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Perguntamos para a participante Talita Amaral 

como foi  a sua vida em 2013?
“Eu e meu esposo começamos o ano de 2013 com planos definidos 

e alguns projetos que já estavam em andamento. Entre eles, concluí 

mais uma etapa da faculdade, conquistamos nossa casa própria, 

absorvemos mais conhecimento, seja por meio de treinamentos ou 

pesquisas, dedicamos mais tempo à família, viajamos, conhecemos 

pessoas novas de lugares diferentes, desenvolvemos projetos 

profissionais e apoiamos ideias. Porém, também passamos por 

momentos difíceis, como a perda de pessoas queridas. Nos 

estressamos, choramos, mas, em resumo, 2013 foi um ano em que 

fomos agraciados com muita força e sabedoria para a realização 

de grandes sonhos. Algumas metas não foram cumpridas, mas o 

balanço do ano foi muito positivo, o que nos dá segurança e ânimo 

para continuar buscando os objetivos inalcançados.”

{ Talita Amaral de Araújo, 27 anos, 

colaboradora CSN Porto Real. }
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Já pensou se você apresentasse
um relatório anual dasua vida?
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Como seria representar em gráficos
a sua vida no ano de 2013?

Todas as coisas boas teriam atingido
o nível positivo em sua totalidade?
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Em nossa vida também precisamos lembrar o ano

que passou, momentos bons ou ruins. 

É preciso entender que oscilações existem.  

Compreender sua atuação ao longo do ano ajuda a avaliar as ações 

que foram tomadas em cada situação e contribui para planejar 

seu comportamento diante das metas que ainda não foram 

conquistadas, dos novos desafios e das circunstâncias que possam 

surgir em seu dia a dia.

Faça planos, sonhe, acredite que é possível,

tenha objetivos a conquistar.

Seja repleto de projetos de vida.

Você tem a vida toda para realizá-los.

Mas comece a investir hoje intensamente

cada momento seu.
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Invista em mais sorrisos, abraços, 

palavras de afeto, demonstre carinho; 

Invista em mais atividades físicas, alimentação saudável;

Invista em mais estudos, leia mais, aprenda algo novo;

Invista em mais atenção à família, 

em seus amigos, cative novas amizades;

Invista em mais brincadeiras com crianças;

Invista em dedicar mais tempo ao conversar com os idosos, 

em cada palavra há experiências que precisam ser

registradas em nossa memória;

Invista em mais tempo para você;

Invisita mais em sua vida.
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Invista em cada momento do seu presente.
Nós empregamos esforços para proporcionar
a projeção de seus sonhos por um futuro melhor.

Existimos por você e para você.
Investimos seu presente, projetamos seu futuro.

“Ser participante da CBS Previdência me dá a garantia de 

um futuro confortável para mim e para a minha família. 

Essa segurança proporcionada pela entidade me permite 

investir com tranquilidade no presente, o que engloba 

desde a aquisição da casa própria, até viagens de férias 

e participação em cursos que irão me ajudar a crescer 

profissionalmente e a contribuir com o progresso 

do local onde vivemos e trabalhamos.”

Talita Amaral de Araújo, 27 anos, 
participante da CBS desde 2010.

{ Talita Amaral }
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Depoimentos

“A CBS Previdência será o porto seguro para a minha família no futuro. 

Tenho duas filhas e meu objetivo é vê-las formadas, o que reforça 

a importância de começar a poupar desde cedo. Com os recursos 

acumulados mensalmente na entidade, pretendo complementar minha 

aposentadoria, manter a qualidade de vida que tenho hoje, fazer viagens e 

construir um futuro melhor para a minha família.”

“A CBS Previdência tem papel fundamental para a realização dos meus 

projetos e sonhos, pois me proporciona confiança e segurança tanto para 

o momento da minha aposentadoria como para uma eventual emergência 

financeira. Em breve, pretendo adquirir um imóvel em São Paulo e 

terminar minha pós-graduação em Logística e, no futuro, espero ter essa 

mesma tranquilidade e qualidade de vida que tenho hoje.”

“Ser participante da CBS é uma forma de investir em mim e no meu 

futuro. Meu pai trabalhou na CSN, se aposentou na entidade e tem 

uma vida tranquila graças ao complemento financeiro que recebe 

mensalmente. Essa é uma grande lição de vida que tenho em casa. 

Por isso, para mim, a CBS é sinônimo de tranquilidade, segurança e 

confiança em um futuro melhor.”

“Minha mãe trabalha na CSN e meus avôs (materno e paterno) 

se aposentaram na CBS Previdência, por isso, confio e acredito 

na entidade. Seja pessoal ou profissionalmente, tenho certeza 

que, a hora que precisar, poderei contar com a CBS para ajudar a 

transformar meus sonhos em realidade.”

#INVISTA #família #segurança #futuro #objetivo #planejamento

#INVISTA #estudo #projetos #confiança #objetivo #tranquilidade

#INVISTA #demonstrecarinho #futuro #experiênciadegeraçãoprageração

#INVISTA #palavrasdeafeto #família #futuro #objetivo #confiança

Sebastião José F. de Azevedo, 44 anos, participante da CBS desde 1996.

Rafael Campos de Oliveira, 28 anos, participante da CBS desde 2010.

Liandra Golfeto Viana, 40 anos, participante da CBS desde 2012.

Bianca Viana Jeremias, 22 anos, participante da CBS desde 2013.

[ Sebastião Azevedo ]

[ Rafael Campos ]

{ Liandra Viana }

{ Bianca Viana }
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O ano de 2013 foi marcado por fortes oscilações no mercado financeiro. O crescimento da inflação 

acima da meta estabelecida, o aumento da taxa de juros pelo governo brasileiro e impactos externos, 

como a retirada dos estímulos monetários à economia americana, refletiram diretamente nos 

resultados alcançados pelos investimentos da CBS. 

Entretanto, apesar do cenário desfavorável, os resultados obtidos pela entidade nos últimos anos 

foram bastante positivos e contribuíram para amenizar as oscilações desse período. Isso é possível 

devido ao modelo de atuação da CBS, que prioriza a segurança, o equilíbrio atuarial e a prudência 

na gestão dos seus recursos garantidores para poder sempre honrar os compromissos firmados 

com seus milhares de participantes.

Para promover uma administração transparente e competente e proporcionar ainda mais segurança, 

em 2013 fortalecemos nossas práticas de Governança Corporativa e de Gestão de Riscos. Fomos 

também novamente classificados pela Previc como uma das entidades fechadas de previdência 

complementar mais eficientes do país no gerenciamento de despesas administrativas, um 

reconhecimento pelo trabalho feito para preservar o patrimônio dos nossos planos de benefícios.

Ao longo de 2013, a CBS também ofereceu algumas novidades para seus participantes. Entre 

elas, destacamos o Plano CBSPREV, elaborado de acordo com as boas práticas de mercado, e a 

disponibilização do contracheque de forma eletrônica, o que tornou o acesso às informações mais ágil, 

simples e seguro e ainda colaborou com a economia de recursos naturais e financeiros. 

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

do programa CBS Perto de Você e elaboramos novos materiais, como a cartilha “Desafios de 

Investimentos”, o que nos aproximou dos participantes e ajudou a esclarecer dúvidas e disseminar 

conhecimento. Com o objetivo de estreitar ainda mais o diálogo, reformulamos também alguns dos 

nossos veículos de comunicação e criamos novos, como a revista digital “CBS em foco”.

A CBS Previdência trabalha há mais de 50 anos para assegurar uma aposentadoria tranquila aos 

seus milhares de participantes e em 2013 não foi diferente. A confiança depositada na entidade 

é fundamental para superar os desafios, alcançar os objetivos e metas definidos e atender as 

expectativas do nosso público.

Mensagem da Diretoria Executiva

Desafios e realizações
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O Relatório Anual da CBS Previdência traz informações completas sobre o 

desempenho da entidade nos aspectos econômico e social em 2013, destacando de 

forma simples e objetiva os principais resultados, melhorias e projetos colocados em 

prática ao longo do ano.

Seu conteúdo foi elaborado a partir de informações fornecidas pelas diversas áreas da 

instituição e de depoimentos de participantes e empregados da entidade. O processo 

de aprovação do documento contou com a participação dos membros da Diretoria 

Executiva da CBS. 

O objetivo do relatório é prestar contas de ações e projetos feitos ao longo do 

ano para aumentar a eficiência do trabalho e a satisfação dos nossos públicos de 

relacionamento e assegurar a rentabilidade, o equilíbrio e a segurança do patrimônio 

da entidade. Com esse documento, reforçamos ainda o compromisso da CBS com os 

princípios de transparência e boa governança, que orientam todas as decisões do dia 

a dia, e destacamos a importância de investir em um plano de previdência. 

O Relatório Anual 2013 da CBS Previdência está disponível no site da entidade em 

PDF. Para esclarecer dúvidas ou enviar sugestões, entre em contato pelo e-mail 

cbsatendimento@cbsprev.com.br.

Boa leitura!

Sobre o Relatório
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INVESTIMoS SEu PRESENTE, PRojETAMoS SEu fuTuRo

Fundada em 17 de julho de 1960, a Caixa Beneficente dos Empregados da Companhia Siderúrgica Nacional – CBS 

Previdência é uma entidade fechada de previdência complementar (EFPC), ou seja, um Fundo de Pensão. Seu principal 

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

suas famílias agora e no futuro.

Instituição sem fins lucrativos, a CBS Previdência é o quinto fundo de pensão mais antigo do país. Em dezembro de 2013, 

acumulava um patrimônio de R$ 4,08 bilhões e estava em 23º lugar no ranking dos investimentos da ABRAPP (Associação 

Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar), entre os quase 300 fundos de pensão filiados.

Atualmente, são administrados pela entidade cinco planos de benefícios:

- Plano de 35% da Média Salarial

- Plano de Suplementação da Média Salarial

- Plano Misto de Benefício Suplementar – Plano Milênio

- Plano CBSPREV Namisa 

- Plano CBSPREV 

Para ingressar como participante da instituição é preciso ser empregado 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.

Em 31 de dezembro de 2013, a entidade contava com 33.837 participantes, sendo:

A CBS Previdência passou a ter, em 2013, sua sede em São Paulo e a filial em Volta Redonda. Além de oferecer uma 

renda complementar à da Previdência Social na aposentadoria, a entidade disponibiliza ainda serviços adicionais 

como empréstimos, convênios e seguros de vida e de automóvel. Dessa forma, busca proporcionar mais segurança 

para seus participantes e familiares.

Gestão

Três órgãos estatutários são responsáveis pela administração da CBS Previdência: Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal 

e Diretoria Executiva. Para tomar decisões, seus membros se baseiam na legislação vigente e nas diretrizes definidas no 

Estatuto, Código de Ética, Manual de Governança Corporativa e nos 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).

5.1049.42119.312
15%28%57%

ATIVOS BENEFICIÁRIOSAPOSENTADOS
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A instituição conta ainda com representantes em diversas comissões técnicas nacionais e regionais da ABRAPP, 

que abrangem as áreas jurídica, atuarial, governança corporativa, relacionamento, investimento, comunicação, 

seguridade e contabilidade.

Missão, Visão e Valores

Conheça a Missão, a Visão e os Valores que orientam as ações e decisões do dia a dia na CBS:

Valores
#Credibilidade
#Transparência
#Competitividade
#Sustentabilidade
#Excelência Operacional
#Atendimento Diferenciado

Visão
Ser reconhecida como a melhor 
administradora de planos de 
benefícios do país.

