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C B S  P E RTO  D E  VO C Ê

Foram realizados, no dia 27 de junho, dois encontros focados em educação finan-
ceira e previdenciária com os alunos do curso Capacitar Hotelaria, realizado no 
Hotel-Escola Bela Vista, em Volta Redonda (RJ). Ambos fizeram parte da iniciativa 
ciclo de palestras “Educação Financeira para todos”, do programa CBS Perto de 
Você, e foram feitos em parceria com a Fundação CSN. >>

CBS ministra
palestras

para alunos
do Capacitar 

Hotelaria

C B S  P E RTO  D E  VO C Ê
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C B S  P E RTO  D E  VO C Ê

As apresentações buscaram incentivar a re-
flexão dos alunos em relação a temas como 
planejamento financeiro, controle orçamentá-
rio, consumismo, endividamento, o perigo dos 
juros, a importância de poupar e de usar com 
consciência o cartão de crédito, noções de pre-
vidência, entre outros.
Além disso, com o objetivo de deixar os en-
contros mais descontraídos, foram exibidos 
vídeos e compartilhadas algumas dicas sobre 
como economizar nas contas alterando pe-
quenos hábitos do dia a dia.
Com duração de aproximadamente 1h30 cada, 
as duas apresentações contaram, no total, com 
a participação de quase 40 jovens, com idades 
entre 16 e 29 anos.
Guttemberg Rodrigues, integrante da equipe de 
Relacionamento da CBS e responsável por mi-
nistrar as palestras, destaca a importância desse 
tipo de iniciativa.

O retorno sobre a ação foi ótimo. Entre os 
alunos que responderam as pesquisas de satis-
fação feitas após os encontros, 61% não tinha 
conhecimento sobre o tema educação finan-
ceira e 100% pretende aplicar no seu dia a dia 
o que aprendeu, sendo 64% imediatamente.

Jovens
conscientes

                 Nossa intenção é despertar o interes-

se pela educação financeira e previdenciária nos 

alunos para que possam buscar mais informações 

sobre o tema e aplicá-lo na sua vida pessoal e 

profissional desde já”, afirma.

”
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P R E PA R AÇ Ã O  PA R A  A  A P O S E N TA D O R I A

Foi realizada pela CSN, nos dias 27 e 28 de 
junho, mais uma edição do Programa de 
Preparação para a Aposentadoria (PPA). 
Ocorrido no Hotel-Escola Bela Vista, em 
Volta Redonda (RJ), o evento reuniu cerca 
de 100 colaboradores da CSN que estão 
próximos do momento da aposentadoria.
O PPA busca estimular os participantes a 
refletir e a se preparar para o início dessa 
nova etapa, incentivando a procura por 
novos projetos e realizações. Entre os temas 
abordados no encontro destacam-se qua-
lidade de vida, empreendedorismo, dicas 
financeiras, planejamento para o futuro e 
orientação previdenciária. >>

P R E PA R AÇ Ã O  PA R A  A  A P O S E N TA D O R I A

CSN 
realiza 
mais uma 
edição
do PPA
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P R E PA R AÇ Ã O  PA R A  A  A P O S E N TA D O R I A

Raquel Alves, da equipe de Relacionamento da CBS, ministrou 
a palestra sobre previdência e tirou dúvidas dos participantes.
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A CBS Previdência participou do evento 
como convidada e foi responsável por uma 
das palestras do segundo dia do programa. 
Ministrada por Raquel Alves Furtado, 
integrante da equipe de Relacionamento da 
entidade, a apresentação trouxe um panora-
ma geral sobre o sistema de previdência no 
Brasil, informações sobre o INSS, detalhes 
sobre o Plano Milênio, as opções do parti-
cipante após o desligamento da empresa, 
as formas de recebimento do benefício de 
aposentadoria, entre outros assuntos. Foi 
exibido ainda um vídeo com depoimento 
de um participante já aposentado da CBS 
Previdência.

                    Participar do PPA é essencial para os 
colaboradores da CSN que estão próximos de as-
sumir uma nova etapa em suas vidas. Esses profis-
sionais se sentem prestigiados pela empresa, pois 
reconhecem a preocupação em prepará-los para esse 
momento tão importante e desejado. Sabemos que a 
aposentadoria transforma completamente a vida de 
uma pessoa, altera rotinas, hábitos, expectativas e 
relacionamentos. Por isso, é indispensável uma boa 
preparação para a compreensão e adaptação a essas 
mudanças, bem como a reflexão sobre o planeja-
mento financeiro. A participação da CBS Previdência 
nesse programa é fundamental, pois é uma oportuni-
dade de passar, de forma coletiva, informações que 
deverão ser consideradas por cada um dos partici-
pantes quando forem tomar a decisão em relação ao 
patrimônio individual acumulado na CBS ao longo de 
sua carreira profissional. Essa decisão é extremamen-
te importante, pois refletirá na sua qualidade de vida e 
na de sua família no futuro”, afirma Raquel.

