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m a is  c o n h eci m e n to

No dia 18 de setembro, a CBS Previdência promoveu mais um treinamento 
para os membros dos seus conselhos Deliberativo e Fiscal. O curso, intitulado 
“Principais Conceitos Atuariais”, contou com a participação de 22 pessoas, en-
tre conselheiros e colaboradores da CBS. >>

conselheiros
participam de

treinamento da 
cbs previdência
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O treinamento “Principais Conceitos Atu-
ariais” foi ministrado por profissionais da 
empresa Luz Soluções Financeiras e teve 
duração de quatro horas.

m a is  c o n h eci m e n to

Realizado em São Paulo, o seminário foi 
transmitido por videoconferência para três 
conselheiros que estavam no escritório da 
CBS em Volta Redonda (RJ). O objetivo 
do treinamento foi aprofundar os conheci-
mentos sobre temas relacionados à atuária. 
Entre os assuntos abordados no curso 
estavam princípios constitucionais e legais, 
análise de riscos, tipos de planos, benefí-
cios e institutos, hipóteses, definição de 
premissas atuariais, estudos de aderência e 
seus impactos nos planos de previdência, 
apuração de resultados, destinação e uti-
lização de superávit e equacionamento de 
déficits, entre outros.
Ana Lúcia Seabra de Oliveira, gerente de 
Controle e Seguridade da CBS Previdên-
cia, considera importante a realização 
desse tipo de iniciativa.

                 Este treinamento teve por objetivo 

oferecer subsídios para uma melhor compre-

ensão dos princípios técnicos que envolvem as 

atividades atuariais dentro da CBS Previdência. 

Como o treinamento foi realizado pela consul-

toria responsável pela nossa Avaliação Atuarial, 

os conselheiros puderam discutir e aprimorar 

os conceitos a respeito das hipóteses adota-

das e dos resultados apurados anualmente nos 

planos de benefícios administrados pela CBS, 

podendo, assim, exercer de forma plena a sua 

função dentro da entidade.”

”

O treinamento foi realizado em São Paulo e contou com
a participação de três conselheiros por videoconferência.
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E
mpreendi-
mento da CBS 
Previdência, o 
Sider Shopping 
Center com-
pletou, em 30 
de outubro, 29 

anos. Localizado em Volta Redonda 
(RJ), o shopping é considerado um dos 
mais modernos e completos centros 
de compras da região e recebe, diaria-
mente, cerca de 18 mil visitantes.
Além dos moradores de Volta Re-
donda, circulam pelo complexo pes-
soas de municípios próximos, como 
Barra do Piraí, Resende, Porto Real, 
Barra Mansa, Piraí, Pinheiral e Ita-
tiaia, o que resulta em mais de 750 

c e l e b r aç ão
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mil beneficiados pelo centro comercial.
Essa grande procura é fruto da variedade 
de opções para compras e entretenimento 
disponíveis no local. O shopping possui 
aproximadamente 11,5 mil m² de área 
bruta locável, onde são encontradas as 
principais grifes brasileiras, lojas ân-
coras, praça de alimentação e salas de 

cinema, além de mais de mil vagas 
rotativas de estacionamento cober-
tas.“Trabalhamos constantemente 
para que o Sider ofereça o que há 
de melhor e mais atual para os seus 
clientes e se mantenha como uma 
referência no setor, pois o shopping é 
um investimento dos nossos milhares 
de participantes”, afirma Edgar Silva 
Grassi, diretor de Administração e 
Seguridade da CBS Previdência.
Para celebrar o aniversário de 29 anos 
do shopping, no dia 30 de outubro, foi 
realizado um show com a banda Black 
Bird, cover dos Beatles. A apresentação 
ocorreu na praça de alimentação e foi 
aberta a todos os clientes.

c e l e b r aç ão
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sider
shopping
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estacionamento
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de área bruta locável
mil m²
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Uma trajetória
de sucesso
Inaugurado em 30 de outubro de 1989, o Sider 

Shopping Center foi construído com o intuito de 

oferecer novas opções de compras e lazer para 

os moradores de Volta Redonda e dos municí-

pios da região. 

O projeto do empreendimento foi aprovado por 

unanimidade em 1986 pelos membros do Con-

selho Deliberativo da CBS e, após três anos de 

obras, o centro de compras já foi inaugurado 

com locação completa.

