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MENSAGEM DA DIRETORIA 
 
As entidades fechadas de previdência complementar trabalham constantemente para 

assegurar uma aposentadoria tranquila aos seus milhões de participantes. O sistema ampara, 

atualmente, 7,05 milhões de pessoas, sendo 2,48 milhões de participantes ativos, 705 mil 

assistidos e 3,86 milhões de dependentes, e seus ativos financeiros representam 13,9% do 

Produto Interno Brasileiro (PIB)*. 

 

Inserida nesse sistema, a CBS Previdência busca assegurar o bem-estar de seus participantes e 

familiares agora e no futuro promovendo uma administração transparente e eficiente dos 

recursos dos seus planos de benefícios. Em 31 de dezembro de 2014, a entidade contava com 

34.649 participantes – 20.356 ativos, 9.254 aposentados e 5.039 pensionistas – e um de seus 

planos, o Milênio, estava entre os 15 maiores no ranking de investimentos da ABRAPP*, na 

modalidade Contribuição Variável. 

 

Como comprovam alguns dados, 2014 não foi um ano fácil. A criação de empregos foi a menor 

desde 1999 (foram formados apenas 150 mil); a inflação alcançou 6,4% a.a., quase o teto da 

meta; o déficit na balança comercial (- US$ 4 bilhões) foi o pior desde 2000 e o déficit em 

transações correntes (-4,17% do PIB), o menor desde 2001; a confiança dos consumidores 

alcançou o valor mais baixo da série iniciada em setembro de 2005; e a dívida bruta alcançou 

63% do PIB (em 2013 era de 57%). 

 

Mesmo diante deste cenário adverso, os investimentos da CBS Previdência apresentaram 

resultados positivos em quase todos os segmentos. No geral, a evolução dos recursos  

garantidores da entidade encerrou 2014 com um total de R$ 4,23 bilhões, o que significa um 

crescimento de 3,62% em relação a 2013. 

 

No longo prazo, de 2004 a 2014, o crescimento foi de 215%, o que nos permite honrar com 

tranquilidade os compromissos firmados com os participantes.  

 

Ao longo do ano, continuamos melhorando e fortalecendo as práticas de Governança 

Corporativa e reformulamos nosso processo de Avaliação de Riscos para proporcionar ainda 

mais controle e segurança. Além disso, fomos novamente classificados pela PREVIC como uma 

das entidades fechadas de previdência complementar do país mais eficientes no 

gerenciamento de despesas administrativas, o que comprova nossa preocupação com a 

preservação do patrimônio dos planos de benefícios. 

 

Em 2014, trabalhamos também em diversos projetos para alcançar os objetivos definidos no 

Planejamento Estratégico. O intuito das iniciativas foi aprimorar nosso modelo de atuação e os 

serviços e produtos que oferecemos. Algumas delas já foram concluídas e outras serão 

implantadas em 2015.  

 

Para aprimorar nossa forma de relacionamento e estarmos cada vez mais próximos dos 

participantes, ao longo do ano investimos ainda no treinamento dos profissionais da área de 

atendimento e no desenvolvimento de melhorias nos sistemas e canais de relacionamento da 

entidade. A implantação dessas melhorias será feita em 2015 e seus benefícios, sentidos ao 
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longo do ano. Em 2014, ampliamos também nosso número de comunicações, buscando utilizar 

sempre uma linguagem simples e de fácil compreensão. 

 

Em relação à educação previdenciária e financeira, renovamos os conteúdos das palestras do 

programa CBS Perto de Você de acordo com o resultado de uma pesquisa que apontou os 

temas de maior interesse dos nossos participantes. Firmamos também novas parcerias, o que 

permitiu ampliar ainda mais a abrangência do programa. 

 

A confiança que os participantes depositam na CBS Previdência há 54 anos é fundamental para 

que, de forma sustentável, possamos superar desafios e conquistar resultados. Em 2015, 

vamos continuar trabalhando para alcançar nossa missão e atender e superar as expectativas 

dos nossos participantes, assistidos e patrocinadores.  

 
 

Diretoria Executiva 

 

*Dados do Consolidado Estatístico (set/14) da ABRAPP. 
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PERFIL ORGANIZACIONAL 
 

Solidez e eficiência 
 

A Caixa Beneficente dos Empregados da Companhia Siderúrgica Nacional – CBS é uma 

entidade fechada de previdência complementar (EFPC), ou seja, um fundo de pensão. Seu 

objetivo é administrar planos de previdência complementar para assegurar o bem-estar de 

seus participantes e familiares agora e no futuro. 

 

Instituição sem fins lucrativos, a CBS Previdência foi fundada em 17 de julho de 1960 e é o 

quinto fundo de pensão mais antigo do país. Para ingressar como participante da entidade é 

preciso ser colaborador de um de seus patrocinadores, que hoje são a Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN) – patrocinador principal –, a CSN Cimentos, a Congonhas Minérios S.A., a 

Nacional Minérios S.A. (Namisa) e a própria CBS Previdência. 

 

Atualmente, cinco planos de benefícios são administrados pela CBS: 

   

• Plano de 35% da Média Salarial 

• Plano de Suplementação da Média Salarial 

• Plano Misto de Benefício Suplementar – Plano Milênio 

• Plano CBSPREV Namisa 

• Plano CBSPREV 

 

Em 31 de dezembro de 2014, a entidade contava com 34.649 participantes, sendo: 

 

 
 

Com o intuito de proporcionar segurança e contribuir para manter a qualidade de vida dos 

seus participantes e familiares, além de oferecer uma renda complementar à da Previdência 

Social na aposentadoria, a CBS disponibiliza ainda serviços adicionais como empréstimos e 

seguros de vida e de automóvel. 

 

Com sede em São Paulo e uma filial em Volta Redonda (RJ), a entidade acumulava, em 

dezembro de 2014, um patrimônio de R$ 4,23 bilhões e ocupava o 25º lugar no ranking dos 

investimentos da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

(ABRAPP), entre os quase 300 fundos de pensão filiados. 
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Além disso, a instituição conta com representantes em diversas comissões técnicas nacionais e 

regionais da ABRAPP, que incluem as áreas atuarial, jurídica, governança corporativa, 

investimentos, investimentos imobiliários, relacionamento com o participante, comunicação, 

seguridade e contabilidade. 

 

Gestão transparente 

 

A CBS Previdência é administrada por três órgãos estatutários: 

 

• Conselho Deliberativo 

• Conselho Fiscal 

• Diretoria Executiva 

 

O trabalho dos seus membros é orientado pelas diretrizes presentes no Estatuto, Código de 

Ética e Conduta e Manual de Governança Corporativa, além de considerar a legislação vigente 

e os princípios descritos na Missão, Visão e Valores. 

 

A entidade é também fiscalizada e supervisionada pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (PREVIC), do Ministério da Previdência Social, e seus investimentos 

seguem as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). 

 

Missão, Visão e Valores 

 

Conheça a Missão, a Visão e os Valores que norteiam as ações e decisões do dia a dia na CBS: 
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ESTRATÉGIA E GESTÃO 
 

Foco nos participantes 
 

O Mapa Estratégico da CBS Previdência é a representação visual da estratégia traçada pela 

entidade para o período de 2014 a 2016. Com base nesse mapa, diversos projetos e iniciativas 

são implementados para alcançar os objetivos definidos no médio e no longo prazos. Confira 

mais detalhes a seguir: 

 

 
 

 

Objetivos estratégicos 
 

Os objetivos estratégicos são grupos de atividades relacionados às quatro perspectivas do 

mapa estratégico da CBS, para os quais o alcance de resultados favoráveis é absolutamente 

necessário para o êxito no cumprimento da sua Missão. São desafios que, se alcançados, são 

suficientes para a implementação da estratégia e concretização da Visão da entidade. 

 

Por isso, anualmente, a CBS Previdência desenvolve projetos e iniciativas visando o alcance de 

seus objetivos estratégicos. Porém, como o mapa da entidade foi elaborado para o período de 

2014 a 2016, ressaltamos que nem todos os objetivos tiveram projetos ao longo do ano 

passado. 

 

Confira a seguir os principais projetos e iniciativas realizados pela CBS Previdência em 2014: 
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• Reestruturação da Unidade de Serviços: desde o fim de dezembro, a Unidade de Serviços da 

CBS Previdência em Volta Redonda passou a funcionar em um novo endereço, com instalações 

mais modernas e confortáveis.  

 

• Reestruturação do site: a reformulação tem o objetivo de torná-lo mais “amigável”. Todo o 

seu conteúdo foi revisado e reorganizado para simplificar a busca pelas informações. Além 

disso, a novo site irá contar com a tecnologia responsiva, que permite a visualização correta 

dos conteúdos disponíveis para quem acessa a página por meio de tablets ou smartphones. O 

projeto foi elaborado e estruturado ao longo de 2014 e a sua publicação está prevista para o 

primeiro semestre de 2015. 

 

• Reestruturação do Autoatendimento: tem o objetivo de modernizar o visual do 

Autoatendimento e disponibilizar mais informações aos participantes, como dados cadastrais e 

bancários, valor da contribuição do mês, contribuições acumuladas, gráfico com a evolução do 

saldo na CBS, simuladores de aposentadoria e de resgate, além de informações sobre as 

opções disponíveis em caso de desligamento do patrocinador. Outra novidade é a 

disponibilização do simulador “Projete o seu futuro”, que permite que o participante conheça 

o patrimônio que precisa acumular e a contribuição mensal necessária para atingir seu 

objetivo na aposentadoria. A projeção é feita após o preenchimento de informações como ano 

previsto para aposentadoria, valor mensal que pretende receber de aposentadoria 

complementar, entre outros. O projeto foi elaborado e estruturado ao longo de 2014 e a sua 

implantação está prevista para o primeiro semestre de 2015. 

 

• Implantação do autoatendimento telefônico: a nova ferramenta vai possibilitar que o 

participante realize o seu autoatendimento a qualquer hora por meio da Central de 

Atendimento Telefônico da CBS. Diversos serviços estarão disponíveis, porém, os participantes 

também continuarão sendo atendidos pelos profissionais da entidade em horário comercial. A 

elaboração do projeto e a compra da ferramenta foram feitas em 2014 e  os serviços devem 

estar disponíveis já no primeiro semestre de 2015. 

 

• Remodelagem do processo de Avaliação de Riscos: o processo foi reestruturado para que 

ficasse ainda mais consistente e dinâmico. Entre os pontos observados estavam a alteração da 



RELATÓRIO SOCIAL 2014 – CBS PREVIDÊNCIA                                       13 

 

marcação de riscos em atividades para macroatividades e/ou processos, a revisão do 

dicionário de riscos e dos requisitos da autoavaliação e a customização da matriz de controles 

disponibilizada pela consultoria externa.  

 

• Remodelagem da contabilização por centro de custos: desde abril de 2014, os centros de 

custos relacionados à contabilização das despesas administrativas da CBS foram alterados. A 

mudança teve o objetivo de reduzir a quantidade de centros de custos existentes e consolidar 

as informações, o que facilita o acompanhamento e o controle. 

 

• Revitalização do Sider Shopping Center: para ficar ainda mais moderno, agradável e 

confortável para os clientes, o Sider Shopping Center, empreendimento da CBS, vem passando 

por um processo de revitalização desde 2012. E, ao longo de 2014, foram finalizadas algumas 

das obras iniciadas em 2013 e colocados em prática novos projetos.  

 

• Segregação dos investimentos do Plano Milênio: idealizado e estruturado ao longo de 2014, 

o projeto teve o intuito de criar carteiras de investimentos mais adequadas às necessidades e 

características dos participantes do Plano Milênio. Com a segregação, será possível identificar 

com maior clareza que tipo de ativo financeiro é mais adequado para cada uma das diferentes 

massas de participantes. 

 

Alterações no Estatuto 
 
Em dezembro, a CBS Previdência realizou algumas alterações no seu Estatuto. Aprovadas pelo 
Conselho Deliberativo e, posteriormente, pela PREVIC – Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar, os ajustes tiveram o objetivo de aprimorar os processos de 
governança da entidade. 
 
Entre as mudanças, destacam-se a obrigatoriedade de apresentar anualmente ao Conselho 
Deliberativo o método utilizado e o resultado da Avaliação de Riscos e Controles Internos e as 
alterações relativas ao processo de eleição dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.  
 
O Estatuto da CBS Previdência está disponível para consulta no site www.cbsprev.com.br. 

 

Gestão eficiente de despesas 
 

Ser eficiente no gerenciamento das suas despesas administrativas é um dos objetivos da CBS 

Previdência, pois isso reflete diretamente na preservação do patrimônio dos planos 

administrados e, consequentemente, na defesa dos interesses dos participantes. 

 

Em 2014, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) divulgou, pelo 

quarto ano consecutivo, um estudo que apresenta informações contábeis das despesas 

administrativas das entidades e, mais uma vez, a CBS mostrou um bom resultado. 

 

As organizações foram divididas em cinco grupos, levando em consideração a quantidade de 

planos administrados, a população e o volume de ativos total. A CBS Previdência foi 

enquadrada no grupo B, formado por instituições com ativos entre R$ 2 e R$ 15 bilhões, 

juntamente com outros 43 fundos de pensão. 
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Nesse grupo, a despesa per capita média, que representa o total das despesas administrativas 

em relação ao número de participantes, ficou em R$ 1.093,81. Avaliada individualmente, a CBS 

apresentou uma despesa per capita de R$ 463,99, ou seja, menos da metade da média do 

grupo. 

 

Esse resultado reflete o compromisso da entidade em buscar sempre uma gestão eficiente dos 

seus recursos, o que resulta em mais segurança e tranquilidade para os participantes. 

Entretanto, é importante ressaltar que o custeio dessas despesas é feito pela combinação de 

recursos dos patrocinadores, participantes e outras fontes. 

 

Trabalho reconhecido 
 
Em novembro, a CBS Previdência recebeu o certificado de Empresa Cidadã pelo seu Relatório 
Anual (ano base 2013), concedido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio 
de Janeiro, pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e pela Federação do 
Comércio do Estado do Rio de Janeiro, com o apoio técnico da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - UFRJ. 
 
No processo de certificação foram avaliados quesitos como transparência, balanço social e 
demonstrações contábeis, valores de investimentos em Recursos Humanos, tecnologia, 
pesquisa e desenvolvimento e aplicação dos recursos. 
 
Responsável pelas informações contábeis do Relatório Anual da CBS Previdência, Edgar Silva 
Grassi, gerente de controladoria da entidade, recebeu o Diploma de Mérito Contábil. 
 
Em 2014, Edgar Silva Grassi foi também o vencedor do 9º Prêmio ANCEP (Associação Nacional 
dos Contabilistas das Entidades de Previdência) – Prêmio Luiz Nicolau Marques Braga na 
categoria “Contabilista do Ano”.  
 
Lançado em 1995, o Prêmio ANCEP tem o objetivo de reconhecer profissionais, entidades e 
empresas que contribuem para o engrandecimento do sistema de previdência complementar. 

 

ICSS: certificação de profissionais 

 

A certificação, além de ser uma obrigação legal, é um importante instrumento de qualificação 

dos profissionais das entidades de Previdência Complementar. As regras a respeito de 

certificações estão reguladas pela Resolução do Conselho Monetário nº 3.792, de 2009, e pela 

Resolução BACEN nº 4.275, de 31 de outubro de 2013. 

 

A CBS Previdência está confortável em relação ao atendimento a essas legislações, pois já 

superou as metas estabelecidas para o período, além de ter certificado também parte dos 

membros do seu Conselho Fiscal, que não são citados nos normativos. Desde 2010, a entidade 

investe no reconhecimento da qualificação técnica de seus profissionais e conselheiros. 

 

Os processos de certificação pelo Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade 

Social (ICSS) são conduzidos pela Assessoria de Compliance. Em 2014, foram certificados mais 

dois membros do Conselho Deliberativo e um membro do Comitê Técnico de Investimentos da 

CBS. Com isso, o total de certificados chegou a 21 profissionais. 
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Confira a lista de todos os profissionais certificados até dezembro de 2014: 
 

NOME CARGO 

Monica Garcia Fogazza Rego Presidente 

Sergio Martins Gouveia Diretor 

Ubiratan Paes Diretor 

Alexandra Bandeira de Mello Bichara Membro do Conselho Deliberativo 

Bruno Tetner Membro do Conselho Deliberativo 

Claudia Maria Sarti Membro do Conselho Deliberativo 

David Moise Salama Membro do Conselho Deliberativo 

Fanny Solange Busato Batista Membro do Conselho Deliberativo 

Guilherme Alves Hernandes Membro do Conselho Deliberativo 

Luiz Daury Ferreira Halembeck Membro do Conselho Deliberativo 

Marcos Rodrigues Themudo Lessa Membro do Conselho Deliberativo 

Richard Blanchet Membro do Conselho Deliberativo 

Rosana Passos de Pádua Presidente do Conselho Deliberativo 

Sebastião José da Cruz Membro do Conselho Deliberativo 

Evaldo Lannes Marçulo Membro do Conselho Fiscal 

Leandro Nunes de Souza Silva Membro do Conselho Fiscal 

Ana Lucia Barboza Seabra de Oliveira Gerente 

Edgar Silva Grassi Gerente 

Flávia Azevedo Dias Gerente 

Silvânia Vieira Penido Gerente 

Alex Dias Ferreira Membro do Comitê Técnico de Investimentos 

 

Além de diretores, gestores e conselheiros, outros três profissionais da CBS buscaram a 

certificação em suas áreas técnicas, o que demonstra empenho e comprometimento. São eles: 
 

NOME CARGO 

Carlos Henrique Campos Analista Contábil 

Débora Fernandes Bellinghini Analista de Investimentos 

Elisangela Scarpat de Lima Analista Contábil 
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Plano CBSPREV: novo simulador 
 
Em dezembro, foi disponibilizado no site da CBS o simulador de benefícios do Plano CBSPREV. 
A nova ferramenta possibilita simular o valor que será recebido pelo participante no 
momento da aposentadoria, considerando as contribuições que forem feitas até o início deste 
benefício. 
 
É importante ressaltar que os cálculos apresentados no simulador estão baseados nas regras 
estabelecidas no regulamento do plano e nas informações digitadas e que o resultado obtido 
é válido apenas como simulação. O valor real do benefício de cada participante só poderá ser 
calculado no momento do pedido formal de concessão de aposentadoria. 
 
O simulador do Plano CBSPREV foi mais uma novidade que a CBS ofereceu para os seus 
participantes em 2014. 

 

2º ciclo de Auditoria de Benefícios 

 

No primeiro semestre de 2014, a CBS Previdência submeteu-se ao 2º ciclo da Auditoria de 

Benefícios, realizado pela Deloitte Touche Tohmatsu. O objetivo do trabalho foi verificar a 

integridade dos processos previdenciais da entidade com o seguinte escopo: concessão, 

revisão, reajuste e manutenção de benefícios. 

 

O resultado mostrou que as atividades e métodos da instituição estão de acordo com a 

legislação, com os regulamentos dos planos de benefícios administrados e com as boas 

práticas de mercado. Os auditores fizeram apenas duas recomendações de melhoria e para 

ambas já foram elaborados planos de ação. 