O PPA contou também com alguns momen-
tos de diversão, como o almoço de confrater-
nização entre os participantes. Mais uma vez, 
o evento realizado pela CSN foi um sucesso.

‘‘

P R E PA R AÇ Ã O  PA R A  A  A P O S E N TA D O R I A
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I N C L U S Ã OI N C L U S Ã O

aposentado DIGITAL
Entre os meses de junho e julho, a CBS Previdência realizou o curso “Aposentado Digital” com duas 
turmas de aposentados que se inscreveram durante o processo de recadastramento. Feita em parceria 
com a empresa Microlins, a iniciativa teve o objetivo de auxiliar para a inclusão digital dos idosos. >>
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Ao longo de 10 aulas, o curso 
“Aposentado Digital” abordou in-
formações básicas sobre o compu-
tador, noções de digitação, nave-
gação pela internet, uso de e-mail 
e de redes sociais e as formas de 
utilização de alguns programas e 
recursos.
Além disso, os aposentados apren-
deram a encontrar informações 
no site da CBS e a acessar o Minha 
Conta, área restrita na qual podem 
consultar seus dados cadastrais, 
contracheques, comprovantes de 
rendimentos, histórico de benefí-
cios, entre outros.
Para o participante João Augus-
to Vieira, o curso foi muito bom 
e educativo para os aposentados 
aprenderem sobre os benefícios 
oferecidos pela CBS Previdência. 

O aposentado José Mauro Le-
mos também elegeu como ponto 
alto do curso a oportunidade de 
conhecer melhor o site da CBS 
Previdência e as informações que 
estão disponíveis.
Já Agostinho Norberto Francisco, 
que também participou de todas as 
aulas, destacou a atenção e a pre-
ocupação da CBS para ajudar os 
aposentados nessa grande cami-
nhada de conhecimento e acesso.

‘‘
‘‘

               

               A maioria nunca tinha tido 
               contato com a informática.

I N C L U S Ã O
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Desenvolvido exclusivamente para 
os assistidos da CBS Previdência, o 
curso é gratuito e contou com oito 
alunos em cada uma das turmas. 
Com duração de uma hora, as aulas 
foram realizadas entre os dias 06 de 
junho e 11 de julho.
Aposentado pela CBS, Silas Jairo da 
Silva ficou satisfeito com a oportu-
nidade. “Agradeço a dedicação de 
todos e a paciência que tiveram em 
nos ensinar a usar o computador 
para nos relacionarmos melhor com 
a CBS. Só agora vou comprar um 
computador para mim”.
Para o participante Mário Ribeiro, o 
curso “Aposentado Digital” poderia 
ter vindo mais cedo. 

Valter Ribeiro Salgado, que tam-
bém participou de todas as aulas, 
aprovou a iniciativa. “O curso foi 
muito bem conduzido pelo professor 
e pelos funcionários da CBS. Achei 
ótima a ideia de introduzir o aposen-
tado no mundo digital. Espero que 
muitos outros tenham a oportunida-
de dessa inicialização”.
Se você tem interesse em participar 
de uma das próximas turmas do 
curso “Aposentado Digital”, entre em 
contato conosco por um dos canais 
de Relacionamento disponíveis e 
faça a sua inscrição.

