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Cosméticos e líquidos 
podem ser levados 

apenas em embalagens 
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Joias, cartões, e outros 
itens de valor não 

devem estar em malas 
despachadas.

Por motivo de segurança 
internacional, objetos
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não são permitidos na 
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O Relatório Anual 2014 da
CBS Previdência foi o grande 
vencedor da categoria “Organi-
zações Não Empresarias” na 17ª 
edição do Prêmio Abrasca (Asso-
ciação Brasileira das Companhias 
Abertas). A premiação ocorreu no 
dia 26 de novembro no auditório da 
BM&FBOVESPA, em São Paulo. >>

cbs
previdência
conquista 
prêmio
abrasca
de melhor
relatório
anual

R EC O N H ECI M E N TO
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Criado em 1999, o prêmio destaca os melhores relatórios anuais do país a 
partir da avaliação de critérios como clareza, transparência, qualidade e quan-
tidade de informações, projeto gráfico e caráter inovador. No total, o relatório 
da CBS atingiu 94,33 pontos, sendo 100 o máximo possível.
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“Conquistar o Abrasca nos deixou 
extremamente satisfeitos, pois de-
monstra que estamos conseguindo 
atingir o objetivo de apresentar in-
formações de forma cada vez mais 
clara e completa para os nossos 
públicos”, afirma Sergio Martins 
Gouveia, diretor de Administração 
e Seguridade da entidade.

O Relatório Anual 2014 foi total-
mente elaborado pela equipe de 
Comunicação da CBS Previdência e 
contou com depoimentos de parti-
cipantes e informações de todas as 
áreas da entidade. 

“Reunindo criatividade e moderni-
dade, com belas imagens e relevantes 
temas, o Relatório Anual proporcio-
na uma leitura agradável e dinâmica. 

Esse importante e merecido prêmio 
representa o reconhecimento pelo 
brilhante trabalho que vem sendo 
desenvolvido com muita dedicação, 
empenho e profissionalismo pela 
equipe de Comunicação da CBS”, res-
salta Silvânia Vieira Penido, admi-
nistradora da filial de Volta Redonda.

Sergio Martins Gouveia, diretor de Administração
e Seguridade da CBS, destaca a importância 
dessa conquista.
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Eliane Miraglia, consultora em 
estratégias de Comunicação, 
completa: “A equipe da CBS Pre-
vidência tem uma fórmula muito 
autoral para desenvolver o Rela-
tório Anual. A expressão institu-
cional combina habilidade para 
encontrar motes inspiradores com 
recursos textuais e elementos vi-
suais que vão além da abordagem 
humanizada. O resultado é sempre 
inovador e representa um salto de 
criatividade e transparência. Con-
quistar o Prêmio Abrasca mostra 

que o alinhamento interno da CBS 
Previdência com a própria essên-
cia supera todos os demais recur-
sos envolvidos na produção deste 
trabalho que tanto revela sobre a 
gestão institucional de qualidade. 
Toda a sociedade ganha com isso.”

A conquista do Prêmio Abrasca 
reforça ainda o nosso compromis-
so com as boas práticas de gover-
nança. Clique aquiDe reveja o 
nosso Relatório Anual 2014.

O relatório premiado foi totalmente desenvolvido 
pela equipe de Comunicação da CBS, composta 
por Monica Storino e Maísa Rozendo.

http://186.192.129.153/images/relatoriocompleto.pdf
http://186.192.129.153/images/relatoriocompleto.pdf


***

{ CBS em foco  |    }08

c b s  p e rto  d e  vo c ê

Educação 
financeira é 

Educação
financeira
é tema de
diversos
encontros
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Ao longo dos meses de no-
vembro e dezembro, a CBS 
Previdência realizou diver-
sas ações por meio do CBS 
Perto de Você, seu programa 
de educação previdenciária 
e financeira. Sempre com 
o objetivo de compartilhar 
informações e auxiliar as 
pessoas a tomar suas deci-
sões com mais consciência e 
segurança, foram realizados 
encontros em Volta Redonda 
(RJ) com os colaboradores 
das unidades da Fundação 
CSN, com os alunos da 
Escola Técnica Pandiá Caló-
geras – ETPC, com os jovens 
do projeto Garoto Cidadão 
e com os alunos do curso 
Capacitar Hotelaria. Confira 
mais detalhes a seguir. >>