 

Nesse ciclo foi realizada também a verificação dos planos de ação que haviam sido 

estabelecidos para atender às recomendações feitas na auditoria de 2013. Entre eles, 90% já 

foram concluídos e 10% ainda estão em andamento. 

 

Os resultados do 2º ciclo da Auditoria de Benefícios também foram apresentados pelos 

profissionais da Deloitte Touche Tohmatsu aos membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal da 

CBS. Para que os conselheiros pudessem acompanhar o andamento dos planos de ação 

estabelecidos, foi apresentado também o “Relatório do Follow-up dos Planos de Ação 

decorrentes das Auditorias de Benefícios”. 

  

Mais uma vez, o resultado da auditoria comprovou que os processos da CBS estão alinhados 

com os padrões estabelecidos. Em 2015, a entidade se submeterá novamente a avaliações 

independentes. 
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Conformidade legal 
 
Em 2014, a CBS Previdência não registrou quaisquer penalidades, sanções ou autuações 
referentes às suas atividades. 
 
Como forma de prevenção, a entidade revisa periodicamente suas normas e políticas 
internas, adequando-as às mudanças de legislação e mapeando e revisando anualmente o 
controle interno dos riscos.  
 
Além disso, a CBS trabalha para estar cada vez mais próxima das associações do seu segmento 
de atuação e dos órgãos reguladores e fiscalizadores, com o objetivo de manter seus 
processos alinhados à legislação e às boas práticas de mercado. 

 

 
GOVERNANÇA CORPORATIVA 
 

Gestão eficiente 
 

A CBS Previdência trabalha para promover uma administração competente, que tenha como 

pilares para a gestão e a prestação de contas os interesses de seus públicos de relacionamento 

e as regras impostas pela legislação. 

 

Três órgãos estatutários são responsáveis por sua gestão estratégica, fiscalização e 

administração: Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Cada um deles 

possui atribuições específicas, mas todos têm o objetivo de zelar pela ética e eficiência na 

gestão dos recursos administrados pela entidade. 

 

Conselho Deliberativo 
 

Formado por 11 membros efetivos e 11 suplentes, o Conselho Deliberativo é o órgão superior 

de deliberação e orientação da entidade. Entre seus membros, seis são indicados pelos 

patrocinadores e quatro são eleitos pelos participantes. A presidência do órgão é 

obrigatoriamente exercida por um membro indicado pelo patrocinador principal – CSN. 

 

O Conselho Deliberativo é responsável por estabelecer as diretrizes e políticas que são 

acompanhadas pelo Conselho Fiscal e seguidas pela Diretoria Executiva, colaboradores e 

prestadores de serviços. 

 

Entre suas obrigações principais estão: 

 

• Estabelecer as diretrizes fundamentais e normas gerais de organização, operação e 

administração; 

• Aprovar propostas de alteração do Estatuto; 

• Aprovar a criação e as respectivas alterações dos regulamentos dos planos de benefícios; 

• Aprovar o orçamento e suas eventuais alterações; 

• Aprovar as Demonstrações Contábeis Consolidadas e por planos de benefícios previdenciais 

e os documentos que as acompanham; 
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• Aprovar a Política de Investimento da CBS Previdência; 

• Aprovar o Plano de Gestão Administrativa – PGA. 

 

Ao longo do ano, foram realizadas seis reuniões formais, que trataram de temas como 

alterações no Estatuto e no Regulamento Eleitoral, ajustes na carteira de investimentos do 

Plano Milênio, Plano de Gestão Administrativa, Orçamento, Demonstrações Financeiras, 

Premissas Atuariais, entre outros. 

 

Em 31 de dezembro de 2014, a composição do Conselho Deliberativo da CBS era a seguinte: 

 

CONSELHO DELIBERATIVO 

EFETIVOS SUPLENTES 

Rosana Passos de Pádua David Moise Salama 

Alexandra Bandeira de Mello Bichara *Cargo vago 

Bruno Tetner Priscilla Benatti 

Fanny Solange Busato Batista Bruno Araújo da Rocha 

Joaquim Braz de Oliveira Carlos Afonso Magalhães 

Luis Fernando Barbosa Martinez Guilherme Alves Hernandes 

Luiz Carlos Gomes Beato Sobrinho Rinder José Givisiez Junior 

Luiz Daury Ferreira Halembeck João Pedro Lopes Gayoso e Almendra 

Marcos Rodrigues Themudo Lessa *Cargo vago 

Raimundo Francisco de Assis Bastos Gama Sebastião José da Cruz 

Richard Blanchet Claudia Maria Sarti 
*Aguardando indicação do patrocinador. 
 

Conselho Fiscal 
 

Os membros do Conselho Fiscal são responsáveis pela fiscalização da entidade e por zelar pela 

sua gestão econômica, financeira e atuarial. 

 

Formado por seis membros, sendo três efetivos e três suplentes, o Conselho Fiscal é 

responsável por emitir parecer sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas e individuais 

em tempo hábil para envio ao Conselho Deliberativo e para o cumprimento dos prazos 

estabelecidos pelo órgão governamental competente. Entre seus membros, dois são indicados 

pelos patrocinadores e um é eleito pelos participantes.  

 

Entre suas obrigações principais, os membros do Conselho Fiscal devem: 

 

• Manifestar-se, no mínimo, sobre a execução orçamentária, as hipóteses e premissas 

atuariais, os investimentos, a Gestão de Riscos e os Controles Internos emitindo, pelo menos 

semestralmente, pareceres expressando a sua opinião; 

• Fiscalizar a gestão da Diretoria Executiva; 

• Fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento de seus deveres legais e 

estatutários; 

• Monitorar o cumprimento das recomendações das auditorias e consultorias; 
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• Apresentar ao Conselho Deliberativo matéria que considere relevante para a entidade e seus 

participantes. 

 

Foram realizadas pelo órgão ao longo do ano seis reuniões, que abordaram assuntos como 

Planejamento Orçamentário, Demonstrações Financeiras, Gestão Atuarial, entre outros. 

 

Em 31 de dezembro de 2014, a formação do Conselho Fiscal era a seguinte: 

 

CONSELHO FISCAL 

EFETIVOS SUPLENTES 

*Cargo vago Evaldo Lannes Marçulo 

Gervásio José Martins **Cargo vago 

Leandro Nunes de Souza Silva Rodrigo Cardozo Miranda 
*Aguardando indicação do patrocinador.  | **Aguardando indicação do Conselho Deliberativo. 

 

 

Capacitação 
 
Em fevereiro, foi realizado um workshop direcionado a todos os membros dos conselhos 
Deliberativo e Fiscal da CBS Previdência. Com o título “Workshop sobre Gestão de Riscos e 
Controles Internos”, o treinamento durou cerca de três horas e contou com a participação de 
15 pessoas. A ação fez parte do CBS Perto de Você, nosso programa de educação 
previdenciária e financeira. 
 
O objetivo do workshop foi disseminar os conceitos de gestão de riscos e demonstrar a 
metodologia de Autoavaliação de Riscos e Controles Internos da entidade. Entre os temas 
abordados estavam os principais objetivos da gestão de riscos, detalhes da Resolução CGPC 
nº 13, que estabelece princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos 
para as entidades fechadas de previdência complementar, informações sobre o processo de 
gestão de riscos da CBS e os controles executados pela Assessoria de Compliance. 
 
Reporte permanente 
 
Ao longo de 2014, foram realizados mensalmente reportes sobre a Gestão dos Investimentos 
para os membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal. O objetivo da ação foi trazer mais 
transparência para o tema e compartilhar informações como o comportamento dos mercados 
financeiros no mês, estratégias de investimentos definidas, resultados alcançados, 
mecanismos de monitoramento, entre outros. 
 
Além disso, para mantê-los sempre atualizados, a CBS também compartilhou mensalmente 
informações como nível de arrecadação, valores de pagamentos referentes à folha de 
benefícios, quadro social, compromisso atuarial da entidade com os planos administrados, 
entre outros assuntos. 

 

Novas regras para eleição dos conselheiros da CBS 
 

Em dezembro de 2014, com a aprovação pela PREVIC das alterações no Estatuto da CBS 

Previdência, algumas regras para a eleição dos membros que compõem os conselhos 

Deliberativo e Fiscal da entidade também foram ajustadas. 
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Essas mudanças seguem as boas práticas de governança e as recomendações da PREVIC e 

buscam aprimorar o formato do processo eleitoral e permitir que a grande maioria dos 

participantes eleja seus representantes diretamente, com tranquilidade, agilidade e segurança. 

 

Entre os principais pontos aprovados, destacam-se: 

 

• Para o Conselho Deliberativo deverão ser eleitos 4 membros efetivos e 4 suplentes, entre os 

participantes e assistidos. 

• O mandato dos membros do Conselho Deliberativo passará a ser de 4 anos e a reeleição 

continuará sendo permitida. 

• Para o Conselho Fiscal deverão ser eleitos 1 membro efetivo e 1 suplente. 

• O mandato dos membros do Conselho Fiscal passará a ser de 4 anos e a reeleição continuará 

sendo permitida apenas uma vez. 

• O processo de votação será realizado de forma presencial nas cidades com 500 ou mais 

participantes, por meio de urnas convencionais e/ou eletrônicas. 

• Os participantes cadastrados na CBS em cidades onde não houver eleição presencial poderão 

votar por procuração, com firma reconhecida. 

 

As próximas eleições estão marcadas para 8 de dezembro de 2015, porém, os novos 

conselheiros tomarão posse somente em 31 de março de 2016, pois é recomendável que as 

Demonstrações Contábeis de 2015 sejam elaboradas e aprovadas pelos conselheiros que 

acompanharam o exercício. 

 
 

Diretoria Executiva 
 

Órgão de administração e gestão da CBS Previdência, a Diretoria Executiva é composta por três 

membros, sendo um presidente e dois diretores. 

 

Cada um deles é responsável por fazer cumprir o Estatuto, os regulamentos dos planos de 

benefícios, as instruções e as demais diretrizes e normas estabelecidas pelos órgãos 

competentes da sua administração. 

 

Entre as suas obrigações principais, os membros da Diretoria Executiva têm também o 

compromisso de garantir: 

 

• Melhoria contínua de processos e produtos; 

• Capacitação e aperfeiçoamento da equipe de profissionais; 

• Cumprimento dos requisitos legais e estatutários; 

• Geração de indicadores de performance voltados para resultados e tendências, elaborados a 

partir de metas acordadas; 

• Busca de soluções mais indicadas para participantes, assistidos e patrocinadores; 

• Satisfação das necessidades e expectativas dos participantes, assistidos e patrocinadores, 

com rentabilidade consistente. 
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Em 31 de dezembro de 2014, a Diretoria Executiva da CBS era composta pelos seguintes 

membros: 

 

DIRETORIA EXECUTIVA 

Presidente Monica Garcia Fogazza Rego 

Diretor de Investimentos Ubiratan Paes* 

Diretor de Administração e Seguridade Sergio Martins Gouveia 
*Des ligou-se em 09/03/2015, sendo substituído por Gustavo Henrique Santos de Sousa em 31/03/2015. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Organograma 
 

Para tornar os processos mais claros e eficientes e manter um formato de decisão ágil, ao 

longo de 2014 a CBS Previdência continuou o processo de reorganização da sua estrutura. Com 

isso, algumas áreas foram extintas e outras criadas, como é o caso da Gerência de Controle e 

Seguridade e da Assessoria Atuarial. Entenda como ficaram divididas as responsabilidades na 

CBS após esses ajustes: 
 

Monica Garcia Fogazza Rego: graduada em Economia pela Universidade 

Santana com MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC Business School e 
PMD – Program for Management Development pelo IESE Business School. 
Atuou por 24 anos na área financeira de empresas de grande porte no 

segmento industrial. Em 2012, foi certificada pelo Instituto de Certificação 
dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS). 

Ubirat an Paes: graduado em Economia pela Universidade Federal 
Fluminense com MBA em Finanças pelo IBMEC-RJ e especialização em 
Economia e Relações de Comércio pela The George Washington 
University-USA. Atua há 28 anos no segmento financeiro. 

Sergio Martins Gouveia: graduado em Ciências Econômicas pela 

Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP com Administração – Lato 
Sensu e Análise de Sistemas – Lato Sensu pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Certificado desde 2012 pelo Instituto de Certificação dos 
Profissionais de Seguridade Social (ICSS), atua há 32 anos no segmento de 
Previdência Privada. 
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Assessoria de Compliance: ética e controles internos 

 

Os órgãos administrativos da CBS Previdência contam com a colaboração da Assessoria de 

Compliance para assegurar, em conjunto com as demais áreas, a adequação, o fortalecimento 

e o funcionamento do sistema de controles internos da entidade, acompanhando de perto se 

as regras e os processos estão sendo executados de forma correta e transparente. 

 

Entre as funções da assessoria está o monitoramento diário de todos os segmentos de 

investimentos (Mobiliário, Imobiliário e Operações com Participantes), o acompanhamento da 

Agenda de Obrigações, que contém os prazos de todas as obrigações legais e internas a serem 

seguidas pela CBS, e os testes dos processos de aprovações e de desembolsos realizados na 

entidade. 

 

Anualmente, a Assessoria de Compliance estabelece o seu Programa de Testes da Norma de 

Alçadas, no qual é definida a amostragem dos testes que serão realizados mensalmente nos 

processos da entidade. Esses 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. 

 

Em 2014, foram realizados 2.104 testes e apenas 11 apresentaram não conformidade, o que 

foi imediatamente relatado à Diretoria Executiva da CBS. Esses processos foram analisados 

pelas áreas de Compliance e Tecnologia da Informação e foi detectada uma falha na 

parametrização do sistema. O problema foi rapidamente resolvido e, para impedir que ocorra 

novamente, foi criado um controle específico pela área de TI. 
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Novo sistema de Investimentos 

 

Em 2014, a CBS Previdência implantou um novo sistema de investimentos, que possibilitou o 

cadastramento das regras e limites estabelecidos nas legislações e políticas de investimentos 

dos planos de benefícios administrados pela entidade. Esse cadastramento é feito pela 

Assessoria de Compliance e não pode ser alterado por nenhuma outra área, o que trouxe mais 

segurança para o processo. 

 

A nova ferramenta só permite que sejam realizadas operações de compra e venda de ativos 

que estejam em conformidade com as legislações e as políticas de investimentos. Além disso, o 

sistema gera relatórios diários, por meio dos quais a Assessoria de Compliance verifica como 

está o enquadramento dos planos em relação às legislações vigentes e às políticas de 

investimentos. 

 

Comitês de Apoio 

 

Para auxiliar os conselhos e a Diretoria Executiva da CBS no desempenho de suas funções e 

responsabilidades, a entidade conta ainda com os seguintes comitês: 

 

• Comitê Técnico de Investimentos: sugere, por meio de parecer técnico, mudanças na 

estratégia vigente de investimentos dos planos geridos pela CBS, assim como apresenta 

estratégias que ainda não tenham sido estudadas pela entidade; avalia a Política de 

Investimentos da CBS, a ser elaborada pela Diretoria Executiva e aprovada pelo Conselho 

Deliberativo; avalia a Política de Crédito da CBS no que tange aos investimentos mobiliários; 

avalia os produtos de crédito (com exceção de CDBs), de imóveis e os que se enquadrem no 

segmento de Investimentos Estruturados (fundos imobiliários, fundos de participações e 

fundos multimercados); e acompanha a execução da estratégia de investimentos da entidade. 

 

• Comitê de Ética e Conduta: propõe as alterações que julgar necessárias para 

atualização/aprimoramento do Código de Ética e Conduta; determina as ações necessárias 

para a divulgação e disseminação do código na entidade; avalia e delibera sobre casos de 

violação do Código de Ética e Conduta; delibera sobre dúvidas e dilemas éticos; debate e 

esclarece dúvidas de interpretação do texto do código; e estimula o comprometimento dos 

empregados e dos administradores da entidade com o Código de Ética e Conduta. 

 

• Comitê de Riscos e Controles Internos: auxilia a área de riscos e controles internos na 

disseminação de seus conceitos, bem como nas avaliações dos controles internos da entidade; 

avalia se a entidade está aderente às boas práticas estabelecidas pela PREVIC ou pelo mercado 

em geral; avalia a qualidade e suficiência dos controles internos da entidade; e auxilia na 

disseminação de uma cultura interna voltada à gestão de riscos. 

 

• Comissão de baixa/venda de bens móveis da CBS: analisa e opina sobre a baixa ou venda de 

bens. 
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• Comitê de comercialização do Sider Shopping: aprova as condições de comercialização das 

lojas do SSC, tabelas de comercialização e as normas e procedimentos adotados nos processos 

de comercialização. 

 

• Comitê de Avaliação de Propostas para Liquidação de Direitos Creditórios de Liquidação 

Duvidosa: aprecia e aprova as propostas para liquidação dos créditos de liquidação duvidosa. 

 

Código de Ética e Conduta 

 

Aplicado a todos os administradores e colaboradores da CBS Previdência, o Código de Ética e 

Conduta estabelece normas, regras e comportamentos que devem ser observados nas ações e 

decisões do dia a dia. Alinhado com a cultura corporativa da entidade, o documento aborda 

temas como: 

 

• Condução das atividades, cumprimento da legislação e normas específicas 

• Responsabilidades específicas e condutas não aceitáveis 

• Relacionamento com terceiros 

• Brindes, presentes e outras cortesias 

• Doações 

• Propriedade intelectual 

• Proteção do patrimônio da entidade 

• Conduta diante de dúvidas ou dilemas éticos 

 

O Código de Ética e Conduta da CBS Previdência está disponível para consulta no site 

www.cbsprev.com.br e é dever de todos os profissionais da entidade conhecê-lo e 

compartilhá-lo. 

 

Canal para denúncias 
 
Para receber denúncias e apurar casos concretos ou potenciais de violação do Código de Ética 
e Conduta, conflitos de interesse e fraudes ou práticas de corrupção, a CBS conta com o 
Comitê de Ética e Conduta. As denúncias devem ser apresentadas aos membros do comitê da 
seguinte forma: 
 
• E-mail; 
• Correspondência endereçada ao Comitê de Ética e Conduta; 
• Telefone; 
• Pessoalmente. 
 
O denunciante pode ou não se identificar, mas deve fundamentar sua denúncia e apresentar, 
sempre que possível, evidências, como: 
 
• Nome da(s) pessoa(s) e/ou empresa(s) envolvida(s); 
• Fatos e situações que originaram a suspeita; 
• Datas possíveis da(s) ocorrência(s); 
• Outras informações relevantes. 
 
O Comitê de Ética e Conduta da CBS Previdência existe desde 2004 e até hoje não foram 
apresentadas denúncias ou identificadas ocorrências de violação do Código de Ética e 
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Conduta, conflitos de interesse e fraudes ou práticas de corrupção na entidade. 

 

GESTÃO DE RISCOS 
 

Eficácia e prudência 
 

A CBS Previdência trabalha constantemente para fortalecer e elevar seus padrões de 

segurança com o objetivo de proteger seus negócios com eficácia e prudência e preservar a 

liquidez, a solvência e o equilíbrio dos seus planos de benefícios. 