I N C L U S Ã o

‘‘
‘‘

                Foi uma ótima oportunidade para                

os aposentados terem acesso a CBS.
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http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Multimidia/CartilhaOnline/20
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Em 17 de julho, a CBS Previdência com-
pletou 57 anos. Ao longo desse período, 
investimos no futuro dos nossos parti-
cipantes para transformar cada esforço 
de hoje em sonhos e projetos realizados, 
segurança financeira e familiar e melhor 
qualidade de vida na aposentadoria.
Atualmente, temos mais de 34 mil* 
participantes e trabalhamos para hon-
rar os compromissos que firmamos com 
cada um deles. Nosso patrimônio é de 
R$ 5,08 bilhões* e buscamos gerir com 
responsabilidade, eficiência e transpa-
rência esses recursos. 
Temos como patrocinadores a Compa-
nhia Siderúrgica Nacional (CSN) – patro-
cinador principal –, a Minérios Nacional 
S. A., a CSN Mineração S. A. e a própria 
CBS Previdência e administramos cinco 
planos de benefícios: Plano de 35% da 
Média Salarial, Plano de Suplementação 
da Média Salarial, Plano Misto de Bene-
fício Suplementar – Plano Milênio, Plano 
CBSPREV Namisa e Plano CBSPREV.
Quinta Entidade Fechada de Previdência 
Complementar mais antiga do país, a 
CBS tem como objetivo principal ofe-
recer produtos e serviços de excelência 
e procura estar sempre próxima de seus 
participantes. E, apesar dos inúmeros 
desafios, as conquistas acumuladas ao 
longo desses 57 anos comprovam que 
estamos no caminho certo. 
A construção da nossa história é resul-
tado da dedicação de colaboradores, 
diretores, conselheiros e patrocinadores 
e da confiança dos participantes, que são 
a razão da nossa existência. >>

CBS 
Previdência 
celebra 
57 anos

A N I V E R S Á R IO

*Dados de Junho/17
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“Aderir a CBS Previdência foi e continua sendo 
a mais importante decisão que tomei na minha 
vida. Ser funcionário da CSN e contribuinte 
da CBS me permitiu educar meus filhos, bem 
como adquirir meus bens, o que proporcionou 
uma melhor qualidade de vida para mim e para 
a minha família. Sou eternamente grato a CBS 
e recomendo a todos conhecer a importância 
da entidade para as nossas vidas.”

Arnaldo do Nascimento, aposentado.

“Sou muito grato a Deus por ser beneficiário 
da CBS Previdência, instituição importantís-
sima na vida da minha família. Para nós, o 
complemento pago pela entidade é questão 
de sobrevivência nas áreas de saúde, ali-
mentação, moradia, entre outras. Me faltam 
palavras para expressar a gratidão aos man-
tenedores e funcionários da CBS.”

Valtair Alves, aposentado.

“O benefício da CBS é uma importante 
complementação ao que recebo do INSS.”

Tarciso Urzedo, aposentado.

“Há 48 anos a CBS é o meu porto seguro.”

Afonso Ligório Antoniol, aposentado.

veja alguns
depoimentos 

A N I V E R S Á R IOA N I V E R S Á R IO
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“A CBS foi meu maior investimento. Graças à 
entidade, pude me aposentar e viver uma vida 
digna, pois, quando parei de trabalhar, rece-
bia do INSS um quarto do meu salário. Se não 
fosse a CBS, eu não poderia ter me aposenta-
do ou teria muita dificuldade para cobrir minhas 
necessidades básicas.”

Silas Jairo da Silva, aposentado.

“A CBS Previdência me traz segurança, pois 
sei que posso contar com o meu benefício 
sempre na data certa. E ainda tenho a facili-
dade de fazer empréstimos com as melhores 
taxas do mercado.”

Paulo de Assis da Cunha, aposentado.

“A CBS é fundamental na minha vida de 
aposentado. A complementação salarial que 
recebo me proporciona condições financeiras 
dignas para uma vida melhor.”

Valter Ribeiro Salgado, aposentado.

“A CBS foi muito importante para mim nos 
momentos de dificuldade financeira e é um 
complemento fundamental ao benefício que 
recebo do INSS.”

Mário Ribeiro, aposentado.

A N I V E R S Á R IO
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Olá, pessoal! Andei um tempo sumi-

da, mas por um bom motivo: estava 

em licença-maternidade cuidando 

dos meus meninos gêmeos. Traba-

lho dobrado, mas recheado de amor. 

Agora, volto com o entusiasmo de 

sempre para ajudá-los a entender 

um pouco melhor sobre os assuntos 

que permeiam nossa vida financeira. 

Falando sobre isso, indico o pessoal 

do “Economês em Bom Português”. 

Vocês já conhecem? Eles têm página 

no Facebook (https://pt-br.facebook.

com/porque.economia) e na internet 

(http://porque.uol.com.br/) com as-

suntos bem bacanas. Vale conferir! 

Hoje, vamos falar sobre Inflação. 

