ISO 9001. Nessa auditoria não foram 
detectadas não-conformidades.  
  
Em sua avaliação, o auditor externo destacou os seguintes pontos: 
 
 sólida organização dos documentos do Sistema de Gestão da 

Qualidade; 
 alto nível de conhecimento e qualificação dos empregados; 
 acompanhamento permanente de treinamento periódico dos 

funcionários nos procedimentos da organização; 
 alto nível de acompanhamento de indicadores; 

Visão 
Ser reconhecida como a melhor administradora de planos de benefícios do país. 
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 desempenho comparado com o mercado a ótimo nível de competitividade; 
 busca permanente de melhoria da satisfação dos clientes com inúmeras iniciativas de 

melhoria contínua; e 
 acompanhamento das reclamações dos participantes.  

  
Esse resultado reflete o comprometimento da alta administração e dos seus profissionais com 
a busca constante pela excelência operacional e melhoria contínua de seus processos. 
 
CRIAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMPLIANCE  
 
Confiança como diferencial 
 
Para qualquer instituição, confiança é um diferencial de mercado. Em geral, as leis buscam 
estabelecer controles e mais transparência. Mas estar em conformidade apenas com a 
legislação não garante um ambiente totalmente confiável. Nesse contexto, destaca-se a 
função de Compliance como de grande importância na proteção e no aprimoramento do valor e 
da reputação corporativa. 
 
Compliance vem do verbo em inglês “to comply”, que significa “cumprir, executar, satisfazer, 
realizar o que lhe foi imposto”. Ou seja, Compliance é o dever de cumprir, estar em 
conformidade e fazer cumprir regulamentos internos e externos, impostos às atividades da 
instituição. 
 
A CBS Previdência implantou sua Assessoria de Compliance em junho de 2011. O propósito da 
área é assistir aos gestores no gerenciamento do risco de Compliance, que pode ser definido 
como o risco de sanções legais ou regulamentares, perdas financeiras ou mesmo perdas de 
reputação decorrentes da falta de cumprimento de disposições legais, regulamentares, 
códigos de ética e conduta etc.  
 
A área também tem por objetivo auxiliar e acompanhar a execução dos trabalhos das 
auditorias internas e externas.      
 
A criação da assessoria reforça o compromisso da CBS em atuar de forma ética e idônea em 
todas as suas atividades, buscando cada vez mais transparência e segurança.  
 
TECNOLOGIA 
 
Economia na conta de telefone 
 
Melhorar o processo de comunicação entre as unidades da CBS Previdência e, 
consequentemente, diminuir os custos operacionais, gerando economia para a entidade. Esse 
foi o objetivo da implantação na CBS de recursos de telefonia IP (telefonia via rede).  
 



RELATÓRIO SOCIAL 2011 
 

 22

Com o novo sistema, as ligações telefônicas são realizadas por meio de computadores, usando 
a estrutura de rede da CBS, o que proporcionou economia de aproximadamente 30% na conta 
mensal de telefonia. 
 
Em 2012, a intenção é implantar um programa de gestão de telefonia, visando aprimorar o 
controle dessas despesas.  
 
Mais segurança  
 
Em outubro de 2011, a CBS Previdência iniciou a implantação de um sistema de gestão de 
serviços na área de Tecnologia da Informação (TI). Denominada SCUA, a nova ferramenta se 
baseia na biblioteca de boas práticas de gerenciamento de serviços de TI - ITIL.  
 

