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Renovação das estruturas e melhorias tecnológicas irão trazer mais

agilidade para o atendimento e solucionar problemas e instabilidades. PÁG 10
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A CBS Previdência participou da Cerimônia Comemorativa ao Dia do Aposentado, que é 
celebrado em 24 de janeiro. O evento é realizado anualmente pela ABRAPP (Associação Bra-
sileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar) em parceria com o SINDAPP 
(Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar). 
A solenidade, que ocorreu em São Paulo em 23 de janeiro, teve o objetivo de homenagear todos 
os aposentados do país e contou com a palestra do médico geriatra Marcos Cabrera, professor da 
Universidade Federal de Londrina, que deu dicas sobre qualidade de vida na terceira idade. 

CBS PREVIDÊNCIA
PARTICIPA DE HOMENAGEM

di a  d o  a p o s e n ta d o
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Foi uma honra ser
lembrado para participar

deste evento tão importante.
É um reconhecimento pelos 
longos anos de ligação
com a entidade e fiquei

muito grato pela escolha.

di a  d o  a p o s e n ta d o

“
......................................................

Neste ano, Edgar Luiz Fernandes foi o escolhido 
para representar os assistidos da CBS. 

Nome: Edgar Luiz Fernandes

Idade: 76 anos

Tempo de trabalho na CSN: 37 anos

Áreas de atuação: Serviços Administrativos 

e Recursos Humanos

Tempo de aposentadoria na CBS: 25 anos

Atividade atual: presidente da Associação

dos Aposentados e Pensionistas da Caixa

Beneficente dos Empregados da Companhia 

Siderúrgica Nacional (ASAPEN)

PERFIL DO
 HOMENAGEADO

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

O aposentado Edgar Luiz 
Fernandes ao lado do 
diretor da CBS Sergio 
Martins Gouveia.
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di a  d o  a p o s e n ta d o

O Dia Nacional do Aposentado é comemo-

rado em 24 de janeiro porque nesse mesmo 

dia, em 1923, foi assinada a Lei Eloy Cha-

ves, que criou a caixa de aposentadorias e 

pensões para os empregados de todas as 

empresas privadas das estradas de ferro e 

deu origem à Previdência Social. Por isso, 

em 24 de janeiro é comemorado também o 

Dia da Previdência Social.

VOCÊ SABIA? 
....................................................

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

É muito gratificante participar desse evento
que homenageia aqueles que são a razão de existir

da Previdência Complementar, AFIRMA SERGIO.

***

***

Durante a celebração, Edgar subiu ao palco para 
receber o diploma simbólico das mãos de Ser-
gio Martins Gouveia, diretor de Administração 
e Seguridade da CBS. 
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Ter um banco de dados com 
informações corretas e atua-
lizadas sobre os participantes 
e seus dependentes legais é 
fundamental para qualquer 
entidade, pois é a partir do 
cadastro que, entre outras coi-

sas, são calculados os benefícios de cada um. Esses 
cálculos permitem avaliar com precisão o compro-
misso de cada plano de benefícios administrado e, 
assim, aprimorar processos e controles. 
Informações como tempo de contribuição, nú-
mero de dependentes, estado civil, sexo e data 
de nascimento são fundamentais para simular 
o valor da aposentaria dos participantes. É co-
mum pessoas com saldos de FGB semelhantes 
terem expectativas de benefícios diferentes por 
conta da própria idade, do número de filhos ou 
da idade do cônjuge.
Portanto, lembre-se de manter sempre em dia 
seus dados cadastrais. Isso possibilita prever os 
compromissos que a entidade terá nos próximos 
anos e torna mais segura e assertiva a sua gestão.
É importante também manter atualizadas in-
formações como endereço, telefone e e-mail, 
pois é por meio delas que a CBS entra em con-
tato com seus participantes.

Para solicitar a alteração de algum 

dado do seu cadastro, basta aces-

sar o item “Formulários”, disponível 

na aba “Serviços” do site da entida-

de. Escolha seu plano e preencha 

o arquivo “Alteração de dados ca-

dastrais”. Este formulário deverá ser 

entregue pessoalmente em uma de 

nossas unidades de atendimento.

* Participantes ativos que trabalham 

fora de Volta Redonda podem entre-

gar o formulário na área de Recursos 

Humanos de sua empresa.

* Participantes que optarem por en-

viar o formulário pelos Correios de-

vem fazer o reconhecimento de firma 

de sua assinatura.

MANTENHA SUAS
INFORMAÇÕES
SEMPRE EM DIA

Isso possibilita prever os compromissos que a CBS terá

nos próximos anos.

COMO FAZER
...............................................