Esta palavra assustadora que está em 

evidência. Sei que muitos dos nossos 

colaboradores já viveram épocas de 

hiperinflação aqui no Brasil quando o 

preço dos produtos e serviços era um 

a cada dia. Muitos jovens hoje em dia 

não conseguem nem imaginar como 

era manter a vida financeira em ordem 

nessa época. Apesar de nossos pais e 

avós terem muito a nos ensinar, não 

queremos esse fantasma de volta, né?

Para monitorar o comportamento dos 

preços dos produtos e dos serviços 

foram criados os Índices Inflacionários. 

Quando esses preços sobem de uma 

forma generalizada, dizemos que temos 

Inflação; quando eles caem, chamamos 

de desinflação. A inflação só se torna 

um problema quando ela sai do con-

trole, ou melhor, quando fica acima das 

expectativas das pessoas, pois elas não 

se programaram para isso. Por isso, o 

Banco Central (BACEN) trabalha com 

Meta de Inflação para manter os níveis 

de preço sob controle.

Existem vários índices inflacionários no 

Brasil e cada um representa a cesta de 

consumo de uma determinada classe 

econômica ou de uma determinada 

região do país ou ambos. Imagina que 

você é um trabalhador que ganha até 3 

salários-mínimos e mora na cidade de 

São Paulo. O índice que melhor retrataria 

o seu padrão de consumo seria o INPC 

ou o IPC-FIPE. Vamos entender um 

pouco mais sobre os principais índices:

- IPCA (Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo): medido 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) desde 1980, reflete o 

custo de vida para famílias com renda 

mensal de 1 a 40 salários-mínimos. A 

pesquisa é feita em 9 regiões metropo-

litanas (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Recife, Belém, 

Fortaleza, Salvador e Curitiba), além 

Flávia Dias, Gerente Executiva 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 Finan-
ças 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 Executiva de Investimentos }

Conheça melhor os principais 
índices inflacionários do Brasil.

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

Por Flávia Dias

Índices de 
inflação }

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

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

dos municípios de Goiânia e Brasília. 

Este é o índice oficial do Governo 

quando ele se refere à meta de inflação.

- INPC (Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor): também medido 

pelo IBGE e com uma cesta de consu-

mo semelhante ao IPCA, mede o custo 

de vida das famílias com renda de 1 

até 5 salários-mínimos. O peso dos 

itens ligados à alimentação, habitação 

e vestuário serão maiores do que no 

IPCA, refletindo o maior consumo 

desses itens na vida das pessoas que 

ganham até 5 salários-mínimos.

- IGP-M (Índice Geral de Preços do 

Mercado): é medido pela Fundação 

Getúlio Vargas. A pesquisa é realizada 

entre os dias 21 de um mês e 20 do 

mês seguinte. Este índice é composto 

por outros três índices, sendo 60% do 

Índice de Preços ao Produtor Amplo 

(IPA – mede o comportamento dos 

preços de produtos agropecuários e 

industriais nas transações interem-

presariais, isso é, antes do consumo 

final pelas famílias), 30% do Índice de 

Preços ao Consumidor (IPC – mede 

o comportamento dos preços de um 

conjunto fixo de bens e serviços que 

compõem as despesas habituais de 

famílias com nível de renda situado 

entre 1 e 33 salários-mínimos mensais, 

cobrindo sete das principais capitais 

do país: São Paulo, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, Salvador, Recife, Por-

to Alegre e Brasília) e 10% do Índice 

Nacional de Custo de Construção 

(INCC – mede o comportamento dos 

custos envolvidos nas construções ha-

bitacionais em 7 capitais do país (São 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasí-

lia)). O IGP-M foi criado por solicita-

ção de entidades do setor financeiro 

que, diante das mudanças frequentes 

promovidas pelo governo nos índices 

oficiais de inflação na década de 80, 

desejavam um índice com mais credi-

bilidade e independência. Por isso, ele 

passou a ser o principal índice utili-

zado, por exemplo, nos contratos de 

aluguéis. E vocês já ouviram falar que 

este índice oscila bastante de acordo 

com a variação do dólar? Conseguiram 

identificar o porquê? Porque 60% do 

índice refere-se ao IPA, que contém o 

preço dos produtos agropecuários e in-

dustriais, sendo muitos deles formados 

no mercado internacional, como, por 

exemplo, o preço do café, do minério 

de ferro, do petróleo e por aí vai.

Agora já entendemos que os índices 

de inflação são uma média do com-

portamento dos preços e, claro, eles 

não refletem exatamente o custo de 

vida de cada cidadão, pois cada um 

de nós tem um estilo de vida próprio. 