 
 
O planejamento é de que, até março de 2012, o sistema esteja em pleno funcionamento. Além 
da melhoria na gestão dos serviços da área de TI, os benefícios se estendem à implementação 
de ações para garantia da segurança da informação, como criptografia de dados, melhor 
controle dos ativos de TI e a informatização de processos de gestão de outras áreas da 
organização, como as de qualidade e de compliance.   
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CONTABILIDADE 
 
Demonstrações Contábeis 
 
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 

(R$ Mil) 
 

A T I V O 2011 2010 P A S S I V O 2011 2010 

         
DISPONÍVEL 148 382 EXIGÍVEL OPERACIONAL 16.688  17.897  

    Gestão Previdencial 6.552  5.506  
REALIZÁVEL 4.335.107 4.164.197 Gestão Administrativa 9.492  11.880  
Gestão Previdencial 544.768 547.294 Investimentos 644  511  
Gestão Administrativa 825 819      
Investimentos 3.789.514 3.616.084 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 14.625  12.061  

 Ações 191.573 341.067 Gestão Previdencial 7.012  5.701  

 Fundos de Investimento 3.418.206 3.089.441 Gestão Administrativa 6.916  5.609  

 Investimentos Imobiliários 79.378 80.283 Investimentos 697  751  

 Empréstimos 97.881 103.149      
 Financiamentos Imobiliários 1.494 1.306 PATRIMÔNIO SOCIAL 4.304.840  4.135.482  

 Depósitos Judiciais/Recursais 108 5 Patrimônio de Cobertura do Plano 4.009.778  3.854.296  

 Outros Realizáveis 874 833  Provisões Matemáticas 3.429.439  3.316.253  

      Benefícios Concedidos 2.301.495  2.173.916  
PERMANENTE 898 861   Benefícios a Conceder 1.168.638  1.142.337  
Imobilizado 453 398   (-) Provisões Matemáticas a Constituir (40.694)  -  
Intangível 276 130  Equilíbrio Técnico 580.339  538.043  
Diferido 169 333   Resultados Realizados 580.339  538.043  

     Superávit Técnico Acumulado 580.339  538.043  

         
    Fundos 295.062  281.186  

     Fundos Previdenciais 237.113  225.166  

     Fundos Administrativos 47.063  45.289  

     Fundos dos Investimentos 10.886  10.731  

         
TOTAL DO  ATIVO 4.336.153 4.165.440 TOTAL  DO  PASSIVO 4.336.153  4.165.440  

 
 

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2011 E 2010 

(R$ Mil) 
  

DESCRIÇÃO 2011  2010  
Variação 

(%) 

       A) Patrimônio Social - início do exercício 4.135.482  4.010.541  3,12 

 1. Adições 433.809  378.272  14,68 
(+) Contribuições Previdenciais 135.195  121.013  11,72 
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 281.595  242.054  16,34 
(+) Receitas Administrativas 12.248  10.951  11,84 
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa 4.616  4.182  10,38 
(+) Constituição de Fundos de Investimentos 155  72  115,28 

       
 2. Destinações (264.451)  (253.331)  4,39 

(-) Benefícios (248.028)  (237.608)  4,39 
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial (1.333)  (1.669)  (20,13) 
(-) Despesas Administrativas (13.782)  (12.297)  12,08 

 2010 
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(-) Constituiçao de Contingências - Gestão Administrativa (1.308)  (1.757)  (25,55) 

       
 3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2) 169.358  124.941  35,55 

(+/-) Provisões Matemáticas 113.186  197.065  (42,56) 
(+/-) Fundos Previdenciais 11.947  (11.110)  (207,53) 
(+/-) Fundos Administrativos 1.774  1.079  64,41 
(+/-) Fundos dos Investimentos 155  72  115,28 
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício 42.296  (62.165)  (168,04) 

       
 B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3) 4.304.840  4.135.482  4,10 

 
 

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO DE 35% DA 
MÉDIA SALARIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 

 (R$ Mil) 

DESCRIÇÃO 2011  2010  
Variação 

(%) 

       
 A) Ativo Líquido - início do exercício 435.478  434.734  0,17 

 1. Adições 38.093  33.227  14,64 

(+) Contribuições 12.453  12.322  1,06 
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 25.640  20.830  23,09 
(+) Reversão de Contingências - Gestão Previdencial -  75  (100,00) 

       
 2. Destinações (33.401)  (32.483)  2,83 

(-) Benefícios (33.313)  (32.483)  2,56 
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial (88)  -  100,00 