 

Por isso, monitora constantemente os riscos aos quais está exposta, de acordo com as 

melhores práticas do mercado e em linha com as recomendações de supervisão baseada em 

risco da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). 

 

Em 2014, esse trabalho, que já está bastante amadurecido na entidade, passou por uma 

reformulação, que teve o objetivo de deixá-lo ainda mais consistente. Esse processo contou 

com a participação da Diretoria Executiva, dos gestores da CBS e de consultores externos de 

riscos e resultou em uma reestruturação do processo de Avaliação de Riscos, que trouxe uma 

grande evolução para o trabalho. 

 

A reestruturação consistiu em: 

 

• Alterar a marcação de riscos em atividades para macroatividades e/ou processos; 

• Revisar o dicionário de riscos, com exclusão e inclusão de novos tipos de riscos; 

• Customizar a matriz de controles disponibilizada pela consultoria externa; 

• Revisar os requisitos da autoavaliação de riscos. 

 

A 10ª Avaliação de Riscos foi realizada já na nova modelagem e o resultado não poderia ser 

melhor: houve consenso de que a reestruturação trouxe maior consistência e dinamismo ao 

processo. 

 

Por dentro do processo 
 

O processo de gestão de riscos da CBS Previdência é baseado na metodologia de Control Self 

Assessment – CSA, ou seja, Autoavaliação de Controles. Essa metodologia destaca o 

conhecimento de cada gestor na identificação de riscos e procedimentos de controle. 

 

Na prática, é realizada anualmente uma avaliação de Riscos e Controles Internos por meio de 

um sistema informatizado, que armazena processos, atividades, responsáveis e a base de 

controles apropriada para gerenciar e mitigar os riscos identificados. Essa avaliação possui oito 

etapas: 

 

• Revisão das macroatividades/processos; 

• Revisão e validação de riscos e critérios de mensuração; 
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• Identificação dos riscos nas macroatividades/processos, com mensuração de impacto e 

frequência (matriz de risco); 

• Definição dos controles para os riscos identificados, com os respectivos requisitos 

necessários à identificação da adequação da CBS às melhores práticas de gestão de riscos e 

controles; 

• Aplicação dos questionários, de acordo com a metodologia de autoavaliação; 

• Análise da avaliação e do desempenho das áreas e da entidade consolidada; 

• Elaboração dos planos de ação; 

• Monitoramento dos planos de ação. 

 

Com base nos resultados obtidos, é feita a Certificação de Controles, que consiste na 

realização de testes por amostragem. O intuito é comparar as informações identificadas pela 

avaliação com a situação real de exposição da entidade aos riscos. Após essa etapa, são 

elaborados planos de ação para mitigar os riscos identificados.  

 

A consolidação dos resultados é apresentada para a Diretoria Executiva e, posteriormente, 

para os membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal. 

 

O andamento de todos os planos de ação elaborados é acompanhado de perto pela área de 

riscos operacionais, a fim de que sejam implantados no tempo certo e conforme previsto. 

 

Dicionário de Riscos 
 

Apesar de fazer parte de um segmento altamente regulamentado, a CBS está exposta em suas 

atividades, basicamente, a nove modalidades de risco. Conheça melhor cada uma delas: 

 

• Risco Atuarial: possibilidade de perdas geradas nas provisões técnicas para pagamento de 

benefícios, que comprometam o patrimônio da entidade. 

• Risco de Crédito: possibilidade de perdas decorrentes de falhas da contraparte no 

cumprimento de uma obrigação contratada. 

• Risco de Imagem: possibilidade de ocorrência de perda de credibilidade. 

• Risco de Liquidez: possibilidade de perda pela incapacidade da entidade de saldar seus 

compromissos ou pelo sacrifício ocasionado na transformação forçada de um ativo em caixa 

para quitar uma obrigação. 

• Risco de Mercado: possibilidade de perda ocasionada por movimentos adversos nos valores 

dos ativos, causada por mudanças nas taxas de câmbio, de juros, indicadores econômicos e 

variações no mercado imobiliário, individualmente ou em conjunto. 

• Risco de Terceirização: possibilidade de perdas decorrentes de transferência de gestão e 

operação de processos para serem realizados por outras empresas. 

• Risco Estratégico: possibilidade de perdas decorrentes da incapacidade de implementar as 

estratégias definidas ou de eventos negativos resultantes de sua implementação. 

• Risco Legal: possibilidade de perdas decorrentes da inobservância ou desconhecimento de 

aspectos legais. 

• Risco Operacional: possibilidade de perdas decorrentes da inadequação na especificação ou 

na condução de processos, sistemas ou projetos, bem como de eventos externos que causem 

prejuízos nas atividades normais ou danos aos ativos físicos. 
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Anualmente, o dicionário de riscos e os requisitos da Avaliação de Riscos e Controles Internos 

são reavaliados, o que torna esse processo de gerenciamento evolutivo e mais coerente com a 

realidade da CBS. Em 2014, foram realizadas as seguintes alterações no Dicionário de Riscos: 
 

• Categoria Risco de Mercado: inclusão de dois tipos de riscos: 

- Risco Sistêmico - Imobiliário; 

- Risco de Oscilação no Mercado Imobiliário. 
 

• Categoria Risco de Crédito: desmembramento do Risco de Contraparte em quatro tipos: 

- Risco de Contraparte (emissor) 

- Risco de Contraparte (patrocinador) 

- Risco de Contraparte (participante) 

- Risco de Contraparte (locatário/mutuário) 
 

10ª Avaliação de Riscos e Controles Internos 
 

Além da alteração no Dicionário de Riscos, foram incluídos na Avaliação de Riscos novos 

requisitos, ou seja, novos questionamentos sobre os controles. O objetivo foi ajudar a verificar 

se as melhores práticas encontravam- se devidamente implantadas na CBS. 

 

O resultado da 10ª Avaliação de Riscos mostrou pouca probabilidade de perdas, visto que não 

houve qualquer tipo de risco superior ao “apetite a risco” estabelecido pela entidade, que é de 

12,5%. O processo de certificação revelou que: 

 

• 97,40% das atividades analisadas estão com controle efetivo; 

• 0,43% possuem controle parcial; 

• 2,17% não possuem controle efetivo. 

 

Apesar de o resultado ser considerado ótimo, foram elaborados planos de ação para aprimorar 

ou implementar as boas práticas consideradas aplicáveis e necessárias, sempre levando em 

consideração a relação custo x benefício. 

 

É importante destacar que o comprometimento dos colaboradores e gestores é fundamental 

para o sucesso do gerenciamento de riscos da CBS Previdência. 
 

Comitê de Riscos e Controles Internos 
 
Em 2014, foi formado o Comitê de Riscos e Controles Internos da CBS. Composto pelos 
gestores da entidade, o comitê é coordenado pela assessora de Compliance e entre as suas 
principais atribuições destacam-se: 
 
• Avaliar se a entidade está aderente às boas práticas estabelecidas pela Previc ou pelo 
mercado em geral; 
• Avaliar a qualidade e suficiência dos controles internos da entidade; 
• Auxiliar na disseminação de uma cultura interna voltada à gestão de riscos; 
• Participar das reuniões de apresentação dos cenários de riscos, realizada trimestralmente 
pela consultoria externa de riscos. 
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DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS 
 

Investimentos Mobiliários 
 

Apesar dos cenários econômicos nacional e internacional terem sido desfavoráveis, em 2014, 

os investimentos da CBS Previdência apresentaram resultados positivos em quase todos os 

segmentos. 

 

No geral, a evolução dos recursos garantidores da entidade encerrou o ano com um total de 

R$ 4,23 bilhões, o que significa um crescimento de 3,62% em relação a 2013. Esses recursos 

asseguram o funcionamento de todos os planos administrados pela instituição e o pagamento 

dos benefícios dos nossos participantes. 

 

 
 
 

A rentabilidade consolidada dos investimentos fechou o ano em 10,687%. O segmento de 

renda fixa ficou em 14,047% e o de renda variável, em -51,607%. Já o segmento de 

empréstimos e financiamentos fechou em 18,589% e os imóveis apresentaram rendimento de 

16,606%. Confira mais detalhes na tabela a seguir: 

 

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS E RENTABILIDADE POR SEGMENTO 

SEGMENTO 

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 

R$ MIL % RENTABILIDADE % 

Consolidado 4.231.055 100 10,687 

Renda Fixa 3.872.399 91,52 14,047 

Renda Variável 94.850 2,24 -51,607 

Investimentos Estruturados 30 - -33,096 

Investimentos no Exterior - - - 

Investimentos Imobiliários 166.879 3,95 16,606 

Operações com Participantes 96.897 2,29 18,589 

 

Renda Fixa 
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Em 2014, o Banco Central do Brasil (BACEN) continuou o ajuste na taxa de juros básica da 

economia brasileira (SELIC), elevando a Meta SELIC de 10% a.a. ao final de 2013 para 11,75% 

a.a. ao final de 2014. O índice oficial da inflação que serve de parâmetro para as decisões de 

política monetária – IPCA – terminou o ano com aumento de 6,41%, acima da meta do 

governo (4,5% a.a.), porém, abaixo do nível máximo permitido (6,5% a.a.). O aumento das 

taxas de juros de curto prazo (vencimentos abaixo de 10 anos) provocou a queda das taxas de 

juros de longo prazo (vencimentos acima de 10 anos), contribuindo para a rentabilidade 

positiva dos planos que têm ativos longos pré-fixados marcados a mercado. 

 

Como, no início de 2014, a CBS detinha cerca de 30% de seu patrimônio em NTN-Bs (título 

público com remuneração atrelada ao IPCA + taxa de juros pré-fixada) marcadas a mercado, o 

resultado geral dos investimentos foi fortemente impactado pela rentabilidade positiva desses 

títulos. Porém, é importante ressaltar que, mesmo diante da volatilidade verificada ao longo 

dos anos, os ativos de Renda Fixa pré-fixados têm sua rentabilidade determinada no momento 

da sua compra caso sejam mantidos em carteira até sua data de vencimento. 

 

Os planos da modalidade Benefício Definido (35% e Suplementação), por sua vez, não 

apresentam esta volatilidade, pois possuem seus títulos contabilizados pela curva do papel. 

 

Renda Variável 

 

A bolsa de valores brasileira apresentou intensa volatilidade em 2014, terminando o ano com 

resultado negativo de 2,78% (IBX-100 – Índice de Ações que concentra as 100 maiores 

empresas da bolsa). Dentre os diversos fatores que influenciaram o preço das ações podemos 

destacar a revisão negativa no lucro das empresas devido às paralisações durante a Copa do 

Mundo; o aumento no custo de financiamento das empresas devido à alta dos juros no Brasil e 

ao aumento do dólar; as apreensões quanto ao resultado da eleição presidencial e à 

manutenção das políticas econômicas adotadas anteriormente; a desaceleração da economia 

brasileira, com quedas expressivas na produção industrial e menor ritmo de crescimento do 

comércio; e os escândalos de corrupção na Petrobras. 

 

O segmento de Renda Variável contribuiu negativamente para a rentabilidade final dos planos 

administrados pela CBS Previdência uma vez que as ações que detemos em carteira 

apresentaram os seguintes retornos: -60% (ações da CSN) e -13% (ações diversificadas). 

 

Política de Investimentos: diretrizes para o dia a dia 

 

A Política de Investimentos da CBS Previdência busca assegurar o equilíbrio econômico-

financeiro entre os seus ativos garantidores (recursos) e os passivos atuariais (compromissos). 

O documento é revisado anualmente com base no estudo ALM (Asset Liability Management), 

adotado pela CBS desde 2004, e aprovado pela Diretoria Executiva e pelos membros do 

Conselho Deliberativo. 

 

A Política de Investimentos da CBS orienta o trabalho do dia a dia, proporcionando uma visão 

estratégica e de longo prazo, e abrange temas como limites de alocação, limites de risco e 
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metas de rentabilidade de cada um dos planos administrados pela entidade. Em 2014, a 

estratégia estabelecida foi a de privilegiar a alocação dos recursos em ativos de baixo risco. 

 

Além de estarem alinhados com o documento, os investimentos da CBS Previdência seguem as 

regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Confira na tabela a seguir os 

segmentos e limites máximos permitidos para alocação dos recursos garantidores das EFPCs: 

 

SEGMENTOS E LIMITES MÁXIMOS DE APLICAÇÃO 

SEGMENTO LIMITE % 

Renda Fixa 100 

Renda Variável 70 

Investimentos Estruturados 20 

Investimentos no Exterior 10 

Investimentos Imobiliários 8 

Operações com Participantes (Empréstimos) 15 
          Fonte: Resolução CMN 3 .792/2009 

 

Com o objetivo de mapear os riscos financeiros atrelados aos investimentos e proporcionar 

ainda mais segurança para os participantes, a CBS segue ainda o Modelo de Gestão de 

Investimentos Mobiliários baseado em Risco, que estabelece critérios para monitoramento 

dos riscos de mercado, de crédito e de liquidez. 

 

Dessa forma, a entidade busca administrar o risco de mudança de preço dos seus ativos e de 

não pagamento de créditos devidos e gerenciar o caixa dos seus planos de benefícios. 

 

Operações com participantes 

 

Concentrada nos empréstimos que a CBS Previdência disponibiliza para os seus participantes e 

beneficiários, em 2014 a carteira desse segmento fechou em R$ 96,9 milhões, apresentando 

rentabilidade anual de 18,59%. 

 

O serviço oferecido pela entidade tem taxas e prazos mais atraentes que os disponíveis no 

mercado, portanto, é uma alternativa de crédito com condições favoráveis para os 

participantes e um investimento de baixo risco, o que reforça nosso compromisso de fazer 

uma gestão eficiente do patrimônio da instituição. 

 

Confira a seguir as quantidades e valores concedidos nos últimos cinco anos: 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Valor total da 
Carteira - R$ 

103.148.764,00 97.881.097,13 100.101.032,44 101.236.177,65 94.782.756,74 

Quantidade de EP 
(Total de contratos 
da carteira) 

11.739 17.979 22.068 23.998 23.199 
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Os empréstimos disponibilizados pela CBS Previdência obedecem as modalidades e as regras 

de investimentos permitidas para as EFPCs e cumprem os limites de patrimônio, parâmetros 

de rentabilidade e controle de riscos, de acordo com a legislação vigente. 

 

 

Novas regras para Empréstimo e Empréstimo Adicional 
 
Com o objetivo de zelar pela segurança dos investimentos da entidade, principalmente no 
que diz respeito à disponibilização do Empréstimo e do Empréstimo Adicional para os 
participantes, a CBS Previdência alterou algumas regras desses serviços em janeiro de 2014. 
 
Entre os itens alterados estão a mudança dos critérios para contratação, renovação, cálculo 
de inadimplência e para cálculo da taxa de juros e do Fundo de Quitação por Morte (FQM). 
O FQM serve para a formação da reserva que garante a quitação do empréstimo em caso de 
falecimento do participante, desobrigando a sua família a pagar o saldo devedor. Em 2013, foi 
realizada uma avaliação atuarial do FQM, pois o seu consumo nos últimos anos havia sido 
superior à arrecadação. Essa tendência de crescimento na utilização dos recursos do fundo, 
principalmente nas maiores faixas etárias, gerou a necessidade de ajustes. 
 
As normas e os regulamentos para concessão de Empréstimo e de Empréstimo Adicional 
estão disponíveis na íntegra para consulta no site da entidade (www.cbsprev.com.br). 

 
 

Investimentos Imobiliários  
 

Em 2014, a rentabilidade dos investimentos imobiliários da CBS Previdência atingiu 16,06%, 

resultado acima da meta atuarial para o período, que era de 10,586%. Desde 2006, a 

rentabilidade deste segmento apresenta bom desempenho. 

 

Sider Shopping Center: 25 anos de sucesso 

 

Concessão de EP - 
R$ 

104.370.741,57 34.246.795,25 60.361.484,05 66.421.840,88 53.618.264,89 

Quantidade de EP 
concedidos 

10.322 10.351 12.839 13.272 10.370 
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Empreendimento da CBS Previdência, o Sider Shopping Center completou 25 anos em outubro 

de 2014. Situado em Volta Redonda (RJ), o empreendimento é considerado um dos melhores e 

mais completos centros de compras da região Sul Fluminense. 

 

Diariamente, cerca de 18 mil pessoas passam pelo Sider. Esse sucesso é resultado da grande 

variedade de opções para compras e entretenimento disponíveis. São 11 mil m² de área bruta 

locável, que abrigam as principais grifes brasileiras, lojas âncoras, praça de alimentação e 

espaço de lazer, além de mais de mil vagas rotativas de estacionamento cobertas por dia. 

Entre as novidades de 2014, destacam-se a abertura do quiosque Fantasia, que comercializa 

produtos licenciados da Disney, e a assinatura do contrato para inauguração de uma loja da 

Brasil Cacau, voltada para o segmento de chocolates. A Brasil Cacau iniciou seu funcionamento 

em março de 2015. 

 

O shopping fechou 2014 com 100% dos seus espaços locados e com um índice de 

inadimplência de aluguéis de 0%, números excelentes e que vêm se mantendo há alguns anos. 

 

“O Sider foi o primeiro grande empreendimento comercial de Volta Redonda e da região. Ao 

longo desses 25 anos, o shopping trouxe para a nossa cidade novas marcas, serviços, mais 

opções de entretenimento, com destaque para as salas de cinema, além de novos postos de 

trabalho e receitas. O empreendimento foi, principalmente, um grande vetor do turismo de 

negócios, atraindo diariamente consumidores dos diversos municípios da região e tornando a 

Vila Santa Cecília o espaço comercial mais valorizado de Volta Redonda. Esperamos que ele se 

renove por mais 25 anos e continue oferecendo produtos e serviços de qualidade para toda a 

população da nossa região” - Jessé de Hollanda Cordeiro Junior, Secretário de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo de Volta Redonda. 

 

Revitalização 

 

Para ficar ainda mais moderno, agradável e confortável para os clientes, o Sider Shopping vem 

passando por um processo de revitalização desde 2012. E, ao longo de 2014, foram finalizadas 

algumas das obras iniciadas em 2013 e colocados em prática novos projetos. 

 

Entre as obras concluídas, destacamos a impermeabilização do sétimo piso, em uma área com 

aproximadamente 4.000 m². Também foram concluídas as obras externas, que incluíram 

pintura da fachada, troca da iluminação, paisagismo, programação visual e recuperação das 

calçadas. Em relação à obra de revestimentos externos, cerca de 80% foi realizado em 2014. 

 

Foi finalizado também o retrofit da subestação elétrica do shopping, o que permitiu a 

ampliação da capacidade de fornecimento de energia elétrica, reduziu a probabilidade de falta 

de energia em períodos de manutenção preventiva e tornou a subestação ecologicamente 

correta. 

 

Com o intuito de proporcionar ainda mais segurança para os clientes, ao longo do ano foi 

colocado em prática um programa de reciclagem contínua dos profissionais que trabalham no 

empreendimento. O treinamento tem como foco a atuação em planos de contingência, como 

atendimentos de mal súbito, prevenção e combate a incêndio, entre outros. 