Por isso, é muito importante que você 

conheça o seu padrão de consumo 

para poder identificar aonde estão os 

seus maiores gastos. Vale até criar um 

índice de inflação próprio. Para isso, 

basta você fazer um levantamento 

mensal das suas maiores despesas e 

verificar a proporção em que elas estão 

aumentando ou diminuindo. Assim, 

você poderá decidir o que vai deixar 

de consumir para reduzir suas des-

pesas sempre em busca de uma vida 

financeira mais saudável. ;) 

Ah! Vale, também, sugerir a troca 

do índice de correção do aluguel na 

próxima renegociação, afinal, já vimos 

que o IGP-M tem um peso muito 

grande de produtos industriais e agro-

pecuários e não reflete tão bem assim 

o padrão de consumo final do consu-

midor. Quem sabe funciona, né?!

Abraços e até a próxima edição!

Flávia Dias

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

Envie sua sugestão de pauta para: cbsatendimento@cbsprev.com.br
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No cenário internacional, apesar das 
tensões políticas, as expectativas de 
crescimento econômico continuam. A 
economia americana vem mostrando 
aceleração trimestre após trimestre, in-
dicando um crescimento do PIB na or-
dem de 2,6% a.a., puxado pelos gastos 
dos consumidores e pelos investimentos 
das empresas. O mercado de trabalho 
também mostra força. Em julho, foram 
criadas 209 mil vagas, número superior 
às expectativas dos analistas, que eram 
de 150 mil postos, trazendo a taxa de de-
semprego para 4,3%. 
Enquanto isso, na Zona do Euro, passa-
da a preocupação com o resultado das 
eleições na França, a economia conti-
nuou a mostrar sinais de crescimento 
moderado. O PIB do primeiro trimestre 

Internamente, o cenário político tem 
trazido grandes indefinições. O governo, 
abalado por denúncias de corrupção, pa-
rece perder força para aprovar a reforma 
da Previdência, o que manteria os gastos 
do governo em patamares elevados e tor-
naria a Dívida Pública insustentável no 
médio e longo prazos. 
Os dados econômicos, por sua vez, come-
çam a mostrar números mais amigáveis. 
A inflação segue abaixo da meta do go-
verno e contribui para que os brasileiros 
tenham um ganho real na renda familiar. 
Pelo quarto mês consecutivo, o país regis-
trou saldo positivo na criação de postos 
de trabalho. Em julho, entre admissões 
e demissões, foram abertas 35.000 vagas 
líquidas, segundo o CAGED. Este núme-

cresceu 0,6% frente ao último trimestre 
de 2016 e 1,9% em 12 meses. A inflação 
ainda segue abaixo da meta do Banco 
Central Europeu, o que tem motivado a 
autoridade monetária a manter os juros 
em patamares muito baixos (índice prin-
cipal de juros em 0% a.a., taxa de depó-
sito bancário em -0,40% a.a. e taxa sobre 
empréstimos marginais de 0,25% a.a.) e 
a continuar com o programa de recom-
pra de 60 bilhões de euros por mês até 
dezembro de 2017.
Na China, a expansão da economia foi 
mantida e o PIB apresentou crescimento 
anualizado de 6,9% no primeiro trimes-
tre do ano, puxado pelo investimento das 
empresas estatais. Todavia, o alto endivi-
damento da população e das empresas 
decorrente de um sistema financeiro 

ro superou as estimativas do mercado 
financeiro e os segmentos que se desta-
caram positivamente foram: indústria 
de transformação, comércio, serviços, 
agropecuária e construção civil. Após 8 
trimestres consecutivos de queda, o PIB 
brasileiro apresentou alta de 1% frente ao 
último trimestre de 2016, com destaque 
para o setor agropecuário. Todavia, com 
o crédito restrito e o endividamento alto, 
ainda verificamos queda no consumo 
das famílias, assim como baixa taxa de 
investimento por parte das empresas, o 
que nos leva a desconfiar que a economia 
ainda não tenha ganhado força suficiente 
para manter um bom nível de recupera-
ção. As incertezas trazidas pela crise po-
lítica podem desanimar empresários e 

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

pouco transparente, que coexiste fora 
do sistema bancário oficial, ainda deixa 
o mercado financeiro apreensivo sobre a 
real capacidade de crescimento da eco-
nomia chinesa, que até então foi baseada 
no crédito e no consumo, levando alguns 
analistas a se prepararem para o estouro 
de uma bolha financeira que pode im-
pactar todo o resto do mundo. 

