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p rox i m i da d e

aPara solicitar a alteração de alguma 
informação do seu cadastro, basta entrar 
no site da CBS, escolher o seu plano de 
benefícios, acessar o item “Formulários” 
e preencher o arquivo “Alteração de da-
dos cadastrais”.

aEste formulário deve ser entregue 
pessoalmente em uma de nossas unida-
des de atendimento ou na área de Recur-
sos Humanos da sua empresa. 

aOs participantes que optarem por en-
viar o formulário pelos Correios devem 
fazer o reconhecimento de firma da as-
sinatura. O endereço para envio é Rua 
25 A, nº 153, Vila Santa Cecília – Volta 
Redonda/RJ – CEP: 27260-160 (A/C da 
Coordenação de Relacionamento).

aAlterações de endereço ou telefone 
também podem ser feitas por meio do 
“Minha conta”, disponível no site da 
CBS Previdência. Para acessar o canal, 
basta digitar seu CPF e sua senha.

a Se você ainda não possui a senha do 
“Minha conta”, entre em contato conos-
co por um dos canais de relacionamento 
disponíveis e solicite. É rápido e fácil.

Confira como 
atualizar seus dados

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

Mantenha suas
informações
sempre em dia

Você sabia que é a partir do cadastro 
que a CBS avalia o compromisso de 
cada plano de benefícios administra-

do e se relaciona com os seus participantes?
Por isso, ter um banco de dados com informa-
ções corretas e atualizadas sobre os participan-
tes e seus dependentes legais é fundamental.
Dados como tempo de contribuição, número 
de dependentes, estado civil, sexo e data de 
nascimento são essenciais para simular o valor 
de uma aposentadoria, por exemplo.
Portanto, se você teve um filho(a), casou, se 
separou ou mudou de endereço, telefone ou 
e-mail, lembre-se de atualizar suas informações 
na CBS Previdência.
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A CBS Previdência publicou, em abril, seu Relatório 
Anual 2015. Alinhado com o compromisso de transpa-
rência e boa governança, o documento traz informações 
completas sobre o desempenho da entidade nos aspec-
tos econômico e social em 2015, destacando de forma 
simples e objetiva os principais resultados, melhorias e 
projetos colocados em prática ao longo do ano. >>

Relatório 
Anual 2015
já está 
disponível

P r e staç ão  d e  c o n tas P r e staç ão  d e  c o n tas

Seu conteúdo foi elaborado a partir de 
informações fornecidas pelas diversas 
áreas da entidade e o processo de apro-
vação contou com a participação dos 
membros da Diretoria Executiva. 
Com o tema “Entregamos Valores”, 
o documento, que é elaborado inter-
namente, conta também com depoi-
mentos de colaboradores, que tiveram 
o desafio de relatar de que forma 
percebem os valores da CBS no seu 
trabalho do dia a dia. 
O relatório tem o objetivo de prestar 
contas das ações feitas ao longo do ano 
para todos os nossos públicos de rela-
cionamento e de destacar a importância 
de investir em um plano de previdência. 
Por isso, apresenta de maneira clara e 
completa as conquistas, os desafios, o 
planejamento estratégico e os projetos 
desenvolvidos com o intuito de atender 
as expectativas dos participantes e de 
alcançar a nossa Missão. 
O Relatório Anual 2015 está dispo-
nível no site da CBS Previdência em 
duas versões: completa e reduzida. 
Clique aquie e confira!
Os demonstrativos contábeis e pa-
receres desse período também já 
foram publicados.

http://www.cbsprev.com.br/conteudo/publicacoes/arquivos/4C29CDCCF35B458B316F36ACB72EBD94.pdf
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Olá, pessoal! 
E lá se vão mais dois meses após o nosso 
último encontro! O tempo está passando 
muito rápido! Gostaria de iniciar esta 
coluna agradecendo ao nosso participante 
Lineker Silva pelos elogios e recomendações 
enviadas. Fico muito feliz em saber que 
os assuntos abordados nesta coluna estão 
ajudando nossos participantes em suas 
finanças pessoais. Como solicitado, vou 
abordar um pouco mais sobre o mercado 
acionário brasileiro, buscando esclarecer 
algumas dúvidas e tentando trazer um 
passo a passo para as pessoas interessadas 
no investimento em ações.