RELATÓRIO SOCIAL 2014 – CBS PREVIDÊNCIA                                       33 

 

 

Por fim, foram iniciadas as obras para instalação de novas escadas rolantes, que terão degraus 

de 80 cm, ou seja, 20 cm a mais em relação aos atuais. Além disso, os novos equipamentos 

serão mais modernos, vão gerar economia de energia e possuir dispositivo de falhas, o que 

proporcionará mais segurança para os clientes. A previsão é que as novas escadas estejam em 

funcionamento até setembro de 2015. 

 

Para o ano de 2015 está prevista ainda a continuação das obras internas de revitalização, que 

incluem a nova paginação de teto e piso, revestimentos, programação visual e instalação de 

novo mobiliário na praça de alimentação e no mall. Já nos andares de estacionamento, será 

feita nova pintura e sinalização, o que vai facilitar a localização dos veículos pelos clientes. 

 

 

          
 

Compromisso com o meio ambiente 
 
Em 2014, os projetos do Sider para coleta de lâmpadas, separação de lixo e reciclagem de 
óleo foram aprimorados. Com isso, ao longo do ano, foram recolhidos 8.208 litros de óleo, 24 
toneladas de lixo reciclável e 3.055 lâmpadas. 
 
Além disso, foi colocado em prática um projeto de reuso de água para aplicação nos vasos 
sanitários, jardinagem e lavagem das calçadas e doca. No primeiro semestre de 2015, os 
jardins do estacionamento passarão a ser regados com a água proveniente da purgação do 
sistema de ar-condicionado. 

 

 

PLANOS DE BENEFÍCIOS E AVALIAÇÕES ATUARIAIS 
 

Participante, nossa razão de existir 
 

A CBS Previdência administra cinco planos de benefícios: 35% da Média Salarial, 

Suplementação da Média Salarial, Misto de Benefício Suplementar – Plano Milênio, CBSPREV 

Namisa e CBSPREV. Isso significa um compromisso com milhares de participantes e familiares, 

que confiam à entidade seu patrimônio. 
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Em 31 de dezembro de 2014, a CBS contava com 34.649 participantes, distribuídos da seguinte 

forma: 
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Estudo de Aderência de Premissas Atuariais 
 

Em 2014, foi realizado um estudo de aderência das hipóteses atuariais com o objetivo de 

atualizar o estudo feito em 2013 e de atender a Resolução CNPC nº 09, de 29 de novembro de 

2012, e a Instrução PREVIC nº 1, de 12 de abril de 2013, complementada pela Instrução PREVIC 

nº 7, de 12 de dezembro de 2013. 

 

A atualização consiste na realização de testes para verificar a aderência das hipóteses e 

premissas atuariais adotadas e, por meio da análise dos resultados, obter recomendações para 

possíveis melhorias nos processos relacionados à gestão dos planos. 

 

O estudo identificou que todas as premissas avaliadas – tábuas de mortalidade, tábuas de 

entrada em invalidez, hipótese de rotatividade, crescimento salarial, entrada em 

aposentadoria e taxa de juros – de todos os planos de benefícios administrados pela CBS estão 

aderentes à legislação, às políticas de RH dos patrocinadores e de acordo com as estratégias 

traçadas pela Diretoria Executiva da entidade. 

 

No quesito econômico-financeiro, o objetivo foi verificar a aderência da taxa real de juros 

utilizada nas projeções atuariais dos nossos planos nas modalidades de Benefício Definido e 

Contribuição Variável. E o resultado do estudo também mostrou que as taxas de juros reais 

utilizadas nos planos 35%, Suplementação e Milênio, sendo elas, respectivamente, 3,5% a.a., 

3,5% a.a e 4% a.a., estão aderentes à realidade das suas carteiras de investimento e à 

realidade do mercado financeiro brasileiro. O aumento das taxas de juros reais praticadas no 

mercado brasileiro, ocorrido a partir de maio de 2013, corroborou para a manutenção da 

perspectiva de atendimento das metas estabelecidas, não sendo necessário assumir 

estratégias de investimentos em ativos mais arriscados. 

 

É importante ressaltar que os planos 35% e Suplementação possuem maturidade avançada e 

contam com pouquíssimas contribuições atualmente. Por isso, o patrimônio desses planos é 

investido em ativos de longo prazo, que atendem às metas atuariais e ao fluxo de pagamento 

dos benefícios já concedidos. 

 

Já o Plano Milênio, por ser jovem, ainda conta com muitas arrecadações e com um número 

crescente de concessão de aposentadorias, o que torna seus investimentos mais desafiadores. 

Para minimizar os impactos gerados por uma possível queda das taxas de juros no mercado 

brasileiro, a CBS busca investir, atualmente, em títulos de longo prazo e de baixo risco, que 

apresentem retorno previsto superior ou de acordo com a meta atuarial do plano. 
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A revisão anual do estudo de aderência das hipóteses atuariais está alinhada com as boas 

práticas de governança e proporciona mais subsídios para a Diretoria Executiva e para os 

membros do Conselho Deliberativo avaliarem os resultados e tomarem as decisões 

necessárias. 

 

 

PLANO DE 35% DA MÉDIA SALARIAL 
 

Criado na modalidade de Benefício Definido, o Plano de 35% da Média Salarial foi o primeiro a 

ser oferecido aos participantes da CBS Previdência. Instituído em 1966, foi fechado para novas 

adesões em 1977. Em 31 de dezembro de 2014, o plano ainda contava com 6.780 

participantes.  

 
 

 

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO, ENQUADRAMENTO À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, 
RENTABILIDADE E BENCHMARK 

SEGMENTO 

ALOCAÇÃO DOS 
INVESTIMENTOS 

ENQUADRAMENTO À 
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

RENTABILIDADE 

PLANO BENCHMARK 

R$ mil % Objetivo1 Mínima2 Máxima2 % %   

Consolidado 379.066 100 % % % 11,438 11,540 INPC + 5% a.a. 

Renda Fixa 354.458 93,51 84 70 100 12,235 11,540 INPC + 5% a.a. 

Renda Variável 2.308 0,61 3 0 10 -52,154 -2,806 IBrX 

Investimentos 
Estruturados 

3 0 0 0 10 -34,095 12,603 INPC + 6% a.a. 

Investimentos 
no Exterior 

0 0 0 0 5 0 0 - 

Investimentos 
Imobiliários 

15.058 3,97 8 0 8 16,629 11,540 INPC + 5% a.a. 

Operações com 
Participantes 

7.239 1,91 5 0 15 18,819 11,540 INPC + 5% a.a. 

¹ Alocação ótima obtida por meio de estudo de gestão integrada de ativos e passivos do plano, contido em sua Política de 

Investimentos. 

² Limites estabelecidos na Política de Investimentos do plano. 

 

 

 

 

Situação atuarial 

Patrimônio social (R$ mil): 375.270 

Contribuições (R$ mil): 42 

Pagamento de benefícios e resgates (R$ mil): 36.687 

Rentabilidade em 2014: 11,44% 

Resultado do exercício (R$ mil): 752 



RELATÓRIO SOCIAL 2014 – CBS PREVIDÊNCIA                                       38 

 

 

De acordo com o último estudo realizado, as premissas biométricas, demográficas e 

econômico-financeiras do Plano de 35% da Média Salarial estão aderentes à massa de 

participantes. 

 

Em 2014, houve decréscimo nas Provisões Matemáticas do plano em função, principalmente, 

da redução da massa de assistidos e pensionistas, considerando, ainda, a alteração da 

premissa de fator de capacidade, que reflete a inflação de longo prazo (de 0,9779% para 

0,975%), e a expectativa de vida dos atuais participantes. Sua Provisão Matemática a Constituir 

é regida pelos dispostos no Instrumento Particular de Equacionamento de Déficit do plano, 

com previsão de equacionamento em 30/06/2022. 

 

Hipóteses atuariais 

 

Confira a seguir as hipóteses atuariais vigentes para o plano: 

 

Plano 35% 

Descrição Hipótese Fundamentação 

Indexador do Plano para Reajuste dos 
Benefícios - Índice oficial de inflação para 
compor a Meta Atuarial do plano. 

INPC 
A hipótese adotada tem como base a previsão de reajuste 
de benefício vigente no regulamento do plano. 

Taxa Real de Juros - Util izada para 
mensurar a reserva necessária para 

cobertura dos benefícios futuros. 

3,5% a.a. 

A hipótese deve considerar a ótica de longo prazo e as 

expectativas futuras quanto às taxas de remuneração dos 
títulos públicos. Com base nessa estratégia e por 
determinação da PREVIC, por meio do Ofício 5020 
/CGAT/DITEC/PREVIC, que trata da repactuação do 

“Instrumento Particular de Equacionamento de Déficit do 

Plano 35% da Média Salarial da CBS”, adotamos a taxa de 
juros de 3,5% ao ano para este plano. 

Projeção de Crescimento Real de Salário 

- Reflete a expectativa do patrocinador 
em relação à evolução futura da média 
dos salários ao longo da carreira do 

empregado. 

1,0% a.a. 
A hipótese reflete a política de Recursos Humanos do 
patrocinador, no que diz respeito à política de 
reconhecimento de mérito e promoções dos empregados. 

Projeção de Crescimento Real dos 
Benefícios do Plano - Reflete o 

crescimento real dos benefícios acima da 
inflação. 
(*)Aplicável aos benefícios pagos sob a 
forma de Renda Mensal Vitalícia. 

0,0% a.a. 

A entidade adota o Índice de Reajuste dos Benefícios 

previsto no regulamento para a correção dos benefícios 
do plano, sem considerar ganhos inflacionários. 
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Fator de determinação do valor real ao 
longo do tempo (salários, benefícios dos 
planos e INSS) - É calculado em função 
do nível de inflação estimado e do 

número de reajustes dos salários, que 
ocorrerão durante os próximos 12 
meses. 

97,5% 

Essa hipótese reflete a perda média do poder aquisitivo 
verificada entre dois períodos de reajuste, decorrente do 

efeito inflacionário, determinado no longo prazo como 
sendo de 5,7% ao ano. A variação acumulada do INPC no 
exercício de 2014 foi de 6,23%. As projeções do mercado 
divulgadas pelo Banco Central do Brasil  para o IPCA, índice 

oficial de inflação e que possui alta correlação com o INPC, 
vão de um patamar acima de 6,5% em 2015 a 5% em 
2016. Considerando o patamar mais elevado da inflação, 
elevamos o índice util izado no cálculo do fator de 

capacidade de 5% para 5,7%. O cenário possibilita a 
util ização de índices mais elevados, no entanto, 
considerando as medidas ortodoxas tomadas pelo 

Governo para trazer a inflação ao centro da meta de 4,5% 
no médio prazo e considerando, ainda, o baixo impacto 
desta hipótese nos cálculos atuariais, optamos por adotar 
a inflação em um patamar intermediário entre a meta e o 

cenário esperado no exercício de 2015. 

Hipótese sobre a Rotatividade - Reflete a 
hipótese de o participante sair do plano 

antes de requerer o benefício. 

0,00% 

A hipótese adotada foi definida com base na Política de 
Recursos Humanos do patrocinador, ajustada, pois é 
preciso registrar que, no mercado de fundos de pensão, o 
termo rotatividade refere-se às taxas de desligamento da 

empresa por causas diferentes de morte, invalidez ou 
aposentadoria. 

Tábua de Mortalidade Geral - Reflete a 
expectativa de sobrevida do participante 

válido. 

AT 2000 segregada 
por sexo e suavizada 

em 10%. 

A tábua util izada é segregada por sexo. A tábua de 

mortalidade util izada para avaliação atuarial do plano está 
de acordo com a Resolução CGPC nº 18/2006, que 
determina que as tábuas de mortalidade geral adotadas 

pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
apresentem expectativa de vida completa igual, ou 
superior, àquelas resultantes da aplicação da tábua AT-83. 

Tábua de Mortalidade de Inválidos - 

Reflete a expectativa de sobrevida do 
participante inválido. 

Winklevoss ajustada, 
com redução das suas 

probabil idades de 

morte 
em 1% em todas as 

idades. 

Considerando que no Brasil  não existe experiência 
suficiente para a apuração de uma tábua de mortalidade 
específica para fundos de pensão que sirva de base para a 
escolha de uma tábua que possa ser considerada mais 

adequada, a entidade optou por adotar a Winklevoss, 
amplamente adotada no mercado de previdência 
complementar, com suas probabilidades ajustadas para 

refletir a realidade da CBS. 

Tábua de Entrada em Invalidez - Reflete 
a probabil idade de um participante 

válido se invalidar. 

Mercer Disability com 
probabil idades de 

ingresso em invalidez 

multiplicadas 
por 2. 

Considerando que no Brasil  não há estudos populacionais 
recentes sobre esse assunto que sirvam de base para a 
escolha de uma tábua que possa ser considerada mais 
adequada, a entidade optou por adotar a Mercer 

Disability, amplamente adotada no mercado de 
previdência complementar, com suas probabilidades 
ajustadas para refletir a realidade da CBS. 

Composição das Famílias de 
Pensionistas 

Participantes 
assistidos: 

composição familiar 
real 

Participantes ativos: 
95% são casados, 

sendo a mulher 
quatro anos mais 

nova que o homem. 

Util iza a idade real dos participantes que recebem um dos 
benefícios previstos no regulamento do plano. 
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A Demonstração da  Mutação do Ativo Líquido (DMAL) por plano de benefícios destina-se a  evidenciar a  composição 

dos elementos  que provocaram as  alterações ocorridas  no ativo líquido do plano de benefícios , bem como 

possibilita  avaliar a evolução desses elementos  e do próprio ativo l íquido. Seus valores estão expressos em moeda 

das  respectivas datas e incluem: 

- Sa ldo do ativo l íquido no início do exercício; 

 

- Adições do ativo líquido; 

- Deduções do ativo líquido; 

- Acréscimos e decréscimos no ativo l íquido; 

- Operações transitórias; 

- Sa ldo do ativo l íquido no final do exercício; 

- Va lores dos fundos não previdenciais: administrativos e de investimentos. 
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O ativo l íquido de um plano de benefícios é o valor resul tante da subtração de ativo total menos passivo e fundos 

não previdenciais. Sua  apuração tem como objetivo possibilitar a avaliação do grau de cobertura  dos  compromissos 

atuariais do plano, representados  pelas provisões  [reservas] matemáticas e fundos  previdenciais, pelo ativo líquido. 

A Demonstração do Ativo Líquido (DAL) destina-se a evidenciar esse grau de cobertura e a evolução dos 

componentes  patrimoniais do plano de benefícios. Seus  valores estão expressos  em moeda das respectivas  datas e 

incluem: 

 

- Sa ldos dos grupos de contas do ativo; 

- Sa ldos dos grupos de contas do passivo (operacional e contingencial); 

- Sa ldos dos fundos não previdenciais: administrativos e de investimentos; 

- Resultado a  realizar; e 

- Sa ldo do ativo l íquido no final do exercício. 

 

As  Informações  Complementares correspondem ao ajuste de preci ficação positivo ou negativo, entre o valor dos 

títulos públicos federais atrelados ao índice de preços classifi cados na categoria de títulos mantidos até o 

vencimento, calculado considerando a  taxa de juros real anual utilizada na respectiva  avaliação atuarial, e o valor 

contábil desses títulos, observada a  legislação vigente. 



RELATÓRIO SOCIAL 2014 – CBS PREVIDÊNCIA                                       42 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO SOCIAL 2014 – CBS PREVIDÊNCIA                                       43 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO SOCIAL 2014 – CBS PREVIDÊNCIA                                       44 

 

PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO DA MÉDIA SALARIAL 
 

Criado em 1977, foi o segundo plano a ser oferecido aos participantes da CBS Previdência. 

Também na modalidade de Benefício Definido, o Plano de Suplementação da Média Salarial 

permaneceu aberto para novas adesões até 1995. Em 31 de dezembro de 2014, contava ainda 

com 5.764 participantes. 

 

 
 

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO, ENQUADRAMENTO À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, 
RENTABILIDADE E BENCHMARK 

SEGMENTO 

ALOCAÇÃO DOS 
INVESTIMENTOS 

ENQUADRAMENTO À 
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

RENTABILIDADE 

PLANO BENCHMARK 

R$ mil % Objetivo1 Mínima2 Máxima2 % %   

Consolidado 1.799.409 100 % % % 11,921 11,540 INPC + 5% a.a. 

Renda Fixa 1.697.326 94,33 84 70 100 12,430 11,540 INPC + 5% a.a. 

Renda Variável 5.350 0,29 3 0 10 -52,231 -2,806 IBrX 

Investimentos 
Estruturados 

12 0 0 0 10 -32,988 12,603 INPC + 6% a.a. 

Investimentos 
no Exterior 

0 0 0 0 5 0 0 - 

Investimentos 
Imobiliários 

69.406 3,86 8 0 8 16,603 11,540 INPC + 5% a.a. 

Operações com 
Participantes 

27.315 1,52 5 0 15 18,583 11,540 INPC + 5% a.a. 

¹ Alocação ótima obtida por meio de estudo de gestão integrada de ativos e passivos do plano, contido em sua Política de 

Investimentos. 

² Limites estabelecidos na Política de Investimentos do plano. 

 

Situação atuarial 

 

De acordo com o último estudo realizado, as premissas biométricas, demográficas e 

econômico-financeiras do Plano de Suplementação da Média Salarial estão aderentes à massa 

de participantes. 

 

Em 2014, houve um aumento das Provisões Matemáticas do plano em função, principalmente, 

o crescimento do benefício médio, que é corrigido anualmente pelo INPC ou pelo reajuste 

coletivo dos empregados da CSN, conforme escolha do assistido, que supera o impacto da 

tendência de regressão pela redução da expectativa de vida dos beneficiários. Já a Provisão 

Matemática de Benefícios a Conceder reduziu em decorrência das novas aposentadorias. Sua 

Patrimônio social (R$ mil): 1.785.476 

Contribuições (R$ mil): 5.597 

Pagamento de benefícios e resgates (R$ mil): 143.283 

Rentabilidade em 2014: 11,92% 

Resultado do exercício (R$ mil): 2.731 
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Provisão Matemática a Constituir é regida pelos dispostos no Instrumento Particular de 

Equacionamento de Déficit do plano, com previsão de equacionamento em 30/06/2022. 

 

Hipóteses atuariais 

 

Confira a seguir as hipóteses atuariais vigentes para o plano: 

 

Plano Suplementação 

Descrição Hipótese Fundamentação 

Indexador do Plano para Reajuste dos 
Benefícios - Índice oficial de inflação para 

compor a Meta Atuarial do plano. 

INPC 
A hipótese adotada tem como base a previsão de reajuste 

de benefício vigente no regulamento do plano. 

Taxa Real de Juros - Util izada para 

mensurar a reserva necessária para 
cobertura dos benefícios futuros. 

3,5% a.a. 

A hipótese deve considerar a ótica de longo prazo e as 
expectativas futuras quanto às taxas de remuneração dos 
títulos públicos. Com base nessa estratégia e por 

determinação da PREVIC, por meio do Ofício 5020 
/CGAT/DITEC/PREVIC, que trata da repactuação do 
“Instrumento Particular de Equacionamento de Déficit do 

Plano Suplementação da Média Salarial da CBS”, 

adotamos a taxa de juros de 3,5% ao ano para este plano. 