dar mais instabilidade para a economia. 
O índice oficial de inflação (IPCA), 
medido pelo IBGE, chegou ao patamar 
de 0,24% em julho. O que mais contri-
buiu para este impacto foi o aumento 
da conta de luz. O acumulado do ano 
ficou em 1,43% e o acumulado de doze 
meses está em 2,71%. Ainda assim, foi o 
menor resultado para julho desde 2014 e 
ficou abaixo das expectativas dos analistas. 
Dessa forma, o Banco Central (BC) con-
tinuou efetuando cortes na taxa básica de 
juros (SELIC), chegando a 9,25% a.a.. De 
acordo com o relatório da FOCUS do BC, 
a projeção do mercado é que a meta SELIC 
chegue a 8% a.a. no final de 2017.

i n v e st i m e n to s
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RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA
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EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS
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RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENTABILIDADE DOS RECURSOS
GARANTIDORES PREVIDENCIÁRIOS
Acumulado 2017*

GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO
DA CARTEIRA DOS PLANOS
Em milhões de R$ /  julho 2017

Plano Suplementação da Média SalarialPlano 35% da Média Salarial

Plano Milênio - Ativos e Ap.  Renda Financeira Plano Milênio - Ap.  Renda Vitalícia

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PLANO MILÊNIO
( ATIVOS E APOSENTADORIA RENDA FINANCEIRA )
* Rentabilidade acumulada até julho de 2017.
** Rentabilidade líquida.

Desempenho dos Investimentos

132,93 

64,51 69,51
8%

4% 4%

1.440,76
84%

Milênio AC  - Acumulado

Milênio - Rentabilidade Anual**

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado

0%

50%

100%

150%

200%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

50,81% 61,41% 74,33% 121,12% 99,67% 117,26% 138,79% 203,45% 217,78%

50,81% 7,03% 8,00% 26,84% -9,70% 8,81% 9,91% 27,08% 4,72%

9,37% 21,83% 35,81% 51,45% 66,30% 83,91% 112,23% 137,82% 146,89%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 97,88% 125,57% 140,21%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 44,50% 97,50% 118,43%

776,48
91%

34,79 
4% 30,32

4%
12,22
1%

11,71%

6,20

-26,12

6,36%

6,75
79,86 24,931%
4% 1%

1.900,75
94%358,45

93%

17,32 7,231%
4% 2%

2,75
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0%

50%

100%

200%

250%

150%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

61,95% 70,92% 84,84% 111,48% 134,32% 161,12% 204,36% 246,34% 263,65%

61,95% 5,54% 8,15% 14,41% 10,80% 11,44% 16,56% 13,80% 5,00%

9,37% 21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 79,13% 105,73% 130,54% 139,33%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 97,88% 125,57% 140,21%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 44,50% 97,50% 118,43%

35 % - Acumulado

35 % - Rentabilidade Anual

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado

Suplementação - Acumulado

Suplementação - Rentabilidade Anual

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado

0%

50%

100%

150%

200%

250%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

55,44% 66,08% 80,05% 103,44% 126,04% 152,99% 195,62% 235,96% 253,35%

55,44% 6,84% 8,42% 12,99% 11,11% 11,92% 16,85% 13,65% 5,18%

9,37% 21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 79,13% 105,73% 130,87% 139,87%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 97,88% 125,57% 140,21%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 44,50% 97,50% 118,43%

RENTABILIDADE ACUMULADA 
DO PLANO 35% DA MÉDIA SALARIAL

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PLANO 
SUPLEMENTAÇÃO DA MÉDIA SALARIAL

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PLANO MILÊNIO
( APOSENTADORIA RENDA VITALÍCIA )

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

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

Milênio  BC - Acumulado

Milênio - Rentabilidade Anual**

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado

0%

-15%

15%

30%

40%

2015 2016 2017*

15,18% 34,30% 39,04%

15,18% 16,60% 3,53%

15,40% 29,32% 34,25%

13,27% 29,12% 37,51%

-12,41% 19,72% 32,41%

* Rentabilidade acumulada até julho de 2017.

* Rentabilidade acumulada até julho de 2017.

* Rentabilidade acumulada até julho de 2017.

** Rentabilidade líquida.

** Rentabilidade líquida.

** Rentabilidade líquida.

Desempenho dos Investimentos - Planos Renda Vitalícia

i n v e st i m e n to si n v e st i m e n to s
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dicas  d e  sa ú d e

Aliada para uma vida mais 
saudável, a prática é funda-
mental para quem busca uma 
vida em equilíbrio com menos 
estresse e mais energia para 
as atividades do dia a dia.