***

{ CBS em foco  |    }10

No dia 05 de novembro, foi mi-
nistrada uma palestra com o tema 
educação financeira para os cola-
boradores das unidades da Fun-
dação CSN. A ação fez parte da 20ª 
SIPAT - Semana Interna de Pre-
venção de Acidentes do Trabalho, 
realizada na Escola Técnica Pandiá 
Calógeras – ETPC, em Volta Re-
donda (RJ). 
A palestra teve duração de 1h30 e 
contou com a presença de, apro-
ximadamente, 20 colaboradores 
da FCSN. Entre os assuntos abor-
dados destacam-se planejamento 
financeiro, sonhos e projetos, peri-
gos do consumismo, endividamen-
to, a importância de poupar, entre 
outros. A apresentação contou 
ainda com a exibição de diversos 
vídeos, o que deixou o encontro 
mais dinâmico e interativo.
Além das dicas e informações, a 
palestra possibilitou também a re-
flexão e a troca de experiências por 
meio de depoimentos dos colabo-
radores que estavam presentes.

Reflexão e troca
de experiências

Piedade Mota acompanhada pelo
Diretor de Administração e Seguridade
da CBS, Sergio Gouveia.

             O tema educação financeira é pouco discutido nas escolas, ou seja, a maioria de nós 

cresce sem conhecer ou debater sobre isso. Embora não tenha aparentemente uma ligação 

com a SIPAT, a Fundação CSN considera o evento ótima oportunidade para promover aos co-

laboradores o acesso ao tema. Isto porque o equilíbrio financeiro está diretamente ligado, en-

tre outros fatores, à qualidade de vida, proporcionando, portanto, mais produtividade, saúde e 

segurança no trabalho”, destaca Heber Araujo, gerente administrativo financeiro da FCSN.

”

c b s  p e rto  d e  vo c ê

Guttemberg Rodrigues, integrante da equipe de Relacio-
namento da CBS, abordou temas como planejamento
e consumismo durante a apresentação.
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Buscando incentivar a reflexão nos jovens, a CBS realizou nos dias 11 e 
12 de novembro duas palestras com foco em educação financeira para 
os alunos do 1º ano do ensino fundamental da Escola Técnica Pandiá 
Calógeras – ETPC, em Volta Redonda (RJ).

Consciência 
no dia a dia

Piedade Mota acompanhada pelo
Diretor de Administração e Seguridade
da CBS, Sergio Gouveia.

c b s  p e rto  d e  vo c ê
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Com duração de aproxima-
damente 1h cada, os dois 
encontros contaram, no total, 
com a participação de mais 
de 70 jovens, com idades 
entre 14 e 15 anos.
Entre os temas abordados 
estavam orçamento familiar, 
consumo consciente, inadim-
plência, a importância de pou-
par e previdência social, além 
de dicas sobre as vantagens e 
os perigos do cartão de crédito 
e do empréstimo pessoal.
As apresentações foram bem 
avaliadas pelos alunos. De 
acordo com a pesquisa de 
satisfação realizada, entre os 
presentes, 30% revelou que 
não tinha conhecimento 
sobre o tema abordado e 94% 
afirmou que vai colocar em 
prática o que aprendeu, sen-
do que 59% pretende fazê-lo 
imediatamente.

             Considero uma ação importante na formação dos 

jovens, pois é uma forma de transmitir um conhecimento 

que muitos não tinham acesso antes da palestra. Conse-

guimos, além de auxilia-los no planejamento de sua renda 

pensando no futuro, faze-los refletir sobre gastos supérflu-

os, ajudando na renda familiar. Buscamos também, dentro 

da realidade de cada um, mostrar como é possível tomar 

decisões financeiras mais conscientes e alcançar seus 

objetivos. Os alunos foram bastante receptivos e participa-

tivos, mostrando interesse em aprender”, avalia Eduarda 

Cristina Santos, integrante da equipe de Relacionamento 

da CBS e responsável por ministrar uma das palestras.

”

Gisele Ferreira, da equipe de Relacionamento da CBS, 
foi responsável por uma das palestras. 

Eduarda Cristina Santos destaca 
a importância de transmitir um 
conhecimento que muitos
não tinham acesso.