Projeção de Crescimento Real de Salário 
- Reflete a expectativa do patrocinador 
em relação à evolução futura da média 

dos salários ao longo da carreira do 
empregado. 

1,0% a.a. 
A hipótese reflete a política de Recursos Humanos do 
patrocinador, no que diz respeito à política de 

reconhecimento de mérito e promoções dos empregados. 

Projeção de Crescimento Real dos 

Benefícios do Plano - Reflete o 
crescimento real dos benefícios acima da 
inflação. 

(*)Aplicável aos benefícios pagos sob a 
forma de Renda Mensal Vitalícia. 

0,0% a.a. 
A entidade adota o Índice de Reajuste dos Benefícios 
previsto no regulamento para a correção dos benefícios 
do plano, sem considerar ganhos inflacionários. 

Fator de determinação do valor real ao 

longo do tempo (salários, benefícios dos 
planos e INSS) - É calculado em função 
do nível de inflação estimado e do 

número de reajustes dos salários, que 
ocorrerão durante os próximos 12 
meses. 

97,5% 

Essa hipótese reflete a perda média do poder aquisitivo 
verificada entre dois períodos de reajuste, decorrente do 
efeito inflacionário, determinado no longo prazo como 

sendo de 5,7% ao ano. A variação acumulada do INPC no 
exercício de 2014 foi de 6,23%. As projeções do mercado 
divulgadas pelo Banco Central do Brasil  para o IPCA, índice 

oficial de inflação e que possui alta correlação com o INPC, 
vão de um patamar acima de 6,5% em 2015 a 5% em 
2016. Considerando o patamar mais elevado da inflação, 
elevamos o índice util izado no cálculo do fator de 

capacidade de 5% para 5,7%. O cenário possibilita a 
util ização de índices mais elevados, no entanto, 
considerando as medidas ortodoxas tomadas pelo 

Governo para trazer a inflação ao centro da meta de 4,5% 
no médio prazo e considerando, ainda, o baixo impacto 
desta hipótese nos cálculos atuariais, optamos por adotar 
a inflação em um patamar intermediário entre a meta e o 

cenário esperado no exercício de 2015. 
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Hipótese sobre a Rotatividade - Reflete a 

hipótese de o participante sair do plano 
antes de requerer o benefício. 

0,00% 

A hipótese adotada foi definida com base na Política de 
Recursos Humanos do patrocinador, ajustada, pois é 

preciso registrar que, no mercado de fundos de pensão, o 
termo rotatividade refere-se às taxas de desligamento da 
empresa por causas diferentes de morte, invalidez ou 
aposentadoria. 

Tábua de Mortalidade Geral - Reflete a 

expectativa de sobrevida do participante 
válido. 

AT 2000 segregada 

por sexo e suavizada 
em 10%. 

A tábua util izada é segregada por sexo. A tábua de 
mortalidade util izada para avaliação atuarial do plano está 
de acordo com a Resolução CGPC nº 18/2006, que 

determina que as tábuas de mortalidade geral adotadas 
pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
apresentem expectativa de vida completa igual, ou 

superior, àquelas resultantes da aplicação da tábua AT-83. 

Tábua de Mortalidade de Inválidos - 
Reflete a expectativa de sobrevida do 
participante inválido. 

Winklevoss ajustada, 

com redução das suas 
probabil idades de 
morte em 1% em 

todas as idades. 

Considerando que no Brasil  não existe experiência 
suficiente para a apuração de uma tábua de mortalidade 

específica para fundos de pensão que sirva de base para a 
escolha de uma tábua que possa ser considerada mais 
adequada, a entidade optou por adotar a Winklevoss, 
amplamente adotada no mercado de previdência 

complementar, com suas probabilidades ajustadas para 
refletir a realidade da CBS. 

Tábua de Entrada em Invalidez - Reflete 

a probabil idade de um participante 
válido se invalidar. 

Mercer Disability com 

probabil idades de 
ingresso em invalidez 
multiplicadas por 2. 

Considerando que no Brasil  não há estudos populacionais 
recentes sobre esse assunto que sirvam de base para a 
escolha de uma tábua que possa ser considerada mais 

adequada, a entidade optou por adotar a Mercer 
Disability, amplamente adotada no mercado de 
previdência complementar, com suas probabilidades 

ajustadas para refletir a realidade da CBS. 

Composição das Famílias de 

Pensionistas 

Participantes 

assistidos: 
composição familiar 

real 

Participantes ativos: 
95% são casados, 

sendo a mulher 
quatro anos mais 

nova que o homem. 

Util iza a idade real dos participantes que recebem um dos 

benefícios previstos no regulamento do plano. 
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A Demonstração da  Mutação do Ativo Líquido (DMAL) por plano de benefícios destina-se a  evidenciar a  composição 

dos elementos  que provocaram as  alterações ocorridas  no ativo líquido do plano de benefícios , bem como 

possibilita  avaliar a evolução desses elementos  e do próprio ativo l íquido. Seus valores estão expressos em moeda 

das  respectivas datas e incluem: 

- Sa ldo do ativo l íquido no início do exercício; 

 

- Adições do ativo líquido; 

- Deduções do ativo líquido; 

- Acréscimos e decréscimos no ativo l íquido; 

- Operações transitórias; 

- Sa ldo do ativo l íquido no final do exercício; 

- Va lores dos fundos não previdenciais: administrativos e de investimentos. 
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O ativo l íquido de um plano de benefícios é o valor resul tante da subtração de ativo total menos passivo e fundos 

não previdenciais. Sua  apuração tem como objetivo possibilitar a avaliação do grau de cobertura  dos  compromissos 

atuariais do plano, representados  pelas provisões  [reservas] matemáticas e fundos  previdenciais, pelo ativo líquido. 

A Demonstração do Ativo Líquido (DAL) destina-se a evidenciar esse grau de cobertura e a evolução dos 

componentes  patrimoniais do plano de benefícios. Seus  valores estão expressos  em moeda das respectivas  datas e 

incluem: 

 

- Sa ldos dos grupos de contas do ativo; 

- Sa ldos dos grupos de contas do passivo (operacional e contingencial); 

- Sa ldos dos fundos não previdenciais: administrativos e de investimentos; 

- Resultado a  realizar; e 

- Sa ldo do ativo l íquido no final do exercício. 

 

As  Informações  Complementares correspondem ao ajuste de preci ficação positivo ou negativo, entre o valor dos 

títulos públicos federais atrelados ao índice de preços classifi cados na categoria de títulos mantidos até o 

vencimento, calculado considerando a  taxa de juros real anual utilizada na respectiva  avaliação atuarial, e o valor 

contábil desses títulos, observada a  legislação vigente. 
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PLANO MISTO DE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR – PLANO MILÊNIO 
 

Lançado em 1995, o Plano Misto de Benefício Suplementar – Plano Milênio está fechado para 

novas adesões desde setembro de 2013. Estruturado sob a forma de Contribuição Definida 

para benefícios de aposentadoria e de Benefício Definido para benefícios de risco (invalidez, 

auxílio-doença, auxílio-doença por acidente do trabalho, pensão por morte), o plano contava 

em 31 de dezembro de 2014 com 16.546 participantes. 

 

 

¹ Alocação ótima obtida por meio de estudo de gestão integrada de ativos e passivos do plano, contido em sua Política de 

Investimentos. 

² Limites estabelecidos na Política de Investimentos do plano. 

 

 

Taxa de carregamento e contribuição de risco 

 

Para garantir a cobertura das despesas administrativas dos seus planos de benefícios, a CBS 

realiza, desde 2006, a capitalização do seu fundo administrativo. Essa estratégia permitiu 

reduzir gradativamente a taxa de carregamento do Plano Milênio, que, desde a Avaliação 

Atuarial de 2008, permanece em 4% das contribuições básicas do patrocinador, percentual 

que será mantido para 2015. 

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO, ENQUADRAMENTO À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, 
RENTABILIDADE E BENCHMARK 

SEGMENTO 

ALOCAÇÃO DOS 
INVESTIMENTOS 

ENQUADRAMENTO À 
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

RENTABILIDADE 

PLANO BENCHMARK 

R$ mil % Objetivo1 Mínima2 Máxima2 % %   

Consolidado 2.036.875 100 % % % 9,337 10,475 INPC + 4% a.a. 

Renda Fixa 1.804.910 88,61 60 35 100 16,026 10,475 INPC + 4% a.a. 

Renda Variável 87.192 4,28 25 0 30 -55,016 -2,806 IBrX 

Investimentos 
Estruturados 

15 0 5 0 20 -33,002 11,540 INPC + 5% a.a. 

Investimentos no 
Exterior 

0 0 0 0 5 0 0 - 

Investimentos 
Imobiliários 

82.415 4,05 5 0 8 16,604 10,475 INPC + 4% a.a. 

Operações com 
Participantes 

62.343 3,06 5 0 15 18,641 10,475 INPC + 4% a.a. 

Patrimônio social (R$ mil): 2.029.736 

Contribuições (R$ mil): 66.417 

Pagamento de benefícios e resgates (R$ mil): 149.347 

Rentabilidade em 2014: 8,81% 

Resultado do exercício (R$ mil): -23.534 



RELATÓRIO SOCIAL 2014 – CBS PREVIDÊNCIA                                       52 

 

 
 

Em 2014, nenhuma contribuição para cobertura dos benefícios de risco foi cobrada dos 

patrocinadores e participantes do plano, uma vez que esses benefícios foram custeados pelo 

Fundo para Suporte aos Benefícios de Risco. Esse posicionamento será mantido para 2015. 

 

 
 

Situação atuarial 

 

Em 2014, o retorno real do Plano Milênio (2,82%) foi inferior ao retorno real estabelecido em 

suas projeções atuariais (4%). Contribuíram para este resultado os retornos reais dos ativos de 

Renda Fixa marcados a mercado (9,14%), os ativos de Renda Variável (-57,64%), os Imóveis 

(9,66%) e as Operações com os Participantes (11,53%). 

 

Apesar do acompanhamento anual ser importante, ressaltamos que os planos de previdência 

possuem característica de longo prazo, tornando fundamental o acompanhamento do retorno 

dos investimentos em prazos superiores a cinco anos. 

 

Em 10 anos, o Plano Milênio apresentou rentabilidade real acumulada de 160% e, em cinco 

anos, sua rentabilidade real acumulada ficou em 7,01%. Considerando a análise dos últimos 10 

anos, podemos perceber que o plano apresenta rentabilidade real superior à projeção atuarial 

atingindo, assim, seu objetivo principal que é proporcionar uma aposentadoria satisfatória aos 

seus participantes. Todavia, nos últimos 5 anos, devido à persistente crise econômica mundial 

que tem trazido grande volatilidade para os investimentos do plano, verificamos retorno 

acumulado abaixo da projeção atuarial, porém, com perspectiva de recuperação nos próximos 

anos. 
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Em 2014, a Reserva Matemática do Plano Milênio, parcela de Benefício Definido, apresentou 

variação total de 19,28%, sendo 21,93% relativo à parcela de Benefícios Concedidos e -33,74% 

relativo à parcela de Benefícios a Conceder. 

 

O aumento da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos deve-se, principalmente, aos 

novos benefícios concedidos. Espera-se que a parcela BD dos benefícios concedidos cresça 

significativamente a cada ano por se tratar de um plano estruturado na modalidade de 

Contribuição Variável, cuja maioria dos participantes opta pela renda vitalícia. Além disso, 

houve impacto do reajuste dos benefícios. 

 

Já a Provisão Matemática de Benefícios a Conceder sofreu redução pela implementação da 

nova metodologia de cálculo do Saldo de Conta Projetada. Houve ainda redução da massa de 

participantes que, juntamente com a nova metodologia, anulou o crescimento do salário 

médio. 

 

Em 2014, foi apurado um déficit técnico no plano, decorrente do cenário econômico negativo 

observado nos últimos dois anos. Seu valor não é ainda maior graças à rentabilidade dos 

investimentos da CBS Previdência obtida ao longo dos últimos anos. 
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A Resolução CNPC nº. 16, de 19 de novembro de 2014, introduziu a possibilidade de a 

entidade utilizar o valor do ajuste de precificação, positivo ou negativo, para fins de 

equacionamento de déficit. O valor do ajuste de precificação corresponde à diferença entre o 

valor dos títulos públicos federais atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos 

mantidos até o vencimento, calculado considerando a taxa de juros real anual utilizada na 

respectiva Avaliação Atuarial, e o valor contábil desses títulos. 

 

De acordo com o inciso I do artigo 28 da Resolução CGPC nº 26/2008, alterado pela Resolução 

CNPC nº 13/2013, não há obrigatoriedade de equacionamento imediato, caso este seja 

conjuntural, de valor inferior a 10% do exigível atuarial e o fluxo financeiro do plano seja 

suficiente para a cobertura dos compromissos do exercício seguinte ao da ocorrência do 

déficit. 

 

O déficit ajustado corresponde a 3,6% da parcela de benefícios definidos das Provisões 

Matemáticas. Dessa forma, por estar abaixo do limite de 10% e por se tratar do segundo 

déficit consecutivo, a CBS não precisará elaborar o plano de equacionamento até o final do 

exercício de 2015. 

 

Caso o Plano Milênio permaneça em situação deficitária, após os ajustes de precificação, no 

fechamento do exercício de 2015 será elaborado o plano de equacionamento de déficit até o 

final do exercício de 2016, independentemente da proporção do déficit técnico ajustado. 

 

Em relação ao déficit equacionado registrado na conta Provisões Matemáticas a Constituir, o 

seu prazo restante de amortização é de 15 anos. O prazo de amortização foi definido de 

acordo com o disposto no item 10 da Resolução CGPC nº. 18, de 28 de março de 2006, vigente 

à época da elaboração do plano de equacionamento. 

 

A parcela de amortização do exercício de 2014 foi custeada com recursos provenientes do 

Fundo de Reversão, previsto no item XIV, artigo I, do capítulo I – Definições, conforme decisão 

do Conselho Deliberativo, a ser confirmada na aprovação da avaliação atuarial. O mesmo 

procedimento será adotado para o exercício de 2015. 

 

 

Hipóteses atuariais 

 

Confira a seguir as hipóteses atuariais vigentes para o plano: 

 

Plano Milênio 

Descrição Hipótese Fundamentação 

Indexador do Plano para Reajuste dos 
Benefícios - Índice oficial de inflação para 

compor a Meta Atuarial do plano. 

INPC 
A hipótese adotada tem como base a previsão de reajuste 

de benefício vigente no regulamento do plano. 
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Taxa Real de Juros - Util izada para 
mensurar a reserva necessária para 

cobertura dos benefícios futuros. 

4% a.a. 

A hipótese deve considerar a ótica de longo prazo e as 
expectativas futuras quanto às taxas de remuneração dos 
títulos públicos. Logo, de acordo com o cenário econômico 

atual, é aceitável que a hipótese de juros para a avaliação 
atuarial dos compromissos do plano seja a adotada. 

Projeção de Crescimento Real de Salário 
- Reflete a expectativa do patrocinador 

em relação à evolução futura da média 
dos salários ao longo da carreira do 
empregado. 

1,0% a.a. 

A hipótese reflete a política de Recursos Humanos do 

patrocinador, no que diz respeito à política de 
reconhecimento de mérito e promoções dos empregados. 

Projeção de Crescimento Real dos 
Benefícios do Plano - Reflete o 
crescimento real dos benefícios acima da 
inflação. 

(*)Aplicável aos benefícios pagos sob a 
forma de Renda Mensal Vitalícia. 

0,0% a.a. 
A entidade adota o Índice de Reajuste dos Benefícios 
previsto no regulamento para a correção dos benefícios 
do plano, sem considerar ganhos inflacionários. 

Fator de determinação do valor real ao 
longo do tempo (salários, benefícios dos 
planos e INSS) - É calculado em função 
do nível de inflação estimado e do 

número de reajustes dos salários, que 
ocorrerão durante os próximos 12 
meses. 

97,5% 

Essa hipótese reflete a perda média do poder aquisitivo 
verificada entre dois períodos de reajuste, decorrente do 

efeito inflacionário, determinado no longo prazo como 
sendo de 5,7% ao ano. A variação acumulada do INPC no 
exercício de 2014 foi de 6,23%. As projeções do mercado 
divulgadas pelo Banco Central do Brasil  para o IPCA, índice 

oficial de inflação e que possui alta correlação com o INPC, 
vão de um patamar acima de 6,5% em 2015 a 5% em 
2016. Considerando o patamar mais elevado da inflação, 
elevamos o índice util izado no cálculo do fator de 

capacidade de 5% para 5,7%. O cenário possibilita a 
util ização de índices mais elevados, no entanto, 
considerando as medidas ortodoxas tomadas pelo 

Governo para trazer a inflação ao centro da meta de 4,5% 
no médio prazo e considerando, ainda, o baixo impacto 
desta hipótese nos cálculos atuariais, optamos por adotar 
a inflação em um patamar intermediário entre a meta e o 

cenário esperado no exercício de 2015. 

Hipótese sobre a Rotatividade - Reflete a 
hipótese de o participante sair do plano 

antes de requerer o benefício. 

3,00% 

A hipótese adotada foi definida com base na Política de 
Recursos Humanos do patrocinador, ajustada, pois é 
preciso registrar que, no mercado de fundos de pensão, o 
termo rotatividade refere-se às taxas de desligamento da 

empresa por causas diferentes de morte, invalidez ou 
aposentadoria. 

Tábua de Mortalidade Geral - Reflete a 
expectativa de sobrevida do participante 

válido. 

AT 2000 segregada 
por sexo. 

A tábua util izada é segregada por sexo. A tábua de 

mortalidade util izada para avaliação atuarial do plano está 
de acordo com a Resolução CGPC nº 18/2006, que 
determina que as tábuas de mortalidade geral adotadas 

pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
apresentem expectativa de vida completa igual, ou 
superior, àquelas resultantes da aplicação da tábua AT-83. 
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Tábua de Mortalidade de Inválidos - 
Reflete a expectativa de sobrevida do 
participante inválido. 

Winklevoss ajustada, 

com redução das suas 
probabil idades de 
morte em 1% em 

todas as idades. 

Considerando que no Brasil  não existe experiência 
suficiente para a apuração de uma tábua de mortalidade 

específica para fundos de pensão que sirva de base para a 
escolha de uma tábua que possa ser considerada mais 
adequada, a entidade optou por adotar a Winklevoss, 
amplamente adotada no mercado de previdência 

complementar, com suas probabilidades ajustadas para 
refletir a realidade da CBS. 

Tábua de Entrada em Invalidez - Reflete 

a probabil idade de um participante 
válido se invalidar. 

Mercer Disability com 

probabil idades de 
ingresso em invalidez 
multiplicadas por 2. 

Considerando que no Brasil  não há estudos populacionais 
recentes sobre esse assunto que sirvam de base para a 
escolha de uma tábua que possa ser considerada mais 

adequada, a entidade optou por adotar a Mercer 
Disability, amplamente adotada no mercado de 
previdência complementar, com suas probabilidades 

ajustadas para refletir a realidade da CBS. 