Missão 
Buscar a satisfação dos participan-
tes, assistidos e patrocinadores, 
por meio da gestão eficaz e res-
ponsável dos passivos e ativos dos 
planos de benefícios administrados 
pela CBS Previdência.
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oBjETIVoS E REALIzAçõES

O Planejamento Estratégico da CBS foi definido para o período que vai de 2013 a 2015 e traz um conjunto de ações 

que devem ser colocadas em prática para alcançar os objetivos da entidade no médio e no longo prazos. 

Conheça a seguir o Mapa Estratégico da CBS Previdência, que é a representação visual desse planejamento e ressalta 

os desafios da entidade para concretizar a sua Visão.

Essas orientações ajudam a nortear as decisões tomadas pelos administradores e empregados no dia a dia e são a 

base para a elaboração dos novos projetos da instituição.

#CBSPREV: nosso novo plano de benefícios

Desde setembro de 2013, os participantes da CBS contam com um novo plano de benefícios: o CBSPREV. 
O novo plano foi elaborado de acordo com as boas práticas de mercado e, por ser de Contribuição Definida, 
proporciona mais segurança para os seus participantes. 

O CBSPREV, que em dezembro já contava com mais de 800 participantes, foi desenvolvido para os novos 
empregados da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), da CSN Cimentos, da Congonhas Minérios S.A. 
e da CBS Previdência. Após o seu lançamento, foram encerradas as adesões ao Plano Misto de Benefício 
Suplementar – Plano Milênio.

Alterações no Estatuto  

Com o objetivo de aprimorar os processos de governança da entidade, em maio, a CBS Previdência realizou algumas 

alterações no seu Estatuto. Todas elas foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo da entidade e, posteriormente, 

pela PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar.

Entre as mudanças, destaca-se a transferência da sede da instituição de Volta Redonda para a cidade de São Paulo. Com 

a alteração, o escritório localizado no Edifício Milênio, em Volta Redonda, passou a funcionar como filial da entidade.

O Estatuto da CBS Previdência está disponível para consulta no site www.cbsprev.com.br.

EXCELÊNCIA 
OPERACIONAL

Maximizar a Gestão 
de Investimentos

Promover as 
melhores práticas 
de gestão

Modelar Plano(s)
de benefícios
alinhados ao mercado

Obter a melhor percepção
na visão dos participantes, 
patrocinadores e colaboradores
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Visão >>  Ser reconhecida
como a melhor administradora
de planos de benefícios do país.
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Gestão consciente dos recursos 

Acompanhar as despesas administrativas dos planos de benefícios geridos pelas EFPCs é essencial para garantir o 

equilíbrio operacional na gestão administrativa dos fundos de pensão e, consequentemente, para preservar o sistema 

de previdência complementar brasileiro.

Por isso, em 2013, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) divulgou, pelo terceiro ano 

consecutivo, um estudo que apresenta informações contábeis das despesas administrativas das entidades. 

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.

Nesse grupo, a despesa anual média por participante ficou em R$ 1.818,57. Avaliada individualmente, a CBS 

apresentou uma despesa per capita de R$ 424,55, ou seja, menos da metade da média do grupo e 3,03% inferior ao 

resultado apresentado pela instituição no estudo anterior.

Esse avanço demonstra o compromisso da entidade em buscar sempre uma gestão eficiente dos seus recursos, o 

que reflete diretamente na preservação do patrimônio dos planos administrados pela CBS e, consequentemente, na 

defesa dos interesses dos participantes.

ICSS: novos profissionais certificados

Ao longo de 2013, a CBS Previdência realizou o processo de certificação de 10 conselheiros deliberativos, quatro 

conselheiros fiscais e dois gestores com poder de decisão sobre os investimentos da entidade pelo Instituto de Certificação 

dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS). Com isso, o total de certificados até dezembro chegou a 16 profissionais. 

Essa certificação é um processo de aferição de conhecimento e/ou habilidades em determinada área e tem o objetivo de 

atestar que esses profissionais estão aptos a exercerem seus cargos. Confira a lista dos profissionais certificados em 2013:

A CBS iniciou as certificações em 2010 e todos os processos foram acompanhados pela área de Compliance. Com 

isso, além de atender a legislação, a CBS Previdência está investindo no reconhecimento da qualidade técnica de seus 

profissionais e conselheiros, o que reforça seu compromisso em buscar sempre a excelência na prestação de serviços.

As regras a respeito de certificações foram estabelecidas em 2009 pela Resolução do Conselho Monetário nº 3.792, 

NoME CARGo

Alexandra Bandeira de Mello Membro do Conselho Deliberativo

Alexandre Machabanski Membro do Conselho Fiscal

Bruno Tetner Membro do Conselho Deliberativo

Claudia Maria Sarti Membro do Conselho Deliberativo

David Moise Salama Membro do Conselho Deliberativo

Evaldo Lannes Marçulo Membro do Conselho Fiscal

Guilherme Alves Hernandes Membro do Conselho Deliberativo

José Maria Lopes da Silva Membro do Conselho Fiscal

Luiz Daury Ferreira Membro do Conselho Deliberativo

Marcelo Martins da Fonseca Membro do Conselho Fiscal

Marcelo Medina de Oliveira Campos Membro do Conselho Deliberativo

Rodrigo Fiorese Castaldeli Membro do Conselho Deliberativo

Sebastião José da Cruz Membro do Conselho Deliberativo

Silvânia Vieira Penido Gerente

Tamy Fujiwara Membro do Conselho Deliberativo

Ubiratan Paes Diretor
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porém, esse normativo foi alterado recentemente pela Resolução BACEN nº 4.275, de 31 de outubro de 2013, que 

mudou os prazos para certificação de dirigentes, conselheiros e profissionais responsáveis por aplicação de recursos.

A CBS Previdência encontra-se em situação confortável em relação ao atendimento a essa legislação, pois, além de 

ter superado as metas estabelecidas para o período, certificou também seus membros do Conselho Fiscal, que não 

são citados no normativo. 

#Implantação do contracheque eletrônico

Desde julho, a CBS Previdência passou a disponibilizar apenas de forma eletrônica os contracheques de 
seus participantes. O documento pode ser consultado por meio do Autoatendimento, disponível no site da 
entidade, ou nos caixas eletrônicos e páginas do Internet Banking do Santander e do Banco do Brasil.

A mudança teve o objetivo de tornar o acesso às informações mais ágil, simples e seguro e ainda colaborou 
com a economia de recursos naturais e financeiros. Com a implantação da medida, deixaram de ser impressos 
e enviados para os participantes cerca de 105 mil contracheques em 2013. 

Para que fosse possível disponibilizar os documentos no Santander e no Banco do Brasil, foi desenvolvido 
internamente pela área de TI da CBS um sistema que permite a extração de forma segura dessas informações 
do banco de dados da entidade.

Auditoria de benefícios

No segundo semestre de 2013, a CBS Previdência submeteu seus processos a uma avaliação independente, realizada 

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 para o período de abril de 

2008 a março de 2013 e controles internos da administração de benefícios para a data-base março de 2013.

A auditoria foi realizada com base em uma amostra significativa e permitiu testar a confiabilidade e a integridade dos 

dados dos participantes e verificar se as atividades e métodos da instituição estão de acordo com a legislação, com 

o regulamento dos planos de benefícios administrados e com as boas práticas de mercado.

O resultado do trabalho comprovou que a CBS está no caminho certo e que seus processos estão alinhados com os 

padrões adequados. Para as pequenas observações feitas pela equipe de auditoria já estão sendo providenciados 

os ajustes necessários. A entidade pretende se submeter novamente a avaliações independentes em 2014 e 2015.

IN 1.343: benefício para os participantes

Foi publicada pela Receita Federal em abril de 2013 a Instrução Normativa (IN) nº 1.343, que aborda o tratamento 

tributário relativo à apuração do Imposto de Renda (IR) sobre os valores de aposentadoria recebidos de entidades 

de previdência complementar a título de complementação de aposentadoria, resgate e rateio de patrimônio – nos 

casos de extinção da entidade –, considerando a devida dedução das contribuições vertidas ao plano de benefícios 

no período entre 1º de janeiro de 1989 e 31 de dezembro de 1995.

Com o intuito de atendê-la plenamente e da melhor forma possível, a CBS Previdência realizou diversos estudos, 

testes e procedimentos. Para garantir o entendimento total da legislação, a entidade contou com um profissional na 

palestra realizada pela advogada Patrícia Linhares, da ABRAPP, sobre abrangência e premissas da norma. O objetivo 

do encontro foi passar orientações gerais sobre o tema para as EFPCs.

Após esse encontro, a CBS iniciou um trabalho de inserção dos dados de contribuições do período citado pela IN 

no sistema utilizado atualmente pela instituição. A partir daí, foram realizados diversos testes para validação das 
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informações, projeções de correções monetárias necessárias e emissão de relatórios para envio aos participantes. 

Além de atender o que foi determinado pela legislação, a CBS tomou ainda a iniciativa de encaminhar à Receita 

Federal a retificação das informações relativas ao período, o que permitirá que os abrangidos pela norma recebam 

mais rapidamente os valores devidos. Isso reforça o compromisso da entidade em trabalhar sempre em favor do bem 

estar de seus participantes. 

#Conformidade legal

Em 2013, a CBS Previdência não registrou penalidades referentes a produtos, serviços, sanções ou autuações.
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
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TRANSPARêNCIA E EfICIêNCIA NA GESTão

A CBS Previdência busca promover uma administração justa e competente, que preze a confiança e a transparência 

na gestão e prestação de contas, cumpra as regras impostas pela legislação e defenda os interesses de seus 

públicos de relacionamento.

Atualmente, três órgãos estatutários são responsáveis pela administração da entidade: Conselho Deliberativo, 

Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

Conselho Deliberativo

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

orientação da CBS Previdência.  Entre seus membros, seis são indicados pelos patrocinadores e quatro são eleitos 

pelos participantes. 

Desde 2013, a presidência do órgão passou a ser exercida por um membro indicado pelo patrocinador principal e não 

mais pelo presidente da CBS. A alteração da regra contida no Estatuto da entidade está alinhada com as boas práticas de 

governança corporativa recomendas pela ABRAPP para as EFPC.

O Conselho Deliberativo estabelece as diretrizes e políticas que são acompanhadas pelo Conselho Fiscal e seguidas 

pela Diretoria Executiva, empregados e prestadores de serviços. Nos momentos de decisão, seus membros devem 

levar em consideração os seguintes compromissos:

•	 Constante busca pelos mais altos patamares de integridade pessoal e pelo alinhamento com os valores da entidade;

•	 Permanente atualização técnica, capacitando-se à análise e ao entendimento de relatórios contábeis, 

financeiros, atuariais e outros necessários ao bom desempenho profissional;

•	 Dedicação de tempo suficiente para atender adequadamente às demandas da entidade;

•	 Zelo pelo bom relacionamento entre os órgãos estatutários, contribuindo, de forma equânime e transparente, 

para o desempenho eficiente de suas funções;

•	 Guarda de sigilo e preservação de informações privilegiadas.

Em 2013, o Conselho Deliberativo teve os seus membros renovados. Em março, foram realizadas eleições para 

definição dos quatro que são escolhidos pelos participantes e, posteriormente, houve a indicação dos demais 

conselheiros pelo patrocinador. 

Ao longo do ano, foram realizadas sete reuniões formais, que trataram de temas como alterações no Estatuto, 

mudança da sede da entidade para São Paulo, lançamento de novo plano de benefícios (Plano CBSPREV), Plano de 

Gestão Administrativa, Orçamento, Demonstrações Financeiras, Premissas Atuariais, entre outros.
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Em 31 de dezembro de 2013, 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 Marcelo Medina de Oliveira Campos

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 Tamy Fujiwara

Marcos Rodrigues Themudo Lessa Rodrigo Fiorese Castaldeli

Raimundo Francisco de Assis Bastos Gama Sebastião José da Cruz

Richard Blanchet Claudia Maria Sarti

Conselho fiscal

Composto por três membros efetivos e três suplentes, todos participantes da CBS, o Conselho Fiscal é o órgão estatutário 

responsável pela fiscalização da entidade e por zelar pela sua gestão econômica, financeira e atuarial, podendo ser 

auxiliado por auditoria externa e do patrocinador principal, caso seja necessário.