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

at ua l i z aç ão  ca dast r a l
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at ua l i z aç ão  ca dast r a l

ENTREVISTA

Com o objetivo de aprimorar seu banco de dados, a 

CBS Previdência realizou diversos testes no final de 

2013. A partir dos resultados obtidos, foram elabo-

rados planos de ação que já estão sendo colocados 

em prática. Responsável pela Gerência de Segurida-

de da entidade, Fabiana Mariana da Silva Alves está 

acompanhando de perto esse processo e conta mais 

detalhes sobre o trabalho:

Qual o objetivo
do trabalho?

Os dados cadastrais são a matéria prima da 
avaliação atuarial e a sua consistência é de 
extrema importância, pois impacta direta-
mente na qualidade dos resultados que serão 
apurados (equilíbrio dos planos e custo para o 
exercício seguinte). Por isso, realizamos perio-
dicamente testes nas informações contidas em 
nosso cadastro e, em decorrência de problemas 
identificados e das oportunidades de melho-
ria, elaboramos planos de ação que permitirão 
aprimorar nosso cadastro e mitigar o risco de 
falhas. Além dos impactos nos resultados dos 
planos, a inconsistência nos dados cadastrais 
interfere nos valores de simulação de benefício 
e no envio de documentos e de correspondên-
cias para os participantes. Também existe uma 
obrigatoriedade legal por parte da entidade em 
possuir determinados dados cadastrais e garan-
tir a sua fidedignidade.

Qual será
o resultado?

As melhorias permitirão um maior alinha-
mento com o patrocinador, a redução do 
risco de inconsistência e a identificação e 
correção com mais rapidez dos problemas 
encontrados no banco de dados. Com isso, 
passaremos a contar com um cadastro cada 
vez mais preciso e completo, o que permitirá 
uma melhor avaliação dos compromissos 
futuros, uma maior precisão em relação às 
simulações de benefícios e facilitará o rela-
cionamento da CBS com seus participantes.

1
3

Que melhorias
serão feitas?

Entre as ações que foram traçadas, podemos destacar a implantação de uma rotina de extração mensal 
de informações do banco de dados, por meio de uma ferramenta que está sendo desenvolvida pela pró-
pria entidade, e a criação de relatórios e críticas para identificação e correção de possíveis divergências, 
além do projeto de recadastramento dos participantes ativos e assistidos. A implantação de todos os 
novos processos e melhorias será feita gradativamente.

2

***

*** ”
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m a is  p e rto  d e  vo c ê

REESTRUTURAÇÃO DOS
CANAIS DE RELACIONAMENTO
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Ao longo dos últimos dois anos, a CBS Previ-
dência realizou diversas ações com o objeti-
vo de aprimorar seus canais de atendimento 
e ficar cada mais próxima dos seus públicos 
de relacionamento. Para isso, foram feitos es-
tudos detalhados sobre as demandas e neces-
sidades dos participantes no dia a dia e das 
ferramentas disponíveis na entidade. 
A partir desses estudos, vem ocorrendo uma 
renovação das estruturas de atendimento da 
instituição e, em 2014, o foco será a adequa-
ção tecnológica das ferramentas existentes. 
Para isso, foram elaborados diversos projetos 
que serão colocados em prática ao longo do 
ano. Todos eles têm o objetivo de trazer mais 
agilidade para o atendimento dos participan-

tes, aumentar a satisfação, minimizar o nú-
mero de problemas e instabilidades que os 
canais têm apresentado e, ao mesmo tempo, 
reduzir os custos da entidade.
Em 2013, os canais de relacionamento da 
CBS enfrentaram algumas dificuldades 
como, por exemplo, o elevado número de 
perdas de ligações na Central de Atendi-
mento Telefônico, as indisponibilidades 
no Autoatendimento, a demora no tempo 
de resposta das solicitações enviadas por 
e-mail e longas filas para atendimento nas 
Unidades de Serviços. Tudo isso foi causa-
do pelo crescente aumento no número de 
demandas, mas os projetos elaborados tam-
bém buscam solucionar esses problemas. 

m a is  p e rto  d e  vo c ê

Confira em primeira mão nas

próximas páginas algumas

novidades que a CBS está

preparando para você em 2014
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REFORMULAÇÃO
DO SITE

NOVIDADES NO
AUTOATENDIMENTO

Com o objetivo de facilitar a navegação e simplificar a busca por informações, o site da CBS pas-

sará por uma renovação total. Os documentos disponíveis serão reorganizados de forma mais 

simples e objetiva, o número de menus e destaques será reduzido e a página passará a contar com 

conteúdos mais leves e interativos. Além disso, haverá uma renovação visual da página, o que a 

deixará mais atrativa para os usuários.

Em 2014, o Autoatendimento da CBS também passará por uma renovação. O espaço, que pode ser 

acessado por meio do site da entidade, terá seu visual repaginado e ganhará mais funcionalidades. 