Composição das Famílias de 

Pensionistas 

Participantes 

assistidos: 
composição familiar 

real 

Participantes ativos: 
95% são casados, 

sendo a mulher 
quatro anos mais 

nova que o homem. 

Util iza a idade real dos participantes que recebem um dos 

benefícios previstos no regulamento do plano. 
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A Demonstração da  Mutação do Ativo Líquido (DMAL) por plano de benefícios destina-se a  evidenciar a  composição 

dos elementos  que provocaram as  alterações ocorridas  no ativo líquido do plano de benefícios , bem como 

possibilita  avaliar a evolução desses elementos  e do próprio ativo l íquido. Seus valores estão expressos em moeda 

das  respectivas datas e incluem: 

- Sa ldo do ativo l íquido no início do exercício; 

 

- Adições do ativo líquido; 

- Deduções do ativo líquido; 

- Acréscimos e decréscimos no ativo l íquido; 

- Operações transitórias; 

- Sa ldo do ativo l íquido no final do exercício; 

- Va lores dos fundos não previdenciais: administrativos e de investimentos. 
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O ativo l íquido de um plano de benefícios é o valor resul tante da subtração de ativo total menos passivo e fundos 

não previdenciais. Sua  apuração tem como objetivo possibilitar a avaliação do grau de cobertura  dos  compromissos 

atuariais do plano, representados  pelas provisões  [reservas] matemáticas e fundos  previdenciais, pelo ativo líquido. 

A Demonstração do Ativo Líquido (DAL) destina-se a evidenciar esse grau de cobertura e a evolução dos 

componentes  patrimoniais do plano de benefícios. Seus  valores estão expressos  em moeda das respectivas  datas e 

incluem: 

 

- Sa ldos dos grupos de contas do ativo; 

- Sa ldos dos grupos de contas do passivo (operacional e contingencial); 

- Sa ldos dos fundos não previdenciais: administrativos e de investimentos; 

- Resultado a  realizar; e 

- Sa ldo do ativo l íquido no final do exercício. 

 

As  Informações  Complementares correspondem ao ajuste de preci ficação positivo ou negativo, entre o valor dos 

títulos públicos federais atrelados ao índice de preços classifi cados na categoria de títulos mantidos até o 

vencimento, calculado considerando a  taxa de juros real anual utilizada na respectiva  avaliação atuarial, e o valor 

contábil desses títulos, observada a  legislação vigente. 
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PLANO CBSPREV NAMISA 
 

Lançado em 2012, o Plano CBSPREV Namisa foi desenhado exclusivamente para os 

empregados da Nacional Minérios S/A. Estruturado sob a forma de Contribuição Definida, em 

31 de dezembro de 2014 o plano contava com 1.752 participantes, sendo todos ainda ativos. 

 

 

 
 

 

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO, ENQUADRAMENTO À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, 
RENTABILIDADE E BENCHMARK 

SEGMENTO 

ALOCAÇÃO DOS 
INVESTIMENTOS 

ENQUADRAMENTO À 
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

RENTABILIDADE 

PLANO BENCHMARK 

R$ mil % Objetivo1 Mínima2 Máxima2 % %   

Consolidado 10.052 100,00 % % % 8,314 10,664 IPCA + 4% a.a. 

Renda Fixa 10.052 100,00 86 35 100 8,430 10,664 IPCA + 4% a.a. 

Renda Variável 0 0 10 0 30 -2,8963 -2,806 IBrX 

Investimentos 
Estruturados 

0 0 2 0 20 0 11,726 IPCA + 5% a.a. 

Investimentos no 
Exterior 

0 0 0 0 5 0 0  _ 

Investimentos 
Imobiliários 

0 0 0 0 8 0 0  _ 

Operações com 
Participantes 

0 0 2 0 15 0 10,664 IPCA + 4% a.a. 

¹ Alocação ótima obtida por meio de estudo de gestão integrada de ativos e passivos do plano, contido em sua Política de 

Investimentos. 

² Limites estabelecidos na Política de Investimentos do plano. 
3 O plano possuiu alocação em Renda Variável até outubro de 2014. 

 

 

Taxa de carregamento 

 

Desde a sua criação, o Plano CBSPREV Namisa está sendo administrado com os recursos 

aportados inicialmente pelo patrocinador. Há previsão regulamentar de cobrança de taxa de 

carregamento para suportar as despesas administrativas, porém, em 2015, essas despesas 

continuarão sendo custeadas pelo retorno dos investimentos do plano e pela valorização do 

Fundo Administrativo. 

 

 

Patrimônio social (R$ mil): 9.987 

Contribuições (R$ mil): 3.985 

Pagamento de benefícios e resgates (R$ mil): 937 

Rentabilidade em 2014: 7,92% 

Resultado do exercício (R$ mil): 0 
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Situação atuarial 

 

Devido às características do plano, não há déficit ou superávit contabilizados e a variação 

apresentada foi reflexo da rentabilidade dos ativos, repassada diretamente ao Saldo de Conta 

dos Participantes. 

 

Hipóteses atuariais 

 

Confira a seguir as hipóteses atuariais vigentes para o plano: 

 

Plano CBSPREV Namisa 

Descrição Hipótese Fundamentação 

Indexador do Plano para Reajuste dos 
Benefícios - Índice oficial de inflação para 

compor a Meta Atuarial do plano. 

IPCA 
A hipótese adotada tem como base a previsão de reajuste 

de benefício vigente no regulamento do plano. 

Taxa Real de Juros - Util izada para 
mensurar a reserva necessária para 
cobertura dos benefícios futuros. 

4% a.a. 

A hipótese deve considerar a ótica de longo prazo e as 
expectativas futuras quanto às taxas de remuneração dos 
títulos públicos. Logo, de acordo com o cenário econômico 
atual, é aceitável que a hipótese de juros para a avaliação 

atuarial dos compromissos do plano seja a adotada. 

Projeção de Crescimento Real de Salário 
- Reflete a expectativa do patrocinador 
em relação à evolução futura da média 

dos salários ao longo da carreira do 
empregado. 

1,0% a.a. 
A hipótese reflete a política de Recursos Humanos do 
patrocinador, no que diz respeito à política de 

reconhecimento de mérito e promoções dos empregados. 

Projeção de Crescimento Real dos 

Benefícios do Plano - Reflete o 
crescimento real dos benefícios acima da 
inflação. 

(*)Aplicável aos benefícios pagos sob a 
forma de Renda Mensal Vitalícia. 

Não aplicável. Não aplicável. 

Fator de determinação do valor real ao 

longo do tempo (salários, benefícios dos 
planos e INSS) - É calculado em função 
do nível de inflação estimado e do 

número de reajustes dos salários, que 
ocorrerão durante os próximos 12 
meses. 

97,5% 

Essa hipótese reflete a perda média do poder aquisitivo 
verificada entre dois períodos de reajuste, decorrente do 
efeito inflacionário, determinado no longo prazo como 

sendo de 5,7% ao ano. A variação acumulada do INPC no 
exercício de 2014 foi de 6,23%. As projeções do mercado 
divulgadas pelo Banco Central do Brasil  para o IPCA, índice 

oficial de inflação e que possui alta correlação com o INPC, 
vão de um patamar acima de 6,5% em 2015 a 5% em 
2016. Considerando o patamar mais elevado da inflação, 
elevamos o índice util izado no cálculo do fator de 

capacidade de 5% para 5,7%. O cenário possibilita a 
util ização de índices mais elevados, no entanto, 
considerando as medidas ortodoxas tomadas pelo 
Governo para trazer a inflação ao centro da meta de 4,5% 

no médio prazo e considerando, ainda, o baixo impacto 
desta hipótese nos cálculos atuariais, optamos por adotar 
a inflação em um patamar intermediário entre a meta e o 

cenário esperado no exercício de 2015. 
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Hipótese sobre a Rotatividade - Reflete a 

hipótese de o participante sair do plano 
antes de requerer o benefício. 

0,00% 

A hipótese adotada foi definida com base na Política de 
Recursos Humanos do patrocinador, ajustada, pois é 

preciso registrar que, no mercado de fundos de pensão, o 
termo rotatividade refere-se às taxas de desligamento da 
empresa por causas diferentes de morte, invalidez ou 
aposentadoria. 

Tábua de Mortalidade Geral - Reflete a 

expectativa de sobrevida do participante 
válido. 

AT 2000 segregada 
por sexo. 

A tábua util izada é segregada por sexo. A tábua de 
mortalidade util izada para avaliação atuarial do plano está 
de acordo com a Resolução CGPC nº 18/2006, que 

determina que as tábuas de mortalidade geral adotadas 
pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
apresentem expectativa de vida completa igual, ou 

superior, àquelas resultantes da aplicação da tábua AT-83. 

Tábua de Mortalidade de Inválidos - 
Reflete a expectativa de sobrevida do 
participante inválido. 

Winklevoss ajustada, 

com redução das suas 
probabil idades de 
morte em 1% em 

todas as idades. 

Considerando que no Brasil  não existe experiência 
suficiente para a apuração de uma tábua de mortalidade 

específica para fundos de pensão que sirva de base para a 
escolha de uma tábua que possa ser considerada mais 
adequada, a entidade optou por adotar a Winklevoss, 
amplamente adotada no mercado de previdência 

complementar, com suas probabilidades ajustadas para 
refletir a realidade da CBS. 

Tábua de Entrada em Invalidez - Reflete 

a probabil idade de um participante 
válido se invalidar. 

Mercer Disability com 

probabil idades de 
ingresso em invalidez 
multiplicadas por 2. 

Considerando que no Brasil  não há estudos populacionais 
recentes sobre esse assunto que sirvam de base para a 
escolha de uma tábua que possa ser considerada mais 

adequada, a entidade optou por adotar a Mercer 
Disability, amplamente adotada no mercado de 
previdência complementar, com suas probabilidades 

ajustadas para refletir a realidade da CBS. 

Composição das Famílias de 

Pensionistas 

Participantes 

assistidos: 
composição familiar 

real 

Participantes ativos: 
95% são casados, 

sendo a mulher 
quatro anos mais 

nova que o homem. 

Util iza a idade real dos participantes que recebem um dos 

benefícios previstos no regulamento do plano. 
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A Demonstração da  Mutação do Ativo Líquido (DMAL) por plano de benefícios destina-se a  evidenciar a  composição 

dos elementos  que provocaram as  alterações ocorridas  no ativo líquido do plano de benefícios , bem como 

possibilita  avaliar a evolução desses elementos  e do próprio ativo l íquido. Seus valores estão expressos em moeda 

das  respectivas datas e incluem: 

- Sa ldo do ativo l íquido no início do exercício; 

 

- Adições do ativo líquido; 

- Deduções do ativo líquido; 

- Acréscimos e decréscimos no ativo l íquido; 

- Operações transitórias; 

- Sa ldo do ativo l íquido no final do exercício; 

- Va lores dos fundos não previdenciais: administrativos e de investimentos. 
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O ativo l íquido de um plano de benefícios é o valor resul tante da subtração de ativo total menos passivo e fundos 

não previdenciais. Sua  apuração tem como objetivo possibilitar a avaliação do grau de cobertura  dos  compromissos 

atuariais do plano, representados  pelas provisões  [reservas] matemáticas e fundos  previdenciais, pelo ativo líquido. 

A Demonstração do Ativo Líquido (DAL) destina-se a evidenciar esse grau de cobertura e a evolução dos 

componentes  patrimoniais do plano de benefícios. Seus  valores estão expressos  em moeda das respectivas  datas e 

incluem: 

 

- Sa ldos dos grupos de contas do ativo; 

- Sa ldos dos grupos de contas do passivo (operacional e contingencial); 

- Sa ldos dos fundos não previdenciais: administrativos e de investimentos; 

- Resultado a  realizar; e 

- Sa ldo do ativo l íquido no final do exercício. 

 

As  Informações  Complementares correspondem ao ajuste de preci ficação positivo ou negativo, entre o valor dos 

títulos públicos federais atrelados ao índice de preços classifi cados na categoria de títulos mantidos até o 

vencimento, calculado considerando a  taxa de juros real anual utilizada na respectiva  avaliação atuarial, e o valor 

contábil desses títulos, observada a  legislação vigente. 
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PLANO CBSPREV 
 

Estruturado sob a forma de Contribuição Definida, o Plano CBSPREV foi lançado em setembro 

de 2013. Em 31 de dezembro de 2014, contava com 3.807 participantes, sendo todos ainda 

ativos. 

 

 
 
 

¹ Alocação ótima obtida por meio de estudo de gestão integrada de ativos e passivos do plano, contido em sua Política de 

Investimentos. 

² Limites estabelecidos na Política de Investimentos do plano. 

 

Constituição do Fundo 

 

O Plano CBSPREV está em fase inicial, por isso, para constituição do Fundo Administrativo, 

além do aporte inicial realizado pelo patrocinador no momento da criação do plano, é 

cobrada, mensalmente, a título de taxa de carregamento, 4% sobre as contribuições normais 

feitas pelo participante e pelo patrocinador. 

 

Situação atuarial 

 

Devido às características do plano, não há déficit ou superávit contabilizados e a variação 

apresentada foi reflexo da rentabilidade dos ativos, repassada diretamente ao Saldo de Conta 

dos Participantes.  

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO, ENQUADRAMENTO À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, 
RENTABILIDADE E BENCHMARK 

SEGMENTO 

ALOCAÇÃO DOS 
INVESTIMENTOS 

ENQUADRAMENTO À 
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

RENTABILIDADE 

PLANO BENCHMARK 

R$ mil % Objetivo1 Mínima2 Máxima2 % %   

Consolidado 5.653 100,00 % % % 8,789 10,664 IPCA + 4% a.a. 

Renda Fixa 5.653 100,00 86 35 100 8,789 10,664 IPCA + 4% a.a. 

Renda Variável 0 0 10 0 30 0 -2,806 IBrX 

Investimentos 
Estruturados 

0 0 2 0 20 0 11,726 IPCA + 5% a.a. 

Investimentos no 
Exterior 

0 0 0 0 5 0 0  _ 

Investimentos 
Imobiliários 

0 0 0 0 8 0 0  _ 

Operações com 
Participantes 

0 0 2 0 15 0 10,664 IPCA + 4% a.a. 

Patrimônio social (R$ mil): 5.656 

Contribuições (R$ mil): 4.463 

Pagamento de benefícios e resgates (R$ mil): 83 

Rentabilidade em 2014: 8,23% 

Resultado do exercício (R$ mil): 0 
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Hipóteses atuariais 

 

Confira a seguir as hipóteses atuariais vigentes para o plano: 

 

 

Plano CBSPREV 

Descrição Hipótese Fundamentação 

Indexador do Plano para Reajuste dos 
Benefícios - Índice oficial de inflação para 
compor a Meta Atuarial do plano. 

Cotas (do plano). 
Plano de Contribuição Definida Puro, no qual a valorização 
será conforme a variação patrimonial, em cotas. 

Taxa Real de Juros - Util izada para 

mensurar a reserva necessária para 
cobertura dos benefícios futuros. 

Não aplicável. Não aplicável. 

Projeção de Crescimento Real de Salário 

- Reflete a expectativa do patrocinador 
em relação à evolução futura da média 
dos salários ao longo da carreira do 
empregado. 

Não aplicável. Não aplicável. 

Projeção de Crescimento Real dos 
Benefícios do Plano - Reflete o 

crescimento real dos benefícios acima da 
inflação. 
(*)Aplicável aos benefícios pagos sob a 
forma de Renda Mensal Vitalícia. 

Não aplicável. Não aplicável. 

Fator de determinação do valor real ao 
longo do tempo (salários, benefícios dos 

planos e INSS) - É calculado em função 
do nível de inflação estimado e do 
número de reajustes dos salários, que 
ocorrerão durante os próximos 12 

meses. 

Não aplicável. Não aplicável. 

Hipótese sobre a Rotatividade - Reflete a 
hipótese de o participante sair do plano 
antes de requerer o benefício. 

Não aplicável. Não aplicável. 

Tábua de Mortalidade Geral - Reflete a 
expectativa de sobrevida do participante 
válido. 

Não aplicável. Não aplicável. 

Tábua de Mortalidade de Inválidos - 
Reflete a expectativa de sobrevida do 
participante inválido. 

Não aplicável. Não aplicável. 

Tábua de Entrada em Invalidez - Reflete 
a probabil idade de um participante 
válido se invalidar. 

Não aplicável. Não aplicável. 

Composição das Famílias de 
Pensionistas 

Não aplicável. Não aplicável. 
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A Demonstração da  Mutação do Ativo Líquido (DMAL) por plano de benefícios destina-se a  evidenciar a  composição 

dos elementos  que provocaram as  alterações ocorridas  no ativo líquido do plano de benefícios , bem como 

possibilita  avaliar a evolução desses elementos  e do próprio ativo l íquido. Seus valores estão expressos em moeda 

das  respectivas datas e incluem: 

- Sa ldo do ativo l íquido no início do exercício; 

 

- Adições do ativo líquido; 

- Deduções do ativo líquido; 

- Acréscimos e decréscimos no ativo l íquido; 

- Operações transitórias; 

- Sa ldo do ativo l íquido no final do exercício; 

- Va lores dos fundos não previdenciais: administrativos e de investimentos. 
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O ativo l íquido de um plano de benefícios é o valor resul tante da subtração de ativo total menos passivo e fundos 

não previdenciais. Sua  apuração tem como objetivo possibilitar a avaliação do grau de cobertura  dos  compromissos 

atuariais do plano, representados  pelas provisões  [reservas] matemáticas e fundos  previdenciais, pelo ativo líquido. 

A Demonstração do Ativo Líquido (DAL) destina-se a evidenciar esse grau de cobertura e a evolução dos 

componentes  patrimoniais do plano de benefícios. Seus  valores estão expressos  em moeda das respectivas  datas e 

incluem: 

 

- Sa ldos dos grupos de contas do ativo; 

- Sa ldos dos grupos de contas do passivo (operacional e contingencial); 

- Sa ldos dos fundos não previdenciais: administrativos e de investimentos; 

- Resultado a  realizar; e 

- Sa ldo do ativo l íquido no final do exercício. 

 

As  Informações  Complementares correspondem ao ajuste de preci ficação positivo ou negativo, entre o valor dos 

títulos públicos federais atrelados ao índice de preços classifi cados na categoria de títulos mantidos até o 

vencimento, calculado considerando a  taxa de juros real anual utilizada na respectiva  avaliação atuarial, e o valor 

contábil desses títulos, observada a  legislação vigente. 
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CBS PREVIDÊNCIA: PRINCIPAIS INDICADORES 
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As Notas Explicativas estão disponíveis no site da CBS Previdência (www.cbsprev.com.br). 
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INSTITUCIONAL 
 

Relacionamento: cada vez mais próximo 
 

A CBS Previdência acredita que manter um relacionamento cada vez mais próximo e 

transparente é essencial para aumentar a satisfação dos participantes, assistidos e 

patrocinadores. Por isso, a entidade disponibiliza diversos canais de relacionamento, que 

buscam manter seus públicos sempre bem informados e atender com eficiência todos os 

contatos recebidos diariamente. 