No dia 18 de novembro, foi realizada a 
segunda oficina com foco em educação 
financeira para os alunos do Grupo 
Avançado do Garoto Cidadão, proje-
to da Fundação CSN. Esse encontro foi 
uma continuação do trabalho iniciado 
com os jovens em outubro.
Batizada de “De bem com as contas”, a 
oficina começou abordando o resultado 
do desafio que havia sido lançado para os 
alunos no primeiro encontro: anotar em 
uma planilha todos os seus gastos. Quem 
conseguiu, compartilhou com os colegas 
as dificuldades e os benefícios encontra-
dos ao longo do processo.
Além do resultado do desafio, a oficina 
abordou de forma leve e bem humorada 
assuntos como primeiro emprego, como 
colocar os sonhos em prática, planeja-
mento, controle financeiro, endivida-
mento e detalhes sobre Poupança e sobre 
Previdência Complementar, entre outros. 
No final do encontro, que teve duração 
de cerca de 2h30 e contou com a pre-
sença de quase 30 jovens entre 14 e 16 
anos, os alunos se dividiram em dois 
grupos e criaram uma música e uma 
esquete utilizando o que aprenderam 
nas duas oficinas. 
Para encerrar o trabalho realizado, no 
dia 27 de novembro os jovens fizeram 
uma visita ao escritório da CBS em Volta 
Redonda. O objetivo foi que eles pudes-
sem conhecer o funcionamento da en-
tidade e um pouco do dia a dia de cada 
colaborador. Além da visita, a música e 
a esquete criadas na oficina foram apre-
sentadas para os colaboradores e para os 
participantes da CBS que aguardavam 
atendimento naquele horário.

De bem com
as contas
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Entre os temas escolhidos para a música
estavam economia e planejamento.

Ronaldo Paiva, coordenador de Relacionamento, 
apresenta as áreas da CBS para os alunos.

Após a oficina, os alunos criaram uma 
música utilizando o que aprenderam.

c b s  p e rto  d e  vo c ê

Confira
depoimentos 

DOS ALUNOS

SOBRE 
A OFICINA

E SOBRE
A VISITA 
À CBS >>
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Além da música, foi criada também uma 
esquete com o tema educação financeira.

A oficina contou com a participação
de quase 30 jovens entre 14 e 16 anos.

Na visita à CBS, os alunos puderam conhecer 
um pouco do dia a dia de cada colaborador.

A música e a esquete criadas na oficina foram
apresentadas para os colaboradores e para os 
participantes da CBS que aguardavam atendimento.

“Foi ótimo participar da se-
gunda oficina “De bem com 
as contas”. O que aprendi, 
vou levar para a vida toda”.

Patrick Sheyder, 16 anos

“Participar da segunda oficina foi importan-
tíssimo, afinal, nos deu a chance de relatar 
aos profissionais como foi colocar em práti-
ca durante quase um mês  os conhecimen-
tos passados por eles na primeira oficina. 
A oportunidade de adquirir educação
financeira está sendo muito interessante, 
já que muitos de nós não sabíamos como 
lidar e administrar ganhos e gastos”.

Thálisson Nazário, 15 anos

“Para mim, participar foi ad-
quirir conhecimento e apren-
dizado sobre como adminis-
trar o dinheiro no dia a dia”.
Isabelle Veloso, 16 anos

“Foi muito importante para mim visitar 

a CBS de Volta Redonda, pois saber 

sobre o funcionamento e o trabalho

desenvolvido lá ampliou meu conheci-

mento sobre um contexto empresarial.  

Levo esse aprendizado comigo”.

Émily Alcantara Ramos, 15 anos

c b s  p e rto  d e  vo c ê



Conhecimento
para colocar
em prática

A CBS Previdência ministrou, no dia 24 de novembro, duas palestras 
sobre educação financeira para os alunos do curso Capacitar Hote-
laria, realizado no Hotel-Escola Bela Vista, em Volta Redonda (RJ). 
Essa foi mais uma das ações feitas em parceria com a Fundação CSN.
As apresentações foram realizadas no período da manhã e da tarde 
e contaram, no total, com a participação de mais de 30 alunos com 
idades entre 16 e 29 anos.
Com duração de 1h cada, os encontros incentivaram os jovens a refletir 
sobre temas como sonhos e projetos, planejamento, controle financeiro, 
consumismo, endividamento, a importância de poupar, entre outros.

Ao longo da palestra, Guttemberg Rodrigues, da equipe 
de Relacionamento da CBS, incentivou a participação 
dos alunos por meio de perguntas e de depoimentos. 
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              Ações como essas semeiam o conhe-

cimento sobre educação financeira e previ-

denciária em jovens e adolescentes ainda em 

formação para a vida laboral, gerando neles o 

interesse pelo tema e a vontade imediata de 

aplica-lo em sua vida, além de se tornarem 

multiplicadores para seus amigos e familiares. 

A receptividade dos alunos foi muito positiva e 

participativa”, afirma Guttemberg.

As apresentações contaram ainda 
com a exibição de vídeos sobre 
temas variados, o que as deixou 
mais divertidas e incentivou a 
participação dos jovens por meio 
de perguntas e depoimentos.
Guttemberg Rodrigues, integran-
te da equipe de Relacionamento 
da CBS e responsável por minis-
trar as palestras, destaca a impor-
tância desse tipo de encontro.