       
 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 4.692  744  530,54 

(+/-) Provisões Matemáticas 609  14.529  (95,81) 
(+/-) Fundos Previdenciais -  (1.480)  (100,00) 
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício 4.083  (12.305)  (133,18) 

       
 B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) 440.170  435.478  1,08 

       
 C) Fundos não previdenciais 17.403  17.069  1,96 

(+/-) Fundos Administrativos 13.642  13.352  2,17 
(+/-) Fundos dos Investimentos 3.761  3.717  1,18 

 
 

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO DE 
SUPLEMENTAÇÃO DA MÉDIA SALARIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 

 (R$ Mil) 

DESCRIÇÃO 2011  2010  
Variação 

(%) 

       
 A) Ativo Líquido - início do exercício 1.979.372  1.930.680  2,52 

 1. Adições 180.804  165.648  9,15 
(+) Contribuições 56.910  55.918  1,77 
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 123.894  109.730  12,91 

       
 2. Destinações (122.420)  (116.956)  4,67 

(-) Benefícios (122.040)  (115.512)  5,65 
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial (380)  (1.444)  (73,71) 

       
 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 58.384  48.692  19,91 

(+/-) Provisões Matemáticas 46.708  80.880  (42,25) 
(+/-) Fundos Previdenciais -  (8.865)  (100,00) 
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício 11.676  (23.323)  (150,06) 

       
 B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) 2.037.756  1.979.372  2,95 
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 C) Fundos não previdenciais 18.651  18.158  2,71 

(+/-) Fundos Administrativos 17.111  16.380  4,46 
(+/-) Fundos dos Investimentos 1.540  1.778  (13,37) 

 
 

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO MISTO DE 
BENEFÍCIO SUPLEMENTAR EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 

 (R$ Mil) 

DESCRIÇÃO 2011  2010  
Variação 

(%) 

       
 A) Ativo Líquido - início do exercício 1.664.612  1.590.257  4,68 

 1. Adições 199.106  165.277  20,47 
(+) Contribuições 67.045  53.782  24,66 
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 132.061  111.495  18,45 

       
 2. Destinações (94.753)  (90.922)  4,21 

(-) Benefícios (92.674)  (89.613)  3,42 
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial (865)  (300)  188,33 
(-) Custeio Administrativo (1.214)  (1.009)  20,32 

       
 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 104.353  74.355  40,34 

(+/-) Provisões Matemáticas 65.869  101.657  (35,20) 
(+/-) Fundos Previdenciais 11.947  (765)  (1.661,70) 
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício 26.537  (26.537)  (200,00) 

       
 B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) 1.768.965  1.664.612  6,27 

       
 C) Fundos não previdenciais 21.895  20.792  5,31 

(+/-) Fundos Administrativos 16.310  15.557  4,84 
(+/-) Fundos dos Investimentos 5.585  5.235  6,68 

 

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA) EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 

(R$ Mil) 

DESCRIÇÃO 2011  2010  
Variação 

(%) 

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 45.289  44.210  2,44 

1. Custeio da Gestão Administrativa 16.864  15.133  11,44 
1.1. Receitas 16.864  15.133  11,44 

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 1.214  1.009  20,32 
Custeio Administrativo dos Investimentos 6.523  5.808  12,31 
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos 144  157  (8,28) 
Receitas Diretas 3.962  3.955  0,18 
Resultado Positivo dos Investimentos 4.616  4.182  10,38 
Outras Receitas 405  22  1.740,91 