 

Em 2014, foram realizados mais de 275 mil atendimentos, o que representa um aumento de 

7% em relação a 2013, e, mais uma vez, o Autoatendimento foi o canal mais utilizado pelos 

participantes. 

 

Disponível 24 horas por dia no site da CBS, o Autoatendimento permite realizar de qualquer 

lugar operações como alterações de dados cadastrais, simulações e contratações de 

empréstimos, além de consultas ao saldo devedor e prazo remanescente de parcelas a pagar, 

consultas ao contracheque e ao saldo de contribuições e fazer simulações de aposentadoria. 

Para trazer ainda mais conforto aos participantes, no primeiro semestre de 2015 o 

Autoatendimento passará por uma grande reformulação, que vai ampliar o número de 

serviços disponíveis e deixar o seu visual mais moderno e amigável. 
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Entre os assuntos mais abordados ao longo do ano nos atendimentos, destacam-se os temas 

relacionados a contribuições, como opções de percentuais e alterações no perfil de 

contribuição, simulações e contratações de empréstimos, informações sobre o 

Autoatendimento e forma de adesão e simulações e requerimentos de benefícios ou resgate 

em caso de desligamento do patrocinador. 

 

Com o intuito de minimizar as dúvidas dos participantes sobre as suas opções em caso de 

desligamento do patrocinador, foi elaborado em 2014 um folder explicativo com detalhes 

sobre cada um dos institutos disponíveis para aproveitar o investimento feito na CBS. O 

material ajuda o participante a avaliar com calma cada uma das opções existentes e conta com 

informações detalhadas sobre aposentadoria, autopatrocínio, benefício proporcional diferido, 

portabilidade e resgate. 

 

Além disso, foram disponibilizados no site da entidade os formulários para requerimento das 

opções de autopatrocínio, benefício proporcional diferido e resgate. Com isso, após tomar a 

sua decisão, o participante já pode preencher e imprimir o termo de onde estiver, bastando 

apenas anexar as cópias dos documentos pessoais e encaminhar à CBS posteriormente, o que 

agiliza e facilita o processo no momento do atendimento. 

 

Capacitação 
 

Para aumentar ainda mais a satisfação dos participantes e aprimorar os conhecimentos 

técnicos da equipe, todos os profissionais da área de Relacionamento da CBS participaram de 

um workshop em 2014. 

 

Com o título “Relacionamento: nosso maior investimento passa por aqui”, o workshop teve 

duração de 8 horas e foi organizado pela Comissão Técnica Regional Sudeste de 

Relacionamento com o participante, da ABRAPP.  

 

Entre os temas abordados no encontro estavam detalhes das rotinas do profissional de 

atendimento de uma Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, tais como: 

técnicas de atendimento, controles, estatísticas, atendimento preventivo, melhores práticas 

de mercado, entre outros. Além disso, o workshop contou também com uma mesa redonda 

com diretores e presidentes de diversas entidades. 

 

Em 2014, todos os profissionais da Central de Atendimento Telefônico e da USE-Vila contaram 

ainda com um treinamento específico sobre o Plano CBSPREV Namisa. A palestra ajudou a tirar 

dúvidas e a aprimorar os conhecimentos dos colaboradores sobre todos os detalhes do plano. 
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USE-Vila troca de endereço 
 
Desde o fim de dezembro, a Unidade de Serviços da CBS Previdência em Volta Redonda 
passou a funcionar em um novo endereço. Localizada agora no mesmo edifício da filial da 
entidade e da Willis Corretora de Seguros, a USE-Vila está um ambiente mais moderno e 
estruturado. 
 
Todo reformado antes da mudança, o novo endereço conta com instalações mais 
confortáveis, melhor climatizadas e com elevador, além de estar mais bem localizado e 
seguro. 
 
A mudança da USE-Vila teve o objetivo de proporcionar para os participantes mais 
modernidade, conforto e uma qualidade ainda melhor do atendimento. Atualmente, os 
participantes da CBS Previdência contam também com atendimentos presenciais em 
Conselheiro Lafaiete, Congonhas, Casa de Pedra, Itaguaí e Arcos. 

 

Comunicação estratégica 
 

As diretrizes estabelecidas na Política de Comunicação da CBS Previdência direcionam as ações 

que são realizadas para os diversos públicos de relacionamento da entidade. Baseadas na 

transparência, na promoção do diálogo permanente e no fortalecimento da marca, as 

estratégias de comunicação da instituição buscam aprimorar o relacionamento e nos 

aproximar cada vez mais dos nossos mais de 34 mil participantes. 

 

Desenvolvidos com linguagem simples e de fácil entendimento e visual moderno, os diversos 

veículos de comunicação da entidade trazem informações sobre os planos de benefícios 

administrados, resultados dos investimentos, empréstimos, dicas de saúde, opções em caso de 

desligamento do patrocinador, novidades do CBS Perto de Você – nosso programa de 

educação previdenciária e financeira –, vantagens fiscais, entre outros. 

 

Manter o participante sempre bem informado ajuda a fortalecer os vínculos de confiança e 

reforça o compromisso da CBS de atender com eficiência as necessidades dos seus públicos de 

relacionamento. 

 

Mensagens eletrônicas 
 
Em 2014, a CBS intensificou a comunicação realizada por e-mail, o que permite fazer 
trabalhos com públicos segmentados. Ao longo do ano, foram enviadas para os nossos 
participantes 91 comunicações, uma média de quase 8 mensagens por mês. 
 
Entre os assuntos abordados nos e-mails destacam-se benefícios dos participantes, vantagens 
de possuir um plano de previdência complementar, contribuição voluntária e esporádica, 
pesquisas, empréstimos, revista CBS em Foco, Informativo de Investimentos, mudanças no 
atendimento da entidade, alterações no Estatuto, entre outros. 

 

Informação 24 horas por dia 
 

Todos os veículos de comunicação desenvolvidos estão publicados no portal da CBS 

Previdência (www.cbsprev.com.br). Disponível a qualquer hora, o site traz ainda diversas 



RELATÓRIO SOCIAL 2014 – CBS PREVIDÊNCIA                                       87 

 

notícias, simuladores de benefícios, links úteis e informações como Missão, Visão, Valores, 

Código de Ética e de Conduta, Estatuto, organograma e detalhes sobre os planos 

administrados pela entidade. 

 

Em 2014, a página recebeu quase 100 mil visitas, um aumento de 10% em relação a 2013. 

Além disso, o número de páginas acessadas ultrapassou 337 mil, o que mostra um crescimento 

de 3,69% em relação ao ano anterior.  

 

Outra informação que merece destaque é o número de acessos mobile, que passou de dois mil 

em 2013 para quase cinco mil em 2014. Atualmente, o site da CBS não possui a tecnologia 

responsiva, que permite a visualização correta de todos os conteúdos disponíveis para quem 

acessa a página por meio de tablets ou smartphones. 

 

Porém, com o objetivo de facilitar a navegação e renovar o visual, o site da CBS irá passar por 

uma grande reformulação no primeiro semestre de 2015 e a nova página já irá contar com a 

tecnologia responsiva. 

 

 

Recursos Humanos: investimento na qualificação 
 

A CBS Previdência valoriza seu capital humano e incentiva o crescimento de seus profissionais, 

pois sabe que colaboradores qualificados e satisfeitos são fundamentais para oferecer serviços 
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cada vez melhores. Exatamente por isso, a entidade proporciona, anualmente, diversos 

treinamentos com o objetivo de aprimorar constantemente os conhecimentos de suas 

equipes. 

 

Em 2014, foram realizados internamente cursos que abordaram temas como o aprimoramento 

do conhecimento sobre a IN 1.343, parametrização do sistema previdenciário, nova obrigação 

acessória a ser entregue para a Receita Federal do Brasil, apresentações sobre os detalhes do 

Plano CBSPREV, entre outros assuntos. 

 

Para os gestores, foi oferecida ainda a oportunidade de participar da Escola de Líderes. 

Desenvolvido pela CSN, esse programa de treinamento busca aperfeiçoar e disseminar 

conceitos como performance e liderança e estabelecer uma cultura de gestão do 

conhecimento. Com duração de 20h, o treinamento abordou temas como construção de 

equipes de alto desempenho, legislação trabalhista e gestor transformador. 

 

A CBS Previdência incentiva também a participação de seus colaboradores em encontros e 

seminários externos. Em 2014, a entidade contou com a presença de profissionais nos 

seguintes eventos: 

 

• 3º Encontro de Seguridade 

• 2º Encontro de Educação dos Fundos de Pensão 

• Workshop sobre Relacionamento 

• Seminário Direito Penal 

• E-Social – Novo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias, 

Tributárias e Fiscais 

• 5º Encontro Nacional de Comunicação e Relacionamento dos Fundos de Pensão 

• 35º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão 

• 10º CONANCEP 

 

Destaques do ano 
 

O programa “Destaque Profissional” chegou à sua 10ª edição em 2014 e, mais uma vez, foram 

reconhecidoss profissionais que se destacaram nos seguintes quesitos: 

 

• Entusiasmo 

• Conhecimento técnico/qualidade dos serviços 

• Bom relacionamento/boa comunicação 

• Proatividade 

• Comprometimento 

 

A votação acontece sempre em três etapas distribuídas ao longo do ano e é feita por meio de 

cédulas, que são depositadas em urnas lacradas. Todos os colaboradores da entidade, com 

exceção dos diretores, podem participar na condição de eleitores e candidatos. 

 

Os vencedores de 2014 foram: 
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“Ter sido escolhido como o Destaque Profissional de 2014 foi um reconhecimento dos meus 

colegas ao trabalho que venho desenvolvendo ao longo desses anos na CBS. Fiquei muito feliz 

com o prêmio e essa conquista me motiva ainda mais a continuar trabalhando e fazendo o que 

eu gosto da melhor forma possível”, afirma Carlos Henrique Campos. 

 

Remuneração variável 

 

O Programa de Bônus por Resultados (PBR) é uma forma de compensação estratégica para os 

profissionais da CBS, decorrente de metas da entidade de forma geral e das áreas de atuação 

separadamente, concretamente alcançadas e/ou superadas no final de cada exercício (janeiro 

a dezembro). 

 

O PBR tem o objetivo de assegurar a melhoria de desempenho da CBS por meio da 

consolidação de uma atitude de busca constante por melhores resultados. As regras e 

procedimentos relativos ao PBR são estabelecidos no Termo de Acordo do Programa de Bônus 

por Resultados, firmado anualmente entre a CBS e os seus colaboradores. 

 

Indicadores 

 

Os indicadores são divididos em três categorias: Indicadores de Desempenho Estratégicos 

(Corporativos), Indicadores de Desempenho Específicos (Gerenciais) e Indicador de 

Desempenho Individual. 

 

• Os indicadores estratégicos medem os desafios estabelecidos para a entidade e, para efeito 

de remuneração variável, têm o peso de 50% do bônus dos gestores; 

• Os indicadores específicos medem os desafios estabelecidos para cada área e, para efeito de 

remuneração variável, têm o peso de 95% do Bônus por Resultados dos empregados e 45%d o 

Bônus por Resultados dos gestores; 

• O indicador de desempenho individual tem o peso de 5% do Bônus por Resultados de cada 

colaborador. 

 

Diretores do quadro de empregados da entidade - Participam do Programa Bônus por 

Resultados da CBS Previdência, tendo a seguinte divisão dos pesos: 50% atrelado a indicadores 

estratégicos, 35% atrelado a indicadores específicos e 15% ao indicador de Avaliação 

Comportamental. 
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Diretores do quadro de empregados da patrocinadora - Participam do Programa de 

Participação nos Resultados da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, tendo a seguinte 

divisão dos pesos: 50% atrelado a indicadores financeiros da CSN, 35% atrelado a indicadores 

específicos da entidade e 15% ao indicador de Avaliação Comportamental. 

 

Tecnologia: riscos e oportunidades 
 

A Tecnologia da Informação é uma ferramenta estratégica para o aprimoramento do trabalho 

da CBS Previdência, pois é fundamental para o mapeamento de riscos e novas oportunidades. 

 

Em 2014, foi feito um investimento para melhoria da fibra ótica da entidade, que passou de 4 

para 10 MPS. Essa troca possibilitou aumentar a velocidade do processamento de dados e, 

consequentemente, trouxe um aprimoramento na performance dos processos. Além disso, 

foram realizadas também algumas melhorias no cabeamento de rede do CPD do escritório de 

Volta Redonda, o que minimizou as chances de interrupções inesperadas de procedimentos. 

 

Ao longo do ano, foi feita ainda a atualização dos sistemas de todos os computadores da 

entidade, que passaram a funcionar com o Windows 7. Além de estar alinhado com as 

novidades do mercado, o sistema oferece mais recursos para os usuários. 

 

Para finalizar, foi realizada também uma revisão dos acessos ao sistema Totalprev, que 

armazena diversos tipos de informações da entidade. Essa revisão permitiu verificar se cada 

profissional da CBS realmente visualizava apenas os dados necessários para o seu trabalho do 

dia a dia, o que trouxe ainda mais segurança e controle sobre as informações acessadas. 

 

Melhoria na extração de informações 
 
Ao longo de 2014, foi desenvolvida também uma nova ferramenta para extração de 
informações do banco de dados da CBS. 
 
O sistema utilizado anteriormente foi substituído por uma macro desenvolvida internamente, 
que busca as informações necessárias para a realização de estudos estatísticos e atuariais 
diretamente no banco da entidade. 
 
A nova ferramenta reduziu o risco de erros, trouxe mais qualidade e consistência para as 
informações geradas, diminuiu significativamente o tempo para extração dos dados e ainda 
gerou uma economia de recursos financeiros. 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

Balanço Social 

 
 

 

 

Inscrição PREVIC): 01208

CNPJ: 32.500.613/0001-84

Localização: Região: N[  ];  NE [  ];  CO [  ];  SE [X];  S [  ];         (UF): RJ

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

2014 Re la ç õe s 2013 Re l aç õ es
(R $  mil )  % (R$  mi l)  %

1. A tivo  to tal 4.164.672.705                                  - 4.027.258.886                                 -

2. Cart eira de Invest im ent o s 361.811.188                                        100,00% 347.983.225                                    100,00%

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

       - Tí tulos público s 285.136.079                                     78,81% 109.186.875                                      31,38%

       - Tí tulos privados 20.946.898                                       5,79% 19.407.354                                        5,58%

       - Fundo s de Invest im ento  ( inclui FIDCs) 516.343                                              0,14% 801.875                                              0,23%

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

    2.3 Operações Estrut uradas 0,00% 0,00%

    2.4 Participaçõ es Imo biliárias 8.035.193                                          2,22% 7.064.011                                           2,03%

    2.5 Operações co m Part icipantes (empréstimo s) 10.445.452                      2,9% 9.948.345                        2,9%

    2.6 Out ro s* 280.051                           0,1% 76.839                             0,0%
3. Patrim ônio  para co bert ura do  plano 0,00% 0,00%

4. Co mprom isso s co m  benefí cio s (pro visões) 311.918.713                                        100,00% 331.625.297                                     100,00%

    4.1 co ncedido s 202.559.359                                    64,94% 217.391.588                                      65,55%

    4.2 a co nceder 112.759.607                                      36,15% 114.233.709                                      34,45%

    4.3 a co nstituir 0,00% 0,00%

5. Equilí brio técnico  em  31/ 12 60.020.789                                       19,24% 53.804.276                                       1,34%

2 0 14 Di s tribuiç ã o 20 13 D is tri buiç ã o
(R $  mil )  % (R$  mi l)  %

Receit as To tais 493.175.219                                      100,00% 104.339.019                                      100,00%

a. Co ntribuições previdenciais 69.573.122                                        14,11% 77.788.369                                       74,55%

     - participantes 40.907.780                                       8,29% 38.732.819                                        37,12%

     - pat ro cinado ras 28.665.342                                       5,81% 32.384.134                                        31,04%

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

b. Co ntribuições extrao rdinárias1 -                                                      0,00% -                                                      0,00%

c. Receitas líquidas de Invest im ento s 399.775.525                                    81,06% 69.288.882                                       66,41%

d. Outras receit as 23.826.573                                       4,83% 19.917.812                                          19,09%

2 0 14 Di s tribuiç ã o 20 13 D is tri buiç ã o
(R $  mil )  % (R$  mi l)  %

Despesas To tais 348.405.412                                     100,00% 315.463.248                                     100,00%

a. Despesas previdenciais 330.337.617                                     94,81% 300.069.944                                    95,12%

    - Benef ício s de prestação  co ntinuada 248.117.519                                       71,22% 210.812.650                                      66,83%

    - Benef ício s de pagament o  único 4.365.543                                         1,25% 2.673.127                                          0,85%

    - Out ras2 77.854.555                                       22,35% 64.028.966                                       20,30%

b. Despesas adm inistrativas 14.839.927                                        4,26% 15.393.304                                        4,88%

    - Pesso al e encargo s 9.610.406                                          2,76% 8.871.819                                           2,81%

    - Treinam ento 70.533                                               0,02% 137.503                                              0,04%

    - Viagens e etadias 181.650                                               0,05% 137.503                                              0,04%

    - Serviço s de Terceiro s 2.405.540                                         0,69% 2.195.441                                           0,70%

    - Despesas Gerais 1.654.084                                          0,47% 1.779.259                                          0,56%

    - Depreciação  e amo rt ização 391.865                                              0,11% 303.409                                             0,10%

    - Out ras 525.850                                             0,15% 179.186                                               0,06%

   c. Outras despesas (relacio nar) 3.227.867                                         0,93% 716.280                                              0,23%

Modalidade do(s) plano(s) de benefício? [ x ] Benefício Definido   [ x ] Contr ibuição Definida  [ x ] Contribuição Variável

2 - Situação patrimonial ( final de pe ríodo)

3 - Origem  dos  recursos

4  - Apl ic aç ã o  dos  r ec urs os

1 - Identi f ic a ç ão

Nome da instituição: Caixa Benef icente dos Empregados da CSN - CBS PREVIDÊNCIA

  Patrocínio:   Público [  ];   Pr ivado [x  ].