Entre 2012 e 2015, o Sider Shopping passou 

por uma grande reforma com o objetivo de ofe-

recer um ambiente ainda mais moderno e con-

fortável para os seus clientes.

c e l e b r aç ão
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I N V EST I M E N TO  E M  PAU TA
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I N V EST I M E N TO  E M  PAU TA

Olá, pessoal! Hoje, abordaremos um assun-

to bem interessante para as nossas finanças 

pessoais. Falaremos um pouquinho sobre os 

investimentos de curto prazo. Esses investi-

mentos se referem àquela parcela da nossa 

poupança que precisa ter alta liquidez caso 

venhamos a precisar do dinheiro de repen-

te. Aqui também se enquadra a parcela do 

dinheiro que já sabemos que vamos utilizar 

dentro do prazo de 1 ano.

Inicialmente, sugiro que tenham pelo menos 

3 vezes os seus gastos mensais aplicados 

em investimentos de curto prazo para se 

protegerem de eventos alheios à nossa von-

tade, tais como perda de renda, surgimento 

de doença, problemas com carro, reparos 

urgentes em casa e etc. Em tempos de crise 

econômica, é bom aumentar esta parcela 

para 6 vezes o valor dos seus gastos mensais. 

Ou seja, se você tem um gasto mensal em 

torno de R$ 2 mil, logo, você deve destinar 

algo entre R$ 6 mil e R$ 12 mil para seus 

investimentos de curto prazo. Já posso ouvir 

alguns falando: “Mas, Flávia, estou come-

çando a poupar agora, não tenho este valor 

todo!” Ok, comece poupando pouco, mas 

poupe! E, como aqui não faria diferença, 

pois a sua poupança ainda é muito pequena 

frente aos seus gastos, procure diversificar 

seus investimentos destinando 80% para 

o curto prazo e, apenas, 20% para o longo 

prazo. Assim, em um momento de dificul-

dade financeira e sendo muito necessário, 

você poderá usufruir de grande parcela da 

sua poupança. 

Como disse lá no início, considero como 

investimento de curto prazo aquele 

dinheiro que ficará disponível para usar 

dentro de 1 ano. Sendo assim, quando 

pensamos no curto prazo, precisamos ter 

atenção a 2 impostos que fazem bastante 

diferença no resultado final das nossas 

aplicações. Estamos falando do IOF (Im-

posto sobre Operações Financeiras) e do 

IR (Imposto de Renda). Se nosso horizon-

te de tempo é curto, pensando estrategi-

camente, devemos destinar estes recursos 

para o segmento de Renda Fixa, assim, 

não corremos o risco de queda no preço 

dos ativos financeiros adquiridos. Deixe-

mos o risco de variação do preço para os 

nossos investimentos de médio e longo 

prazo, ok? Dentro do segmento de Renda 

Fixa, temos, basicamente, as seguintes 

opções disponíveis ao público em geral: 

poupança, títulos do governo pós-fixados 

e produtos bancários de curto prazo, tais 

como CDB, LCI e LCA. 

Para começar a nossa seleção, devemos 

observar alguns pontos importantes: 1. Os 

títulos devem ser pós-fixados remunera-

dos pelo CDI/SELIC para não corrermos 

o risco da variação do preço; 2. Se você 

optar pelo produto bancário (CDB, LCI 

e LCA) tenha em mente que a grande 

maioria não disponibiliza resgate antes do 

vencimento do título, logo, observe se o 

prazo de vencimento está aderente ao seu 

planejamento (neste caso, você até pode 

aceitar uma taxa pré-fixada, pois terá que 

carregar o investimento até o seu prazo de 

vencimento, eliminando o risco de varia-

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 Finanças 
Públicas pela Universidade de Chicago. Possui experiência de 12 anos no mercado financeiro, tendo sido responsável pela 
gestão de fundos de investimentos nas áreas de Renda Fixa, Multimercado e Offshore na maior gestora de recursos na 
América Latina ligada ao Banco do Brasil.

 { Gerente Executiva de Investimentos }

Conheça melhor as opções para 
não deixar o seu dinheiro parado.

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

Por Flávia Dias

Como optar por 
um investimento 
de curto prazo? }

.....................................................................................................................................................................................(24) 3340-2700
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I N V EST I M E N TO  E M  PAU TA

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

ção de preço) – lembre-se: nestes produ-

tos, você está abrindo mão da liquidez 

diária!; 3. Leve em consideração o paga-

mento dos impostos! O único investimen-

to de Renda Fixa que não paga imposto 

é a poupança, mas seu dinheiro só será 

remunerado a cada 30 dias, ou seja, você 

não tem remuneração diária para este 

investimento. A LCI e a LCA não pagam 

IR, mas pagam IOF, caso sejam resgatadas 

nos primeiros 29 dias do investimento. Os 

demais investimentos (Títulos do governo 

e CDB) pagam IOF e IR!