Os benefícios inerentes à prática da atividade física são amplamente 

reconhecidos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a ativi-

dade física reduz o risco de morte prematura por doenças cardiovascu-

lares, diabetes do tipo II e câncer de cólon do útero, reduz a depressão 

e a ansiedade e ajuda a controlar a pressão arterial e o peso corporal, o 

que mantém a saúde e o bom funcionamento do organismo.

Uma prática altamente conhecida é a musculação que, além do aumento na 

qualidade de vida, traz inúmeros outros benefícios para quem pratica regu-

larmente. Confira a seguir 10 motivos para começar a treinar hoje mesmo:

1. Coração mais saudável: a crença de que apenas as atividades aeró-

bicas são boas para a saúde cardiovascular foi por água abaixo. A mus-

culação treina o coração para esforços intensos, enquanto a aeróbica o 

prepara para atividades suaves e prolongadas. Um trabalho científico 

documentou que quando a pessoa fortalece os músculos, a frequência 

cardíaca e a pressão arterial sobem menos com o esforço. 

2. Ganhe flexibilidade: a prática regular da musculação ou qualquer 

treinamento com peso aumenta também a flexibilidade, tornando mais 

fácil a realização de atividades do dia a dia, como pegar objetos que 

caem no chão e sentar e levantar. São atividades corriqueiras, mas que, 

com o aumento da idade, exigem cada vez mais flexibilidade.

3. Mande o estresse embora: você pode treinar por 15 minutos ou por 

horas. O tempo não importa! Com certeza, vai se sentir relaxado depois. 

Isso acontece porque a musculação estimula a liberação de endorfinas 

que estão ligadas à sensação de prazer e bem-estar.

4. Ossos mais resistentes: a musculação estimula a produção de célu-

las ósseas. Não é à toa que ela tem sido utilizada no combate à osteopo-

rose. Fique atento: a prática da musculação fortalece as articulações e 

sempre é aconselhável o acompanhamento de um profissional.

5. Melhore sua postura: com o desenvolvimento da musculatura se 

torna  mais fácil manter a postura adequada, visto que são os músculos 

que sustentam nossos ossos. Estudos recentes da Sociedade Brasileira 

da Coluna afirmam que o exercício com peso é a melhor forma de trata-

mento na maioria dos casos de dores nas costas.

6. Sono tranquilo: estudos revelam que praticar musculação com frequência 

ajuda a dormir melhor. Afinal, você gastará boa parte de sua energia ao praticar 

10 motivos para começar
a praticar musculação
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10 motivos para começar
a praticar musculação

***

{ CBS em foco  |    }23

dicas  d e  sa ú d e

atividade física depois de um longo dia repleto de atividades.

7. Aumente a autoestima: ficar mais saudável e dispos-

to contribui para aumentar a autoconfiança e faz com que 

você se sinta bem consigo mesmo.

8. Jovem por mais tempo: é sabido que entre os 25 e os 

50 anos perdemos 10% de massa muscular e entre os 50 e 

80 anos esse número aumenta para 30%. A solução: ganhar 

músculos o quanto antes para amenizar esse fato. Estudos 

feitos com idosos em diversos países mostraram que a perda 

muscular é desacelerada com os exercícios de musculação.

9. Fique mais forte: ao aumentar o tamanho dos mús-

culos, você aumenta também a sua força, mas não para 

por aí. A força não depende apenas do volume e sim da 

habilidade do cérebro em utilizar o maior número possível 

de fibras musculares para, por exemplo, você levantar um 

peso do chão. As fibras estão nos músculos, mas o sis-

tema nervoso que os comanda pode não convocá-las da 

melhor maneira. Ao treinar, você estará exercitando não só 

o corpo, mas também seu cérebro, que fica mais eficiente 

no comando da massa muscular.

10. Controle do peso corporal: recentemente, a muscu-

lação foi considerada tão importante para o emagrecimento 

FAÇA MUSCULAÇÃO NO RECREIO

Musculação com monitoria
Segunda a sexta-feira: 6h às 22h 

Sábado: 7h às 13h

Valor para sócio: R$ 60,00 

Valor para não sócio: R$ 75,00

Informe-se sobre os valores promocionais para planos 

semestrais e anuais pelo (24) 3343-4431.