Na coluna anterior, explicamos o que é 
uma Ação e os cuidados que precisamos 
ter quando decidimos investir neste tipo de 
ativo. O importante a ter em mente é que, 
ao comprar uma ação, você está se tornando 
sócio da empresa escolhida. Então, busque 
saber o máximo que puder sobre o negócio 
da empresa: qual seu mercado de atuação, se 
é líder de mercado, quais outras empresas ou 
produtos são seus concorrentes, se existem 
barreiras de entradas a novos concorrentes, 
se o produto/serviço oferecido é difícil de ser 
substituído, quem são seus clientes e qual o 
poder de barganha dos seus fornecedores. 

Também é muito importante conhecer sua 
equipe de gestão (Conselheiros, Presidente 
e Diretores), os resultados alcançados pela 
empresa nos últimos 10 anos (crescimento 
de receitas, nível de dívida, crescimento de 
lucros) e a política de distribuição de lucros. 
O sucesso do seu investimento dependerá 
do sucesso da empresa investida! Conhecer 
os lucros obtidos pela empresa no passado é 
muito importante, porém, é preciso pensar 
a empresa no futuro. Pergunte-se: “Será que 
esta empresa continuará a entregar lucros 
crescentes no futuro?”
Para conhecer as empresas que têm ações 
negociadas em Bolsa, assim como o códi-
go de negociação de cada empresa, sugiro 
que entre no site da BM&FBOVESPA por 
meio do link:  www.bmfbovespa.com.br
Buscarei, em poucas palavras, descrever um 
Guia Prático para Iniciantes na Bolsa de 
Valores. Vejamos o passo a passo:
 01) Abra uma conta em uma Corretora: 
pode ser a própria corretora do seu banco. 
Informe-se com o seu gerente, mas não 
deixe de fazer uma pesquisa prévia sobre os 
custos em outras instituições. Os principais 
custos a serem considerados são a Taxa de 
Corretagem e a Taxa de Custódia.
A taxa de corretagem é um valor a ser 
pago por cada negociação realizada. Você 

pagará esta tarifa tanto na compra de ações 
quanto na venda. Digamos que a taxa de 
corretagem seja R$ 12,00, por ordem, in-
dependente do valor negociado; e imagine 
que você irá aplicar R$ 1.000,00 em ações 
da Petrobras. Logo, o custo da corretagem 
será 1,2% do seu investimento. Mas, se o 
seu investimento for de R$ 10.000,00, o 
seu custo irá cair para 0,12%. Logo, tenha 
em mente o nível de aplicação que você 
irá fazer, pois as instituições têm práticas 
diferentes de cobrança. Enquanto algumas 
cobram tarifas fixas de corretagem, outras 
cobram percentuais do valor investido.
A taxa de custódia é um valor pago mensal-
mente para que suas ações sejam mantidas 
guardadas pela corretora junto à Bolsa de 
Valores. Enquanto você tiver ações compra-
das, esta taxa será devida.
Quem vasculhar os sites das corretoras 
perceberá que há taxa de corretagem por 
ordem desde R$ 2,90 até R$ 30,00. As ta-
xas de custódia variam entre isenção, caso 
você faça alguma ordem no mês, até cerca 
de R$ 15,00 por mês.
Lembre-se que quanto maiores forem os 
seus custos, menor será o seu lucro final. 
Então, vasculhe os sites das corretoras e 
confirme, por telefone, os custos de corre-
tagem e custódia. Existem outras despesas 

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 }

Ao comprar uma ação, você está se tornando
sócio da empresa, portanto, busque saber
o máximo que puder sobre o seu negócio.

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

Por Flávia Dias

Modalidade de
Investimentos:
Renda Variável 
- Ações (Parte II) }

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

i n v e st i m e n to  e m  pau ta
***
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Coluna: Investimento em pauta