      2. Despesas Administrativas (15.090)  (14.054)  7,37 
2.1. Administração Previdencial (8.422)  (8.089)  4,12 

Pessoal e encargos (4.984)  (4.214)  18,27 
Treinamentos/congressos e seminários (91)  (70)  30,00 
Viagens e estadias (90)  (86)  4,65 
Serviços de terceiros (1.082)  (919)  17,74 
Despesas gerais (1.024)  (1.156)  (11,42) 
Depreciações e amortizações (159)  (133)  19,55 
Contingências (901)  (1.382)  (34,80) 
Outras Despesas (91)  (129)  (29,46) 
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2.2. Administração dos Investimentos (6.668)  (5.965)  11,79 
Pessoal e encargos (4.106)  (3.469)  18,36 
Treinamentos/congressos e seminários (60)  (49)  22,45 
Viagens e estadias (73)  (63)  15,87 
Serviços de terceiros (1.245)  (1.139)  9,31 
Despesas gerais (587)  (699)  (16,02) 
Depreciações e amortizações (138)  (137)  0,73 
Contingências (407)  (375)  8,53 
Outras Despesas (52)  (34)  52,94 

      3. Resultado Negativo dos Investimentos -  -  0,00 
4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3) 1.774  1.079  64,41 
5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4) 1.774  1.079  64,41 

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5) 47.063  45.289  3,92 
 
 

Apuração de cotas 
 
Em junho de 2011, a CBS implantou um sistema de apuração de cotas. Este sistema tem como 
objetivo calcular e gerenciar a evolução de cotas patrimoniais, acompanhando tanto o valor da 
cota em períodos regulares quanto a movimentação do estoque de cotas distribuídas pelos 
diversos cotistas.  
 
A implantação desse sistema atendeu a necessidade de informatização do procedimento de 
cálculo da cota e da apuração da rentabilidade dos investimentos, tornando o processo mais 
seguro, transparente e automatizado, além de reduzir riscos. 
 
 

AVALIAÇÕES ATUARIAIS 
 
Manutenção da taxa de carregamento e do subsídio da contribuição de risco do Plano 
Milênio 
 
Com o objetivo de garantir a cobertura das despesas administrativas dos planos de benefício, 
a CBS Previdência adota, desde 2006, a estratégia de capitalizar seu fundo administrativo.  
 
Isso permitiu a redução gradativa da taxa de carregamento do Plano Milênio. Desde 2008, 
esta taxa permanece em 4% das contribuições básicas do patrocinador. Este percentual será 
mantido para 2012. 
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A redução da taxa de administração aumentou o valor líquido (contribuição menos despesa 
administrativa) da contribuição do patrocinador. O resultado foi que o participante teve 
aumentado o seu FGB (Fundo Gerador de Benefício), o que refletiu positivamente no valor do 
seu benefício futuro de aposentadoria. 
 
No que se refere à contribuição de risco do Plano Milênio, devido ao grau de capitalização do 
fundo previdencial para custeio de benefícios de risco, não foi cobrado o custo referencial de 
1,30% (0,65% para participantes e 0,65% para patrocinadores). Em 2012, será mantida a não-
cobrança da contribuição pelo sétimo ano consecutivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELATÓRIO SOCIAL 2011 
 

 28

RECURSOS HUMANOS 
 
Treinamentos 
 
O aprimoramento dos conhecimentos 
gerais e técnicos de sua equipe de 
profissionais continuou a merecer total 
atenção da CBS em 2011. No decorrer do 
ano, foram realizados diversos cursos 
focados em visão sistêmica, que 
contemplaram normas e procedimentos 
ligados a fundos de pensão. Os 
profissionais da entidade também 
participaram de inúmeros cursos técnicos, voltados para o aperfeiçoamento na realização de 
suas atividades. 
 

A meta inicial de 20 horas de treinamento anual 
para cada profissional foi novamente superada 
em 2011. No total, foram realizadas, em média, 
40h53 de treinamento por profissional.  
 
O investimento da CBS no desenvolvimento de 
seus profissionais demonstra o compromisso da 
entidade em melhorar, cada vez mais, os serviços 
prestados aos seus milhares de participantes. 

 
Destaques 2011 
 
Em dezembro de 2011, a CBS Previdência concluiu a sétima edição do “Destaque Profissional”. 
O projeto tem como objetivo identificar e reconhecer os profissionais que se destacaram 
pelo entusiasmo, conhecimento técnico, qualidade dos serviços, bom relacionamento, boa 
comunicação, proatividade e comprometimento em sua área de atuação e em toda a entidade. 
 