O retorno sobre as palestras foi muito bom. Dos alunos que responderam a pesquisa 
de satisfação, 64% não tinha conhecimento sobre o tema educação financeira e 100% 
pretende aplicar no seu dia a dia o que aprendeu.

c b s  p e rto  d e  vo c ê

”
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Conheça o hot site
do CBS Perto de Você

n ovo  ca n a l  pa r a  vo c ê n ovo  ca n a l  pa r a  vo c ê

Desde o dia 29 de dezembro, está no 
ar o novo hot site do CBS Perto de 
Você, nosso programa de educação 
previdenciária e financeira. Com 
temas variados, o portal tem o obje-
tivo de disponibilizar para os nossos 
públicos mais conteúdos de forma 
simples e atrativa. 
No novo hot site você encontra 
informações sobre consumo, inves-
timentos, previdência complemen-
tar, crédito, cartilhas, vídeos, dicas 
de leitura, entre outros assuntos. 
Além disso, é possível conhecer 
mais detalhes sobre o CBS Perto de 
Você, as ações que são feitas e todo 
o histórico do programa.>>
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Conheça o hot site
do CBS Perto de Você
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Para quem busca uma forma de 
controlar melhor os gastos, o portal 
disponibiliza também cinco tipos de 
planilhas de orçamento, direcionadas 
para a família, para os estudantes, 
para os aposentados, entre outros. 
Confira e veja qual se encaixa me-
lhor no seu dia a dia.
 O novo hot site conta ainda com 
diversas dicas e notícias sobre temas 
variados e com depoimentos de par-
ticipantes da CBS. Se você também 
quer fazer parte do portal, entre no 
item “Multimídia” de “Aprenda mais” 
e envie o seu depoimento para nós. 
E, se você quiser testar como andam 
os seus hábitos, não deixe de parti-
cipar do nosso quiz. Com três temas 
diferentes, a brincadeira permite des-
cobrir qual é o seu perfil a partir das 
respostas escolhidas. Faça o teste! 
Para conhecer o novo hot site de 
educação previdenciária e financeira 
da CBS, basta acessar o site da enti-
dade (www.cbsprev.com.br) ou 
clicar aqui.D

http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/
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Iniciativa da CBS 
Previdência recebe 
Selo ENEF O ciclo de palestras “Educação 

Financeira para todos”, realizado 
pela CBS Previdência por meio 
do CBS Perto de Você, foi uma 
das iniciativas de educação fi-

nanceira contempladas com o Selo ENEF (Estratégia 
Nacional de Educação Financeira), concedido pelo 
Comitê Nacional de Educação Financeira – CONEF. 
O objetivo do selo é reconhecer e dar visibilidade às 
iniciativas que fortalecem os objetivos da Estratégia 
Nacional de Educação Financeira, que são: promo-
ver a educação financeira e previdenciária e contri-
buir para o fortalecimento da cidadania, a eficiência 
e solidez do sistema financeiro nacional e a tomada 
de decisões conscientes por parte dos cidadãos.
“Por meio do seu ciclo de palestras, a CBS busca 
passar informações que possam contribuir para a 
reflexão e para a tomada de decisões de forma mais 
consciente no dia a dia e no futuro, incentivando os 
participantes a fazerem seu planejamento financeiro 
e a desenvolverem uma relação mais equilibrada 
com o dinheiro. A conquista do Selo ENEF para esta 
ação demonstra que estamos no caminho certo”, 
afirma Sergio Martins Gouveia, diretor de Admi-
nistração e Seguridade da entidade.