Quanto aos impostos, vale dizer que eles 

são calculados em cima do lucro do inves-

timento e não sobre o capital investido, ou 

seja, se você aplicou R$ 5 mil e resgatou 

R$ 6 mil, logo, seu lucro foi de R$ 1 mil e 

o imposto devido será calculado em cima 

deste valor. As alíquotas são regressivas 

(vão diminuindo conforme o tempo em 

que seu dinheiro fica aplicado). O IOF 

inicia em 96% e chega a zero no 30º dia 

de aplicação. Já a alíquota do IR inicia em 

22,5%, sendo 15% a alíquota mais baixa 

que você irá pagar, caso mantenha seu 

dinheiro investido por mais de 2 anos (720 

dias corridos). Como estamos falando de in-

vestimentos com foco no curto prazo (1 ano), 

vamos trabalhar com a alíquota mínima de 

20% de IR, que é aderente à nossa estratégia 

aqui abordada. Mas, pessoal, quanto mais 

tempo você permanecer no investimento, 

menos IR vai pagar! 

Na tabela a seguir, vou resumir tudo o que 

falamos até aqui e criar um mapa mental 

para ajudar nas suas decisões futuras:

O melhor investimento para você será 

aquele que unir a liquidez que você pre-

cisa, a remuneração mais alta e o menor 

pagamento de imposto. Logo, o primeiro 

passo é fazer um bom planejamento. O 

segundo é entender que você deve descon-

tar os impostos da remuneração ofertada 

pelo título (Ex.: se você está em dúvida 

entre um CDB com remuneração de 104% 

do CDI e uma LCI que remunere 90% do 

CDI, logo, opte pela LCI, pois o CDB ain-

da pagará IR, o que trará a remuneração 

final para algo em torno de 80% do CDI, 

caso a alíquota do IR seja de 20%). 

Pessoal, como já falamos aqui nesta 

coluna, a remuneração ofertada em cada 

produto tem que ser condizente com o ris-

co do emissor, ou seja, títulos do governo 

têm menos risco do que títulos privados, 

logo, a remuneração base para compa-

ração deve ser o título do governo. Até 

mesmo entre os títulos privados existem 

graus diferentes de risco, uma vez que 

temos que nos atentar à qualidade da em-

presa que está emitindo o título. Ou você 

acha que um título de dívida emitido por 

um banco de grande porte tem o mesmo 

risco que um título de dívida emitido por 

um banco de menor porte? Aqui também é 

bom reforçar a garantia do FGC para os pro-

dutos emitidos pelos bancos. Atualmente, 

o FGC garante um total de R$ 250 mil por 

CPF por banco investido. Isso significa que, 

se o banco falir, o FGC devolve o valor que 

você tinha investido no banco até o limite 

informado anteriormente.

Organizando as ideias, temos os seguintes 

passos a seguir: Definição do montante > 

Planejamento (decidir o que precisa ter liqui-

dez imediata ou o que pode ter vencimento 

de 3, 6, 9 ou 12 meses, por exemplo) > Busca 

pelo investimento (analisar risco do emissor, 

considerar a garantia do FGC, comparar com 

a remuneração do título público, considerar a 

remuneração após desconto dos impostos).

Caso não queira optar entre os títulos, você 

também pode escolher um Fundo de Investi-

mento DI Renda Fixa, com ou sem títulos de 

crédito, com taxa de administração máxima 

de 1% e que os resgates possam ser diários. 

Espero ter clareado um pouco e ter contribu-

ído para sua próxima escolha. 

Um abraço e até a próxima! 

Flávia Dias

* Alguns bancos oferecem liquidez diária após um prazo de carência inicial, mas, geralmente, oferecem uma 
taxa de remuneração menor.