Todos os profissionais da CBS, exceto diretores, participam deste projeto na condição de 
eleitores e candidatos. A indicação dos candidatos é feita por meio de uma cédula de votação, 
distribuída para todos os profissionais. A votação é dividida em três etapas no decorrer do 
ano, na qual o eleitor pode reforçar a indicação feita na etapa anterior ou indicar novos 
candidatos. A adoção deste critério de votação provoca a observação constante de candidatos 
e eleitores, garantindo uma escolha acertada. 
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A analista de negócios da Gerência de Tecnologia, Paloma de Souza 
Amorim Pereira, conquistou o terceiro lugar no prêmio, com 797 
pontos. A profissional, que atua na filial São Paulo, trabalha a três 
anos na entidade e é formada em Tecnologia da Informação.  
 
“Não imaginava ser premiada, foi uma grande surpresa. Ser 
considerada destaque foi uma conquista tanto profissional quanto 
pessoal, pois é o reconhecimento de um trabalho bem feito. 
Agradeço aos meus colegas pela indicação”, afirmou Paloma.  
 

Em segundo lugar, ficou o veterano Luiz Carlos Menezes, com 1.137 
pontos. Menezes, como é conhecido, é analista de negócios e conquistou 
em 2010 o terceiro lugar. 
 
 “Ser premiado dois anos consecutivos foi realmente uma grande 
satisfação. Estava de férias, viajando com a família, e meus colegas me 
ligaram para avisar. Novamente, fiquei surpreso e muito feliz. Sei que 
os votos que recebi foram sinceros e refletem minha dedicação ao 
trabalho”, contou Menezes, que trabalha na CBS há 31 anos. 
 

A grande vencedora do Destaque Profissional 2011 foi a assistente de 
relacionamento Rose Mara Dias e Silva. Ela alcançou 1.441 pontos na 
votação e recebeu a premiação às vésperas de se aposentar.  
 
“Fiquei feliz e muito grata a Deus pelo prêmio recebido. Acredito que 
destaques profissionais são todos os profissionais da CBS, que se 
empenham cada vez mais para o crescimento da entidade”, afirmou 
Rose, que depois de 12 anos dedicados à CBS, se aposentou no dia 28 
de dezembro de 2011.  
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CBS EM NÚMEROS  
 
DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES ASSISTIDOS POR IDADE 
 

 
 
 
DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES ATIVOS POR IDADE 
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DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES ASSISTIDOS POR TIPO DE BENEFÍCIO 
 

 
 
 
 
DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS POR PLANO 
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TEMPO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO NA CBS PREVIDÊNCIA 
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Consellho Deliberativo 

 
EFETIVOS 
 
Piedade Mota da Fonseca - Presidente 
Áureo de Araújo Braga 
Carlos Eduardo Senna De Brito 
Enéas Garcia Diniz 
Fernando Elias Vieira Jogaib 
Marcelo Bicalho Behar 
Marcos Rodrigues Themudo Lessa  
Paulo Roberto Gozzi 
Rogério Leme Borges dos Santos 
Silvio José Campos  
 
SUPLENTES 
 
Eduardo da Costa Azevedo 
Luiz Carlos Rosas 
Carmen Silvia Amorim Campos Lima 
Edgard Torres dos Reis Filho 
Alvaro Dutra Ponchio 
Paulo Somlanyi Romeiro 
Alexandra Bandeira de Mello Bichara 
Claudia Maria Sarti 
Daniel Milani Kerbauy 
Carlos Roberto Rodrigues da Silva 
 
Conselho Fiscal 
 
EFETIVOS 
 
Antônio Pedro de Almeida  
Evaldo Lannes Marçulo 
Lucio Iugi Suage 

 
SUPLENTES 

 
Paulo Valentim Guimarães Macedo 
João Lauriano Bernardo 
Daniela Mendes Peçanha 
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