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 outras atividades, são atribuições dos seus membros:

•	 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;

•	 Apresentar ao Conselho Deliberativo matéria que considere relevante para a entidade e seus participantes.

Em 2013, os membros do Conselho Fiscal foram renovados, sendo um por meio de eleições, realizadas em março, e 

dois por indicação feita pelo patrocinador. 

Foram realizadas pelo órgão ao longo do ano oito reuniões, que abordaram assuntos como alterações no Plano de 

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

Em 31 de dezembro de 2013, sua formação era a seguinte:

CoNSELho fISCAL

EfETIVoS SuPLENTES

Alexandre Machabanski Evaldo Lannes Marçulo

José Maria Lopes da Silva Carlos Eduardo Reis de Souza

Leandro Nunes de Souza Silva Marcelo Martins da Fonseca
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#Treinamento de boas-vindas

Foi realizado em junho um workshop direcionado a todos os membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal da CBS 
Previdência. O objetivo foi passar uma visão geral sobre o sistema previdenciário do país e dos principais processos 
e desafios da entidade, já que houve a renovação dos membros dos órgãos no primeiro semestre de 2013.

Entre os temas abordados destacam-se os tipos de regimes previdenciários existentes no Brasil, o papel das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar, principais fundações, modalidades de planos de benefícios, além 
de um panorama geral sobre a CBS, com perfil dos participantes, resultados financeiros e estrutura de governança. 

Desenvolvida internamente, a capacitação foi também uma forma de aproximar os novos conselheiros dos 
participantes e, ao mesmo tempo, da Diretoria Executiva.

#Diálogo constante

Com o intuito de trazer mais transparência para a Gestão dos Investimentos da entidade, compartilhar 
informações e aproximar os conselheiros dos desafios vividos no dia a dia, ao longo do ano foram realizados 
reportes mensais sobre o tema para todos os membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal. Entre os assuntos 
tratados estavam o comportamento dos mercados financeiros no mês, estratégias de investimentos escolhidas, 
resultados alcançados, mecanismos de monitoramento, entre outros.

Além disso, foram realizados também reportes mensais sobre os indicadores da Gerência de Seguridade. 
O objetivo desse trabalho é mantê-los sempre atualizados sobre 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.

Diretoria Executiva

Composta por três membros (um presidente e dois diretores), 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 outras atribuições, seu compromisso é 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.

Órgão de administração e gestão da CBS, em 31 de dezembro de 2013, a Diretoria Executiva 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
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organograma

Com o objetivo de manter um formato de decisão ágil, tornar os processos mais claros e eficientes e reduzir custos, a 

CBS Previdência fez uma reorganização de sua estrutura em 2013. Com isso, algumas áreas foram extintas e outras 

criadas, como é o caso da Gerência de Controladoria. Confira como ficaram divididas as responsabilidades da CBS 

após esses ajustes:

Conselho Fiscal

Conselho Deliberativo

Gerência de
Controladoria

Gerência de
Relacionamento

Gerência de
Seguridade

Gerência 
Jurídica

Assessoria de 
Compliance

Administração da 
Filial Volta Redonda

Assessoria 
Jurídica

Gerência de 
Controle 

Financeiro

Presidência

Diretoria de 
Investimentos

Diretoria de 
Administração e 

Seguridade

Gerência de
Investimentos

{ 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. Atualmente, 

ocupa os cargos de Presidente da CBS Previdência e Presidente da Fundação CSN. Em 2012, foi 

certificada pelo Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS). 

[ ubiratan 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. 

Atua há 27 anos no segmento financeiro e, atualmente, ocupa, entre outras funções, o cargo de 

Diretor de Investimentos da CBS Previdência. 

[ 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 31 anos no segmento de Previdência Privada e, hoje, é Diretor de Administração 

e Seguridade da CBS Previdência e membro da Comissão Técnica Nacional de Sustentabilidade da 

ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 
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Assessoria de Compliance: zelando pela ética

Para assegurar a adequação, o fortalecimento e o funcionamento do sistema de controles internos, os órgãos 

administrativos da CBS Previdência contam com a colaboração da Assessoria de Compliance. A área acompanha de

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

Entre suas funções, está o monitoramento diário das operações de investimentos mobiliários e testes e validações 

dos processos de pagamento, concessão de benefícios, tesouraria, entre outros.

Em junho de 2013, a Assessoria de Compliance implantou dois importantes mecanismos de controles por meio do 

SCUA, o sistema de gestão de serviços da CBS:

- Ofícios recebidos de órgãos reguladores/fiscalizadores – possibilita o registro da distribuição da cópia dos 

ofícios às áreas envolvidas, a análise das demandas e a evidenciação de seu cumprimento;

- Legislações – permite o registro das legislações, da análise das demandas (com participação da área jurídica), 

da divulgação às áreas envolvidas, dos planos de ação para seu cumprimento e das evidências de conclusão dos 

respectivos planos.

Esses mecanismos trouxeram mais agilidade para o processo de controle e centralizaram todas as informações e 

análises a respeito das demandas geradas e do seu cumprimento. Tudo isso proporciona mais segurança para o dia 

a dia e transparência para os participantes.

Comitês de Apoio

Com o intuito de auxiliar a Diretoria Executiva no cumprimento de suas funções e em suas decisões, a CBS conta com 

diversos comitês. Esses grupos também foram reavaliados ao longo de 2013, sendo alguns extintos e outros criados, 

com o objetivo de tornar as estruturas mais eficientes e enxutas. 

Confira os comitês existentes atualmente na CBS e suas responsabilidades:

Comitê financeiro: avalia a Política de Investimentos da CBS, a ser elaborada pela Diretoria Executiva e aprovada pelo 

Conselho Deliberativo, a estratégia de investimentos da entidade, observando os parâmetros para alocação dos recursos, 

e os limites operacionais dos agentes de risco e acompanha a execução da estratégia de investimentos estabelecida.

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.

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

Comitê de comercialização do Sider Shopping: aprova as condições de comercialização das lojas do SSC, tabelas 

de comercialização e normas e procedimentos adotados nos processos de comercialização.
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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.

Comitê 2 do Plano de Sucessão da CBS Previdência: ratifica e/ou define posições-chave das gerências, 

coordenações e cargos estratégicos, mapeia candidatos para os cargos de gerente, coordenador e cargos estratégicos 

(Árvore Sucessória) e revisa e aprova o “Mapeamento de Qualificação Profissional” dos cargos.

      #Diretrizes para o dia a dia

O Código de Ética e Conduta estabelece normas para a atuação e o relacionamento dos administradores 
e empregados da CBS. Seu objetivo é orientar as ações e decisões cotidianas para que sejam sempre 
fundamentadas pela ética e pela transparência e, assim, assegurem relacionamentos baseados na confiança 
com todos os públicos de relacionamento da instituição.

Entre os temas abordados no documento, destacam-se:

•	 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 no site www.cbsprev.com.br e é dever de 
todos os profissionais da entidade conhecê-lo e compartilhá-lo.
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BoAS PRáTICAS PARA ELEVAR oS PADRõES DE SEGuRANçA

A CBS Previdência prioriza o monitoramento dos riscos em seus processos, de acordo com as melhores práticas 

de mercado e em linha com as recomendações de supervisão baseada em risco da Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (PREVIC).

Esse trabalho tem o objetivo de fortalecer e elevar os padrões de segurança da entidade para proteger seus negócios 

com eficácia e prudência e preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios que administra.

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

basicamente, a nove modalidades de risco:

{Risco de Mercado}
Possibilidade de perda ocasionada por um movimento adverso nos valores dos ativos e 
passivos, causada por mudanças nas taxas de câmbio, de juros e em outros indicadores, 
individualmente ou em conjunto.

{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 Imagem} Possibilidade de ocorrência de perda de credibilidade.

{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 Legal} Possibilidade de perdas decorrentes da inobservância ou desconhecimento de aspectos legais.

{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 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.

O processo de gestão de riscos da entidade é baseado na metodologia de Control Self Assessment – CSA, ou seja, Autoavaliação 

de Controles, que destaca o conhecimento de cada gestor na identificação de riscos e procedimentos de controle.

Anualmente, é realizada uma avaliação de Riscos e Controles Internos por meio de um sistema informatizado, que 

armazena os processos, atividades, responsáveis e a base de controles apropriada para gerenciar e mitigar os riscos 

identificados. Essa avaliação é composta por oito etapas:

- Revisão de atividades;

- Revisão e validação de riscos e critérios de mensuração;

- Identificação dos riscos nas atividades, com mensuração de impacto e frequência (matriz de risco);
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Categoria: Risco operacional

Risco Ético

Risco de Dimensionamento de Pessoal

Risco de Eventos Externos/Catástrofes

Risco de Documentação

- 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 para toda a entidade, 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.

A partir dos resultados obtidos na avaliação, são realizados testes por amostragem. Essa etapa é chamada de 

Certificação de Controles e tem o objetivo de 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 as possibilidades de 

riscos identificadas pela avaliação. 

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

conselhos Deliberativo e Fiscal. 

A área de riscos operacionais é a responsável por acompanhar de perto o cronograma de implantação desses planos 

e, semestralmente, envia relatórios de acompanhamento das ações para os membros do Conselho Fiscal.

9ª Avaliação de Riscos e Controles Internos

A cada ano, são introduzidos novos requisitos na Avaliação de Riscos e Controles Internos, o que torna esse processo 

de gerenciamento evolutivo e coerente com a realidade da entidade. Em 2013 não foi diferente e a 9ª edição da 

avaliação contou com seis novos tipos de riscos:

Categoria: Risco de Imagem

Risco de Publicidade Negativa

Risco de Propaganda

Além dos riscos, também foram introduzidos novos requisitos, ou seja, questionamentos sobre os controles, que tem a 

finalidade de verificar se as melhores práticas encontram-se devidamente implantadas na entidade.

Considerando o resultado da 9ª Avaliação de Riscos, evidenciamos pouca probabilidade de perdas, visto que não houve 

qualquer tipo de risco superior ao “apetite a risco” estabelecido pela entidade (12,5%).

O processo de certificação revelou que das atividades analisadas 86% estão com controle efetivo, 1% possui controle 

parcial e 13% não possuem controle efetivo. 

Ainda que o resultado possa ser considerado excelente, planos de ação foram elaborados a fim de aprimorar ou implementar 

as boas práticas consideradas aplicáveis e necessárias, sempre avaliando a relação custo x benefício.

Destacamos que o comprometimento dos colaboradores e gestores é o fator primordial para o sucesso do gerenciamento 

de riscos da CBS Previdência.
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2013: uM ANo DE foRTE VoLATILIDADE

INVESTIMENToS MoBILIáRIoS

O mercado financeiro passou por fortes oscilações em 2013, o que prejudicou o alcance das metas atuariais definidas 

para o período. Entretanto, apesar do cenário desfavorável, os investimentos da entidade apresentaram bons 

resultados em alguns segmentos.

No geral, a evolução dos recursos garantidores da CBS Previdência encerrou 2013 com um total de R$ 4,08 bilhões, 

o que significa uma redução de 5,09% em relação a 2012. 

Já a rentabilidade consolidada dos investimentos fechou o ano em 0,20%. O resultado obtido em cada segmento 

de aplicação foi: Renda Fixa, -1,56%, Renda Variável, 18,96%, Empréstimos e Financiamentos, 14,43% e Imóveis, 

9,81%. Confira mais detalhes na tabela a seguir: 

Renda fixa

Em 2013, o desempenho do segmento de Renda Fixa dos planos que têm seus ativos marcados a mercado (Milênio, 

CBSPREV Namisa e CBSPREV) foi fortemente impactado pela retirada dos estímulos monetários à economia americana 

e pela política monetária adotada pelo governo brasileiro ao longo do ano. O crescimento da inflação acima da meta 

20042003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Segmento
AlocAção doS InveStImentoS

R$ mIl % RentAbIlIdAde %

Consolidado 4.083.088 100 0,198

Renda Fixa 3.593.793 88,02 (1,558)

Renda Variável 223.454 5,47 18,959

Investimentos Estruturados 38 - 36,693

Investimentos no Exterior - - -

Investimentos Imobiliários 162.762 3,99 9,807

Operações com Participantes 103.041 2,52 14,426

1.123
1.341

1.495

1.833

2.341

3.479
3.615

3.788

4.302

4.083

3.081

EVOLUçãO DOS RECURSOS GARANTIDORES (MM R$)

 Fonte: Resolução CMN 3.792/2009
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estabelecida fez com que a autoridade monetária do país (BACEN) iniciasse um ciclo de aumento da taxa de juros 

básica da economia brasileira, provocando uma grande oscilação nos preços dos ativos. 

Como a entidade tem cerca de 42% de seu patrimônio contabilizado à mercado no segmento de Renda Fixa, o 

resultado geral dos investimentos foi fortemente impactado pela rentabilidade negativa desses títulos. Todavia, 

esse resultado tende a ser revertido no longo prazo, uma vez que, por definição, os títulos de Renda Fixa têm seu 

rendimento garantido se mantidos em carteira até a sua data de vencimento. 

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

negativa neste segmento pois possuem seus títulos contabilizados pela curva do papel.

Renda Variável

O desempenho do segmento também foi fortemente influenciado pelo aumento da taxa de juros e pela inflação 

resiliente, que reduziram as margens de lucro das empresas listadas em bolsa. Entretanto, como a carteira de Renda 

Variável dos planos está concentrada nas ações CSN, e estas apresentaram rendimento de 32% em 2013, foi possível 

alcançar uma rentabilidade acima dos índices de mercado para este segmento.

Por outro lado, com uma estratégia de alocação mais diversificada, nosso fundo de ações teve rendimento negativo 

de 1,5%, porém, ainda melhor que o resultado apresentado no ano pelo IBrX (índice de comparação com o mercado 

que contempla 100 ações negociadas em bolsa), que foi de -3%, e pelo IBOV (índice de comparação com o mercado 

que contempla as ações mais líquidas negociadas em bolsa), que foi de -15,5%.

Política de Investimentos: diretrizes para o dia a dia

Revisada anualmente com base no estudo ALM (Asset Liability Management), adotado pela CBS desde 2004, a Política 

de Investimentos da entidade busca assegurar o equilíbrio econômico-financeiro entre os seus ativos garantidores 

(recursos) e os passivos atuariais (compromissos).

O documento, que aborda temas como limites de alocação, limites de risco e metas de rentabilidade de cada plano 

administrado pela instituição, é aprovado pela Diretoria Executiva e pelos membros do Conselho Deliberativo. Em 

2013, a estratégia estabelecida foi a de privilegiar a alocação dos recursos da entidade em ativos de baixo risco.

Além de estarem alinhados com a Política de Investimentos, que serve como ferramenta de orientação do trabalho 

cotidiano e proporciona uma visão estratégica e de longo prazo, 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
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A entidade 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 CBS 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 
A carteira deste segmento está concentrada nos empréstimos que a CBS Previdência disponibiliza para os seus participantes 

e beneficiários e fechou 2013 com um total de R$ 101,2 milhões, apresentando rentabilidade anual de 14,43%.  

O serviço, que é um investimento de baixo risco, oferece crédito com taxas e condições mais favoráveis que as 

praticadas pelo mercado em geral. Confira a seguir as quantidades e valores concedidos nos últimos cinco anos:

 2009 2010 2011 2012 2013

Valor total da
Carteira - R$ 98.273.893,38 103.148.764,00 97.881.097,13 100.101.032,44 101.236.177,65

Quantidade de EP
(Total de contratos
da carteira)

11.239 11.739 17.979 22.068 23.998

Concessão de EP - R$ 110.083.932,68 104.370.741,57 34.246.795,25 60.361.484,05 66.421.840,88

Quantidade de 
EP concedidos 10.467 10.322 10.351 12.839 13.272

Os empréstimos disponibilizados aos participantes e beneficiários 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, conforme determina a legislação vigente.

2012 201320102009 2011

21,32%

17,34%
18,46%

17,13%

14,43%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS
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#Novas regras para Empréstimo e Empréstimo Adicional

Buscando aprimorar sua carteira de empréstimos, em 2013 a CBS Previdência alterou algumas regras para a 
concessão de Empréstimo e de Empréstimo Adicional. As mudanças têm o objetivo de zelar pela segurança 
dos investimentos da entidade, principalmente no que diz respeito à disponibilização destes serviços para os 
participantes dos planos 35%, Suplementação e Milênio e à possibilidade de futuramente oferecê-los também 
aos participantes dos planos CBSPREV Namisa e CBSPREV.

Entre os itens alterados, que passaram a valer a partir de janeiro de 2014, estão a mudança do cálculo da taxa de 
juros e do fundo para quitação por morte e os critérios para contratação, renovação e cálculo de inadimplência. 

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 2013, a rentabilidade dos investimentos imobiliários da CBS Previdência atingiu 9,81%, resultado pouco abaixo da meta 

atuarial para o período, que era de 10,84%. Desde 2006, a rentabilidade deste segmento apresenta bom desempenho.

Sider Shopping Center: novidades para trazer mais conforto

Situado em Volta Redonda (RJ), o Sider Shopping é considerado um dos melhores e mais completos centros de 

compras da região Sul Fluminense. Empreendimento da CBS, o local fechou 2013 com 100% dos seus espaços 

locados e com um índice de inadimplência de aluguéis de 0%, uma meta sempre buscada pela CBS.

Ao longo do ano, duas novas lojas passaram a fazer parte do complexo: a Rio Club Mulher, voltada para o segmento 

de roupas femininas, e a Risotto Mix, do setor de alimentação. Foi firmado ainda contrato com a Mercatto, também do 

segmento de roupas femininas, que deve abrir as portas no primeiro semestre de 2014. 

Além disso, o empreendimento passou a contar com quiosques da Loja das Torcidas, que comercializa presentes 

temáticos de times de futebol, da Pet Star, do segmento de pet shop, da Cell Mix, que revende acessórios para celulares 

e informática, e da Body Suplement, que comercializa suplementos e artigos esportivos. No piso térreo, foi inaugurado 

ainda um quiosque do Mc Donald´s Sorvete, voltado para a venda de sorvetes e milk shakes exclusivos da marca. 

Melhoria contínua

O projeto de revitalização do Sider Shopping tem o objetivo de deixar o empreendimento cada vez mais moderno e 

confortável e, ao longo de 2013, foram realizadas novas reformas e melhorias. 

Em novembro, foi iniciada a impermeabilização do sétimo piso, em uma área com aproximadamente 4.000 m², para 

evitar infiltrações. Juntamente com esse projeto, está sendo feita a remarcação das vagas e das pistas de rolagem do 

estacionamento, com o objetivo de otimizar o espaço e proporcionar mais comodidade para os clientes. 

Foi iniciado também o retrofit da subestação elétrica do empreendimento, que vai ampliar a capacidade de fornecimento 

de energia elétrica e reduzir a probabilidade de falta de energia em períodos de manutenção preventiva, além de 

tornar a subestação ecologicamente correta.

Com o intuito de proporcionar mais segurança para os clientes, ao longo do ano foi colocado em prática um programa 

de reciclagem contínua dos profissionais que trabalham no shopping para atuação em planos de contingência como 

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

Para 2014, já foi aprovado o projeto de revitalização da fachada do shopping, que contará também com a recuperação 

das calçadas, com a troca da iluminação e com o desenvolvimento de um novo paisagismo.
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Confira alguns detalhes do projeto:

#Preservação do meio ambiente

Em 2013, foram implantados no Sider Shopping projetos para coleta de lâmpadas, separação de lixo e 
reciclagem de óleo. Para que isso fosse possível, foi realizada uma adequação estrutural de espaço no 
empreendimento e um trabalho de compartilhamento de informações com lojistas e profissionais do shopping. 

Além disso, foram firmadas parcerias com empresas que prestam serviços de recolhimento de insumos, que 
hoje retiram mensalmente cerca de:

- 400 litros de óleo;
- 1.232 kg de lixo reciclável;
- 380 a 450 lâmpadas.
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CoMPRoMISSo CoM o PARTICIPANTE

Atualmente, 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 valioso patrimônio. 

Em 31 de dezembro de 2013, a CBS contava com 33.837 participantes, distribuídos da seguinte forma:

53%

22%

17%

5%

3%

PLANO MILÊNIO

PLANO CBSPREV NAMISA

PLANO CBSPREV

PLANO SUPLEMENTAÇÃO

PLANO 35%

2.260

31.403

31

141

18%

28%

ATÉ 49 ANOS

DE 50 A 59 ANOS

DE 60 A 69 ANOS

DE 70 A 79 ANOS

DE 80 A 89 ANOS

DE 90 A 99 ANOS

3%

29%

19%

3%

38%

32%

ATÉ 20 ANOS

DE 21 A 30 ANOS

DE 31 A 40 ANOS

DE 41 A 47 ANOS

PERFIL DOS ATIVOS POR SEXO PERFIL DOS ASSISTIDOS POR SEXO

A PARTIR DE 48 ANOS

3%

15%

12%

88% 62%12% 38%

PERFIL DOS ATIVOS POR IDADE E SEXO

DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES POR PLANO DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES POR REGIÃO

PERFIL DOS ASSISTIDOS POR IDADE E SEXO

SUL

SUDESTESUÍÇA - 1 PARTICIPANTE

PORTUGAL - 1 PARTICIPANTE

CENTRO-OESTE

NORTE E NORDESTE
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Estudo de Aderência de Premissas Atuariais

O Estudo de Aderência de Premissas Atuariais, realizado por uma consultoria externa no segundo semestre de 

2012, foi reavaliado internamente ao longo de 2013 para atualização das informações. O objetivo era verificar se as 

premissas biométricas, demográficas e econômico-financeiras definidas para cada plano administrado pela entidade 

estavam aderentes à massa de participantes. 

A revisão identificou que as tábuas de mortalidade de todos os planos de benefícios da CBS estão aderentes à 

legislação e de acordo com as estratégias traçadas pela Diretoria Executiva. 

No quesito econômico-financeiro, o objetivo era verificar a aderência da taxa real de juros utilizada nas projeções 

atuariais dos planos administrados pela Entidade, nas modalidades de Benefício Definido e Contribuição Variável. E o 

resultado do estudo mostrou que as taxas de juros reais utilizadas nos planos 35%, Suplementação e Milênio, sendo 

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

realidade do mercado financeiro brasileiro. Porém, posteriormente, as taxas de juros dos planos 35% e Suplementação 

foram alteradas para 3,5%. 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, tendo seu patrimônio investido em ativos de longo prazo que atendem às 

suas metas atuariais e ao fluxo de pagamento dos benefícios já concedidos. Por sua vez, o Plano Milênio, por ser um 

plano jovem, ainda conta com muitas arrecadações e com um número crescente de concessão de aposentadorias, 

o que torna seus investimentos mais desafiadores no futuro. Para minimizar os impactos gerados por uma possível 

queda das taxas de juros no mercado brasileiro, a CBS busca investir, no presente, em títulos de longo prazo e de 

baixo risco, que apresentem retorno previsto de acordo com a meta atuarial do plano ou superior.

A iniciativa de realizar a revisão do estudo está alinhada com as boas práticas de governança e traz mais subsídios 

para a Diretoria Executiva e para os membros do Conselho Deliberativo avaliarem os resultados e tomarem as 

decisões necessárias. 

46
128

3.398

1.568

APOSENTADORIA ESPECIAL

APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO

APOSENTADORIA POR IDADE

APOSENTADORIA PERCENTUAL DO FGB

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

AUXíLIO POR MORTE

AUXíLIO PECUNIÁRIO

PENSÃO

27% 19%

33%

31%

15%

2%

24%

0%

7%

6%

1%

1%

22%

12%

ATÉ 10 ANOS

DE 11 A 20 ANOS 

DE 21 A 30 ANOS 

DE 31 A 40 ANOS

ACIMA DE 41 ANOS 

DISTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDOS POR TIPO DE BENEFÍCIO TEMPO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO

APOSENTADORIA NORMAL, ANTECIPADA E PROPORCIONAL DIFERIDA
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PLANo DE 35% DA MÉDIA SALARIAL

Instituído em 1966, o Plano de 35% da Média Salarial foi o primeiro a ser oferecido aos participantes da CBS 

Previdência. Criado na modalidade de Benefício Definido, o plano foi fechado para novas adesões em 1977 e, em 31 

de dezembro de 2013, ainda contava com 7.437 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 378.677 100 % % % 10,801 10,864 INPC + 5% a.a.

Renda Fixa 338.033 89,27 84 70 100 10,00 10,864 INPC + 5% a.a.

Renda Variável 17.931 4,74 3 0 10 22,503 (3,1365) IBrX

Investimentos 
Estruturados 3 0 0 0 10 36,574 11,918 INPC + 6% a.a.

Investimentos
no Exterior 0 0 0 0 5 0 0  -

Investimentos 
Imobiliários 14.665 3,87 8 0 8 9,794 10,864 INPC + 5% a.a.

Operações com 
Participantes 8.045 2,12 5 0 15 14,930 10,864 INPC + 5% a.a.

Situação atuarial

Em 2013, a taxa real do Plano de 35% da Média Salarial foi inferior à taxa real estabelecida em suas projeções 

atuariais, alcançando rentabilidade real de 4,94% (o resultado nominal ficou em 10,80% a.a). Contribuíram para este 

resultado os retornos reais dos ativos de Renda Fixa marcados na curva do papel (4,18%), os ativos de Renda Variável 

(16,02%), os Imóveis (3,98%) e as Operações com os Participantes (8,85%). 

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 um ano. 

Em 10 anos, o Plano 35% apresentou rentabilidade real média anual de 13,72% a.a. – o acumulado real em 10 anos 

foi de 262% – e, em cinco anos, sua rentabilidade real média anual ficou em 12,19% a.a. – o acumulado real em cinco 

anos foi de 78%. Em ambas as comparações, foram superadas as taxas reais estabelecidas nas projeções atuariais.

Em 2013, houve ainda um decréscimo no valor das Provisões Matemáticas do plano em função, principalmente, da 

alteração da premissa de Projeção de Crescimento Real dos Benefícios que, em 2012, era de 1% para os assistidos 

que tinham seu benefício reajustado de acordo com a política de reajuste salarial do patrocinador e, em 2013, foi 

Patrimônio social (R$ mil): 373.267

Contribuições (R$ mil): 23

Pagamento de benefícios e resgates (R$ mil): 35.681

Rentabilidade em 2013: 10,80%

Resultado do exercício (R$ mil): 844

ATIVOS ASSISTIDOS

7.4316

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.
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alterada para 0%, e ao fator de capacidade que reflete a inflação de longo prazo que, em 2012, era de 0,98% e foi 

alterado, em 2013, para 0,9779%, ponderado também pela expectativa de vida dos atuais participantes. A Provisão 

Matemática a Constituir registrada está regida pelos dispostos no Instrumento Particular de Equacionamento de 

Déficit do Plano, com previsão de equacionamento até 31/05/2022.

PLANo DE SuPLEMENTAção DA MÉDIA SALARIAL

Criado em 1977 também na modalidade de Benefício Definido, o Plano de Suplementação da Média Salarial foi o 

segundo a ser oferecido aos participantes e permaneceu aberto para novas adesões até 1995. Em 31 de dezembro 

de 2013, o plano ainda contava com 5.674 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 1.747.338 100 % % % 11,113 10,864 INPC + 5% a.a.

Renda Fixa 1.580.976 90,48 84 70 100 10,452 10,864 INPC + 5% a.a.

Renda Variável 68.371 3,91 3 0 10 22,642 (3,1365) IBrX

Investimentos 
Estruturados 16 0 0 0 10 36,650 11,918 INPC + 6% a.a.

Investimentos 
no Exterior 0 0 0 0 5 0 0  -

Investimentos 
Imobiliários 67.703 3,87 8 0 8 9,805 10,864 INPC + 5% a.a.

Operações com 
Participantes 30.272 1,74 5 0 15 14,746 10,864 INPC + 5% a.a.

Situação atuarial

Em 2013, a taxa real do Plano de Suplementação da Média Salarial foi superior à taxa real estabelecida em suas 

projeções atuariais, alcançando rentabilidade real de 5,23% (o resultado nominal ficou em 11,11% a.a). Contribuíram 

para este resultado os retornos reais dos ativos de Renda Fixa marcados na curva do papel (4,60%), os ativos de 

Renda Variável (16,15%), os Imóveis (3,99%) e as Operações com os Participantes (8,67%). 

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 um ano. 

Em 10 anos, o Plano Suplementação apresentou rentabilidade real média anual de 13,31% a.a. – o acumulado 

Patrimônio social (R$ mil): 1.733.401

Contribuições (R$ mil): 6.912

Pagamento de benefícios e resgates (R$ mil): 135.405

Rentabilidade em 2013: 11,11%

Resultado do exercício (R$ mil): 4.336

ATIVOS ASSISTIDOS

5.66212

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.
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real em 10 anos foi de 249%  – e, em cinco anos, sua rentabilidade real média anual ficou em 11,39% a.a. – o 

acumulado real em cinco anos foi de 71%. Em ambas as comparações, foram superadas as taxas reais estabelecidas 

nas projeções atuariais.

Em 2013, houve ainda um decréscimo no valor das Provisões Matemáticas do plano em função, principalmente, da 

alteração da premissa de Projeção de Crescimento Real dos Benefícios que, em 2012, era de 1% para os assistidos 

que tinham seu benefício reajustado de acordo com a política de reajuste salarial do patrocinador e, em 2013, foi 

alterada para 0%, e ao fator de capacidade que reflete a inflação de longo prazo que, em 2012, era de 0,98% e foi 

alterado, em 2013, para 0,9779%, ponderado também pela expectativa de vida dos atuais participantes. A Provisão 

Matemática a Constituir registrada está regida pelos dispostos no Instrumento Particular de Equacionamento de 

Déficit do Plano, com previsão de equacionamento até 31/05/2022.

PLANo MISTo DE BENEfíCIo SuPLEMENTAR – PLANo MILêNIo

Lançado em 1995, o Plano Misto de Benefício Suplementar – Plano Milênio foi 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). Fechado para novas adesões desde 16 de setembro de 

2013, o plano contava em 31 de dezembro de 2013 com 18.319 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 1.949.487 100 % % % (9,668) 9,805 INPC + 4% a.a.

Renda Fixa 1.667.284 85,53 60 35 100 (12,632) 9,805 INPC + 4% a.a.

Renda 
Variável 137.066 7,03 20 0 30 14,651 (3,1365) IBrX

Investimentos 
Estruturados 19 0 5 0 20 36,748 10,864 INPC + 5% a.a.

Investimentos 
no Exterior 0 0 0 0 5 0 0  -

Investimentos 
Imobiliários 80.394 4,12 5 0 8 9,809 9,805 INPC + 4% a.a.

Operações 
com 
Participantes

64.724 3,32 5 0 15 14,202 9,805 INPC + 4% a.a.

Patrimônio social (R$ mil): 1.941.885

Contribuições (R$ mil): 73.416

Pagamento de benefícios e resgates (R$ mil): 128.474

Rentabilidade em 2013: -9,69%

Resultado do exercício (R$ mil): -100.676

ATIVOS ASSISTIDOS

1.43216.887

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.
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Manutenção da taxa de carregamento e do subsídio da contribuição de risco

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

seu fundo administrativo, que é formado pelas contribuições a título de taxa de carregamento, por receitas adicionais 

e acrescidos, pelo retorno dos investimentos.  Essa estratégia alinhada a boa performance dos investimentos ao 

longo dos anos permitiu que houvesse a redução gradativa da taxa de carregamento do Plano Milênio, que, desde 

2008, permanece em 4% das contribuições básicas do patrocinador, percentual que será mantido para 2014.

Devido ao crescimento dos recursos do fundo previdencial para custeio de benefícios de risco, em 2013, pelo oitavo 

ano consecutivo, não foi cobrada a contribuição de risco do Plano Milênio, que é de 1,30% (0,65% para participantes 

e 0,65% para patrocinadores). Esse posicionamento será mantido para 2014. 

Situação atuarial

Em 2013, a taxa real do Plano Milênio foi inferior à taxa real estabelecida em suas projeções atuariais, alcançando 

rentabilidade real de -14,47% (o resultado nominal ficou em -9,69% a.a). Contribuíram para este resultado os 

retornos reais dos ativos de Renda Fixa marcados a mercado (-17,26%), os ativos de Renda Variável (8,58%), os 

Imóveis (4%) e as Operações com os Participantes (8,16%). 

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 um ano. 

Em 10 anos, o Plano Milênio apresentou rentabilidade real média anual de 10,82% a.a. – o acumulado real em 10 anos 

foi de 179%  – e, em cinco anos, sua rentabilidade real média anual ficou em 8,66% a.a. – o acumulado real em cinco 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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2003

2003

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013
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- 40%
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- 20%

60%

80%

27,79%

41,06%

10,38%

5,05% 5,16%2,81% 4,11%6,13% 6,48%

16,49%

-20,39%

-9,70%

17,63%

28,70%

50,81%

68,62%

9,76% 11,97%

25,18%

60,35%

-25,24%

44,85%

0,53% 1,81%
19,44%

-14,46%

RETORNO REAL

RETORNO NOMINAL
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10%

-20%

-30%

30%

6,47% 6,08% 6,20%
5,56%

7,03% 8,00%

26,84%

anos foi de 51%. Em ambas as comparações, foram superadas as taxas reais estabelecidas nas projeções atuariais.

A Reserva Matemática, parcela de Benefício Definido, apresentou variação de 12,64% em 2013, justificada pelo 

ingresso de novos participantes ativos e novas concessões de benefício de Renda Mensal Vitalícia. Entretanto, destaca-

se que o patrimônio garantidor de benefícios do plano apresentou uma redução de aproximadamente 12%, em função 

da volatilidade dos ativos marcados a mercado, afetando, em especial, a parcela de Contribuição Definida do plano.

Em 2013, foi apurado ainda um déficit técnico no plano em função da volatilidade dos ativos marcados a mercado. 

Porém, a rentabilidade alcançada no longo prazo contribuiu para amenizar o déficit apresentado neste período. 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 15% do exigível atuarial 

e o fluxo financeiro do plano for suficiente para a cobertura dos compromissos do exercício seguinte ao da ocorrência 

do déficit. Por isso, o equacionamento poderá ser realizado no final do exercício subsequente ao da apuração do 

terceiro resultado deficitário anual consecutivo, caso este não seja equacionado com os ganhos atuariais até essa 

RETORNO NOMINAL

INPC
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data. Vale ressaltar que o percentual mencionado de 15% é válido apenas para o exercício de 2013; para os demais 

exercícios, esse valor será reduzido para 10%.

A Provisão Matemática a Constituir do Plano Milênio está sendo equacionada por meio de contribuições anuais, 

efetuadas no encerramento de cada exercício, de acordo com os dispostos da Resolução CGPC nº 18 de 28/03/2006.

PLANo CBSPREV NAMISA

Desenhado exclusivamente para os empregados da Nacional Minérios S/A, o Plano CBSPREV Namisa foi lançado em 

2012. Estruturado sob a forma de Contribuição Definida, o plano contava em 31 de dezembro de 2013 com 1.543 

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 6.416 100 % % % (14,719) 10,004 IPCA + 4% a.a.

Renda Fixa 6.330 98,66 86 35 100 (14,986) 10,004 IPCA + 4% a.a.

Renda Variável 86 1,34 10 0 30 (2,116) (3,1365) IBrX

Investimentos 
Estruturados 0 0 2 0 20 0 11,064 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 10,004 IPCA + 4% a.a.

Manutenção da taxa de carregamento nula

Criado em maio de 2012, 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 2014, essas despesas serão custeadas pelo retorno dos investimentos do plano e pela 

valorização do Fundo Administrativo.

Situação atuarial

Devido às características do plano, não há déficit ou superávits contabilizados e a variação apresentada foi reflexo da 

rentabilidade dos ativos, repassada diretamente ao Saldo de Conta dos Participantes. 

Patrimônio social (R$ mil): 6.342

Contribuições (R$ mil): 3.903

Pagamento de benefícios e resgates (R$ mil): 509

Rentabilidade em 2013: -14,72%

Resultado do exercício (R$ mil): 0

ATIVOS ASSISTIDOS

01.543

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.
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PLANo CBSPREV

Lançado em setembro de 2013, o Plano CBSPREV foi estruturado sob a forma de Contribuição Definida e já contava 

com 864 participantes em 31 de dezembro de 2013.

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 1.170 100 % % % (4,114) 10,004
IPCA + 
4% a.a.

Renda Fixa 1.170 100 86 35 100 (4,114) 10,004
IPCA + 
4% a.a.

Renda Variável 0 0 10 0 30 0 (3,1365) IBrX

Investimentos 
Estruturados

0 0 2 0 20 0 11,064
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 10,004
IPCA + 
4% a.a.

Momento de constituição do fundo

O Plano CBSPREV está em fase inicial. Por ser seu primeiro ano, além do aporte inicial realizado pelo patrocinador, 

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

participante e pelo patrocinador.

Situação atuarial

Devido às características do plano, não há déficit ou superávits contabilizados e a variação apresentada foi reflexo da 

rentabilidade dos ativos, repassada diretamente ao Saldo de Conta dos Participantes. 

Patrimônio social (R$ mil): 1.094

Contribuições (R$ mil): 1.264

Pagamento de benefícios e resgates (R$ mil): 0

Rentabilidade em 2013: -4,11%

Resultado do exercício (R$ mil): 0

ATIVOS ASSISTIDOS

0864

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.
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CBS PREVIDêNCIA: PRINCIPAIS INDICADoRES

BALANço

PATRIMoNIAL

CoNSoLIDADo

EM 31 DE DEzEMBRo

DE 2013 E 2012

BALANço

PATRIMoNIAL

CoNSoLIDADo

EM 31 DE DEzEMBRo

DE 2013 E 2012

DISPONÍVEL

REALIZÁVEL

77

4.090.376

1.025

4.305.438

Gestão Previdência

Gestão Administrativa

Investimentos

Ações

Fundos de Investimento

Investimentos Imobiliários

Empréstimos

Financiamentos Imobiliários

Depósitos Judiciais/Recursais

Outros Realizáveis

PERMANENTE

Imobilizado

Intangível

Diferido

TOTAL DO ATIVO

570

804

4.089.002

183.900

3.633.377

167.626

101.236

1.821

108

934

1.040

497

523

20

4.091.493

823

907

4.303.708

154.305

3.878.854

167.846

100.101

1.588

108

906

755

457

239
59

4.307.218

ATIVO 2013 2012
R$ mil

EXIGÍVEL OPERACIONAL

Gestão Previdencial

Gestão Administrativa

Investimentos

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

Gestão Previdencial

Gestão Administrativa

Investimentos

PATRIMÔNIO SOCIAL

Patrimônio de Cobertura do Plano

Provisões Matemáticas

Benefícios Concedidos

Benefícios a Conceder

(-) Provisões Matemáticas a Constituir

Equilíbrio Técnico

Resultados Realizados

(-) Déficit Técnico Acumulado

Fundos
Fundos Previdenciais

Fundos Administrativos

Fundos dos Investimentos

TOTAL DO PASSIVO

5.848

6.384

4.872

18.400

9.397

8.098

905

4.055.989

3.768.317

3.863.813

3.065.339

1.133.940

(335.466)

(95.496)

(95.496)

(95.496)

287.672
225.955

49.411

12.306

4.091.493

8.131

8.114

1.579

17.750

7.731

8.791

1.228

4.271.644

3.938.868

3.938.868

2.987.834

1.340.526

(389.492)

-
-
-

332.776
271.005

48.903

12.868

4.307.218

PASSIVO

2012
R$ mil

17.104 17.824

2013 2012
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DEMoNSTRAção 

DA MuTAção Do 

PATRIMôNIo SoCIAL 

EM 31 DE DEzEMBRo 

DE 2013 E 2012

A) Patrimônio Social - início do exercício 4.271.644 4.304.840 (0,77)

1. Adições
Contribuições Previdenciais

Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial

Receitas Administrativas

Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa

Reversão de Contingências - Gestão Administrativa

Constituição de Fundos de Investimentos

2. Destinações
Benefícios

Constituição de Contingências - Gestão Previdencial

Despesas Administrativas

Constituição de Contingências - Gestão Administrativa

Reversão de Fundos de Investimentos

3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)
Provisões Matemáticas

Fundos Previdenciais

Fundos Administrativos

Fundos dos Investimentos

Superávit (Déficit) Técnico do Exercício

4. Operações Transitórias

B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

102.403 
82.861

3.642

13.881

1.303

716

-

(318.058)
(300.070)

(2.034)

(15.392)

-
(562)

(215.655)
(75.055)

(45.050)

508

(562)

(95.496)

-

4.055.989

874.041
146.490

707.648

12.607

5.314

-
1.982 

(907.237)
(890.106)

(1.050)

(14.189)

(1.892)

-

(33.196)  
509.429

33.892

1.840

1.982

(580.339)

-

4.271.644

(88,28) 
(43,44)

(99,49)

10,11

(75,48)

-
(100,00)

(64,94)
(66,29)

93,71

8,48

(100,00)

-

549,64 
(114,73)

(232,92)

(72,39)

(128,36)

(83,54)

-

(5,05) 

DESCRIÇÃO 2013 2012 Variação (%)

R$ mil
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DEMoNSTRAção Do 

PLANo DE GESTão 

ADMINISTRATIVA 

(CoNSoLIDADA) EM 

31 DE DEzEMBRo DE 

2013 E 2012

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 48.903 47.063 3,91

1. Custeio da Gestão Administrativa
1.1. Receitas

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial

Custeio Administrativo dos Investimentos

Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos

Receitas Diretas

Resultado Positivo dos Investimentos

Reversão de Contingências

Outras Receitas

2. Despesas Administrativas
2.1. Administração Previdencial 

Pessoal e encargos

Treinamentos/congressos e seminários

Viagens e estadias

Serviços de terceiros

Despesas gerais

Depreciações e amortizações

Contingências

Outras Despesas

2.2. Administração dos Investimentos 
Pessoal e encargos

Treinamentos/congressos e seminários

Viagens e estadias

Serviços de terceiros

Despesas gerais

Depreciações e amortizações

Contingências

Outras Despesas

3. Resultado Negativo dos Investimentos
4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)
5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)

15.900 
15.900
2.657

7.197

235

3.700

1.303

716

92

(15.392)
(8.427)
(4.995)

(79)

(145)

(1.632)

(1.278)

(168)

-
(130)

(6.965) 
(4.662)

(60)

(115)

(992)

(892)

(171)

-
(73)

-
508
508

49.411

17.921
17.921 
1.607

6.654

210

3.938

5.314

-
198

(16.081)
(9.217)
 (4.877)

(69)

(118)

(1.515)

(984)

(133)

(1.437)

(84)

(6.864)  
(4.560)

(58)

(93)

(987)

(531)

(145)

(455)

(35)

- 
1.840
1.840

48.903

(11,28) 
(11,28) 

65,34

8,16

11,90

(6,04)

(75,48)

0,00

(53,54)

(4,28)
(8,57)

2,42

14,49

22,88

7,72

29,88

26,32

(100,00)

54,76

1,47 
2,24

3,45

23,66

0,51

67,98

17,93

(100,00)

108,57

0,00
(72,39)
(72,39)

1,04

DESCRIÇÃO 2013 2012 Variação (%)

R$ mil

DESCRIÇÃO PGA - 35% PGA - SUPL. PGA - MILÊNIO PGA - NAMISA PGA - CBSPREV

Diretoria

Conselho

Pessoal Próprio

Treinamentos/congressos e seminários

Viagens e estadias

Serviços de terceiros

Despesas gerais

Depreciações e amortizações

Contingências

Outras Despesas

ToTAL:

1.181 

207 

8.270 

 139 

 260 

 2.623 

 2.170 

 339 

 77 

 205

15.471 

 

255 

 51 

 1.608 

 33 

 66 

 612 

 402 

 83 

 -   

 59 

3.169 

414 

 69 

 2.945 

 46 

 83 

 871 

 718 

 112 

 -   

 64 

 5.322 

493 

 82 

 3.616 

 57 

 106 

 1.013 

 977 

 142 

 -   

 80 

 6.566 

18 

 4 

 94 

 3 

 5 

 34 

 62 

 2 

 19 

 2 

 243 

1 

 1 

 7 

 -   

 -   

 93 

 11 

 -   

 58 

 - 

171  

DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEGREGADAS POR PLANO 

CONSOLIDADO

R$ mil
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CUSTOS INCORRIDOS COM A ADMINISTRAÇÃO DOS ATIVOS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO DE 2013

descrIção
plAno

35%

plAno

suplementAção

plAno

mIlÊnIo

plAno 

cbsprev

nAmIsA

plAno

cbsprev
pgA consolIdAdo

1 - despesAs 
AdmInIstrAtIvAs 
IndIretAs dos 
InvestImentos       
no pgA 

823.788,16 2.991.530,15 3.567.524,91 49.740,35 30.046,15   7.462.629,72 

1.1 - Pessoal e             
Encargos

428.024,46  1.918.888,02 2.299.263,26 15.604,30 494,86  4.662.274,90 

1.2 - Treinamentos/
Congressos e 
Seminários

13.782,41 20.001,63 24.635,35 1.154,36 92,98  59.666,73 

1.3 - Viagens e 
Estadias

17.899,15 42.829,28 51.949,15 2.134,64 205,29  115.017,51 

1.4 - Serviços de 
Terceiros

107.514,87 396.514,85 477.280,27 9.482,47 902,81  991.695,27 

1.5 - Despesas Gerais 107.495,78 350.568,59 420.320,04 12.031,67 1.330,06  891.746,14 

1.6 - Depreciações e 
Amortizações

32.621,45 61.705,71 76.241,36 438,90 53,44  171.060,86 

1.7 - Outras Despesas 
de Investimentos 
contabilizadas no PGA

14.225,62 26.073,20 32.604,66 670,38 111,79  73.685,65 

1.8 - Contingências 102.224,42 174.948,87 185.230,82 8.223,63 26.854,92  497.482,66 

2 - despesAs 
AdmInIstrAtIvAs 
dIretAs dos 
InvestImentos

1.051.868,04 4.617.504,52 5.576.308,26 804,05 0,85 27.316,97 11.273.802,69 

2.1 - Honorários 
Advocatícios - 
recuperação de 
investimentos

-   -   - -  -   -

2.2 - Despesas 
de Imóveis (IPTU, 
Manutenção, Taxa 
Adm, Depreciação     
e Outras)

961.326,84 4.431.506,24 5.259.872,23 - - - 10.652.705,31 

2.3 - Despesas 
Bancárias

-   -   - -   -   -      -

2.4 - Taxa de 
Administração/Gestão

9.626,86 46.570,51 53.630,04 153,58 0,85 1.809,83 111.791,67 

2.5 - Outras Despesas 
Administrativas 
Diretas dos 
investimentos

-   -   -   -   -    -    -   

2.6 - Auditoria 
Externa

11.889,82 13.892,94 30.922,28 74,38 -   57,12 56.836,54 

2.7 - Custódia/
Controladoria

388,13 1.782,23 2.751,20 1,80 -   59,75 4.983,11 

2.8 - Corretagens -   6.510,13 21.332,02 32,20 -   -   27.874,34 

2.9 - Taxa de 
Administração/Gestão

-   -   -   -   -   -   -   

2.10 - Taxa de 
Fiscalização da CVM

40.249,71 52.112,38 106.831,44 257,24 -   15.709,24 215.160,01 

2.11 - SELIC e CETIP 23.146,98 57.848,44 85.598,46 250,78 -   8.214,41 175.059,07 

2.12 - Outras 
Despesas debitadas 
nos Fundos de 
Investimentos

5.239,70 7.281,65 15.370,59 34,08 -   1.466,62 29.392,64 

total dos custos da 
Administração dos 
Investimentos      (1 + 2)

1.875.656,20 7.609.034,67 9.143.833,17 50.544,40 30.047,00 27.316,97 18.736.432,41 
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rentAbIlIdAde brutA
 por segmento

plAno
35%

plAno  
suplementAção

plAno  
mIlÊnIo

plAno
cbsprev

 nAmIsA

plAno
cbsprev

pgA

Renda Fixa 10,01% 10,45% -12,60% -14,86% 0,08% 1,12%

Renda Variável 35,20% 34,89% 19,98% -2,08% 0,00% 35,20%

Investimentos Imobiliários 15,48% 15,48% 15,48% 0,00% 0,00% 0,00%

Empréstimos 13,89% 13,86% 14,65% 0,00% 0,00% 0,00%

Financiamentos 18,98% 17,97% 16,90% 0,00% 0,00% 0,00%

Outros Investimentos -5,90% -7,60% -10,30% 0,00% 0,00% 0,00%

retorno dos 
InvestImentos

líquIdo 
por segmentos

plAno
35%

plAno  
suplementAção

plAno  
mIlÊnIo

plAno
cbsprev

 nAmIsA

plAno
cbsprev

pgA

Renda Fixa 9,73% 10,25% -12,76% -15,73% 0,08% 1,07%

Renda Variável 34,91% 34,65% 19,76% -3,09% 0,00% 35,20%

Investimentos Imobiliários 8,06% 8,11% 8,12% 0,00% 0,00% 0,00%

Empréstimos 13,64% 13,67% 14,46% 0,00% 0,00% 0,00%

Financiamentos 18,72% 17,77% 16,71% 0,00% 0,00% 0,00%

Outros Investimentos -6,11% -7,76% -10,46% 0,00% 0,00% 0,00%

descrIção
plAno

35%1

plAno  
suplementAção1

plAno  
mIlÊnIo2

plAno
cbsprev
 nAmIsA3

plAno 
cbsprev3

pgA4

Retorno dos Investimentos 
Bruto - Consolidado 11,31% 11,62% -9,30% -14,74% -3,60% 2,86%

Retorno dos Investimentos 
Líquido - Consolidado 10,74% 11,13% -9,70% -15,61% -3,60% 2,80%

Meta Atuarial 9,26% 9,26% 9,79% - - -

Índice de Referência - - - 10,15% 10,15% 9,79%

As Notas Explicativas estão disponíveis no site da CBS Previdência (www.cbsprev.com.br).

RENTABILIDADE BRuTA E LíquIDA DE CADA uM DoS SEGMENToS

DE APLICAção DoS PLANoS DE BENEfíCIoS E Do PGA

1 Meta Atuarial: INPC + 3,5%

2 Meta Atuarial: INPC + 4,0%

3 índice de Referência: IPCA + 4,0%

4 índice de Referência: INPC + 4,0%
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CoMPRoMISSo CoM A EfICIêNCIA

RELACIoNAMENTo: foCo No PARTICIPANTE

Manter um relacionamento cada vez mais próximo, eficiente e transparente com participantes, patrocinadores, 

colaboradores e comunidade em geral é um dos objetivos da CBS Previdência. Por isso, a entidade procura sempre 

manter seus públicos de relacionamento bem informados e disponibiliza diversos canais de contato.

Em 2013, foram realizados mais de 257 mil atendimentos, o que representa um aumento de 19% em relação a 2012. 

Disponível 24 horas por dia, o Autoatendimento foi o canal mais utilizado pelos participantes no ano. Por meio dele, 

é possível realizar de casa operações como resgate de contribuições, empréstimos, consultas ao contracheque e ao 

saldo de contribuições e fazer simulações de aposentadoria. Desde novembro, os participantes dos planos CBSPREV 

Namisa e CBSPREV também passaram a ter acesso ao canal.

 

     

  

Ao longo do ano, os canais de relacionamento da CBS enfrentaram algumas dificuldades, como o elevado número 

de perdas de ligações na Central de Atendimento Telefônico, as indisponibilidades no Autoatendimento, a demora no 

tempo de resposta das solicitações enviadas por e-mail e longas filas para atendimento nas Unidades de Serviços. 

Tudo isso foi causado pelo crescente aumento no número de demandas, mas, em 2014, serão colocados em prática 

diversos projetos com o objetivo de solucionar esses problemas.

Apesar das instabilidades, a satisfação com o atendimento da entidade fechou o ano com bons resultados. Medida desde 

2001 por meio do índice de Satisfação do Participante (ISA), a avaliação atingiu 91,43%, índice minimamente inferior à 

meta de 92% que havia sido estipulada para 2013. O ISA é apurado por meio do preenchimento espontâneo de formulários 

disponíveis nas Unidades de Serviços da entidade e de entrevistas amostrais conduzidas pela área de Compliance.

ATENDIMENTO POR CANAL

ATENDIMENTO POR SITUAÇÃO

173.150

17.437

1.837

768

1.670

50

159

327

30.527

31.542

208.32349.144

67,25%

6,77%

0,71%

0,30%

0,65%

0,02%

0,06%

0,13%

11,86%

12,25%

80%20%

AUTOATENDIMENTO

EXPRESSO

MALOTE

CARTA

E-MAIL

FAX

URNA

FALE CONOSCO - INTERNET
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PESSOAL
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#Atendimento pessoal

Com o objetivo de estar mais próximo dos participantes e de assegurar a disponibilização de informações, foi 
implantado em 2013 o atendimento pessoal itinerante na cidade de Arcos, em Minas Gerais. Desde maio, os 
participantes da região contam com esse serviço, o que facilita o contato e ajuda a tirar as dúvidas do dia a dia.

Já a Unidade de Serviços da CBS existente em Santa Catarina foi desativada em outubro. A medida faz parte 
do processo de reestruturação e aperfeiçoamento dos canais de relacionamento da entidade que está sendo 
colocado em prática. Novas alternativas de atendimento já estão em estudo, mas os participantes da região 
continuam tendo à disposição outras formas de contato com a instituição, como a Central de Atendimento 
Telefônico e o e-mail cbsatendimento@cbsprev.com.br. 

Novidades para estreitar o diálogo

A CBS Previdência acredita que estabelecer um diálogo constante com seus públicos de relacionamento é fundamental 

para fortalecer os vínculos de confiança. Por isso, ao longo de 2013, lançou novos veículos de comunicação e 

reformulou alguns dos já existentes.

Entre as novidades, estão o envio de e-mails marketing, abordando temas como contribuição voluntária e esporádica 

e a publicação de informativos com assuntos de interesse dos participantes, e o lançamento, em setembro, da revista 

digital “CBS em foco”. A publicação é divulgada bimestralmente no site da entidade e traz informações como novidades 

sobre os nossos planos de benefícios, sobre o CBS Perto de Você – nosso programa de educação previdenciária e 

financeira –, novas legislações e o sistema previdenciário em geral, além de dicas de saúde e informações financeiras, 

como a rentabilidade dos planos que administramos e um resumo dos cenários econômicos brasileiro e internacional. 

Além disso, alguns veículos de comunicação já existentes passaram por uma reformulação visual. Entre eles, 

destacamos o Informativo CBS Previdência, que contém notícias como alterações nos regulamentos dos planos de 

benefícios ou Estatuto, e o InvestPrev, nosso informativo de investimentos que, entre outros assuntos, traz dados 

sobre o cenário econômico e a rentabilidade mensal dos planos de benefícios administrados pela entidade.

Todas essas ações contribuíram para aumentar o número de acessos ao site da entidade. Em 2013, a página recebeu 

mais de 90 mil visitas, um aumento de 34% em relação a 2012. Além disso, o número de páginas acessadas 

ultrapassou 325 mil, o que mostra um crescimento de 46% em relação ao ano anterior.

NÚMERO DE VISITAS NÚMERO DE PÁGINAS ACESSADAS
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DURAÇÃO DOS ACESSOS ACESSO MÓBILE

Além das publicações já citadas, o site da CBS disponibiliza ainda notícias, temas de educação previdenciária e 

financeira, dicas de saúde, links úteis e informações como Missão, Visão, Valores, Código de Ética e de Conduta, 

Estatuto, organograma e detalhes sobre os planos administrados pela instituição.

RECuRSoS huMANoS: DESENVoLVIMENTo PRofISSIoNAL

A CBS Previdência incentiva o crescimento de seus profissionais. Por isso, apoia e proporciona inúmeros treinamentos 

com o objetivo de ter uma equipe cada vez mais qualificada e satisfeita. 

Em 2013, a meta de cada empregado era atingir 20 horas de treinamento, sendo 10 horas dedicadas a cursos 

técnicos e 10 horas a cursos sistêmicos. E, mais uma vez, esse objetivo foi ultrapassado: a média de treinamento por 

profissional fechou o ano em 34 horas.

Entre os cursos realizados internamente, destacamos temas como prevenção e combate a fraudes, conceitos fiscais e 

obrigações, formas de contabilização de ativos (marcação a mercado), gestão de riscos, reciclagem sobre o Sistema 

de Gestão da Qualidade, política de comunicação, entre outros. 

Para os gestores, houve ainda a oportunidade de participar da Escola de Líderes, que tem o objetivo de aperfeiçoar 

e disseminar conceitos como performance e liderança e estabelecer uma cultura de gestão do conhecimento. 

Desenvolvido pelo patrocinador CSN, esse programa de treinamento é dividido em quatro módulos:

•	 Cultura organizacional

•	 Liderança transformadora

•	 Gestor Líder

•	 Gestor Coach

Além disso, a entidade incentiva a participação de seus empregados em encontros e seminários externos. Em 2013, a 

CBS contou com a presença de profissionais no 34º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, no Encontro Nacional 
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dos Advogados das EFPC, no Encontro de Seguridade da Região Sudoeste, no II Encontro de Seguridade da Região 

Sudoeste, no Encontro Nacional de Profissionais de RH, no Encontro Nacional de Comunicação e Relacionamento 

dos Fundos de Pensão, no I Encontro Nacional de Governança e nos seminários "Aspectos atuarias em cenário de 

mudanças", "Projetos de infraestrutura no Brasil”, “4º Seminário a sustentabilidade e o papel dos Fundos de Pensão 

no Brasil”, “Perspectivas 2013 – Diversificação de ativos e meta atuarial” e “Seminário nacional para administradores 

estatutários tecnicamente qualificados – AETQ”, entre outros.

#Reconhecimento contínuo

Em sua 9ª edição, novamente o programa “Destaque Profissional” reconheceu os empregados que mais se 
destacaram ao longo do ano nos seguintes quesitos:

- Entusiasmo
- Conhecimento técnico/qualidade dos serviços
- Bom relacionamento/boa comunicação
- Proatividade
- Comprometimento

Os vencedores de 2013 foram:

 

A votação foi realizada ao longo do ano em três etapas por meio de cédulas, que são depositadas em urnas lacradas. 
Todos os empregados da entidade, com exceção dos diretores, podem participar como eleitores e candidatos.

“Esse prêmio significou muito para mim, pois foi a recompensa por um trabalho realizado ao longo de 17 anos, 
pautado no comprometimento, na responsabilidade e, sobretudo, no respeito aos meus colegas de trabalho 
e aos nossos participantes. Na verdade, eu não esperava, já que estou no meio de tantos profissionais de 
qualidade que também mereciam esse reconhecimento. Mas aproveito a oportunidade para agradecer a todos 
que votaram e confiaram em mim.” Luciano Toledo da Silva

Remuneração variável

O Programa de Bônus por Resultados (PBR) é uma forma de compensação estratégica para os profissionais da 

empresa, decorrente de metas da entidade como um todo e das áreas de atuação separadamente, concretamente 

alcançadas e/ou superadas no final de cada exercício (janeiro a dezembro de cada ano).

O PBR visa assegurar a melhoria de desempenho da empresa por meio da consolidação de uma atitude de busca 

constante por melhores resultados para a CBS Previdência (melhoria contínua).

1º lugar (1.439 pontos): 

Luciano Toledo da Silva, 

técnico de Relacionamento, 

trabalha na CBS há 17 anos.

2º lugar (916 pontos): 

Cristiane Anselmo, analista 

de Administração de Pessoal, 

trabalha na CBS há 4 anos.

3º lugar (795 pontos):

Paloma de Souza Amorim 

Pereira, analista de Negócios, 

trabalha na CBS há 5 anos.
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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 seus empregados.

Estabelecimento de 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 60% 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 35% do Bônus por Resultados dos gestores;

•	 O indicador de desempenho individual tem o peso de 5% do Bônus por Resultados de cada empregado.

Diretores do quadro de empregados da entidade: participam do Programa Bônus por Resultados da CBS 

Previdência, tendo a seguinte divisão dos pesos: 60% atrelado a indicadores estratégicos, 25% atrelado a indicadores 

específicos e 15% ao indicador de Avaliação Comportamental.

Diretores do quadro de empregados do patrocinador: participam do Programa de Participação nos Resultados 

da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, tendo a seguinte divisão dos pesos: 50% atrelado a resultados 

financeiros da CSN, 35% atrelado a indicadores específicos da CBS e 15% ao indicador de Avaliação Comportamental.

TECNoLoGIA: MoDERNIDADE E EfICIêNCIA

Tecnologia é uma importante ferramenta de apoio para uma gestão eficiente de processos e pessoas. Por isso, a CBS 

Previdência investiu na modernização de suas máquinas e no desenvolvimento de novos sistemas ao longo de 2013.

No primeiro semestre do ano, foi realizada a troca de 90% dos computadores da entidade, o que trouxe mais agilidade 

para o trabalho cotidiano e aumentou a produtividade dos usuários. Além disso, em outubro foi implantada uma sala 

de videoconferência no escritório de São Paulo, o que passou a permitir a realização de reuniões e treinamentos com 

conexão direta com o escritório da entidade em Volta Redonda. Isso facilitou a solução de problemas do dia a dia e 

resultou em uma significativa redução no custo de deslocamento de empregados entre as duas cidades.

Ao longo do ano, foi desenvolvido também um novo sistema para dar suporte aos processos referentes a Seguros. 

O projeto, que durou cerca de seis meses, foi realizado internamente pelos profissionais da entidade e trouxe mais 

segurança e agilidade para o trabalho.

#Inovação na aprovação de documentos

Em junho, o sistema SCUA ganhou uma nova funcionalidade: a aprovação eletrônica de documentos como 
políticas, normas, procedimentos operacionais e manuais técnicos. Esse novo mecanismo, além de tornar 
mais seguro o processo de aprovação, por ser realizado por meio de senha de acesso ao sistema, eliminou a 
necessidade de impressão dos documentos. 

A novidade colaborou para deixar o processo mais sustentável e gerou uma importante redução de custos, pois, 
desde sua implantação até dezembro de 2013, já deixaram de ser impressas mais de 1,1 mil folhas de papel.

O SCUA é um sistema de gestão de processos que proporciona mais segurança, qualidade e transparência às 
atividades do dia a dia da entidade. Baseada na biblioteca de boas práticas de gestão de TI-ITIL, a ferramenta 
foi implantada na CBS Previdência no final de 2011 e já trouxe diversos benefícios.
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CBS PERTo DE VoCê: EDuCAção PREVIDENCIáRIA E fINANCEIRA

A CBS Previdência mantém, desde 2010, o CBS Perto de Você, seu programa de educação previdenciária e financeira. 

Seu objetivo é fomentar a importância da previdência privada para o desenvolvimento do país e aproximar a instituição 

dos seus públicos de relacionamento por meio de iniciativas de educação financeira.

Em 2013, a entidade decidiu envolver seus participantes também no processo de desenvolvimento desse trabalho. 

Em maio, foi feita uma pesquisa com todos os participantes da CBS para identificar os principais assuntos que eles 

gostariam que fossem abordados nos encontros do programa de forma mais detalhada. 

A entidade recebeu aproximadamente mil retornos e entre os temas mais votados estão:

 

- Conceitos de previdência social e complementar;

- Informações sobre investimentos;

- Síntese dos regulamentos dos planos de benefícios administrados pela entidade;

- Demonstração dos níveis de contribuição;

- Vantagem fiscal;

- Forma de cálculo dos benefícios;

- Direitos dos participantes. 

A partir desse resultado, os conteúdos apresentados nos encontros do CBS Perto de Você foram reformulados. No total, 

realizamos em 2013 aproximadamente 130 palestras, que contaram com quase 3,5 mil participantes. Além disso, 

foram ministradas ainda palestras com conteúdos específicos em localidades como Arcos, Camaçari e Volta Redonda. 

E as avaliações feitas para medir a qualidade desses encontros mostraram que o trabalho deu resultado: o índice 

geral de satisfação dos participantes em relação aos temas abordados alcançou 96,75% em 2013.

#Cartilha sobre Investimentos

Em dezembro, a CBS Previdência publicou em seu site uma cartilha intitulada “Desafios de Investimentos”. O 
material tem o objetivo de ajudar a esclarecer dúvidas sobre alguns dos conceitos básicos relativos a este tema.

A cartilha contém informações sobre o Segmento Mobiliário e busca ensinar de forma clara e objetiva o que é 
Renda Fixa e Renda Variável e explicar as diferenças entre Marcação a Mercado e Marcação na Curva.

Disponível em dois formatos, PDF e versão on line, a cartilha “Desafios de Investimentos” faz parte de uma 
série de conteúdos que serão publicados ao longo dos próximos meses com o objetivo de ajudar a aprimorar 
os conhecimentos dos nossos públicos sobre o tema.

PPA: incentivo à reflexão

Desde 2008, a CBS promove o Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA), que busca incentivar a reflexão 

sobre os momentos de pré e pós-aposentadoria e estimular a procura por novos projetos e realizações. 

Divididos em cinco módulos, esses seminários são destinados aos empregados que já estão próximos do momento 

da aposentaria e abordam os seguintes temas:
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- Trabalho e Aposentadoria

- Saúde

- Orientação Financeira

- Orientação Previdenciária

- Planejamento para o futuro

Nos encontros são passadas também informações sobre os benefícios aos quais os participantes têm direito e tipos 

de aposentadoria existentes, além de orientações práticas como, por exemplo, os procedimentos que devem ser 

seguidos para solicitar o início do recebimento do benefício.

Há dois anos, o programa passou a ser coordenado pela CBS em conjunto com a equipe de Recursos Humanos da 

CSN. E, como todos os participantes elegíveis ao PPA já haviam comparecido aos seminários em 2012, o programa 

não foi realizado em 2013. 

Atuação responsável

A CBS Previdência apoia e incentiva a participação de seus empregados em iniciativas que contribuam para a inclusão 

social e econômica da população e estimulem a troca de conhecimentos, o diálogo e o trabalho junto às comunidades 

nas quais está presente.

Em 2013, o Sider Shopping Center, empreendimento da CBS, realizou diversas campanhas de educação e 

conscientização. Confira alguns destaques:

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 água: realizado em parceria com o SAAE-VR, o evento contou com exposição de fotos, espaço 

infantil para desenhos, vídeo interativo, simulação de tratamento da água e apresentações teatrais;

Dia Mundial de Conscientização do Autismo: feito em parceria com a APADEM – VR, proporcionou atendimento 

ao público e distribuição de informativos, ampliando o conhecimento sobre o transtorno;

Dia Mundial da Saúde: realizado em parceria com a Cruz Vermelha – VR, ofereceu atendimento ao público para 

aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação nutricional, distribuição de preservativos e informativos, 

shiatsu e palestras;

Dia Mundial de Combate ao Câncer: feito em parceria com o GAPC – VR, teve distribuição de material impresso e 

e-marketing para ampliar o conhecimento da população sobre o tratamento e a prevenção da doença;

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 
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promoveu gratuitamente testes de Acuidade Visual e distribuiu material informativo sobre a saúde dos olhos;

Dia Mundial do Meio Ambiente: o evento, realizado em parceria com a UNIFOA, contou com gincana ecológica, 

vídeos educativos e jogos infantis que abordaram a importância do Meio Ambiente;

Arraiá Solidário: festa junina realizada em prol de oito instituições beneficentes de Volta Redonda;

Exposição Comemorativa – Semana Nacional do Trânsito: exposição de maquetes feitas por alunos da rede 

municipal de ensino de Volta Redonda sobre educação no trânsito.

#Carbon Disclosure Project: apoio consciente

Desde 2008, a CBS Previdência é signatária do 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. 

Em 2013, mais uma vez renovamos nosso apoio ao projeto, que possui o maior banco de dados global sobre 
impactos climáticos corporativos.
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Os documentos a seguir, relativos ao exercício de 2013, 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 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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EXPEDIENTE

Coordenação geral

CBS Previdência

Diretoria Executiva

Presidente: Monica Garcia Fogazza Rego

Diretor de Investimentos: Ubiratan Paes

Diretor de Administração e Seguridade: Sergio Martins Gouveia

CRÉDIToS RELATÓRIo ANuAL DE INfoRMAçõES 2013

Produção de texto, diagramação e revisão

CBS Previdência

Projeto gráfico

Maísa Rozendo

jornalista responsável

Monica Storino – MTB 45.058

Fotografias

CBS Previdência

Acervo Pessoal: páginas 2-11

Emissão

Abril de 2014
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