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

PRODUTO LIQUIDEZ IOF IR REMUNERAÇÃO ÍNDICE DE 
REMUNERAÇÃO

Poupança Diária Não Não Mensal 70% da SELIC
Título do Governo 
Pós-Fixado (LFT) 1 dia útil Sim Sim Diária 100% SELIC

CDB Somente no        
vencimento* Sim Sim Diária Negociado

LCA Somente no         
vencimento* Sim Não Diária Negociado

LCI Somente no           
vencimento* Sim Não Diária Negociado
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O ambiente externo tem se tornado 
muito desafiador e com muitas vari-
áveis a serem observadas. Com des-
taque para as tensões comercais entre 
EUA, China e a recente alta nos preços 
internacionais do petróleo. 
Outro ponto que vem chamando a 
atenção é o ambiente político na Eu-
ropa. As negociações para a saída do 
Reino Unido da União Europeia (UE), 
chamado BREXIT, se aproximam de 
sua data limite para uma definição, mas 

O cenário nacional vive a expectativa 
pós-eleições 2018 que definirá os ru-
mos do país para os próximos anos. 
Assim, vem ao longo do ano mos-
trando uma lenta recuperação. Desta 
forma, os investimentos devem ser 
retomados em maior ou menor grau, 
a depender do perfil do próximo go-
verno, se reformista ou não.
A inflação continua pressionada, no 
curto prazo, principalmente pelos 
itens de alimentação e combustíveis. 
Os alimentos foram influenciados 
por fatores sazonais, como final de 
safra, por exemplo. Já os combustí-

ainda seguem com muitas incertezas e 
dividindo opiniões dentre os britâni-
cos. O aumento do preço do petróleo 
decorre das preocupações relacionadas 
as sansões econômicas impostas ao Irã.
Na China a economia vem desacele-
rando, e isso se deve principalmente 
pelo controle mais rígido das finanças 
dos governos locais, de alterações nas 
políticas ambientais, que se tornaram 
mais rigorosas e da redução da capa-
cidade produtiva instalada. Paralelo a 

veis foram pressionados pela alta nos 
preços internacionais do petróleo.
Por outro lado, houve valorização 
do Real frente ao Dólar nas últimas 
semanas, e se continuar assim, deve 
amortecer os repasses de preço para 
o varejo.
No mês de setembro a inflação ofi-
cial (IPCA), medida pelo IBGE foi de 
0,48%, bem acima da variação negati-
va registrada no mês anterior. No acu-
mulado de 12 meses está em 4,53%, 
levemente acima do centro da meta 
do Banco Central, que é de 4,5%a.a..
Neste ambiente a taxa básica de juros 

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

isso o governo chinês vem lançando 
medidas internas de estímulo para 
compensar a possível queda nas ex-
portações por conta da guerra comer-
cial com os EUA. Ainda assim, os in-
dicadores vem se mostrando aquém 
do esperado. Contudo, as projeções 
de crescimento do PIB para o este ano 
continuam em torno de 6,5% e de 6,3% 
para o ano que vem.

i n v e st i m e n to s

da economia (SELIC) permaneceram 
em 6,5%a.a. e as expectativas de mer-
cado é de que o BC as mantenhas nes-
te patamar pelos próximos meses.
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Desempenho dos Investimentos - Planos Renda Vitalícia
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66,08% 80,05% 103,44% 126,04% 152,99% 195,62% 235,96% 266,48% 290,63%

6,84% 8,42% 12,99% 11,11% 11,92% 16,85% 13,65% 9,08% 6,59%

21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 79,13% 105,73% 130,87% 145,95% 161,11%

20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 97,88% 125,57% 147,97% 158,69%

77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 44,50% 97,50% 151,92% 151,71%

RENTABILIDADE ACUMULADA 
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RENTABILIDADE ACUMULADA DO PLANO 
SUPLEMENTAÇÃO DA MÉDIA SALARIAL

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PLANO MILÊNIO
( APOSENTADORIA RENDA VITALÍCIA )

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

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

Milênio  BC - Acumulado

Milênio - Rentabilidade Anual**
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* Rentabilidade acumulada até agosto de 2018.

* Rentabilidade acumulada até agosto de 2018.

* Rentabilidade acumulada até agosto de 2018.
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** Rentabilidade líquida.

** Rentabilidade líquida.
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CBS visita
 unidade da 

CSN em Canoas
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p r e s e n ça

No dia 18 de setembro, os colaboradores da CBS Previdência foram recebidos pe-
los funcionários da CSN alocados em Canoas (RS). O objetivo da visita foi com-
partilhar conceitos e dicas sobre educação financeira e apresentar os benefícios e 
as vantagens de aderir a um plano de previdência complementar.
No primeiro encontro do dia, foram apresentados detalhes sobre o funcionamen-
to do Plano CBSPREV, como tipos e percentuais de contribuições existentes, di-
reitos e coberturas do plano e formas de aposentadoria. Os funcionários que não 
eram participantes da entidade puderam fazer a adesão ao plano na hora. >>

CBS visita
 unidade da 

CSN em Canoas
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p r e s e n ça

A palestra sobre educação financeira contou com
a presença de todos os colaboradores da unidade.