***

{ CBS em foco  |    }21

c e rt i f icaç ão

O clico de palestras “Educação financeira para 
todos” tem como público-alvo os mais de 34 mil 
participantes da entidade e a sociedade em geral. 
Para aumentar a abrangência da iniciativa, em 
outubro de 2014 foi firmada uma parceria com 
a Fundação CSN, o que permitiu que os encon-
tros passassem a ser oferecidos também para 
os funcionários da fundação, para os alunos 
do projeto Garoto Cidadão, para os alunos do 
curso Capacitar Hotelaria, em Volta Redonda 
(RJ), e para os alunos da Escola Técnica Pandiá 
Calógeras – ETPC, em Volta Redonda, e do 
Centro de Educação Tecnológica – CET, em 
Congonhas (MG).
Os assuntos e formatos das apresentações são 
desenvolvidos de acordo com o público-alvo e 
com a sua faixa etária e os temas abordados são 
renovados a cada ano, de acordo com o resulta-
do de uma pesquisa sobre temas relevantes feita 
com os participantes da entidade. 
Caso tenha interesse em agendar um encon-
tro no seu local de trabalho, converse com 
o seu gerente, que deverá entrar em contato 
conosco para fazer a solicitação pelo e-mail 
cbsatendimento@cbsprev.com.br.
O clico de palestras “Educação financeira 
para todos” foi contemplado com o Selo 
ENEF juntamente com outras 31 ações. 
A CBS passou a utilizar o selo a partir de 
janeiro e sua validade é de 4 anos.
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No nosso último encontro demos 
início às explicações sobre a mo-
dalidade de investimentos cha-
mada Renda Fixa. Explicamos 
que os títulos de Renda Fixa são 
como empréstimos concedidos a 
uma contraparte, onde o inves-
tidor entrega o dinheiro para o 
tomador do crédito (que podem 
ser Governos ou Empresas), 
determinando um prazo para a 
devolução do dinheiro acrescido 
de juros. Mostramos a diferen-
ça entre juros pós e pré-fixados, 
abordando as duas modalidades 
de investimentos mais seguras 
em nosso país: os Títulos Públicos 
e a Poupança.  Pois bem... hoje 
trataremos dos títulos de Renda 
Fixa emitidos pelas empresas e 
pelos bancos. Ao final, juntando 
nossa matéria passada a esta, 
teremos abordado as alternativas 
de investimentos em Renda Fixa 
mais presentes em nosso cotidia-
no e você será capaz de discutir 
melhor este assunto seja com seus 
amigos ou quando o gerente da 
sua conta for lhe propor algum 
investimento. Então, vamos lá...

Os bancos emitem alguns pro-
dutos bem acessíveis aos investi-
dores, inclusive, para as pessoas 
físicas. Isso porque eles estão 
sempre em busca de captação 
de dinheiro para que possam 
emprestar para outros atores. 
São os bancos que fazem esta 
intermediação entre os agentes 
que têm dinheiro para investir e 
os agentes que precisam tomar 
dinheiro emprestado. Assim, 
grande parte do lucro dos ban-
cos vem desta intermediação 
entre esses agentes, uma vez que 
o banco capta dinheiro a uma 
taxa de juros mais baixa do que 
a taxa de juros que cobra quan-
do empresta o dinheiro para o 
tomador de crédito. É isso que 
chamamos de “spread” bancário. 
Vejamos alguns produtos que 
os bancos emitem para atrair o 
dinheiro dos investidores:

LCI (Letra de Crédito Imobili-
ário) / LCA (Letra de Crédito 
Agrícola) = são títulos bancá-
rios que servem para conceder 
crédito à agricultura (LCA) ou à 

aquisição de imóveis (LCI), logo, 
a dívida é do banco! Caso o ban-
co decrete falência, a garantia 
da operação será o crédito final 
que ele concedeu à agricultura e 
à aquisição de imóveis. É o que 
chamamos de lastro. Na ponta 
final, quem estará devendo di-
nheiro a você será o tomador de 
empréstimo no banco. 

aPontos fortes: não pagam IR, 
não pagam taxa de administra-
ção e, geralmente, têm remune-
ração atrelada à SELIC. Também 
são garantidos pelo Fundo Ga-
rantidor de Crédito (FGC) até 
o limite de R$ 250.000,00 por 
banco (este limite contempla 
todas as outras aplicações no 
mesmo banco). 

aPonto fraco: usualmente são 
oferecidos a clientes com maior 
disponibilidade de recursos para 
investir, algo superior a R$ 10.000 
/ R$ 30.000. 

aDica: considere trocar parte 
de seu investimento da Poupan-

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 }

Procure sempre verificar se o prazo
de vencimento do investimento
escolhido coincide com a suas 
necessidades.

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

Por Flávia Dias

Modalidade de
Investimentos:
Renda Fixa - Títulos 
Privados }

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

ça por este produto, afinal, atual-
mente, a Poupança tem remune-
ração de 8% a.a., enquanto estes 
produtos podem chegar a ter 
mais de 11% a.a. e, de preferên-
cia, diversifique os bancos! Ou 
escolha um grande banco com 
chances remotas de falência. 

aAtenção: procure verificar se 
o prazo de vencimento do inves-
timento coincide com a suas ne-
cessidades e, caso seja necessário 
um resgate antes do vencimento, 
se existiria alguma penalidade.

Certificado de Depósito Ban-
cário (CDB) ou Letra Finan-
ceira (LF) = também são títulos 
bancários, porém, têm o incon-
veniente de pagar IR regressivo. 
Por outro lado, a necessidade 
de recursos é menor do que 
a LCA. Também entram na 
garantida de R$ 250.000 do 
FGC. Os CDBs têm prazos de 
até 1 ano, enquanto as LFs têm 
prazos superiores à 1 ano. 

aDica: prefira a LCA/LCI aos 
CDB/LFs, a não ser que não haja 
opção ou que a taxa do CDB seja 
tão alta que seja capaz de com-
pensar o que você pagará em IR. 

aAtenção: geralmente, estes 
produtos têm prazo de venci-
mento estabelecido e não têm 
liquidez diária. 