Setor de atividade (segundo atividade da patrocinadora/instituidor rincipal):  Siderurugia

V inculaçãodos dos planos de benefícios: [  ] patrocinados [ x ] multipatrocinados [  ] instituídos  
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2014 2013

(R $  mil ) (R$  mi l)

a. Alim entação 576.928                                             3,89% 564.031                                              3,66%

b. Educação 19.395                                                0,13% 16.847                                                0,11%

c. Capacitação  e desenvo lvim ento  prof issio nal 70.533                                               0,48% 137.503                                              0,89%

d. Previdência co mplementar 195.908                                              1,32% 224.628                                             1,46%

e. Creche o u auxí lio -creche 23.734                                               0,16% 15.108                                                 0,10%

f . Saúde 389.716                                              2,63% 318.619                                               2,07%

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

h. Transporte 63.112                                                 0,43% 80.279                                               0,52%

i. B olsas/est ágio s 128.263                                              0,86% 44.003                                               0,29%

j. Outro s 1.186.781                                            8,00% 1.063.583                                          6,91%

To tal - Indicado res so ciais internos 2.654.370                                         17,89% 2.464.601                                          16,01%

[  ]  sim, institucionalizada    

7  - Info rma ç õe s  P opula ci ona is

a) Nº to tal de part icipantes (em dezembro de 2014)

    - ativos

    - assist ido s (aposent ados)

    - beneficiário s de pensão

b) Valor anual do s benefício s pago s (R$  mil)

    - aposent adorias

    - pensões

    - auxílio s

    - pecúlios

    - out ro s

8  - Indic a dore s  s o bre  o co rpo func i ona l

Nº to tal de empregados(as) ao final do  perío do

Nº de adm issõ es durante o perí odo

Nº de prestado res(as) de serviço

% de empregados(as) acima de 45 ano s

Nº de m ulheres que trabalham na instituição

% de cargo s de chefia ocupado s po r mulheres

Idade m édia das m ulheres em cargo s de chefia

Salário médio  das mulheres

Idade m édia do s ho mens em cargo s de chefia

Salário médio  do s ho m ens

Nº de negros(as) que t rabalham  na inst it uição

% de cargo s de chefia ocupado s po r negro s(as)

Idade m édia do s(as) negro s(as) em cargo s de chefia

Salário médio  do s(as) negro s(as)

Nº de brancos(as) que t rabalham  na inst it uição

Salário médio  do s(as) branco s(as)

Nº de est agiário s(as)

Nº de vo luntário s(as)

Nº po rtado res(as) necessidades especiais

Salário médio  po rt adores(as) necessidades especiais

0 0

0 0

R$  0 R$

63 64

R$ 6.569 R$  4.545

19 21

0,00% 0,00%

0 0

R$ 5.004 R$  4.729

40 45

R$ 8.506 R$  4.839

4 4

7,00% 40,00%

44 40

R$ 5.420 R$  4.381

6 5

16,00% 25,00%

39 42

20 14 2 013

67 68

3 12

3.392.451                                                                                2.335.197

73.212.965                                                                             64.366.895

196.112.147                                                                              167.268.944

30.877.434                                                                            25.195.373

3.766.418                                                                                3.632.206

5.039 5.154

3 07 .3 6 1.4 15                                              2 62 . 79 8 .6 15

3 4 .5 6 2 33 . 93 9

20.252 19.325

9.271 9.460

e. A entidade part icipa de o rganizações / iniciat ivas int ernacionais e 
nacio nais de crit ério s de responsabilidade so cial e am biental? Quais? 

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

[  ] Pacto  Glo bal / ONU;
[  ] Princípio s A BRAP P /Etho s

[   ] Pact o Glo bal / ONU;
[   ] Princí pio s AB RA PP /Etho s

20 14 2 013

d. A entidade ado ta critério s de respo nsabilidade social e ambient al no  
aco mpanham ento  das empresas, f undos e pro jet os em que investe?

[ ] sim, instit ucio nalizada    [  ]  sim, institucionalizada    

[  ] sim, não inst it ucio nalizada [   ] sim , não  institucionalizada

[ ]em  est udo
[ ] não

[  ] em estudo
[  ]  não

c. A entidade ado ta critério s de respo nsabilidade social e ambient al em 
suas decisõ es de investim ento ?

[ ] sim, instit ucio nalizada    

[  ] sim, não inst it ucio nalizada [   ] sim , não  institucionalizada

[ ]em  est udo
[ ] não

[  ] em estudo
[  ]  não

b. Part icipação  da Carteira de Invet im ento s So cialment e Responsáveis 
no  to tal de Invest im ento s (em relação  ao saldo  em 31/12).

0,0% 0,0%

Empresas: 
Fundos e pro jet os: ____%

Empresas: 
Fundo s e pro jet o s: ____%

6  - Co ntribuiç ã o para  a sus te nta bi li da de  - I nve s tim ento s  
S o ci al me nt e Re s po nsá v e is

20 14 2 013

a. Carteira de Investimento s So cialmente Responsáveis - saldo em
31/121

-                                                                                            -                                                                                            

Empresas: R$  
Fundos e pro jet os: R$  

Empresas: R$  
Fundo s e pro jet o s: R$  

5  - Indic a dore s  s o ci ai s  inte rnos                                        
( Aç õe s  e  be nefí ci os  pa ra  o s (as ) func i oná rio s (as ))

% so bre  
des pe sa s  

admi ni s tra tiv
a s

% so bre 
d esp esas 

ad mi nist rat ivas
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Educação Previdenciária e Financeira 
 

A CBS Previdência busca contribuir para o desenvolvimento da sociedade e acredita que a 

educação previdenciária e financeira é um dos pilares fundamentais para obter sucesso nesse 

desafio. 

 

Por isso, desde 2010, a entidade mantém o “CBS Perto de Você”, seu programa de educação 

previdenciária e financeira. O programa é direcionado para todos os públicos de 

relacionamento da CBS e, em 2014, procuramos ampliar ainda mais a abrangência das ações 

realizadas. 

 

Ao longo do ano, foram ministradas nas plantas e escritórios dos patrocinadores diversas 

palestras que abordaram temas como conceitos de previdência social e complementar, 

informações sobre regras e benefícios dos planos que administramos, resultados, dicas e 

orientações financeiras e formas de cálculo dos benefícios, entre outros. 

 

Além disso, os participantes de São Paulo e Volta Redonda contaram com duas apresentações 

específicas sobre o Plano Milênio. Os encontros tiveram o objetivo de esclarecer dúvidas e 

9  - Qua li f ic a ç ão  do  c orpo  funci ona l

Nº to tal de empregados

      Nº de dout ores (as) , mestr es e com especial ização

      Nº de gr aduados( as)

      Nº de gr aduandos( as)

      Nº de pessoas com ensino médio

      Nº de pessoas com ensino fundamental

      Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto

      Nº de pessoas não-alf abetizadas

Relação  entre a maio r e a m eno r remuneração

O pro cesso  de adm issão  de empregado s(as) é:

A  com posição  do s co nselhos é:

A  com posição  da direto ria é:

A  instituição  po ssui Com issão /Co nselho  de Ética ext ensivo  para: [ x ]  em pregado s e alt a direção   [   ] só  em pregado s[  x ] empregados e alta direção  [   ] só empregados

[x  ] to das as açõ es/ ativiaddes [ x  ] to das as açõ es/ativiaddes

[  ] só sit uações co mpo rtam entais [   ] só  situaçõ es co mpo rt amentais

[   paritária  [   ] o utra ___________ [    parit ária  [  ]  o utra ___________

[  x] 100% patro cinado ras     [  ] 2/ 3 pat ro cinado ras [   x] 100% pat ro cinado ras     [   ] 2/3 patro cinadoras

[  ] parit ária  [  ]  o utra ___________ [   ] paritária  [   ] out ra ___________

Os pro cesso s eleito rais dem ocráticos para esco lha da alta direção : [  ] não  o correm     [   ] o correm regularment e [   ] não  o co rrem      [  ]  o co rrem  regularm ente

[x  ] só co nselheiro s [    ] co nselheiros e diret ores [ x  ] só  co nselheiro s [   ] co nselheiro s e direto res

[  ] 100% patrocinado ras     [x  ] 2/ 3 pat ro cinado ras [   ] 100% pat ro cinado ras     [ x  ] 2/3 patro cinadoras

Na seleção  de parceiro s e prestado res de serviço , crit érios éticos e de 
responsabilidade so cial e am bient al:

[  ] não  são co nsiderados  [   ] não  são  co nsiderado s  

[ x ] são sugerido s   [  ]  são  exigidos [  x ] são  sugerido s   [ ] são  exigido s
A  participação  de empregados(as) no planejamento  da ent idade: [  ] não  o corre     [  ]  o co rre em  nível de chefia [   ] não  o co rre     [   ] o co rre em ní vel de chef ia

[x ]  o co rre em to do s o s ní veis [ x ]  o co rre em  to do s os níveis

Se "sim " na questão  anterio r, qual? [  ] negro s     [   ] gênero      [  ]  o pção  sexual [   ] negro s     [  ]  gênero     [   ] opção  sexual

[  ] portado res(as) de necessidades especiais [   ] po rtado res(as) de necessidades especiais

[  ] out ro s _______________________ [   ] o utro s _______________________

[  ] _______________________ [   ] _______________________
A  ent idade desenvolve alguma po lí tica o u ação  de valorização  da 
diversidade ent re seus part icipantes?

[  ] sim, institucio nalizada    [   ] sim , inst it ucio nalizada    
[  ] sim, não inst it ucio nalizada    [  x ]  não [   ] sim , não  institucionalizada    [ x ] não

A  ent idade desenvolve alguma po lí tica o u ação  de valorização  da 
diversidade em  seu quadro  f uncio nal?

[  ] sim, institucio nalizada    [   ] sim , inst it ucio nalizada    
[  ] sim, não inst it ucio nalizada    [  x ]  não [   ] sim , não  institucionalizada    [ x ] não

Se "sim " na questão  anterio r, qual? [  ] negro s     [   ] gênero      [  ]  o pção  sexual [   ] negro s     [  ]  gênero     [   ] opção  sexual

[  ] portado res(as) de necessidades especiais [   ] po rtado res(as) de necessidades especiais

10 - I nf orma ç õe s  r el ev a nte s qua nto  à  é tic a , tra ns pa rê nc i a 
e  res po ns a bili da de  s oc i al

20 14 m eta s  2 0 14

0,09 0,09

 30% po r indicação  70% po r seleção/ concurso  30% po r indicação 70% po r seleção /co ncurso

0 0

0 0

0 0

59 60

0 7

8 1

20 14 2 013

6 7 6 8

0 0



RELATÓRIO SOCIAL 2014 – CBS PREVIDÊNCIA                                       94 

 

passar informações mais detalhadas sobre o cenário econômico e seus impactos na 

administração dos recursos do plano. 

 

Os dirigentes das associações de participantes da CBS localizadas em Criciúma e em Capivari de 

Baixo (SC) também contaram com palestras com temas específicos. O intuito dos encontros foi 

esclarecer dúvidas e possibilitar que eles se tornassem multiplicadores da entidade entre os 

seus associados, ampliando o nível de conhecimento e facilitando o acesso às orientações 

básicas sobre os direitos e benefícios dos planos. 

 

Nova parceria 
 

Com o objetivo de diversificar as ações que são realizadas pelo CBS Perto de Você e ampliar 

ainda mais o seu público-alvo, em outubro a CBS iniciou uma parceria com a Fundação CSN 

para realização de ações voltadas para a educação financeira. 

 

O primeiro fruto da nova parceria foi a participação da CBS Previdência na 19ª SIPAT – Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, realizada em Volta Redonda em outubro. Ao 

longo da semana, foram ministradas por profissionais da entidade cinco palestras que tiveram 

como tema a educação financeira. Com duração de uma hora, os encontros foram 

direcionados para os colaboradores da Fundação CSN.  

 

Além disso, em novembro, foi realizada no Centro de Educação Tecnológica – CET, em 

Congonhas (MG), uma palestra para os alunos do Curso de Aprendizagem Industrial (CAI) e das 

turmas de Mecânica e de Segurança do Trabalho do Pronatec. Também tendo como tema 

central a educação financeira, a palestra abordou de forma dinâmica e bem humorada 

assuntos como economia doméstica, consumo consciente, endividamento, orçamento familiar 

e facilidades para obtenção de crédito, além de trazer dicas sobre como poupar e como fazer 

do cartão de crédito um aliado. 

 

No total, em 2014, realizamos 200 palestras, que contaram com a participação de 

aproximadamente 4,2 mil participantes. As avaliações feitas para medir a qualidade dos 

encontros mostraram que o índice geral de satisfação dos participantes em relação aos temas 

abordados alcançou 70% entre os que os consideraram ótimos e 30% entre os que os 

consideraram bons. 

 

Trabalho em conjunto com os participantes 
 
Em dezembro, foi realizada uma pesquisa para identificar os assuntos que mais despertam 
dúvidas e curiosidades nos participantes da CBS. Enviada por e-mail, a pesquisa trazia nove 
assuntos pré-definidos e a opção “Outros” e pedia que cada participante enumerasse em 
ordem crescente os assuntos que gostaria que fossem melhor detalhados. Entre os temas 
mais votados, destacam-se: 
 
• Cálculo dos benefícios e níveis de contribuição 
• Opções em caso de desligamento do patrocinador 
• Investimentos – conceitos básicos e formas de investimentos 
• Regimes de tributação e vantagem fiscal 
• Resumo dos regulamentos dos planos de benefícios 
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• Planejamento Financeiro 
 
A partir desse resultado, os conteúdos apresentados nos encontros do CBS Perto de Você 
passaram por uma reformulação. 

 

PPA: preparação para uma nova etapa 
 

São muitas as dúvidas e inseguranças dos participantes que estão próximos da aposentadoria. 

Por isso, é extremamente importante estar preparado para encarar essa nova fase da vida de 

forma tranquila e confiante. 

 

Para auxiliar nesse processo, desde 2008, a CBS Previdência conta com o Programa de 

Preparação para a Aposentadoria (PPA). Coordenado há três anos pela equipe de Recursos 

Humanos da CSN, em 2014, o PPA foi realizado no mês de junho e contou com mais de 100 

participantes. 

 

O evento teve duração de dois dias e trouxe na programação diversas palestras que buscaram 

incentivar a reflexão sobre os momentos de pré e pós aposentadoria e estimular a procura por 

novos projetos e realizações. Entre os assuntos abordados estavam qualidade de vida, dicas e 

orientações financeiras, planejamento para o futuro e orientação previdenciária, além de 

depoimentos de colaboradores já aposentados. 

 

A CBS Previdência foi responsável pela palestra que apresentou um panorama geral sobre a 

previdência social brasileira, detalhes sobre os planos administrados, as formas de 

recebimento do benefício de aposentadoria e seus fatores de cálculo, entre outros assuntos. 

 

O PPA contou ainda com alguns momentos de descontração, como a ginástica realizada nos 

intervalos das palestras e um churrasco de encerramento. 

 

Educação e conscientização 
 

A CBS Previdência atua de forma responsável e incentiva a participação de seus colaboradores 

em diversas iniciativas sociais. O objetivo é contribuir para a inclusão social e econômica da 

população por meio do diálogo e da troca de conhecimento. 

 

O Sider Shopping Center, empreendimento da CBS, realiza diversas campanhas de educação e 

conscientização. Entre as ações de 2014, destacamos: 

 

• Central de Cursos: realizada mensalmente, oferece diversos cursos gratuitos de curta 

duração. Além disso, recolhe doações de leite longa vida que são repassados para instituições 

beneficentes de Volta Redonda; 

• Dia Mundial da Saúde: realizado em parceria com a Unimed-VR, ofereceu oficinas de saúde 

para a comunidade, como “Escola da Coluna”, “Circuito da Saúde Infantil” e “Circuito da Saúde 

Adulto”; 

• Ação Social em Parceria com a APADEFI – VR: ação realizada em parceria com a APADEFI, 

com o objetivo de apoiar a instituição na captação de novos voluntários e doações; 
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• Oficina de Leitura – Contadores de Histórias: realizado em parceria com o Instituto 

Educacional Radeane, o evento proporcionou às crianças uma oficina de leitura com livros, 

gibis, lápis e folhas, massinha e brinquedos, além de narração de histórias com atores e 

músicos; 

• Dia do Oftalmologista: em parceria com o Centro Universitário de Volta Redonda (UNIFOA), 

o Sider Shopping promoveu gratuitamente testes de Acuidade Visual e distribuiu material 

informativo sobre a saúde dos olhos; 

• Arraiá Solidário: festa junina realizada em prol de oito instituições beneficentes de Volta 

Redonda; 

• Campanha de Doação de Agasalhos – “Aqueça seu Coração”: campanha beneficente de 

doação de agasalhos realizada em parceria com a Cruz Vermelha de Volta Redonda; 

• Exposição Paz no Trânsito: desenvolvida em parceria com o NAC – Núcleo de Ação 

Comunitária de Volta Redonda, a exposição de fotografias com narrativas de vítimas de 

acidentes de trânsito visou conscientizar a comunidade sobre educação no trânsito; 

• Exposição Comemorativa – Semana Nacional do Trânsito: exposição de maquetes feitas por 

alunos da rede municipal de ensino de Volta Redonda sobre educação no trânsito; 

• Outubro Rosa: campanha de informação e conscientização sobre prevenção do câncer de 

mama e do seu diagnóstico precoce; 

• Dia Mundial dos Animais: campanha de coleta de ração para doação à Sociedade Protetora 

dos Animais; 

• Visita do Papai Noel à Creche SOS: entrega de presentes arrecadados pelos participantes da 

Central de Cursos às 97 crianças atendidas pela Creche SOS – Serviços de Obras Sociais de 

Volta Redonda. 

 

Carbon Disclosure Project: apoio mantido 
 
Em 2014, mantivemos nosso apoio ao Carbon Disclosure Project (CDP), organização 
independente, sem fins lucrativos, que busca incentivar o diálogo entre investidores e 
corporações e estimula o levantamento de dados sobre as práticas de sustentabilidade 
adotadas por grandes empresas no mundo. 
 
Criado em 2000, o CDP detém o maior banco de dados global sobre impactos climáticos 
corporativos. A CBS Previdência é signatária do projeto desde 2008. 
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DOCUMENTOS DISPONÍVEIS NO SITE 
 

Os documentos a seguir, relativos ao exercício de 2014, estão disponíveis para consulta no site 

da CBS Previdência (www.cbsprev.com.br): 

 

• Balanço Patrimonial e respectivas Notas Explicativas; 

• Demonstração da Mutação do Patrimônio Social; 

• Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefício; 

• Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios; 

• Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidado; 

• Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por Plano; 

• Demonstração das Obrigações Atuariais por Plano de Benefício; 

• Política de Investimentos; 

• Demonstrativo de Investimentos; 

• Demonstrativo das informações segregadas sobre as despesas dos planos de benefícios; 

• Pareceres atuariais sintéticos; 

• Pareceres dos Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo. 

 

Se houver interesse, é possível solicitar a versão impressa desses documentos. Para isso, basta 

enviar um e-mail para cbsatendimento@cbsprev.com.br ou entrar em contato conosco pela 

Central de Atendimento Telefônico 08000 26 81 81. 
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Contador CRC SP-261198/O-7-S-RJ 
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EXPEDIENTE 

 

Coordenação geral 

CBS Previdência 

 

Diretoria Executiva 

Presidente: Monica Garcia Fogazza Rego 

Diretor de Administração e Seguridade: Sergio Martins Gouveia 

Diretor de Investimentos: Gustavo Henrique Santos de Sousa* 
*Iniciou o mandato em 31/03/2015. 

 

 

CRÉDITOS RELATÓRIO SOCIAL DE INFORMAÇÕES 2014 

 

Produção de texto, diagramação e revisão 

CBS Previdência 

 

Projeto Gráfico Editorial 

Maísa Rozendo 

 

Supervisora de Comunicação 

Monica Storino – MTB 45.058 

 

Fotografias 

CBS Previdência 

Acervo pessoal Jeivison e Fernanda (por Rhamon Afonso - Flash Imagens) 

 

 

Emissão 

Setembro de 2015 
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