Já na parte da tarde, os colabora-
dores assistiram a uma apresen-
tação focada em educação finan-
ceira. Entre os temas abordados 
estavam planejamento, consumo 
consciente, orçamento doméstico 
e economia, formas de poupar, 
dicas para usar melhor o cartão 
de crédito, números da inadim-
plência no Brasil, entre outros.
Cezar Acosta, faturista da uni-
dade da CSN em Canoas, parti-
cipou das duas apresentações e 
ficou satisfeito com a iniciativa. 

As duas palestras, que tiveram 
duração de aproximadamente 2h 
cada, contaram, no total, com a 
presença de quase 20 colaboradores 
de diferentes áreas da unidade. Os funcionários puderam fazer a adesão

ao plano de benefícios da CBS na hora.

As palestras foram muito importantes 

porque precisamos aprender a nos 

organizar financeiramente, fazendo a 

equação básica “receita X despesas”. 

E, mais que isso, pequenas mudanças 

de hábito, como evitar compras des-

necessárias ou ter novas atitudes na 

nossa própria casa, irão fazer muita 

diferença no fechamento das contas.

”

”
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dicas  d e  sa ú d e

Conheça a aluna do
Clube Recreio que 
mudou de vida após 
começar a se exercitar.

Nunca é tarde para mudar os hábitos e ter um estilo de vida mais sau-

dável. No Clube Recreio, alguns alunos dão um show de disposição 

dentro e fora da água graças à prática da natação e da hidroginástica. 

Este é o caso de Elza Barbosa, 63 anos, beneficiária da CBS e aluna 

do clube, que pratica hidroginástica três vezes por semana há 20 anos. 

Segundo a professora do Recreio, Tiana Rosa, ao todo são nove turmas 

de hidroginástica com 220 alunos no total. ”O exercício é fundamental 
em todas as fases da vida, principalmente na terceira idade. Eles ficam 
mais animados, ativos, saudáveis e também fazem amigos.”
A hidroginástica é uma das principais atividades escolhidas por quem já 

passou dos 60, afinal, são inúmeros os benefícios que atraem cada vez 

mais alunos. “Os principais ganhos dessa atividade física são a melhora 
do sistema vascular, a ativação do sistema circulatório, o fortalecimento 
muscular e o controle do peso, tudo isso com pouquíssimo impacto”, 

afirma Tiana. Além disso, por ser realizada na água, a atividade tem 

poder relaxante e alivia o stress. Veja como o esporte fez a diferença na 

vida de Elza e inspire-se para tirar o projeto verão do papel!

- Como é a sua rotina? Quais as atividades que você realiza além 
da hidroginástica?
Todos os dias da semana faço caminhadas no meu bairro e três vezes 

na semana faço hidroginástica. Além disso, tenho uma vida social ativa, 

gosto muito de viajar e passear.

- Por que você escolheu praticar hidroginástica?
Há 20 anos, fui diagnosticada com uma artrite severa. Tinha muitas dores 

e vivia sem ânimo. Foi quando um médico me indicou a hidroginástica 

como tratamento e resolvi começar.

- Quais as principais mudanças que você percebeu com a prática 
do exercício? 
Minha vida mudou completamente, tanto física quanto emocionalmente. 

Fiquei muito mais feliz e animada, além de não ter mais dores. A artrite 

Os benefícios
da hidroginástica
na terceira idade
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dicas  d e  sa ú d e

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

não tem cura, mas hoje não sinto mais dores, fiquei óti-

ma. Além disso, sinto muito mais disposição e energia e fiz 

muitos amigos na hidroginástica. 

- O que você mais gosta na aula? 
Gosto de tudo. A aula é muito dinâmica, a professora é 

ótima, além do clube ser muito organizado, limpinho e ter 

uma estrutura muito boa. 

A prática de atividades físicas regulares afasta os sintomas 

da depressão, melhora a autoestima e também a intera-

ção social. O importante é se manter ativo e ter orientação 

durante a prática de exercícios. Qualquer um pode come-

çar a se exercitar. “É importante procurar um cardiologista 
antes de começar qualquer atividade física para saber se 
está apto”, reforça a professora. E, para finalizar, Elza dei-

xa um recado: “se eu pudesse dar um conselho, diria para 
quem ainda não faz exercício começar a fazer o quanto 
antes, vencer a preguiça e as desculpas, porque no final 
das contas você vai ficar muito mais saudável e feliz! Vai 
valer a pena cada esforço!”