envolvidas na compra/venda de ações, 
porém, elas serão iguais para todas as 
corretoras, uma vez que são taxas cobra-
das pela BM&FBOVESPA. Atualmente, o 
custo total de Emolumentos, Liquidação 
e Registro cobrado pela Bolsa está em 
0,033% sobre o valor da operação (tanto 
na compra quanto na venda).
aDica importante: caso utilize a corretora 
do seu banco, você irá economizar com cus-
tos de TED. Porém, não adianta economizar 
na TED e ter um custo muito mais alto de 
corretagem e custódia, ok? Ah, e cuidado 
com as corretoras! Procure uma de quali-
dade, pois seu dinheiro estará nas mãos dela. 
Fica a dica de observar os nomes de correto-
ras aprovadas no Programa de Qualificação 
Operacional (PQO) da BM&FBOVESPA. 
Sugerimos atenção às credenciadas nas cate-
gorias Execution Broker e Retail Broker no 
segmento Bovespa. Para fazer uma pesquisa 
sobre as corretoras disponíveis acesse o 
link: Busca de corretoras
02) Operando por meio do HomeBroker: 
com a conta aberta e senhas em mãos, você 
poderá utilizar o serviço de HomeBroker 
disponibilizado pela corretora. O Home-
Broker é o sistema de compra e venda de 
ações pela internet, assim como o Internet 
Banking do nosso banco. Se a corretora 
escolhida for diferente da corretora do seu 
banco, será necessário fazer um aporte 
inicial na sua conta da corretora. Isso você 
pode fazer por meio de um TED. Daí, é só 
entrar na janela “Comprar/Vender” e es-
pecificar os dados da operação: código da 
ação, quantidade, preço e outros detalhes 
que forem solicitados.
aImportante: as ações, na maioria das ve-
zes, são negociadas em lotes padrões de 100 
ações. Então, se cada ação está sendo cotada 
à R$ 10,00, para comprar um lote padrão 

você precisará desembolsar R$ 1.000,00. É 
melhor negociar em lotes padrões devido 
à sua liquidez, mas você também poderá 
negociar em lotes menores. Para isso, deverá 
acrescentar a letra “F” ao final do código da 
ação. Tomemos como exemplo as ações 
da Petrobras: se forem negociadas em 
lote padrão, o código será PETR4, mas, se 
você só puder comprar 50 ações ao invés 
de 100, então deverá utilizar o código 
PETR4F. Sendo assim, podemos dizer que 
não existe um valor inicial mínimo para 
comprar ações em Bolsa.
O HomeBroker terá muitas outras utili-
dades, dentre elas, acompanhamento do 
mercado por meio de cotações em tempo 
real, registro histórico das ordens enviadas, 
disponibilização de relatórios de análise de 
empresas, ferramentas de gráficos e etc.
03) Fique atento ao Imposto de Renda: todo 
investimento precisa ser declarado na sua 
Declaração de Ajuste Anual. Os dividen-
dos pagos pelas empresas precisarão ser 
declarados em “Rendimentos Isentos e 
Não Tributáveis” e os Juros sobre Capital 
próprio (JCP) em “Rendimentos Sujeitos à 
Tributação Exclusiva”. As ações precisarão 
constar na sua lista de “Bens e Direitos”. 
Informe a quantidade e o valor médio de 
compra. Multiplicando um pelo outro 
(quantidade X preço médio de compra), 
você chegará ao montante financeiro a ser 
declarado. Não utilize o valor de mercado 
atual para fazer a declaração de bens. Pelas 
regras atuais, só será necessário pagar 
Imposto de Renda quando forem realizadas 
operações Day-trade (operação de compra 
e venda do mesmo papel no mesmo dia) ou 
para vendas superiores à R$ 20.000,00 no 
mês. Lembrando que o IR só é devido caso 
você obtenha lucro nas operações (des-
contados os custos da operação, inclusive). 

No caso de operações day-trade, a alíquota 
será de 20% sobre o lucro da operação. Nas 
operações comuns acima de R$ 20.000 
mensais, a alíquota será de 15% sobre o 
lucro. Também existe a possibilidade de 
abater prejuízos de vendas anteriores no IR 
a pagar. Devido à complexidade, sugerimos 
que você converse com sua corretora sobre 
detalhes da taxação e declaração dos seus 
investimentos.
Com esses passos em mãos você estará apto 
a realizar sua primeira compra de ações. 
Lembrando, sempre, que investir em ação é 
um investimento arriscado sem nenhuma 
garantia de retorno. Precisamos considerar 
que, caso a empresa vá à falência, todo o 
dinheiro investido nas ações desta empresa 
será perdido. Então, NUNCA coloque toda 
a sua poupança em ações. Uma proporção 
razoável é de 10% a 20% do seu patrimônio, 
caso estes recursos não sejam necessários nos 
próximos 12 a 24 meses.
Como salientamos acima, para decidir qual 
ação comprar será necessária uma análise do 
negócio da empresa e a área de Relações com 
Investidores disponibilizada no site da empre-
sa é de grande valia para nossas pesquisas. 
Vasculhou o site, olhou os informativos fi-
nanceiros (Balanço Patrimonial e DRE), mas 
ainda tem dúvidas sobre a estratégia futura 
da empresa? Mande um e-mail para a área 
de Relações com Investidores questionando! 
Cerque-se do máximo de informações dispo-
níveis que lhe tragam conforto em tornar-se 
sócio deste negócio. E boa sorte!