Além dos bancos, as grandes 
empresas também costumam 
emitir títulos para captação de 
dinheiro, assim elas podem ter 
recursos para financiar suas 
operações e realizar os investi-
mentos necessários para o cres-

cimento da empresa, tais como 
compra de máquinas e equipa-
mentos, construção de novas 
plantas de fabricação, compra de 
imóveis e por aí vai. Os títulos 
que elas emitem são conhecidos 
como Debêntures. Vejamos um 
pouquinho sobre este assunto...

Debêntures = títulos emitidos 
por empresas não financeiras, 
como Petrobras, Vale, Ambev e 
outras de grande porte. O deve-
dor final é a empresa emissora 
da dívida. Geralmente, estes 
títulos estão disponíveis para 
compra por meio de corretoras 
e, dificilmente, seu gerente de 
banco irá lhe fazer uma oferta 
desta, porém, é importante saber 
que existe esta modalidade. É 
um produto voltado para investi-
mentos iniciais altos, geralmente, 
acima de R$ 10.000,00. Podem 
ser pré-fixadas ou pós-fixadas e, 
como todo título de Renda Fixa, 
têm prazo de vencimento. Como 
o mercado secundário no Brasil 
ainda é fraco, dizemos que são 
títulos que não têm liquidez, 
pois, em caso de urgência, pode-
mos não conseguir compradores 
antes do prazo de vencimento. 

aDica: o Governo Federal 
tem incentivado as empresas a 
tomarem crédito direto com os 
investidores, por isso, criou as 
debêntures incentivadas volta-
das para financiar projetos de 
infraestrutura. Estas debêntures 
não pagam IR, enquanto todas 
as outras pagam IR regressivo.
Outra dica: você, como pessoa 
física, pode até não comprar es-
tes títulos, porém, fique de olho 
na qualidade das empresas que 

estiverem dentro do fundo de 
investimento que você aplica!

Aproveitando, sabemos que mui-
tos brasileiros gostam de aplicar 
seus recursos através de Fundos 
de Investimentos. Esses fundos 
são grupos de pessoas, chamadas 
de cotistas, que entregam seu 
dinheiro para um gestor fazer 
a compra dos títulos em nome 
deles. É como um clube. O mais 
importante, neste momento, 
é entender que todos os ativos 
financeiros que forem comprados 
pelo fundo pertencerão a todos 
os investidores do mesmo, logo, 
fique atento aos ativos financeiros 
que existem dentro desses fun-
dos. Afinal, depois dessas nossas 
conversas, você será capaz de 
entender melhor os riscos dos 
principais títulos de Renda Fixa. 
Mas, abordaremos os Fundos de 
Investimentos mais para a frente, 
pois, primeiro, precisamos falar 
sobre uma outra modalidade de 
investimento importante: a Ren-
da Variável.... Mas este assunto 
ficará para o nosso próximo 
encontro, ok? A princípio, posso 
dizer que eles são muito mais 
arriscados do que os Investimen-
tos em Renda Fixa porque não 
conhecemos a rentabilidade que 
teremos, apenas a projetamos.

Abraços e até lá!
Flávia Dias.

i n v e st i m e n to  e m  pau ta
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RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENTABILIDADE DOS RECURSOS
GARANTIDORES PREVIDENCIÁRIOS
Acumulado 2015*

19,76%

12,84%

9,05%
11,53%

GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO
DA CARTEIRA DOS PLANOS
Em milhões de R$ / novembro 2015

Plano Suplementação
da Média Salarial

4,87
68,94 25,721%
3% 1%

1.788,55
95%

Plano 35% da Média Salarial

352,21
93%

14,95 7,101%
4% 2%

1,98

Plano Milênio

118,70
81,86 66,925%
4% 3%

1.895,50
88%

RENTABILIDADE ACUMULADA DOS PLANOS
* A rentabilidade acumulada contempla os meses de janeiro a novembro.
** Rentabilidade líquida.
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DESEMPENHO
DOS INVESTIMENTOS
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Os últimos meses de 2015 foram mar-
cados por grande expectativa acerca da 
divulgação dos dados da economia nor-
te-americana, principalmente sobre o 
desempenho do mercado de trabalho. 
Os números divulgados mostraram 
bom desempenho da economia e re-
forçaram a expectativa de que o FED 
(Banco Central Americano) elevaria as 
taxas de juros. Fato que se confirmou 
no final do ano de 2015, quando houve 
elevação de 0,25 p.p., saindo de 0,25% 
para 0,50% a.a..
Analistas de mercado acreditam que os 
EUA podem apresentar bom desempe-
nho econômico no longo prazo, o que 