Veja a seguir os dias e horários 
da hidroginástica no Clube Recreio:

- Terças e quintas: 7h | 8h | 9h | 10h

- Terças e quartas: 7h | 8h | 9h | 14h | 18h

- Quartas e quintas: 7h | 8h | 9h 

- Sextas-feiras: 7h | 8h | 9h | 14h

PRECREIO: Rua 21, nº 501 

 Vila Santa Cecília - Volta Redonda – RJ

Mais informações: (24) 3340-8949 - opção 1

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

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

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

FICOU ANIMADO?



http://www.cbsprev.com.br
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e d u caç ão  f i n a n c e i r a

Para quem deseja organizar a vida financeira, a plani-

lha de orçamento pessoal é uma ótima forma de come-

çar. Porém, para dar certo, é preciso alimentá-la com 

informações completas e detalhadas.

De um lado, relacione as suas receitas líquidas: aquele 

dinheiro que entra na sua conta todo mês. De outro, 

liste todos os seus gastos: comece com as despesas 

que você precisa pagar todo mês (condomínio, aluguel 

ou financiamento do imóvel, parcela do carro, seguro, 

contas de água, telefone, luz...). Depois, passe para 

as despesas com supermercado, plano de saúde, ali-

mentação e transporte. Por fim, inclua os gastos com 

vestuário, lazer, cuidados pessoais, entre outros. Rela-

cione tudo o que lembrar. 

Agora, com o resultado da planilha em mãos, é hora de 

avaliar como andam as suas finanças. 

Caso as suas despesas estejam superando as receitas, 

fique atento! Reveja seus gastos, diminua ou mesmo cor-

te alguns custos mensais para que a conta possa fechar. 

E não deixe essa decisão para depois. Se o cenário lhe 

parecer alarmante, defina sua estratégia o quanto antes.

Faça do controle financeiro um hábito para toda a vida. 

Atualizando a sua planilha mensalmente e monitoran-

do-a com frequência, você vai ter resultados surpreen-

dentes. Experimente!

No nosso hotsite, você encontra diversos tipos de pla-

nilha de orçamento que podem te ajudar nessa tarefa. 

Clique aqui e mãos à obra! 

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.

Veja como organizar
a sua vida financeira

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

Você sabia que quem faz a declaração completa do Imposto de Renda pode deduzir dos rendimentos 
tributáveis anuais as suas contribuições para a previdência complementar, até o limite de 12%?

Confira como descobrir se as suas contribuições estão dentro dos 12% permitidos:

Além de pagar menos IR, essas contribuições adicionais irão ajudar a aumentar o seu saldo e, 
consequentemente, o valor do seu benefício no futuro. Faça as contas!

As contribuições adicionais podem ser feitas por meio de boleto bancário e da folha de pagamento. 
Para isso, basta informar o valor que deseja contribuir pelo e-mail cbsatendimento@cbsprev.com.br 
ou pela Central de Atendimento Telefônico (0800 026 81 81).

Para conferir mais informações sobre este benefício, clique aqui e conheça a nossa cartilha “Vantagem fiscal”.

Aproveite as vantagens do seu 
plano de previdência complementar

1) Some seus ganhos até dezembro de 2018 (salário mensal + outros rendimentos tributá-

veis, como aluguéis, pensões, etc).

2) O resultado dessa conta será o limite máximo para dedução dos seus rendimentos tributá-

veis na declaração de ajuste anual do Imposto de Renda.

3) Some o valor das suas contribuições para o plano de previdência feitas até dezembro de 

2018 (básica + voluntária + esporádica + de risco – não incluir contribuição sobre a PPR).

4) Se essa soma não atingir os 12% calculados no item 1, considere fazer contribuições 

adicionais para o seu plano de previdência complementar para aproveitar ao máximo o 

incentivo fiscal.

DM

Veja como organizar
a sua vida financeira

https://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Multimidia/CartilhaOnline/20


(24) 3344-1900  |  hotelescolabelavista.org.br

hotelbelavistavr hotelbelavistavr

confraternizações
de final de ano no Bela Vista

Diversas opções para tornar cada ocasião
um momento especial.
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