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

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

quanto as atividades aeróbicas, sendo reconhecida como funda-

mental na perda de peso. Um estudo feito pelo American College 

of Sports Medicine provou que exercícios com peso são ainda 

mais eficientes no emagrecimento saudável, pois, quanto mais 

massa muscular, maior o nosso gasto calórico em descanso. 



***

{ CBS em foco  |    }24
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1. Organize as contas em atraso: o primeiro passo para 
isso é ser proativo. Não espere que as instituições credo-
ras procurem por você: além de ser um processo demora-
do, isso só irá contribuir para o aumento da dívida com ju-
ros e multas. Em seguida, crie uma planilha de orçamento 
e organize os débitos por ordem de prioridade. Comece 
por aqueles que cobram juros mais altos (como cartão de 
crédito e cheque especial) ou que implicam na suspensão 
de serviços essenciais (como plano de saúde). O nosso 
hotsite conta com alguns tipos de planilha de orçamento. 
Confira aqui a que mais se adequa às suas necessidades.

2. Conheça a sua dívida: se possível, procure o credor 
presencialmente. Peça detalhes da evolução da dívi-
da, como valores em aberto, proposta de parcelamento 
e juros. Caso lhe ofereçam acordos de pagamento de 
dívida abusivos, que tornem o montante impossível de 
ser pago, busque os órgãos de defesa do consumidor.

3. Só aceite propostas de quitação de dívida que 
caibam no seu bolso: não aceite uma proposta de 
quitação de dívida que você não possa pagar e não 

desanime caso não consiga uma boa negociação na 
primeira tentativa. Na hora da proposta, seja realista 
em relação ao valor máximo que poderá pagar por 
mês. Considere sua renda mensal e todo o dinheiro ex-
tra que possa entrar na sua conta (férias, 13º salário, 
comissões...). Caso possa, pague as contas atrasadas 
à vista. Com isso, é possível conseguir uma redução 
significativa dos juros ou até mesmo a sua isenção. 

4. Evite atrasar o pagamento de contas: feitas as re-
negociações das dívidas e o primeiro pagamento, as 
inscrições em órgãos de proteção ao crédito são retira-
das em até cinco dias. Lembre-se que o acordo deve 
ser honrado, pois reincidências reduzirão as chances 
de novas negociações no futuro. Além disso, procure 
sempre pagar as suas contas em dia.

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

Com informações do portal Finanças Práticas.

Renegocie suas dívidas 
e saia do vermelho

Em um cenário de incertezas, é importante ficar de olho no orçamento pessoal, principalmente
na renegociação de dívidas, o que evita o comprometimento da renda no longo prazo. 

Confira a seguir algumas dicas para fazer isso e colocar o orçamento em dia:

http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Planilhas
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/
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e D U CAÇ Ã O  p R E V I D E N CI Á R I A

- Contribuição Básica: é descontada mensalmente do salário do participante e corresponde 

a um percentual do valor recebido. Essa contribuição é obrigatória para todos os participan-

tes dos planos. Nesse caso, o patrocinador contribui com o mesmo valor investido por você, 

o que ajuda a aumentar o seu saldo.

- Contribuição Voluntária: são investimentos mensais opcionais pelo período que o 

participante desejar, que podem variar de 1% até o limite em que a soma do percentual da 

contribuição básica e da contribuição voluntária não ultrapasse 15% do seu salário. Também 

é descontada diretamente na folha de pagamento mensal.

- Contribuição Esporádica: pode ser feita sempre que você desejar. As contribuições 

esporádicas ajudam a aumentar o seu saldo no plano. Lembre-se de solicitá-la sempre que 

você receber um dinheiro extra ou quando sobrar um pouco mais no fim do mês.

- Contribuição sobre a participação nos resultados: investimento opcional que segue o 

mesmo percentual escolhido para a contribuição básica obrigatória. O valor é descontado 

automaticamente da sua PPR (Programa de Participação nos Resultados).

Os participantes da CBS Previdência podem fazer quatro tipos de contribuição para o seu plano de benefícios.

Confira os detalhes de cada uma delas e invista no seu futuro:

Quanto mais você contribuir hoje, maior será o seu benefício quando chegar o momento da aposentadoria. 

Verifique as suas finanças e, se puder, aumente a sua contribuição ou faça contribuições esporádicas 

para garantir um futuro mais tranquilo e seguro. 

Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail cbsatendimento@cbsprev.com.br ou pela 

Central de Atendimento Telefônico (08000 26 81 81). 

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