No Brasil, o cenário econômico 
piorou nos últimos meses e se mos-
trou bastante desafiador devido à 
constante desaceleração da ativida-
de econômica. Um reflexo disso é a 
crescente taxa de desemprego que 
preocupa o governo. Dados divul-
gados pelo IBGE mostram taxa de 
desemprego em 7,5% da população 
economicamente ativa, sendo que só 
em novembro foram fechados mais 
de 130 mil postos formais de traba-
lho. Junto a isso, temos uma inflação 
insistentemente alta. 
O último dado oficial aponta IPCA 
de 10,48% no acumulado de doze 
meses até novembro. Para tentar 
conter a inflação, o BC tem aumen-

pode sustentar a expectativa de que o 
FED continue elevando gradativamen-
te as taxas de juros. 
Enquanto isso, na China a economia 
mostrou queda ao longo do ano, mesmo 
com o governo usando vários mecanis-
mos de estímulo. As baixas taxas de em-
préstimos para concessão de crédito e a 
diminuição da taxa de depósitos com-
pulsórios dos bancos foram algumas 
delas. Ainda assim, estas medidas pa-
receram não ter surtido efeito e, ao que 
tudo indica, mais estímulos deverão ser 
implementados pelo governo.
A queda no consumo interno chinês afe-
tou diretamente as importações daquele 

tado a taxa básica de juros (SELIC), 
que está hoje em 14,25% a.a.. 
No campo político continuam as 
grandes tensões. O governo mostra 
muita dificuldade em sua articulação 
política e isso tem dificultado bas-
tante a aprovação, no Congresso Na-
cional, dos principais projetos para 
implementação do ajuste fiscal. Os 
rumores que já circulavam no merca-
do de que haveria troca no comando 
do Ministério da Fazenda foram, en-
fim, confirmados. Joaquim Levy foi 
substituído por Nelson Barbosa, que 
assumiu a pasta no final de 2015.
O novo ministro é conhecido por 
seu viés desenvolvimentista, o opos-
to de seu antecessor. Isto tem gerado 

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

país, causando impacto nos preços in-
ternacionais das commodities. Os pre-
ços internacionais tiveram expressivas 
baixas e afetaram empresas exportado-
ras ao redor do mundo. 
Na Europa, a Eurostat (agência de esta-
tística da União Europeia) revisou a in-
flação de novembro para cima, ficando 
em 0,2%, acima do mês de outubro. Este 
dado sugere que o BCE (Banco Central 
Europeu) pode adotar outras medidas 
de incentivo para estimular a economia. 
Já há algum tempo o BCE vem tentando 
estímulos como forma de aquecer a eco-
nomia europeia.

incertezas sobre a continuidade dos 
projetos de ajuste fiscal, necessário 
para colocar em ordem as contas do 
governo e tentar controlar a crescen-
te dívida pública. 
O cenário é de insegurança  e o real 
se desvalorizou frente ao dólar, fa-
vorecendo a balança comercial, pois 
melhora a competitividade dos pro-
dutos exportados. Por outro lado 
pressiona a inflação uma vez que en-
carece os importados. 

i n v e st i m e n to s



***

{ CBS em foco  |    }26

Confira dicas para aproveitar
a estação sem preocupações

Na estação mais quente do ano, as atividades externas 

aumentam devido ao clima favorável, principalmente 

entre as crianças, que ainda contam com o período das 

férias escolares. Por isso, nessa época, os cuidados 

com a exposição ao sol são ainda mais indispensáveis 

à saúde. Além disso, o calor excessivo aumenta a eva-

poração da água do organismo, o que pede maior aten-

ção em relação à hidratação. Para aproveitar o melhor 

da temporada sem preocupações, é importante ficar 

atento às orientações de especialistas, especialmente 

quando se tratam de passeios ao ar livre, como praia, 

piscina, clubes e parques. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), 

os danos causados à pele no verão, como ressecamento 

e queimadura, são resultado do contato direto com os 

raios solares sem proteção. Outra incidência mais grave 

é o câncer de pele. Para evitar esses problemas, a SBD 

recomenda o uso de protetor solar com fator de proteção 

mínimo de 30 ou mais, de acordo com as particularida-

des, como pele muito sensível ao sol. Para casos assim, 

é fundamental consultar um dermatologista. 