Ah! E não se esqueçam de enviar-nos os 
comentários com críticas, elogios e sugestões 
de pauta! Afinal, nosso objetivo principal é 
ajudá-los a transpor esta barreira entre a vida 
cotidiana e as finanças. 
Um abraço, Flávia Dias. 

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

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

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/participantes/busca-de-corretoras
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RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENTABILIDADE DOS RECURSOS
GARANTIDORES PREVIDENCIÁRIOS
Acumulado 2016*

69,72%

5,34%5,28% 2,37%

GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO
DA CARTEIRA DOS PLANOS
Em milhões de R$ / março 2016

Plano Suplementação
da Média Salarial

6,33
77,10 25,551%
4% 1%

1.846,69
94%

Plano 35% da Média Salarial

361,18
93%

16,73 7,031%
4% 2%

2,58

Plano Milênio

151,03
91,55 66,99

6%

4% 3%

1.999,39
87%

RENTABILIDADE ACUMULADA DOS PLANOS
* Rentabilidade acumulada até março de 2016.
** Rentabilidade líquida.

Plano 35% da Média Salarial

DESEMPENHO
DOS INVESTIMENTOS

i n v e st i m e n to s
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61,95% 70,92% 84,84% 111,48% 134,32% 161,12% 204,36% 218,01%

61,95% 5,54% 8,15% 14,41% 10,80% 11,44% 16,56% 4,49%

9,37% 21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 79,13% 105,73% 114,81%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 97,88% 104,30%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 44,50% 64,61%

35 % - Acumulado

35 % - Rentabilidade Anual

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado

Suplementação - Acumulado

Suplementação - Rentabilidade Anual

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado

Milênio - Acumulado

Milênio - Rentabilidade Anual**

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado
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55,44% 6,84% 8,42% 12,99% 11,11% 11,92% 16,85% 4,26%

9,37% 21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 79,13% 105,73% 114,94%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 97,88% 104,30%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 44,50% 64,61%

Plano Suplementação da Média Salarial
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50,81% 61,41% 74,33% 121,12% 99,67% 117,26% 138,79% 163,91%

50,81% 7,03% 8,00% 26,84% -9,70% 8,81% 9,91% 10,52%

9,37% 21,83% 35,81% 51,45% 66,30% 83,91% 112,23% 121,60%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 97,88% 104,30%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 44,50% 64,61%

Plano Milênio - cota
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A economia dos EUA vem apresen-
tando resultados em linha com as 
expectativas de analistas de merca-
do. Um dos principais indicadores 
utilizados para medir a força da 
economia são os dados do mercado 
de trabalho (PayRoll), que ao longo 
dos últimos meses vêm mostrando 
bom desempenho.
Apesar da cautela mostrada pelo 
FED (Banco Central Americano) 
nas últimas reuniões, nas quais 
foram mantidas as atuais taxas 
básicas de juros da economia, há 
grande expectativa por parte de 
analistas de mercado de que a au-

A economia brasileira mostra sinais 
de que a desaceleração continua. Os 
números indicam o declínio do setor 
produtivo, que vem operando com 
muita ociosidade e custos elevados. O 
baixo nível de atividade se reflete na 
arrecadação federal, que vem caindo 
ao longo dos últimos meses.
Dessa forma, o governo federal não 
conseguirá cumprir a meta de supe-
rávit fiscal, que era de R$ 24 bilhões, 
e deve enviar ao Congresso proposta 
para alteração. Se aprovada, passa a 
autorizar um déficit de aproxima-
damente R$ 96 bilhões ou cerca de 
1,55% do PIB. Será o terceiro ano 
consecutivo de déficit, agravando a 
situação das contas públicas e au-

toridade monetária comece a subir, 
gradativamente, os juros a partir do 
segundo semestre deste ano.
Já a economia chinesa, a segunda 
maior do mundo, depois de suces-
sivos meses de quedas dos princi-
pais indicadores de mercado, vem 
mostrando que os vários estímulos 
utilizados pelo governo têm surti-
do o efeito desejado. Os principais 
dados divulgados ao longo do mês 
mostram sinais de melhora, o que 
sugere estabilização, ao menos no 
curto prazo. 
Na Europa, o crescimento da eco-
nomia tem se mostrado abaixo das 

mentando os gastos com juros.
Paralelamente, ainda temos um cenário 
político passando por um momento de 
muita tensão. As atenções estão volta-
das para o processo de impeachment 
da presidente Dilma Roussef, que será 
votado no Senado no próximo mês. Se 
aprovado, a presidente será afastada do 
cargo por até 6 meses, assumindo a pre-
sidência de forma interina o vice-presi-
dente Michel Temer, até o julgamento 
final no Senado. 
O mercado de trabalho ainda preocu-
pa. Números oficiais do IBGE mostram 
que foram fechados 118.776 postos for-
mais de trabalho em março e que a taxa 
de desemprego atingiu 10,2% da popu-
lação economicamente ativa.

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

expectativas de mercado. O BCE 
(Banco Central Europeu) reduziu 
a principal taxa de juros, que es-
tava em 0,05% a.a. para 0%, numa 
expectativa de estimular a econo-
mia. Isso mostra o quão difícil será 
atingir a meta de inflação, que é de 
aproximadamente 2%.

A inflação oficial (IPCA) fechou o 
mês de março em 0,43% e 9,39% a.a. 
no acumulado de 12 meses, mostran-
do queda em relação ao mês anterior. 
Taxas de juros altas (atualmente em 
14,25% a.a.), desaceleração econô-
mica (PIB, produção comercial, em-
prego e confiança do consumidor em 
queda) e a ausência de “tarifaços”, 
como o ocorrido com a energia elé-
trica e o preço da gasolina no ano 
passado, contribuem para a queda 
do ritmo inflacionário. Se assim con-
tinuar, em breve, veremos o Banco 
Central iniciando a redução das taxas 
de juros básicas da economia.

i n v e st i m e n to s
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Alongamento relaxa o corpo
e dá mais disposição.

Alongar-se é fundamental para a saúde. O 

alongamento oferece uma série de benefícios 

para o corpo e mente: aumenta a flexibilida-

de dos músculos, tem efeito relaxante, ajuda 

a prevenir lesões, prepara o corpo para ati-

vidades físicas, auxilia na correção da postu-

ra, ativa a circulação sanguínea, entre outros 

pontos positivos. Isso porque os exercícios 

promovem o estiramento das fibras muscula-

res. Durante o alongamento, o cérebro libera 

serotonina, hormônio que proporciona bem

-estar e bom humor. 

A professora de Alongamento do Recreio, 

Lethícia Nobrega, esclarece que, qualquer 

pessoa, de qualquer idade, pode praticar. 

“Não existe contraindicação. Pode praticar 

quem busca bem-estar e também quem rece-

be orientação médica. O principal objetivo é 

alongar o corpo, o que não exige força. Cada 

Alongue-se

dicas  d e  sa ú d e
***
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dicas  d e  sa ú d e

pessoa tem seu limite e isso é respeitado du-

rante as aulas. O alongamento pela manhã 

é ainda melhor, pois proporciona disposição 

para o dia”, acrescenta.  

Apesar de ser uma prática simples, é preciso 

ter cuidado na hora de executar os movimen-

tos. Quando feitos de maneira errada, podem 

causar efeito contrário, ou seja, prejudicar a 

saúde. Por isso, para quem busca um esti-

lo de vida mais saudável, antes de praticar 

qualquer atividade física, o ideal é contar 

com orientação profissional.

aAlongamento
O alongamento oferece uma série de benefícios 
para o corpo e mente: auxilia na correção de 
postura, alivia as dores musculares, proporciona 
sensação de bem-estar e muito mais!

Dias e horários: segunda, quarta e sexta, às 7h.
 
aCross training
O cross training combina exercícios que traba-
lham diferentes partes do corpo: oferece mais 
disposição e flexibilidade para outras atividades, 
ajuda a manter o corpo em forma e muito mais!

Dias e horários:  terça e quinta, às 7h.

Mais informações: (24) 3343-4297

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

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

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

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

NoVoS cURSoS No RecReio
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1. Avalie suas opções: as ideias não param de surgir, 

mas, antes de investir tempo e, muitas vezes, dinheiro, é pre-

ciso analisar se essa opção é viável e se vai dar o retorno es-

perado nessa época de crise. Para isso, é importante refletir 

e se fazer algumas perguntas básicas como: as pessoas vão 

gastar dinheiro comprando o que eu tenho a oferecer? Estou 

inovando ou muita gente já faz o que eu quero fazer? Qual o 

meu diferencial?

2. Analise o cenário do segmento: antes de investir 

em um negócio, é fundamental fazer uma pesquisa detalhada 

do segmento em que está inserido e das oportunidades que 

pode gerar. Para começar, analise a concorrência, suas difi-

culdades, que tipo de serviço ainda não é oferecido e poderia 

ser visto como um diferencial e avalie se o setor escolhido 

vem sofrendo com os efeitos da crise e de que forma isso 

poderia ser minimizado.

3. Certifique-se de ter o capital necessário: um 

erro comum dos empresários de primeira viagem é não reunir o 

capital necessário para manter o negócio por um determinado 

período, o que, muitas vezes, os obriga a pegar empréstimos 

com juros altos ou inviabiliza as suas chances no mercado.

4. Entenda do negócio: investir em capacitação é fun-

damental para que o seu negócio tenha chances de dar certo. 

Não é porque você sabe cozinhar, que deve abrir um restau-

rante. Muitos empreendedores têm problemas por conhece-

rem apenas a atividade fim, mas não a gestão do negócio.

5. Conheça o seu perfil:  o bom empreendedor deve ter 

postura proativa em busca de informações, estabelecer metas, 

saber se comportar diante da diversidade e estar preparado 

para correr riscos calculados. O perfil do funcionário é diferente 

do perfil de um empreendedor, portanto, caso ache necessário, 

busque cursos que possam ajuda-lo a se aperfeiçoar.

Gostou desta dica? Clique aqui e confira diversas 
informações sobre temas variados no novo hot site 
do CBS Perto de Você, nosso programa de educa-
ção previdenciária e financeira.

e d u caç ão  f i n a n c e i r a

Com informações do portal Meu Bolso Feliz.

É hora de abrir seu próprio negócio?
As demissões provocadas pela crise econômica têm feito muita gente buscar no empreendedorismo uma saída 
para recuperar a saúde financeira. Porém, é necessário se planejar bem e analisar com muita calma todos os prós e 
contras de abrir o seu próprio negócio, caso contrário, corre-se o risco de a solução se transformar em um problema 
maior ainda. Para te ajudar nessa tarefa, separamos algumas dicas: 

***
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O trabalho dos profissionais da Gerência Jurídica da CBS Previdência se divide, atualmente, em 
dois segmentos principais: gestão do contencioso e gestão do consultivo.
A gestão do contencioso envolve o acompanhamento e patrocínio de processos judiciais relativos às 
ações civis, trabalhistas, fiscais e tributárias divididas de acordo com os seguintes temas:

Já a gestão do consultivo tem como funções principais:

Conheça melhor as responsabilidades
 do Jurídico da CBS

Conheça melhor as responsabilidades
 do Jurídico da CBS

e D U CAÇ Ã O  p R E V I D E N CI Á R I A

a

a

a
a
a

a

a

a
a

Previdenciárias (revisão de benefícios, expurgos inflacionários, reflexo de verba trabalhista, etc)

Indenizatórias (seguros, convênios, reparação de danos)

Empréstimos (consignados)

Imobiliárias (locação e cobranças)

Fiscais (PIS/COFINS, entre outros)

Assessorar os conselhos Deliberativo e Fiscal e a Diretoria Executiva nos assuntos estratégicos 

relacionados à CBS Previdência, emitindo pareceres jurídicos e auxiliando as demais gerências 

na implementação de projetos.

Atuação junto à PREVIC para aprovação dos processos da CBS Previdência (alterações de 

regulamentos e de Estatuto, convênios de adesão, retirada de patrocínio) e acompanhamento 

de denúncias e reclamações.

Acompanhamento de legislação previdenciária e apoio na sua implantação.

Acompanhamento e revisão de todos os contratos firmados com a CBS Previdência (prestação 

de serviços, compra e venda de imóveis, locação e de investimentos).

Na próxima edição, você vai conhecer mais detalhes sobre o CBS Perto de Você, nosso programa de educa-

ção previdenciária e financeira.

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



