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No dia 17 de julho, a CBS Previdência 
chegou aos 55 anos. Ao longo desse 
período, trabalhamos com dedicação 
para ajudar a transformar os sonhos 
e projetos dos nossos participantes 
em realidade e para tornar a vida de 
suas famílias ainda melhor.
Nossa maior conquista é quando é 
feita uma nova adesão e passamos a 
compartilhar e a investir, juntos, no 
presente e no planejamento para o 
futuro deste participante. O vínculo 
criado permanecerá por toda a vida e 
a confiança depositada na CBS é fun-
damental para superarmos os desafios 
que surgirão ao longo do caminho.
Fundada em 1960, a CBS Previdência 
é o quinto Fundo de Pensão mais anti-
go do Brasil. Atualmente, possui mais 
de 34 mil participantes e administra 
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
A entidade acumula um patrimônio 
de R$ 4,45 bilhões  e tem como patro-
cinadores a Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN) – patrocinador prin-
cipal –, a Congonhas Minérios S.A., a 
Nacional Minérios S.A. (Namisa) e a 
própria CBS Previdência.
Ao completar mais um aniversário, re-
forçamos nosso compromisso de ofe-
recer sempre os melhores serviços e 
opções para aqueles que são a razão da 
nossa existência. Confira a seguir depoi-
mentos de alguns dos nossos mais de 34 
mil participantes.
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“Iniciei minha trajetória na CSN em 2011 
como vendedor interno na Gerência de 
Vendas Varejo na Prada Distribuição em 
Mogi das Cruzes (SP). Após dois anos e 
meio, passei a atuar como Gestor de Contas 
na Gerência de Vendas Beneficiador, cargo 
que ocupei até março deste ano, quando 
passei a trabalhar na Gerência de Aços 
Longos da CSN. A partir dessa mudança, 
tive contato com o plano de benefícios 
oferecido pela CBS Previdência e logo fiz 
minha adesão. Apesar de estar na minha 
vida há pouco tempo, posso dizer que a 
CBS me trouxe uma segurança instantânea, 
pois sei que se trata de uma forma de fazer 
uma reserva justa e digna. Minha participa-
ção é descontada na fonte e recebo também 
a contribuição do patrocinador, por isso, 
tenho certeza que estou fazendo um óti-
mo negócio a longo prazo. Todos os meus 
planos para o futuro incluem diretamente 
conforto e tranquilidade, o que acredito que 
sejam objetivos comuns de quem se pla-
neja financeiramente.  A possibilidade de 
acumular capital para fazer investimentos, 
quitar um imóvel ou comprar outro é uma 
forma de melhorar nossa aposentadoria. 
Sou pai de um menino de 1 ano e meio e 
sei que a CBS pode, por exemplo, garantir 
os estudos do meu filho. Não consigo es-
pecificar agora para qual finalidade o meu 
capital da CBS será utilizado, porém, ele 
está nos meus planos para o futuro e tenho 
certeza que me trará ótimos benefícios”.  

Wilson Giner
Junior, 32 anos““ ““

a n i v e rs á r io
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a n i v e rs á r io

“Sempre soube como é importan-
te investir em uma previdência 
privada. Nosso país vive momen-
tos complicados em relação à 
aposentadoria, então considero 
fundamental possuir uma pre-
vidência complementar para ter 
uma renda financeira melhor no 
futuro. Fui transferido da Prada 
para a CSN como gestor de con-
tas em março deste ano e ime-
diatamente fiz minha adesão ao 
plano de benefícios oferecido. Já 
havia contribuído para planos de 
outras empresas ao longo da mi-
nha carreira e meu objetivo agora 
é ficar por um bom tempo traba-
lhando na CSN e fazendo minhas 
contribuições para a CBS. Dessa 
forma, tenho certeza que con-
seguirei ter uma renda melhor 
quando chegar o momento da 
aposentadoria e, assim, um futu-
ro mais tranquilo e confortável”.

João Alfredo S.
alvim, 54 anos““ ““ “ ““
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a n i v e rs á r io

“Trabalhei por 26 anos na CSN e 
tive uma trajetória ascendente e 
muito feliz. Comecei como au-
xiliar de escritório na Expansão 
da UPV, área na qual fui também 
secretária do Superintendente de 
Expansão-SE. Atuei ainda como 
secretária de diversos diretores 
e do presidente. Posteriormente, 
fui para a secretaria de Abaste-
cimento, na qual permaneci até 
a minha aposentadoria. A CBS 
Previdência sempre foi uma par-
ceira muito importante na mi-
nha vida e acho que na de todos 
os seus associados, principal-
mente nesse momento de crise. 
Hoje, meus planos para o futuro 
tomaram dimensões menores, 
pois a política econômica para 
os aposentados não nos permite 
mais planejar nada de grandioso. 
Porém, cada vez mais, agradeço 
por ter tido a chance de me as-
sociar a essa grande e pungente 
CBS, que sempre soube admi-
nistrar os nossos interesses da 
melhor forma possível”.

““ ““
marilene moreira
salim, 67 anos



““ ““
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a n i v e rs á r io

“Entrei na CSN em abril de 1980 
como treinado eletricista no quadro 
chamado QTE, Quadro de Treina-
mento e Expansão, e logo fiz minha 
adesão à CBS Previdência. Algum 
tempo depois passei a ser Técnico 
de Manutenção Eletrônica do STQ, 
função na qual permaneci por 5 anos. 
Durante este período aprendi muito 
e conheci diversas pessoas que servi-
ram de exemplo para que eu pudes-
se seguir minha carreira. Em 1985, 
cursando faculdade de Engenharia, 
passei a trabalhar na Engenharia DTL. 
Posteriormente, passei pelas funções 
de Engenheiro de manutenção Pleno, 
Sênior, Especialista, coordenador de 
desenvolvimento e coordenador de 
projetos da GEE. Ao longo desses anos 
de trabalho, pude aprimorar bastante 
meus conhecimentos e desenvolver 
diversos projetos, inclusive patente, 
entre eles um dispositivo para me-
didas eletromagnéticas “SST” Single 
Sheet Tester, Tese de Mestrado, que foi 
apresentado em congresso internacio-
nal em 2013. Me doei à CSN ao longo 
desses anos e agradeço a todos que 
confiaram no meu trabalho. Pretendo 
ficar uns bons anos ainda na CSN, 
mas sei que, no momento em que me 
aposentar, poderei contar com a CBS 
para me proporcionar segurança e 
tranquilidade nessa nova fase”.

““ ““
Wagner silva
marinho, 55 anos
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“Comecei minha trajetória no grupo CSN 
em dezembro de 1986 na antiga PUV 
(Prefeitura da Usina) e, dois anos depois, 
ingressei na também antiga FEM (Fá-
brica de Estruturas Metálicas). Em 1991, 
participei de um recrutamento interno e 
fui classificada para a vaga de arquivista 
técnico e participei da implantação da 
certificação da FEM nas normas ISO 9000 
e 9001. Posteriormente, me tornei colabo-
radora da CBS Previdência, onde passei 
pela área administrativa, de atendimen-
to ao cliente e de seguridade. Em 2009, 
retornei para a CSN na GAL/LQ (linha 
quente), na qual pretendo permanecer 
até me aposentar. A CBS Previdência tem 
uma grande importância na minha vida, 
afinal, a Previdência Social já não supre 
mais a necessidade dos aposentados. Esse 
benefício proporcionado pela CSN per-
mite que os seus colaboradores possam 
gerar recursos e planejar de forma mais 
tranquila a sua aposentadoria ou realizar 
algum projeto que seria impossível sem 
essa “poupança”. A CBS é um fundo de 
pensão sólido e de credibilidade. Quan-
do me aposentar, pretendo me dedicar a 
um negócio próprio na área de marke-
ting e eventos, área que estudei e me 
especializei, e, certamente, a CBS Previ-
dência será fundamental para me ajudar 
a realizar este sonho”.

a n i v e rs á r io

““ ““
Luciana barboza
seabra, 48 anos



““ ““
***

{ CBS em foco  |    }10

“Fui colaborador da CSN por 33 anos 
e ainda trabalhei como terceiro na 
companhia por mais 4,5 anos. Atuei 
como técnico na área de automação 
industrial até 1987 e, posteriormente, 
como engenheiro, sendo responsável 
pela implantação de projetos de refor-
mas e grandes projetos como copar-
ticipante nos departamentos de enge-
nharia. Ao longo desses anos, cito dois 
trabalhos que marcaram minha carrei-
ra: a reforma do alto forno 3 após o in-
cêndio em 1986 e o projeto básico de 
expansão da mina de Casa de Pedra. 
Além disso, tenho orgulho de ter par-
ticipado da implantação da Usina de 
Longos, na qual permaneci até maio 
de 2014, quando me aposentei. A CBS 
Previdência tem tido importância vital 
na minha vida nessa nova fase, pois 
me garante uma renda familiar maior. 
Dessa forma, consigo manter um 
padrão de vida parecido com o que 
tinha quando trabalhava na CSN. Para 
o futuro, pretendo continuar vivendo 
bem e administrando de forma con-
trolada, mas com boas perspectivas, 
a renda que recebo. Além disso, espe-
ro ter saúde para até trabalhar, caso 
apareça um serviço dentro das minhas 
condições técnicas e físicas, que ainda 
estão quase 100%”.

““ ““
fRANCISCO DE ASSIS
RABELO, 62 anos

a n i v e rs á r io



***

{ CBS em foco  |    }11

““ ““
josé flaviano
costa, 46 anos

“Iniciei as atividades na CSN em 
1989 como estagiário na área de 
manutenção de beneficiamento de 
minério. No mesmo ano, passei 
para o quadro da CSN e já exerci 
atividades na área de manutenção, 
fiscal, tributário, custo, orçamen-
to, contratos, contas a pagar, fatu-
ramento, entre outras. Atualmen-
te, sou Coordenador Financeiro 
em Casa de Pedra. A CBS Previ-
dência faz parte da minha trajetó-
ria na CSN desde o início, quando 
foi apresentada como a “caixinha 
dos empregados da CSN”. Ao lon-
go do tempo, a entidade demons-
trou ser um dos fundos de pensão 
mais sólidos e antigos do Brasil, 
administrando os ativos e inves-
timentos de forma segura e bus-
cando garantir a manutenção e a 
satisfação dos seus participantes”.

a n i v e rs á r io
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Todo mundo gosta de con-
sumir, seja um passeio com 
os filhos, uma viagem ou 
uma ida ao shopping. Po-
rém, é preciso tomar muito 
cuidado com as compras 
por impulso, principalmente 
se as suas contas não es-
tiverem equilibradas. Nes-
tes casos, é preciso cortar 
tudo que não seja essencial 
(como roupas, brinquedo, 
carro novo) e concentrar o 
orçamento no que realmente 
é necessário, como alimen-
tação, gastos com moradia 
(aluguel, IPTU, contas de 
água e luz), plano de saúde, 
entre outros.

Segundo pesquisas realiza-
das pelo SPC Brasil, quase 
metade dos brasileiros que 
estão devendo admite que 
poderia ter evitado algumas 
compras. Além disso, 66% 
dessas pessoas acreditam 
que a compra realizada não 
era necessária. Portanto: 
sempre reflita para avaliar 
se aquele gasto é mesmo 
necessário e evite comprar 
por impulso.

Não se deve deixar de viver 
o lado bom da vida, mas, 
para sair do sufoco, é funda-
mental aprender a se organi-
zar. Afinal, não basta quitar 
as dívidas; para viver com 
mais tranquilidade, é preciso 
não fazer novas no futuro.

Prioridades X consumo supérfluo: 
entenda a diferença 

e d u caç ão  f i n a n c e i r a

Atitudes práticas

Para onde está indo meu dinheiro?
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Para isso, é essencial a mu-
dança do comportamento em 
relação à sua recuperação 
financeira. Reveja alguns 
hábitos na sua rotina e pen-
se duas vezes sempre que 
sentir vontade de adquirir 
alguma coisa “extra”.

Se você precisa trocar de 
óculos porque seu grau mu-
dou, isso é um gasto essen-
cial. Já se você quer comprar 
óculos novos só para ficar 
na moda, isso é supérfluo. 
Um tênis novo, por exemplo, 
pode parecer essencial para 
um adolescente, assim como 
uma geladeira maior para 
uma dona de casa ou um 
carro novo para o marido. 
Porém, é importante ficar 
atento para que as compras 
supérfluas não resultem em 
descontrole financeiro.

Pesquisas do SPC Brasil 
indicam que fatores externos 
como apelos da propaganda, 
influência de amigos e pa-
rentes e a força das marcas 
são fortes impulsionadores 
do consumo excessivo.

Porém, é possível resistir à tentação, principalmente se você já está endividado. Uma boa alternativa é buscar pro-
dutos mais baratos e que caibam no seu bolso. Além disso, procure definir quais são suas prioridades, de que for-
ma você vai gastar e quanto tem disponível.
Com planejamento, é possível fazer o que se gosta, sem desequilibrar as contas. Reserve também todo mês um 
dinheirinho para gastar com o que é importante para você, porém, sem comprometer as despesas fixas do mês.

e d u caç ão  f i n a n c e i r a

Fatores que
levam aos sonhos
de consumo

inadimplentes

h

Com informações do portal Meu Bolso Feliz.
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C B S  P E RTO  D E  VO C Ê

E
ntre os meses de junho e 
agosto, a CBS Previdência 
realizou diversas ações 
por meio do CBS Perto 
de Você, seu programa de 

educação previdenciária e financei-
ra. Sempre com o objetivo de com-
partilhar informações e auxiliar as 
pessoas a tomar suas decisões com 
mais consciência e segurança, foram 
realizados encontros em Arcos, Con-
gonhas, São Paulo, Criciúma, Içara, 
Siderópolis e Capivari de Baixo. 
Confira mais detalhes a seguir. >> 

programa
de educação
previdenciária
e financeira
INTENSIFICA 
suas ações
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c b s  p e rto  d e  vo c ê
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Entre os dias 23 e 25 de junho, a CBS 
Previdência esteve presente nas cidades 
de Criciúma, Içara, Siderópolis e Capi-
vari de Baixo, em Santa Catarina. 
Ao longo desse período, foram realiza-
dos encontros na Associação dos Tra-
balhadores Aposentados, Pensionistas 
e Idosos de Criciúma, na Associação de 
Aposentados e Pensionistas de Içara, na 
Associação de Aposentados e Pensionis-
tas da Previdência Social de Siderópolis 
e na Associação dos Aposentados e Pen-
sionistas da CBS de Capivari de Baixo.
O objetivo da ação foi apresentar para 
os assistidos da CBS Previdência os 
projetos que estão sendo colocados em 
prática e tirar as principais dúvidas. 
Entre os assuntos abordados estavam o 
lançamento do novo site e Minha Conta 
da CBS, benefícios oferecidos, contra-
cheque, seguro de vida, formas de re-
lacionamento com a entidade, situação 
patrimonial dos planos de benefícios, 
entre outros.

Proximidade com
os participantes

Os dirigentes das associações fizeram 
parte dos encontros e receberam o 
maior número de informações possíveis 
para que também tenham condições de 
ajudar a esclarecer as questões dos apo-
sentados e pensionistas da região sem-
pre que necessário.

Presença em Santa Catarina
CBS Previdência realiza encontros em associações
para tirar dúvidas e apresentar novos projetos

C B S  P E RTO  D E  VO C Ê

Criciúma

Capivari de Baixo

Siderópolis
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Com o intuito de proporcionar novas 
atividades e conhecimentos, a Asso-
ciação de Aposentados e Pensionistas 
de Içara está desenvolvendo um curso 
de computação para idosos.
 
Ainda em fase de implantação, o pro-
jeto tem contado com parcerias para 
ser colocado em prática. Uma dessas 
parceiras é a UNESC - Universidade 
do Extremo Sul Catarinense, localizada 
em Criciúma, que fez a doação de 20 
máquinas para as aulas. No caso dos 
professores, a parceria deve ser fecha-
da também com a UNESC ou com a 
prefeitura de Içara. 

A ideia é que sejam montadas duas tur-
mas de cada vez, com aulas gratuitas 
e realizadas nos períodos da manhã e 
da tarde. “Nosso objetivo é tirar o idoso 
de casa e fazer com que ele se sinta 
útil ao país e à sociedade brasileira”, 
afirma Antônio Novelli, presidente da 
Associação de Aposentados e Pensio-
nistas de Içara.

Além do curso de computação, a as-
sociação tem outros dois projetos em 
andamento. Um deles, que está sen-
do elaborado em parceria com o go-
verno do estado de Santa Catarina, 
é a criação de uma academia para 
idosos, que será montada na própria 
sede da associação. O segundo, ain-
da em análise pela prefeitura de Içara, 
prevê a criação de uma creche para 
idosos, onde seja possível passar o 
dia, se alimentar e praticar diversas 
atividades em grupo enquanto os fa-
miliares saem para trabalhar.

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

..............................................
VAlORIzAçãO

 DO IDOSO

C B S  P E RTO  D E  VO C Ê

Içara
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Foi realizado em Arcos (MG) um encontro 
com o tema educação financeira para os alu-
nos do projeto Capacitar, oferecido pela CSN, 
e dos cursos técnicos do Senai. A ação foi 
desenvolvida a partir de um pedido da área 
de Recursos Humanos da CSN e contou com 
a participação de cerca de 120 jovens entre 18 
e 25 anos.
Ministrada por Marcelo Rodrigues Vieira, 
supervisor de Relacionamento da CBS Pre-
vidência, a palestra incentivou de forma bem 
humorada os alunos a refletirem sobre as-
suntos como a importância de poupar desde 
cedo, orçamento familiar, endividamento e 
facilidades para obtenção de crédito, além 
de compartilhar dicas sobre como utilizar o 
cartão de crédito da melhor forma.
Para Marcelo, esse tipo de encontro tem 

como principal objetivo mostrar os cuidados 
e as armadilhas do consumismo. “É impor-
tante que a pessoa possa usar os seus recursos 
financeiros de forma consciente e, para isso, 
torna-se fundamental entender que gastos em 
demasia e muitas vezes desnecessários podem 
se transformar em um grande problema”.
Realizada na sede do Senai no dia 29 de 
julho, a palestra teve duração de aproxima-
damente 1h20.

Consciência
financeira

Com o objetivo de incentivar a reflexão e 
o planejamento financeiro, foi realizada no 
dia 11 de agosto uma palestra com o tema 
educação financeira na Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de Congonhas 
e Região – ASAPEC em Congonhas (MG).
O encontro aconteceu na sede da associa-
ção e contou com a presença de mais de 70 
participantes. Com duração de pouco mais 
de uma hora, a palestra abordou temas 
como planejamento financeiro, aposenta-
doria, crédito consignado, inadimplência, 
trabalho na terceira idade, consumo cons-
ciente, dicas, entre outros.

Reflexão e
planejamento

C B S  P E RTO  D E  VO C Ê
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Para Carlos Afonso Magalhães, presi-
dente da ASAPEC e membro do Conselho 
Deliberativo da CBS, iniciativas como 
essa são importantes para que as pessoas 
revejam seus hábitos e aprendam a lidar 
melhor com o dinheiro. “A maioria dos 
nossos aposentados têm poucos recur-
sos financeiros e esse tipo de encontro é 
fundamental para dar dicas e orientações. 
Nossa parceria com a CBS começou há 
muitos anos e todas as vezes que realiza-
mos palestras sobre educação financeira 
recebemos retornos positivos dos partici-
pantes, que passam a perceber que peque-
nas ações ou mudanças no dia a dia fazem 
a diferença na hora de fechar as contas”.

Carlos Afonso completa afirmando que 
nesse tipo de encontro também é essen-
cial usar uma linguagem clara e de fácil 
compreensão. 

C B S  P E RTO  D E  VO C Ê

A palestra teve o objetivo de mostrar
como pequenas ações ou mudanças
fazem diferença no dia a dia

É preciso falar de modo que as pes-

soas entendam a mensagem, senão 

o esforço não dá resultado. Os profis-

sionais da CBS sempre fizeram isso 

muito bem e espero que possamos 

agendar mais palestras no futuro”. 

”
”
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No dia 24 de julho, foi realizada 
em São Paulo uma palestra sobre 
educação financeira para os cola-
boradores da Fundação CSN. O 
encontro, que durou um pouco 
mais de uma hora, contou com a 
presença de 15 participantes.
Entre os temas abordados esta-
vam consumo consciente, qua-
lidade de vida, independência 
financeira, controle orçamentário, 
dicas para economia doméstica, 
inadimplência, entre outros.
Para Jocelaine Gonçalves Mo-
reira, colaboradora da Funda-
ção CSN, a palestra serviu para 
relembrar o que todo mundo já 
sabe, mas acaba esquecendo de 
praticar no dia a dia. “As pessoas 
têm consciência que ligar o ferro 
a toda hora, abrir a geladeira e 
ficar pensando ou utilizar a má-
quina de lavar roupa sem estar 
cheia são atitudes que acabam 
resultando em desperdício de 
energia e dinheiro. Porém, muitas 
vezes fazemos isso sem perceber 
e é importante participarmos de 
encontros como este para relem-
brar que precisamos prestar mais 
atenção nas nossas ações”.
Jocelaine completa afirmando 
que sempre teve o hábito de pes-
quisar bastante antes de realizar 
qualquer compra e que isso é 
um dos pontos importantes para 
evitar o descontrole financeiro. 

A palestra sobre educação finan-
ceira foi mais uma das ações rea-
lizadas pela CBS em parceria com 
a Fundação CSN e o retorno dos 
participantes foi muito bom.  De 
acordo com a pesquisa de satisfação 
realizada após o encontro, entre os 
presentes, 89% avaliou o tema abor-
dado como “ótimo” e 100% afirmou 
que vai aplicar na sua vida os con-
ceitos aprendidos.

Mais consciência
e menos desperdício

“Sempre penso se realmente preci-
so daquele produto antes de adquirir. 
Se chegar a conclusão que sim, faço 
diversas pesquisas de preço e espero o 
melhor momento para comprar. Incentivo 
meu marido a fazer a mesma coisa e já 
estamos incentivando nosso filho de 1 
ano e meio desde agora a apagar a luz 
quando saímos de um cômodo. Para ele 
ainda é diversão, mas esperamos que 
vire um hábito”, finaliza.

C B S  P E RTO  D E  VO C Ê

”
”
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A educação financeira é funda-
mental e deve estar presente na 
vida de todos desde cedo, pois 
proporciona mais liberdade e auto-
nomia na hora de tomar decisões. 
Buscando incentivar a reflexão dos 
jovens, a CBS realizou em 11 de 
agosto duas palestras com foco em 
educação financeira para os alunos 
do Centro de Educação Tecnológi-
ca – CET, em Congonhas (MG).
Com duração de aproximadamente 
1h30 cada, os dois encontros con-
taram, no total, com a participação 
de quase 200 jovens, com idades 
entre 13 e 25 anos.
Entre os temas abordados esta-
vam orçamento familiar, consumo 
consciente, inadimplência, a im-
portância de poupar e previdên-
cia social, além de dicas sobre as 
vantagens e os perigos do cartão de 
crédito e do empréstimo pessoal.
Confira depoimentos de quem 
participou >> 
 

Incentivo
à reflexão

“A palestra foi muito interessante e providencial, pois 
foi um momento para refletirmos sobre nossa postura 
frente ao consumismo desenfreado e uma oportuni-
dade de aprender bastante sobre algumas dicas sim-
ples, porém, eficazes para alcançarmos um controle 
financeiro equilibrado, evitando aquisições desneces-
sárias e, consequentemente, o endividamento perma-
nente. Neste contexto, aprendemos como pequenas 
atitudes e cuidados simples podem fazer uma grande 
diferença em nosso bolso no final do mês. Pretendo 
seguir todas as orientações e cuidados elencados 
pelo palestrante, colocando em prática rapidamente, 
pois desejo ver os resultados desta nova postura em 
minha vida financeira o mais breve possível”.

Matheus Vinicius Marques Silva Gomes, 
aluno Jovem aprendiz.”

“A palestra teve o intuito de nos auxiliar a aprender 
como administrar a nossa renda, mesmo sendo 
dependentes de nossos pais. É muito importan-
te abordar o tema educação financeira, pois nós, 
adolescentes, não temos o controle adequado e a 
experiência suficiente para decidir o destino que nos-
so dinheiro deve seguir. Durante a palestra, observei 
que o palestrante quis nos passar uma mensa-
gem de extrema importância, dizendo que muitas 
vezes nós tentamos demonstrar o que não somos 
e compramos o que não temos condições. Além 
disso, o palestrante concluiu dizendo que com uma 
boa administração da nossa renda teremos sempre 
tranquilidade quando precisarmos do dinheiro. Esse 
encontro foi muito importante para conscientizar os 
adolescentes sobre como administrar corretamente 
a sua renda e não se endividar nunca, caindo nas 
armadilhas do consumo excessivo”.

Gabriella Lourenço Castro, 
aluna do 9º ano do Ensino Fundamental II”

C B S  P E RTO  D E  VO C Ê

Educação Financeira desde cedo
Encontro buscou incentivar nos jovens a reflexão 
e proporcionar mais autonomia na hora de tomar decisões.



VOCÊ JÁ SABE QUANTO FALTA PARA ATINGIR O LIMITE DE

DEDUÇÃO DE RENDIMENTOS PARA IMPOSTO DE RENDA

RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES EFETUADAS PARA O SEU

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR?

outset nov dez

NÃO ESPERE DEZEMBRO CHEGAR 

PARA EFETUAR SUA CONTRIBUIÇÃO 

VOLUNTÁRIA OU ESPORÁDICA

Rendimento total até dezembro2 >> R$ 39.000,00 

(R$ 36.000,00 total salário anual + R$ 3.000,00 PLR)

Total de contribuições permitido pela legislação

para dedução de IR2: 12% >> R$ 4.680,00

Pagamento de contribuições até dezembro3 >> R$ 1.800,00

Valor de contribuição que falta para atingir o limite de dedução 
de IR permitido pela legislação >> R$ 2.880,00

Rendimento total até dezembro2 >> R$ 39.000,00
(R$ 36.000,00 total salário anual + R$ 3.000,00 PLR)

Total de contribuições permitido pela legislação

para dedução de IR2: 12% >> R$ 4.680,00

Pagamento de contribuições até dezembro4 >> R$ 1.950,00

Valor de contribuição que falta para atingir o limite de dedução 
de IR permitido pela legislação >> R$ 2.730,00

Faça seu cálculo no Simulador de Imposto de Renda disponível em nosso site: www.cbsprev.com.br

João, um participante fictício, tem um salário mensal1 

no valor de R$ 3.000,00 e efetua somente a contri-
buição básica de 5% para seu plano de benefícios. 
Veja o cálculo que ele fez:

Paulo, outro participante fictício, tem um salário
mensal1 no valor de R$ 3.000,00 e efetua a contri-
buição básica de 5% sobre o seu salário e também 
sobre a sua PLR para o seu plano de benefícios. 
Veja o cálculo que ele fez:

1 Considera apenas o salário-base.  |  2 Não estão computados neste valor férias e 13º salário.  |  3 Considera apenas as contribuições básicas.  |  4 Considera as contribuições básicas e PLR. 
 *Os cálculos deste anúncio são meramente ilustrativos e baseados na legislação em vigor, não gerando qualquer direito ou expectativa aos participantes.   |   * Consulte o Regulamento do seu Plano de Benefícios.

Agora que ambos identificaram que ainda têm margem para obter uma maior dedução de Imposto de Renda, re-

solveram distribuir o valor que falta em contribuições voluntárias e esporádicas até dezembro e, assim, desfrutar 

integralmente desta vantagem fiscal, sendo que, no caso do Paulo, será necessário fazer um desembolso menor. 

Se você ainda não contribui sobre o valor da sua PLR, faça como Paulo e inclua essa contribuição no seu plane-

jamento tributário do próximo ano. Dessa forma, você obterá mais vantagem fiscal nas suas declarações anuais 

de Imposto de Renda. 

É uma maneira 
de aumentar o 
valor de seu FGB 
e ajuda a atingir o 
limite máximo da 
vantagem fiscal em 
suas declarações 
anuais de Imposto 
de Renda.

Faça seu cálculo
e solicite em nosso 
atendimento sua 
opção de contri-
buição voluntária 
ou esporádica. Se 
você ainda não 
contribui sobre a 
PLR, lembre-se 
também de solicitar 
esta opção. 

Investimos seu presente
       Projetamos seu futuro

Central de Atendimento Telefônico: 08000 26 81 81 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h)
E-mail: cbsatendimento@cbsprev.com.br  |  Correio eletrônico (Outlook): CBS ATENDIMENTO
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Faça seu cálculo no Simulador de Imposto de Renda disponível em nosso site: www.cbsprev.com.br

Investimos seu presente
       Projetamos seu futuro

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

Olá, pessoal! Nesta coluna apresentaremos uma 
série de matérias ligadas ao tema “Investimen-
tos”. Buscaremos, por meio de uma linguagem 
simples e acessível a todos, abordar assuntos que 
despertem o interesse de vocês pelas finanças. 
Então, sintam-se à vontade para enviar-nos 
sugestões de pauta, ok? Fiquei me perguntando 
por onde começaríamos... E cheguei a conclusão 
que de nada adianta sabermos tudo de Inves-
timentos se não começarmos pelo principal: a 
importância do hábito de poupar em nossa vida. 
Mas, afinal, por que poupar é importante?

Poupar é importante para que possamos man-
ter nossa qualidade de vida no futuro uma vez 
que existem muitas incertezas quanto à ma-
nutenção da nossa renda. Quando poupamos 
trocamos o consumo presente pelo consumo 
futuro. O hábito da poupança nos ajudará a 
realizar nossos sonhos e a nos programar para 
nossa aposentadoria.

Mas, existiria diferença entre poupar e investir?
Sim. Poupar é gastar menos do que se ganha. 
Adotando a prática de um consumo mais cons-
ciente conseguimos reservar uma parte do nos-
so salário para a poupança. Porém, como estare-
mos trocando consumo presente pelo consumo 
futuro torna-se importante investir este dinheiro 
para que possamos obter uma remuneração 
sobre ele mantendo ou até mesmo aumentando 
nosso poder de compra lá na frente. A caderneta 
de poupança, por exemplo, é o investimento 
mais comum na sociedade brasileira.

E o que precisaríamos saber sobre os investimentos?
Primeiramente precisamos entender as três 
características básicas de qualquer investimen-
to: liquidez, risco e rentabilidade.
Liquidez refere-se à possibilidade do in-
vestimento ser transformado em dinheiro 
a qualquer momento. Para ficar mais fácil, 
vamos imaginar que toda nossa poupança 
estivesse investida em um imóvel, será que 
conseguiríamos vender este imóvel imediata-

mente e transformá-lo em dinheiro? Isso, com 
certeza, não seria possível devido à uma série 
de dificuldades, inclusive, burocráticas. Então, 
chamamos os imóveis de ativos ilíquidos.
Risco, por sua vez, refere-se à probabilidade 
de ocorrência de perdas ao longo do período 
do investimento. É muito importante enten-
dermos que todos os investimentos estão 
sujeitos a algum tipo de risco. Pode ser o risco 
associado ao preço do ativo, que no economês 
chamamos de Risco de Mercado, como por 
exemplo, o risco de comprar um imóvel por 
R$ 500.000 e vendê-lo a um preço menor. Pode 
ser também o risco associado à falência da 
contraparte, que no economês chamamos de 
Risco de Crédito, como por exemplo, o risco de 
perder o dinheiro aplicado em uma caderneta 
de poupança caso o banco onde você tenha o 
dinheiro aplicado declare falência. No Brasil, 
o Fundo Garantidor de Crédito garante até R$ 
250.000 aplicados na caderneta de poupança. 
Este fundo também garante outros tipos de 
investimentos caso haja falência do banco, 
como CDB, Letra Financeira, Letra de Crédito 
Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito Agrícola 
(LCA). Mas, atenção, a garantia não é mais por 
CPF (no caso das contas conjuntas, a garantia é 
por conta) e por modalidade de investimento, a 
garantia é apenas por banco.
Já a rentabilidade refere-se ao retorno obtido 
com o investimento. Quando pensamos em 
rentabilidade, devemos nos preocupar em 
obter retornos acima da inflação para que 
possamos manter nosso poder de compra no 
futuro. A expectativa da rentabilidade pode se 
concretizar ou não e quanto mais expectativa 
de retorno tiver um investimento maior será 
o seu risco associado. Então, antes de investir 
desconfie de promessas de rentabilidade muito 
acima do mercado.

Mas, afinal, como escolhemos um investimento?
Na verdade, ao optar por um investimento, 
precisamos fazer algumas escolhas. Neste 
momento três perguntinhas básicas são muito 

importantes: Que tipo de risco estou disposto a 
correr? Por quanto tempo poderei deixar meus 
recursos investidos? Quanto quero obter de 
rentabilidade no meu investimento? Qualquer 
modificação nessas três premissas básicas mu-
dará completamente a característica da nossa 
carteira de investimentos.

Existem diversas modalidades de investimen-
tos disponíveis no mercado brasileiro, mas 
vamos falando sobre elas aos poucos. Nesse 
momento, o mais importante é que tenhamos 
absorvido os seguintes conceitos:

aTenha o hábito de poupar. Manter uma 
reserva financeira é importante para manter 
maior tranquilidade no futuro.

aLembre-se que um investimento nunca terá 
as três características maximizadas ao mesmo 
tempo, então, identifique qual característica é 
mais importante para você e a priorize em seus 
investimentos, sendo elas: liquidez, seguran-
ça ou rentabilidade. Lembrando que, quanto 
maior for a expectativa de retorno de um 
investimento, maior será seu risco associado.

aProcure saber se a rentabilidade dos seus in-
vestimentos está superando a inflação para que 
seu poder de compra seja mantido no futuro.

aInvista regularmente e procure diversificar 
seus investimentos. Por exemplo, você pode ter 
investimentos de curto-prazo que priorizem a 
sua necessidade de liquidez e investimentos de 
longo prazo que lhe tragam maior expectativa 
de rentabilidade.

aSe o seu objetivo é de longo prazo não se 
deixe aterrorizar pelos movimentos de cur-
to-prazo e mantenha o foco na sua estratégia 
inicial. Mas desista do investimento se você 
acreditar que a contraparte está perdendo a ca-
pacidade de honrar o pagamento. Fique atento.
Até a próxima! Abraços.

Flávia Dias, Gerente 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. Membro da Comissão Técnica Nacional de Investimentos da ABRAPP. Possui experiência 
de 12 anos no mercado financeiro tendo sido responsável pela gestão de fundos de investimentos nas áreas de Renda Fixa, 
Multimercado e Offshore na maior gestora de recursos na América latina ligada ao Banco do Brasil.

 { Gerente de Investimentos da CBS Previdência }

Se o seu objetivo é de longo prazo não
se deixe aterrorizar pelos movimentos
de curto-prazo e mantenha o foco
na sua estratégia inicial.

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

Por Flávia Dias

Poupança
e investimento}

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

Fontes: Banco Central do Brasil – Caderno de Educação Financeira – Gestão de Finanças Pessoais (2013); Fundo Garantidor de Crédito (http://www.fgc.org.br/?conteudo=1&ci_menu=59).

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

RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENTABILIDADE DOS RECURSOS
GARANTIDORES PREVIDENCIÁRIOS
Acumulado 2015*

11,72%

9,31%

-14,14%

7,53%

GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO
DA CARTEIRA DOS PLANOS
Em milhões de R$ / julho 2015

Plano Suplementação
da Média Salarial

3,83
69,20 26,291%
4% 1%

1.765,06
94%

Plano 35% da Média Salarial

351,11
93%

15,01 7,151%
4% 2%

1,56

Plano Milênio

70,08
82,17 62,843%
4% 3%

1.907,48
90%

DESEMPENHO
DOS INVESTIMENTOS

O histórico da Meta Atuarial dos planos 35% e Suplementação informado em edições anteriores sofreu alteração visando refletir a Meta Atuarial de INPC+3,5% a.a., retroativa ao Exercício de 2012, 
conforme Premissa Atuarial aprovada pelo Conselho Deliberativo da Entidade, registrada em Ata nº 284 de novembro/2013 com o objetivo de atender ao Ofício 5020/CGAT/DITEC/PREVIC de 2013.

RENTABILIDADE ACUMULADA DOS PLANOS
* A rentabilidade acumulada contempla os meses de janeiro a julho.
** Rentabilidade líquida.
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RENTABILIDADE DOS RECURSOS
GARANTIDORES PREVIDENCIÁRIOS

DESEMPENHO
DOS INVESTIMENTOS

i n v e st i m e n to S

A situação econômica na Europa 

segue desafiadora frente à necessi-

dade dos países-membros reduzi-

rem seu nível de endividamento. A 

Grécia segue sendo o país que traz 

maior apreensão ao bloco, porém, 

o último acordo firmado trouxe fô-

lego para a permanência do país na 

Zona do Euro.

A China trouxe muita incerteza 

para a economia global. Especia-

listas alertam para a presença de 

bolha tanto no mercado acionário 

como no mercado imobiliário. Ao 

longo dos meses, o governo chinês 

adotou medidas para injetar liqui-

dez nos mercados tentando, em vão, 

evitar quedas acentuadas nos preços 

dos ativos de risco diante de dados 

que mostram o enfraquecimento da 

economia chinesa. Diante deste re-

ceio, o preço das commodities tam-

bém seguiu pressionado no mercado 

internacional, causando impacto nas 

exportações de vários países, inclusi-

ve do Brasil, que é um grande expor-

tador de matérias-primas. 

Nos EUA, o FED (Banco Central Ame-

ricano) segue monitorando o compor-

tamento da economia local, que vem 

mostrando tração através da recupera-

ção do mercado de trabalho e do con-

sumo das famílias para, assim, poder 

estabelecer o próximo movimento de 

política monetária. Com o núcleo da 

inflação abaixo dos 2% a.a. e o receio 

quanto ao impacto negativo a ser ge-

rado pela desaceleração da China na 

economia internacional, ainda restam 

dúvidas sobre quando irá ocorrer o 

aumento dos juros americanos e qual 

será sua intensidade.  

No Brasil, a tensão no cenário polí-

tico gerou muitas incertezas para os 

desdobramentos da política econô-

mica. Em meio a isso, o governo fe-

deral anunciou a revisão, para baixo, 

da meta fiscal de 2015, 2016 e 2017. 

Com a inflação ainda muito acima 

do teto da meta (6,5% a.a.), o Banco 

Central elevou a taxa básica de juros 

(Selic) para 14,25% a.a., sinalizando 

que deve permanecer neste patamar 

ainda por algum tempo.

A operação Lava-Jato, ora em curso, 

revelou o envolvimento de muitos 

políticos influentes com o esquema de 

corrupção na Petrobras, inclusive o pre-

sidente da câmara dos deputados, Edu-

ardo Cunha, que recentemente rompeu 

oficialmente com o governo federal, 

piorando ainda mais a já combalida re-

lação entre Executivo e Legislativo.

O vice-presidente, Michel Temer, que 

era responsável pela articulação políti-

ca do governo, também deixou o pos-

to, que foi assumido pelo ministro da 

Aviação Civil, Eliseu Padilha. Este, por 

sua vez, já anunciou que não deve per-

manecer por muito tempo no cargo. 

Os dados econômicos mostram for-

te retração do setor produtivo e de 

serviços, refletindo no mercado de 

trabalho. Segundo o IBGE, a taxa de 

desemprego brasileira chegou a 8,3% 

da população economicamente ativa. 

Nos últimos meses o setor produtivo, 

principalmente montadoras de auto-

móveis, tiveram suas linhas de pro-

dução paradas, deram férias coletivas 

para os funcionários e cortaram mui-

tos postos de trabalho. 

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional
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m i n h a  c o n ta

CBS Previdência
realiza plantão

em itaguaí 
No dia 30 de julho, a equipe de atendimento da CBS Previdência esteve presente no 
Porto de Itaguaí (RJ). O objetivo da visita foi realizar um plantão para entrega de kits 
de acesso ao Minha Conta aos participantes da região que ainda não conseguiam 
visualizar suas informações pessoais por meio do canal. >>
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m i n h a  c o n ta

A ação foi programada 
a partir da identificação 
da necessidade de levar 
mais essa forma de rela-
cionamento aos partici-
pantes daquela localida-
de, pois, mesmo a CBS 
estando presente cerca 
de três vezes por mês em 
áreas administrativas, 
não era possível atingir 
todos os colaboradores, 
seja pela dificuldade 
de locomoção ou pela 
existência de diferentes 
turnos de trabalho.
O plantão teve duração 
de 5 horas e 40% dos kits 
levados foram entregues. 
Cada um deles continha 
uma carta com o login 
e a senha para acesso ao 
Minha Conta. No caso 
dos participantes do Pla-
no Milênio, foram entre-
gues também os cartões 
de Tabela de Senhas para 
contratação de emprésti-
mos por meio do canal. 
Além da entrega dos 
kits, o plantão possibili-
tou que os participantes 
tirassem dúvidas sobre 
os benefícios oferecidos 
pelos planos da entidade.
Eduardo Rosas, gerente 
de Recursos Humanos da 
CSN, ressalta a relevân-
cia da ação.

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

Para os nossos colaboradores isso repre-

senta um reconhecimento da sua importância 

no grupo CSN, uma vez que nos encontramos 

localizados remotamente. Agradeço muito a 

visita da CBS ao Porto de Itaguaí.

“
”

Plantão da CBS teve duração 
de 5 horas e 40% dos kits 
levados foram entregues
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m i n h a  c o n ta

O Minha Conta está disponível no site da 

CBS Previdência e, para acessá-lo, basta 

digitar o CPF e a senha. Por meio do ca-

nal é possível consultar informações como 

valor da contribuição no mês, contribuições 

acumuladas e gráfico com a evolução do 

saldo na entidade.

Os participantes que ainda não tem acesso 

ou esqueceram a senha, mas possuem en-

dereço eletrônico no Outlook, devem entrar 

no site da CBS (www.cbsprev.com.br) e clicar 

no item “Esqueci minha senha”, localizado no 

canto superior direito da tela. Dessa forma, 

uma nova senha será gerada e encaminha-

da para o e-mail.

Já os participantes que não possuem en-

dereço eletrônico no Outlook devem entrar 

em contato com a entidade por um dos ca-

nais de relacionamento disponíveis e soli-

citar a nova senha de acesso.

Ainda não tem acesso
ao Minha Conta?

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

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

Para Silvânia Vieira Penido, administradora da 
filial de Volta Redonda, foi uma grata surpresa 
participar do plantão de entrega dos kits de aces-
so ao Minha Conta aos participantes de Itaguaí. 
“A adesão foi muito elevada, bem acima das 
nossas expectativas. Entregamos cerca de 350 
kits, o que é muito importante, pois esses parti-
cipantes terão acesso ao novo Autoatendimento 
da CBS, onde poderão, por exemplo, consultar 
seus dados cadastrais, fazer alterações de endere-
ço e telefone, além de simulações e projeções de 
aposentadorias. Outro aspecto muito positivo da 
nossa visita foi perceber o grande interesse dos 
participantes quanto aos assuntos da CBS e, es-
pecialmente, as manifestações da consciência de 
todos com relação à importância da previdência 
complementar. Trata-se de um importante bene-
fício oferecido pela empresa”.
Os kits de Itaguaí que não foram entregues 
durante a ação serão encaminhados pelos facili-
tadores da área de Recursos Humanos da CSN. 
Devido ao sucesso alcançado, a CBS Previdência 
está avaliando a possibilidade de repetir o plan-
tão em outras localidades.
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dicas  d e  sa ú d e

Prática esportiva melhora
qualidade de vida das crianças.

Peteca, ioiô, pique-esconde e bolinha de gude foram 

brincadeiras que marcaram a infância de crianças no 

passado. Com o aprimoramento das tecnologias no 

passar dos anos, o passatempo dos pequenos está 

mais moderno e interativo, permitindo que eles brin-

quem sozinhos, nas telas de videogames, celulares e 

tablets. No entanto, pais, avós e toda a família precisam 

ficar atentos a esse costume.

Segundo pesquisa realizada nos Estados Unidos*, o 

uso excessivo de aparelhos eletrônicos (celulares e ta-

blets) pode prejudicar o desenvolvimento emocional da 

criança. Isso significa que, apesar do avanço, os mo-

mentos de recreação necessitam de práticas saudá-

veis, que estimulem o contato com outras pessoas e 

situações diversas.

Uma das alternativas que divertem as crianças ao mes-

mo tempo em que contribuem para o desenvolvimento 

não só físico, mas também afetivo, social e cognitivo, é 

o esporte, como o basquete e o vôlei. Essas modalida-

des incentivam, além da velocidade, resistência e força, 

o trabalho em equipe, a organização e a proatividade. 

Além disso, os pequenos aprendem a lidar com a com-

petição e buscam metas e objetivos comuns. 

Esporte 
na infância
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dicas  d e  sa ú d e

E os benefícios não terminam por aí: um estudo do Rei-

no Unido** com cerca de 5 mil alunos de até 16 anos 

constatou que crianças e adolescentes que praticam es-

porte têm mais facilidade de aprendizado e conseguem 

melhores notas na escola. Ainda segundo os pesquisa-

dores britânicos, as meninas são as mais positivamente 

impactadas pela atividade física.

Para a coordenadora de Atividades Esportivas do Re-

creio, Maria Paula Tavares, o esporte praticado desde a 

infância estimula ainda o hábito da prática na fase adulta. 

“Essa continuidade na atividade esportiva contribui para 

a formação de um adulto ativo e saudável”, enfatiza.

* Levantamento da Escola de Medicina de Boston.
** Estudo publicado no “British Journal of Sports Medicine”.

Paixão por esporte
começa cedo

Vem aí a escola oficial do Flamengo 
nas modalidades de vôlei e basquete.
Para meninos e meninas de 7 a 17 anos.

Mais informações: (24) 3343-4297

RecReIo do TRabalhadoR
Rua 21, nº 501 – Vila Santa Cecília
Volta Redonda/RJ

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

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

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

escola de esPoRTes
oFIcIal do Flamengo

no RecReIo
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continua na próxima edição!continua na próxima edição!

A CBS Previdência busca manter um relacionamento cada vez mais próximo e transparente com seus participan-
tes, por isso, trabalha com empenho para atender com eficiência todos os contatos que recebe.

Atualmente, a equipe de relacionamento da entidade realiza atendimentos presenciais nas cidades de Volta 
Redonda, Conselheiro Lafaiete, Congonhas, Casa de Pedra, Itaguaí e Arcos. Além do atendimento pessoal, 
a CBS disponibiliza para seus participantes diversas outras formas de contato, como site, e-mail e central de 
atendimento telefônico.

No total, em 2014, foram realizados mais de 275 mil atendimentos e o canal mais utilizado foi o Minha Conta. 
Totalmente reformulado, o portal conta desde junho com novos serviços e funcionalidades. Para acessá-lo e 
visualizar suas informações pessoais, basta entrar no site da CBS e digitar seu CPF e sua senha.

Entre os assuntos mais abordados pelos participantes nos atendimentos realizados ao longo de 2014 destacam-
se os temas relacionados a contribuições, como opções de percentuais e alterações no perfil de contribuição, 
simulações e contratações de empréstimos, informações sobre o Minha Conta e simulações e requerimentos de 
benefícios ou resgate em caso de desligamento do patrocinador.

e d u caç ão  p r e v i d e n ci á r i a

Atendimentos por canal
Tipo Quantidade %

Autoatendimento 197.625 71,750

Call Center 30.866 11,210

Carta 1.285 0,470

E-mail 508 0,180

Expresso 15.962 5,800

Fale conosco - Internet 835 0,300

Fax 8 0,001

Malote 1.259 0,460

Pessoal 26.724 9,700

Urna 370 0,130

TOTAL 275.442 100

Cada vez mais
perto de você

69.188206.254
25,12%74,88%

AssistidosAtivos

Atendimentos por situação

Cada vez mais
perto de você