Outro aspecto importante está relacionado à aplicação e 

à reaplicação do produto, que, de acordo com o Consen-

Cuidados com 
a pele no verão

dicas  d e  sa ú d e

Proteção solar
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dicas  d e  sa ú d e

so Brasileiro de Fotoproteção, deve ser feita 15 minutos 

antes da exposição solar; a reaplicação, de acordo com 

a SBD, deve ser realizada no tempo mínimo de duas 

horas. Porém, há casos específicos em que esse perío-

do pode ser alterado a pedido do dermatologista. 

Quando o assunto é hidratação, a SBD orienta a inges-

tão de, pelo menos, 1 litro e meio de água. Para deixar 

o cardápio do verão mais saboroso e nutritivo, as fru-

tas que contêm água na composição, como melancia, 

kiwi e laranja, são ótimas opções que também ajudam 

a manter o corpo hidratado. 

Poucos sabem, mas o contato excessivo com a água, 

assim como com o calor, também causa desidratação 

na pele. Isso significa que o aumento no número de ba-

nhos e o tempo na piscina para se refrescar nos dias 

mais quentes merecem consideração. 

Parque aquático com piscinas 
olímpica, infantil e aquecida

No Recreio, os dias quentes podem ser 
aproveitados com muito lazer e diversão. 
Além das piscinas olímpica, infantil e aque-
cida, o Recreio conta com quadra de areia, 
quadra de tênis, playground, campo de 
futebol society e muito mais! Até quando o 
tempo estiver ameno, a piscina aquecida é 
ótima opção para curtir a estação.
 A boa notícia para os sócios é o benefício 
estendido, em que o titular pode incluir pais 
e irmãos como dependentes; titular casado 
pode incluir pais e sogros.

Para mais informações: 
(24) 3343-4431 ou (24) 3343-4297
E-mail de contato: recreio@csn.com.br

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

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

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

Aproveite o melhor
do verão no recreio

Hidratação
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Fechar o mês no azul não tem sido uma tarefa fácil nesses tempos de 
desemprego e inflação em alta. Muitas vezes, para conseguir pagar to-
das as contas é preciso recorrer ao cheque especial ou ao empréstimo, 
e, quando nos damos conta, já estamos atolados em dívidas.
Quando isso acontece, uma saída é tentar negociar essas dívidas. 
Muitas instituições estão abertas para fazer a renegociação, porém, 
para obter um bom resultado, é preciso organizar o seu orçamento 
e ser franco sobre o quanto você realmente pode separar por mês 
para esses pagamentos.
Outra dica é tentar fazer a renegociação assim que você perceber 
que não tem mais como arcar com a quantia combinada. Dessa for-
ma, será possível evitar que as taxas de juros e eventuais multas 
tornem a dívida ainda maior.
Além disso, avalie de perto as suas despesas e busque cortar gastos su-
pérfluos. Assim, você irá conseguir recursos para se livrar da dívida mais 
rapidamente. Lembre-se também de ganhos extras, que podem ajudar 
bastante na hora de limpar o seu nome.
Por último, fique de olho nos feirões que acontecem eventualmente. A 
Serasa organiza Feirões Online e para participar basta entrar no site 
e preencher um cadastro. Caso o seu credor não participe de feirões 
e você esteja com dificuldade para contata-lo, peça auxílio ao Procon, 
que ajuda a reunir ambas as partes para iniciar a negociação.

e d u caç ão  f i n a n c e i r a

Renegocie suas dívidas

Com informações do portal Meu Bolso em Dia

]
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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

A Assessoria de Compliance da CBS Previdência é responsável por assegurar a conformidade 

legal e operacional das operações realizadas na entidade, contribuindo para o fortalecimento e o 

funcionamento do sistema de controles internos. 

Anualmente, a Assessoria de Compliance estabelece o seu Programa de Testes, no qual é 

definida a amostragem a ser realizada mensalmente nos diversos processos da CBS. Es-

tes testes têm a finalidade de comprovar e evidenciar se as aprovações eletrônicas ou em 

documentos são realizadas pelos profissionais autorizados e dentro dos limites de valores 

estabelecidos na Norma de Alçadas e Competências da entidade. 

Dessa forma, a CBS Previdência demonstra cada vez mais o seu comprometimento com as 

boas práticas de governança.

Assessoria de Compliance: 
ética e controles internos

Assessoria de Compliance: 
ética e controles internos

]
a

a

a

a

Monitoramento de todas as operações de investimentos (Mobiliário, 
Imobiliário e Operações com Participantes);

Acompanhamento da Agenda de Obrigações, que contém os prazos de 
todas as obrigações legais e internas a serem cumpridas pela CBS;

Divulgação e acompanhamento da aplicação de novas legislações aplicáveis;

Acompanhamento dos eventos de auditoria e fiscalização aos quais 
a entidade seja submetida.

DM
Entre as funções da assessoria destacamos:




