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C O N T R I B U IÇ Ã O  AO  S I ST E M A

Em outubro, a Academia Nacional de Seguros e Previdência – ANSP realizou a posse 
de 30 novos acadêmicos. Edgar Silva Grassi, diretor de Administração e Seguridade 
da CBS Previdência, foi um dos contemplados com o título.
A ANSP é uma associação sem fins lucrativos voltada para o aperfeiçoamento institu-
cional do setor de seguros, previdência complementar e atividades afins, por meio do 
fomento à cultura destes institutos. Para receber o título de acadêmico, é preciso ser 
indicado pelos membros da sua diretoria, de acordo com as regras estabelecidas no 
Estatuto e no Regimento da associação.>>

CBS passa a ter 
representante entre

os acadêmicos da ANSP
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C O N T R I B U IÇ Ã O  AO  S I ST E M A

A cerimônia de posse dos novos aca-
dêmicos da ANSP foi realizada em São 
Paulo e contou com a presença de diver-
sos profissionais relacionados aos seg-
mentos de seguros e previdência.

”

”

               Estou muito honrado em com-

por os quadros da Academia Nacional de 

Seguros e Previdência na cátedra de Pre-

vidência Complementar Fechada ao lado 

de tantos intelectuais e personalidades do 

mercado. São tantos exemplos e ícones 

que nos inspiram e que, certamente, con-

tribuirão para desempenhar a missão da 

ANSP, promover a cultura do seguro e da 

previdência, levando conhecimento, escla-

recimentos e oportunidades para o debate 

e aprimoramento dos profissionais desse 

mercado”, afirma Edgar.

Sérgio Rangel (esq.), coordenador da Cátedra de Previdência Complementar 
Fechada, e Edgar Silva Grassi (dir.), diretor de Administração e Seguridade 
da CBS, que passou a compor o quadro de acadêmicos da ANSP.
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p r at ici da d e

Disponível para os usuários dos sistemas IOS e Android, o aplicativo da CBS Previdência é mais 
uma das ferramentas que desenvolvemos para facilitar o dia a dia dos nossos participantes.
Por meio dele, participantes ativos, aposentados e pensionistas podem consultar as informa-
ções da sua conta de onde estiverem com praticidade e total segurança.>>

Aproveite as
facilidades do
aplicativo da
cbs previdência
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Baixar o aplicativo da CBS Previdência é fácil. 
Basta entrar na App Store ou na loja do Google 
Play, procurar por “CBS Previdência” e clicar em 
“instalar”. Para fazer o login, os participantes devem 
utilizar o CPF e a mesma senha de acesso ao minha 
conta. Quem não souber a senha, pode clicar no
botão “Esqueci minha senha”, que permite receber 
uma nova no e-mail que está cadastrado na CBS.
Se ainda não tem, baixe agora o app da CBS Previ-
dência e confira as informações da sua conta
na palma da mão sempre que quiser.
O botão “novo cliente”, disponível para os usuários 
do sistema IOS, não deve ser usado para cadastro
no app e nem na CBS Previdência. Para isso, é 
necessário entrar em contato conosco pelo e-mail 
cbsatendimento@cbsprev.com.br.

p r at ici da d e

Elaborado com layout moderno e navegação simples
e intuitiva, o app permite visualizar dados como:

ATIVOS
- Saldo acumulado

- Evolução anual do saldo

- Rentabilidade do seu plano

- Contribuição do mês

- Histórico de contribuições

- Saldo disponível para empréstimo e taxa do mês

- Dados cadastrais

APOSENTADOS E PENSIONISTAS
- Data do próximo pagamento

- Contracheques

- Histórico de benefícios

- Informe de Rendimentos

- Saldo FGB (somente para aposentados 

pela modalidade Renda Financeira)

- Saldo disponível para empréstimo e taxa do mês

- Dados cadastrais

Aproveite as
facilidades do
aplicativo da
cbs previdência
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Olá, pessoal! O ano de 2020 começou com tudo! 
A morte do general iraniano Soleimani pelos EUA 
ressuscitou pavor no mercado de uma nova Guerra 
Mundial. Mas, logo se notou que isso seria contrapro-
ducente, principalmente ao próprio Irã, que tem seu 
território rodeado de bases americanas muito bem 
armadas e tecnologicamente reforçadas. Logo, esta 
tensão dissipou-se e a bolsa brasileira chegou a bater 
o recorde de 119 mil pontos! E, de repente, a notícia 
de um novo vírus na China trouxe de volta apreensão 
ao mercado financeiro. O governo chinês suspendeu 
as atividades na província de Hubei, conhecida por 
ser um polo industrial importantíssimo, por mais de 
uma semana. Perspectivas de redução no crescimento 
mundial começaram a surgir, mas ainda não se sabe 
ao certo o efeito devastador do Coronavírus. A princí-
pio, fala-se em um primeiro trimestre desanimador em 
termos de crescimento.

No Brasil, a recuperação econômica parece caminhar 
a passos de formiga, uma vez que o Governo sai de 
cena mantendo seu compromisso com o ajuste fiscal 
necessário à estabilidade das contas públicas. A pro-
dução industrial, grande propulsor do crescimento, 
não decolou. Mas, conseguimos ver sinais de alívio 

em dados de emprego (+ 644 mil vagas formais cria-
das em 2019), crédito (expansão de 6,5% em 2019 
versus 5% em 2018) e inflação. De olho em todos 
esses fatos, principalmente na estabilidade inflacio-
nária e nas baixas taxas de juros praticadas ao redor 
do mundo, o Banco Central brasileiro decidiu, na 
reunião de fevereiro, reduzir a Selic (taxa de juros de 
curto prazo da economia brasileira) para 4,25% a.a. 
A menor taxa de juros praticada no Brasil! E o que 
isso trará de impacto para a sua vida? Pois bem, vou 
tentar resumir em 3 pontos.

1) Como ficam seus investimentos? Sabe aquele 
dinheiro que você tem guardado na Poupança? Você 
já teve a curiosidade de saber quanto ele está renden-
do? E se eu te disser que os aportes feitos na Poupan-
ça desde maio de 2012 rendem 70% desta Taxa Selic? 
Agora fica mais claro: 70% x 4,25% = 2,97% NO 
ANO! Ou seja, seu dinheiro precisará ficar parado 
na poupança por 1 ano para você ter 2,97% a mais. 
Vamos a uma conta simples? Imagine que você tenha 
R$ 1.000,00 aplicados na Poupança. Ao final de 12 
meses, você terá R$ 1.029,70! Acha que não pode 
ficar pior? Imagine que durante este ano a inflação 
foi de 4%. Para você comprar as mesmas coisas que 

Flávia Dias, Gerente Executiva de Investimentos na CBS desde dezembro de 2010. Graduada em Relações Internacionais 
com MBA em Controladoria e Finanças pela UFF/RJ, MBA em Finanças Corporativas pela FGV/SP e Extensão em Finanças 
Públicas pela Universidade de Chicago. Possui experiência de 12 anos no mercado financeiro, tendo sido responsável pela 
gestão de fundos de investimentos nas áreas de Renda Fixa, Multimercado e Offshore na maior gestora de recursos na 
América Latina ligada ao Banco do Brasil.

 { Gerente Executiva de Investimentos }

Confira quais impactos isso 
trará para a sua vida.

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

Por Flávia Dias

Taxa de Juros na
mínima histórica.
E você com isso? }

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

I N V EST I M E N TO  E M  PAU TA
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I N V EST I M E N TO  E M  PAU TA

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

comprava com os R$ 1.000,00 que tinha, você preci-
saria ter, ao final dos 12 meses, R$ 1.040,00. Porém, 
só tem R$ 1.029,70. Logo, o seu rendimento perdeu 
para a inflação e não valeu a pena ter ficado com este 
dinheiro guardado. Era melhor ter comprado algu-
ma coisa com ele. Por meio desse exemplo simples, 
podemos perceber que a redução da Taxa Selic pelo 
Banco Central afeta diretamente as decisões de 
consumo e poupança das famílias. Alguns ficarão 
tentados a consumir bens e serviços. Outros pou-
parão seus recursos de forma diferente. Esses serão 
“empurrados” para investimentos que embutem um 
pouco mais de risco em busca de uma melhor pers-
pectiva de retorno.

2) Como ficam seus empréstimos? Você verá que os 
bancos aumentarão a oferta de crédito para os clientes. 
Sim, as taxas no Brasil ainda são abusivas, mas também 
tendemos a ver uma redução nas taxas de empréstimos. 
Isso porque os bancos aplicam suas reservas em títu-
los públicos e, com taxas tão baixas de remuneração, 
se sentem estimulados a conceder mais empréstimos, 
pois o diferencial de remuneração é muito maior e mais 
lucrativo, visto que a Selic rende 4,25% a.a. e os emprés-
timos médios estão na faixa de 19% a.a. para financia-
mento de veículos, 33% a.a. para crédito consignado, 
94% a.a. para crédito não-consignado e até os 300% a.a. 
do cheque especial. ;( 

Este pode ser um bom momento para você renego-
ciar dívidas antigas ou tentar a portabilidade da sua 
dívida para um banco ou financeira com taxas de 
juros mais baixas.

3) Como fica a geração de empregos? Com a Se-
lic mais baixa, as empresas tendem a ter um custo 
menor no pagamento das suas dívidas. A maioria 
das empresas no Brasil tem algum tipo de dívida, 
geralmente, atrelada à Taxa Selic ou ao CDI, que 

é uma aproximação da Selic. Assim, imagina uma 
empresa que tem uma dívida de R$ 30 bilhões e, sobre 
esta dívida, incide 108% da SELIC. Quando a Selic 
estava 10% a.a., o custo da dívida desta empresa era de 
R$ 3,24 milhões por ano. Com a Selic no novo patamar 
de 4,25% a.a., esse custo passa a ser de R$ 1,37 milhão 
por ano! São R$ 1,87 milhão que sobram no caixa da 
empresa para investir na produção! O que significa 
aumentar parque fabril, melhorar instalações, contra-
tar mais mão-de-obra, etc. Também tem uma questão 
secundária que pode afetar diretamente o crescimento 
das empresas. Com mais pessoas e empresas dispostas a 
gastar dinheiro e com maior disponibilidade de crédito, 
o consumo aumenta de uma maneira geral, provocando 
uma retroalimentação do ciclo consumo+produção. 
Isso faz a roda da economia girar e traz o crescimento 
econômico que o povo brasileiro tanto espera.

 Por isso, dizemos que um corte na taxa de juros de 
curto prazo é uma medida de estímulo à economia. 
Vamos esperar cerca de 6 meses para conhecer os 
resultados. Estou confiante que será positivo. E espero 
que você tenha entendido porque é tão importante este 
marco na história econômica do nosso país.

Abraços,
Flávia Dias

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

i n v e st i m e n to s
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A economia global entra em uma fase 
de estabilização depois de passar por 
um período de desaceleração, causado, 
principalmente, pelas tensões comerciais 
entre EUA e China e também pelas in-
definições trazidas pelo processo de sa-
ída do Reino Unido da União Europeia. 
Com boa parte desses riscos já afastados, 
abrem-se novas expectativas para um ci-
clo de alta a frente, ainda que não ocorra 
na velocidade desejada.

Nos EUA, a economia ainda mostra 
sinais de aquecimento, com mercado 
imobiliário sendo um dos que mostram 
melhores indicadores, seguido pelo se-
tor de serviços. Com o baixo custo de 

No Brasil, as expectativas de melho-
ra vêm se mantendo. Os indicadores 
mostram que as reformas feitas até 
agora estão dando resultado, ainda 
que em ritmo mais lento que o espe-
rado. Nessa esteira, outros projetos 
de reforma devem ser aprovados e, 
com isso, trazer novo fôlego ao setor 
produtivo, reduzindo riscos e am-
pliando o volume de investimentos, 
principalmente em infraestrutura.

De acordo com pesquisa divulgada 
pelo IBGE, foram fechados 307.311 
postos formais de trabalho em de-
zembro, porém, o saldo do ano foi 
positivo em 644.079. Este foi o se-

financiamento, a expectativa de agentes 
de mercado é de que esta tendência se 
mantenha. As taxas básicas de juros da 
economia foram mantidas sem alteração 
pelo FED (Banco Central Americano) na 
última reunião de 2019 e fecharam o ano 
no intervalo de 1,50% a.a. a 1,75% a.a..

A economia chinesa vem mostrando 
sinais de estabilidade. Recentemente, o 
governo anunciou a redução na taxa de 
depósitos compulsórios dos bancos em 
uma tentativa de manter o crescimento 
do gigante asiático em patamares de 6% 
ao ano. Com isso, sinaliza ao mercado 
que está disposto a retomar ações de es-
tímulos econômicos. 

gundo ano consecutivo de geração de 
vagas de emprego e o melhor resulta-
do desde 2013. Resultados puxados em 
grande parte pela construção civil, que 
foi uma das maiores geradoras de va-
gas. A pesquisa PNAD mostrou que o 
Brasil fechou o ano com uma taxa de 
desemprego de 11% da população eco-
nomicamente ativa, resultado ainda 
alto, que representa cerca de 11,6 mi-
lhões de pessoas.

Nesse mês, a inflação oficial, IPCA, foi 
de 1,15% e fechou 2019 acumulada em 
4,31%, levemente acima do centro da 
meta do Banco Central (BC), que era 
de 4,25% para o ano. Esse indicador 

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

Na Zona do Euro, os indicadores tam-
bém mostram estabilização. O índice 
PMI industrial de dezembro mostrou 
melhora, indicando que o pior pode já 
ter passado. Os índices de consumo no 
varejo mostraram expansão de 2,3%. A 
maior preocupação continua sendo com 
as possíveis consequências do BREXIT, 
que pode adicionar algum risco às novas 
negociações comerciais com os países 
europeus.

i n v e st i m e n to s

vem se mantendo consistentemente 
baixo já há alguns meses e as expecta-
tivas de agentes de mercado é de que se 
mantenha comportado, o que permite 
que a autoridade monetária do país efe-
tue novos cortes na taxa básica de juros 
(Selic) ou a mantenha nestes níveis ao 
longo do próximo ano com o intuito de 
estimular a economia.
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Desempenho dos Investimentos - Planos Renda Vitalícia
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Milênio  BC - Acumulado
Milênio - Rentabilidade Anual**
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** Rentabilidade líquida.

** Rentabilidade líquida.
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dicas  d e  sa ú d e

Confira nossas dicas para se exercitar
com mais saúde e segurança.

O Brasil é conhecido pelo clima quente e, durante o verão, o calor costuma vir 

com tudo. Portanto, para evitar danos à saúde, é muito importante tomar alguns 

cuidados durante essa época do ano ao praticar exercícios físicos.

A exaustão pelo calor é muito comum durante a prática de esportes no verão. 

Nesse quadro, há diminuição de líquidos e sais minerais do corpo, causando náu-

sea, vômito, desmaio e tontura. Outro diagnóstico comum é o de insolação, cujos 

sintomas podem começar de maneira sutil e avançar rapidamente.

Confira nossas dicas e pratique exercícios no calor com mais saúde e segurança:

- Cada pessoa tem um condicionamento físico: peça uma avaliação individualiza-

da ao seu médico. A partir disso, seu treinador poderá definir os horários e práticas 

mais adequadas à sua saúde;

- Priorize as roupas leves, confortáveis e adequadas à modalidade esportiva. Em 

hipótese alguma vista roupas emborrachadas, já que o material impede que o suor 

evapore e, consequentemente, o resfriamento corporal;

- Hidrate-se! A prática de exercícios gera grande perda de líquidos no corpo. Beba 

água durante e após o treino para evitar desidratação;

 - Ao praticar esportes coletivos, faça pausas de resfriamento com frequência. Os 

momentos de descanso são muito importantes para evitar que o corpo atinja tem-

peraturas muito elevadas;

- Para se acostumar com o calor, treine alguns minutos ao ar livre. O contato gradual 

com o clima mais quente ajuda a acelerar a aclimatação do corpo ao calor;

Quais cuidados 
devo tomar ao
praticar exercícios 
físicos no calor?
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dicas  d e  sa ú d e

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

Facebook: recreiovr

Instagram: @recreiovr

Rua Trinta e Três, nº 10 – Vila Santa Cecília, Volta Redonda/RJ | CEP: 27260-010

(24) 3340-8949 | recreiovr.com.br

Mais informações:

P

b

- Busque locais com sombra nos exercícios ao ar livre. Evite praticar esportes sob a luz do sol, principalmente em horários mais quentes e 

de maior intensidade de emissão de raios ultravioleta. E não se esqueça de caprichar no protetor solar;

- Em dias mais quentes, pegue mais leve. Reduza o ritmo e a duração da prática e tire intervalos maiores para descanso em locais 

arejados e com sombra;

- Mantenha hábitos saudáveis. Quem dorme mal, está com diarreia ou febre tem maior propensão a um quadro de insolação. Também é 

contraindicado o consumo de bebidas alcóolicas e de diuréticos.

Pratique exercícios físicos para uma vida mais saudável! O Clube Recreio oferece aulas de Musculação, Natação, Hidro-
ginástica, Ginástica, Powerflex, Treinamento Funcional e Futsal. O local ainda conta com aulas de Vôlei e Basquete da 
Escola Oficial do Flamengo. Agende já uma visita!
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e d u caç ão  f i n a n c e i r a

Está com problemas em suas finanças pessoais e não sabe 
como fazer para sobrar dinheiro no fim do mês? Confira algu-
mas dicas que podem ser valiosas para melhorar a situação 
e te ajudar a ter mais tranquilidade todos os dias.

1 – Elimine as dívidas e tente não fazer mais nenhuma

Se você possui dívidas, o primeiro passo é organizá-las em 
um caderno para ter uma noção clara do tamanho do proble-
ma. Em seguida, comece pagando as dívidas mais caras que 
conseguir. Se não tem dinheiro, procure alternativas para ter 
uma renda extra, como um bico ou a venda de coisas que 
não usa mais. Tente também negociar todas as suas dívidas 
e evite ao máximo contrair novas. 

2 – Elimine todos os passivos desnecessários

Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso como 
contas, compras e despesas do dia a dia. Depois de ter noção 
de suas dívidas e se organizar para pagá-las, é hora de fazer 
o seu dinheiro render mais. Para isso, comece eliminando o 
que não for essencial, como assinaturas de TV a cabo, janta-
res fora de casa, etc. 

3 – Tenha sempre uma reserva de emergência

Muitas vezes, um conserto na casa, no carro ou uma doen-
ça podem nos pegar de surpresa e fazer com que gastemos 
mais do que podemos. Por isso, é altamente recomendado 
que se tenha uma reserva de emergência. Para quem traba-

lha com carteira assinada, é recomendado que o valor da re-
serva de emergência seja seis vezes o custo mensal. Já para 
os profissionais autônomos, recomenda-se fazer uma reserva 
que cubra doze vezes o custo mensal.

4 – Ganhe mais dinheiro

Sabemos que não adianta ter todos os cuidados com orga-
nização das finanças se não temos dinheiro suficiente. Por 
isso, é necessário que você busque formas de ganhar mais 
dinheiro para complementar o seu orçamento e começar a 
poupar para a sua reserva de emergência. Procure negociar 
um aumento de salário ou, se isso não for possível, busque 
maneiras de ter uma renda extra.

5 – Aumente a quantidade de ativos

Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. O seu 
emprego, renda extra, empreendimentos e, até mesmo, in-
vestimentos que fazem o seu dinheiro render. Para ter uma 
vida financeira de sucesso, comece a enxergar oportunida-
des para aumentar os ativos geradores de renda para ter 
mais dinheiro.

Ninguém merece passar por apertos financeiros, porém, com 
um bom planejamento, é possível se esquivar desse problema.

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

Com informações do portal A Escolha Certa.

Cinco dicas para melhorar
as finanças pessoais

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

Todos os meses, a CBS Previdência disponibiliza no seu site o “Informativo de Investimentos”. 
Chamado de ”InvestPrev”, o boletim traz detalhes sobre o andamento da economia no Brasil e 
no mundo e a rentabilidade mensal de todos os planos administrados pela CBS.

Para ler o InvestPrev, basta entrar no site da CBS Previdência (www.cbsprev.com.br) e 
procurar o item “Informativo de Investimentos”, disponível no menu de “Publicações”. 

Acesse e acompanhe mensalmente todas as informações financeiras relativas ao seu plano 
de benefícios.

Sabe como acompanhar
a rentabilidade do

seu plano de benefícios?

No material, é possível encontrar também explicações sobre os resultados alcançados 

por cada um dos planos de benefícios, composição das carteiras de investimentos, evo-

lução anual dos patrimônios, detalhes sobre as alocações em títulos do Governo Federal, 

históricos de rentabilidade nos últimos 12 meses e rentabilidades dos últimos anos.
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In
1 dose de gin
50 ml de infusão de hibisco

1 ramo de alecrim
1 lata de água tônica
¼ de limão siciliano
6 grãos de pimenta do reino preta

Mo
Em uma taça, coloque o gin, a infusão

de hibisco e a pimenta do reino.

Complete com gelo até a borda e

água tônica. Finalize com o ramo de

alecrim tostado e sirva com um

canudo de papel.

Hibi Cllo
In
½ laranja
½ limão
½ limão siciliano
½ maçã
½ abacaxi
10 folhas de hortelã
8 morangos
2 latas de refrigerante de limão

Mo
Corte a laranja em formato de meia-lua,

os limões em triângulos, os morangos

ao meio e a maçã e abacaxi em cubos.

Em uma jarra, coloque as frutas,

o refrigerante, a hortelã e complete

com gelo. Sirva a jarra com pequenas

taças e colheres de sobremesa.

Elino

Restaurante aberto todos os dias até às 22h