Entre as novidades destacamos os gráficos que permitirão comparar a evolução da cota com inde-

xadores financeiros como INPC e Poupança, o gráfico de evolução do Fundo Gerador de Benefí-

cios do participante, os comentários explicativos sobre as informações disponibilizadas e os novos 

serviços como, por exem-

plo, a geração de boletos 

bancários para pagamen-

tos de empréstimos e de 

contribuições e a dispo-

nibilização dos documen-

tos para requisição de 

benefícios. Se você ainda 

não possui seu cartão de 

acesso ao Autoatendi-

mento, basta solicitá-lo 

por um dos nossos ca-

nais de relacionamento. 

Confira a seguir alguns 

detalhes do novo espaço:

web

M A I S  p e rto  d e  vo c ê
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SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO ELETRÔNICO
(UNIDADE DE RESPOSTA AUDÍVEL - URA)

INTEGRAÇÃO
DA TELEFONIA

M A I S  p e rto  d e  vo c ê

Para reduzir o tempo de espera na Central de Atendimento Telefônico e tornar os atendimentos mais 

assertivos, a URA existente será renovada e ganhará novas opções. O sistema, que é inteligente e in-

tegrado com o banco de dados da entidade, passará por uma atualização. Com isso, ao inserir o CPF 

e a senha (a mesma utilizada no Autoatendimento), o participante será direcionado para as opções 

adequadas para o seu caso – ativo ou aposentado. Entre as disponíveis para ativos estarão a consulta 

ao saldo de contribuições, simulações de empréstimos e de aposentadoria e resgate. Já os aposen-

tados poderão consultar seu contracheque, o valor do pagamento, simular empréstimos, entre outros 

serviços. Todas essas opções estarão disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana. E, caso o 

participante necessite de outro tipo de atendimento, haverá uma opção que o coloca diretamente em 

contato com os atendentes da entidade. Confira abaixo como ficará a nova URA da CBS:

Será realizada a troca da tecnologia do PABX da entidade, que, atualmente, funciona de forma 

analógica. Com a mudança para o sistema VOIP, será disponibilizado aos participantes ativos um 

novo ramal de contato com a Central de Atendimento Telefônico da CBS, o que proporcionará uma 

significativa redução de custos.

call
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ATENDIMENTO COM 
AGENDAMENTO PRÉVIO

NOVOS 
FACILITADORES

M A I S  p e rto  d e  vo c ê

personal

Com o objetivo de reduzir as filas e organizar os atendimentos pessoais realizados nas 
Unidades de Serviços (USEs), em 2014 os participantes passarão a marcar previamente o 
horário que desejam ser atendidos. Esse agendamento poderá ser feito por e-mail ou tele-
fone e trará mais conforto para os nossos públicos de relacionamento no dia a dia.

Ao longo do ano, a CBS irá treinar representantes de associações para que possam mul-
tiplicar informações, orientar e tirar dúvidas dos participantes em cidades que a entidade 
não possui atendimento pessoal fixo. A próxima região contemplada será a de Criciúma e 
Capivari de Baixo (SC), que teve sua Unidade de Serviços desativada em 2013 em razão 
do processo de reestruturação e aperfeiçoamento dos canais de relacionamento da entida-
de. Assim que os facilitadores terminarem os treinamentos, serão divulgadas informações 
mais detalhadas sobre o assunto para os participantes da região. 

A Renovação das estruturas e as melhorias tecnológicas

irão trazer mais agilidade para o atendimento

e solucionar problemas e instabilidades. 

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

........................................................................................................
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Os mitos que cercam a alimentação dos diabéticos são incontáveis, mas a dieta ideal para quem 
tem o problema varia de acordo com cada caso. Um plano alimentar completo só pode ser ofere-
cido se a pessoa fizer uma visita a um profissional qualificado, porém, destacamos algumas dicas 
que servem para todos os casos: 

ARROZ, PÃES E MASSAS INTEGRAIS: a endocrinologista e nutrólga Ellen Paiva, do CITEN, explica que 

os carboidratos presentes nesses alimentos são digeridos mais lentamente, liberando a glicose em pequenas 

doses, o que é benéfico para o diabético, pois evita picos de índice glicêmico. Porém, é importante dar prefe-

rência às versões integrais, ricas em fibras, que melhoram a ação da insulina.  |  CARBOIDRATOS SIMPLES 
E AÇÚCAR: doces, pães e massas não precisam ser abolidos da dieta, entretanto, é preciso estar atento à 

quantidade. “Os doces podem ser consumidos, desde que atendendo a princípios rigorosos de quantidade 

e frequência e acompanhados de compensação”, afirma Ellen. No geral, uma dieta para diabéticos deve ser 

constituída 50% de carboidratos. Por isso, quando ingerir um doce, reduza o consumo de outras formas de 

carboidrato.  |  ATENÇÃO ÀS FRUTAS: a recomendação é ingerir, no máximo, três a quatro porções por dia e 

sempre optando pelas menos calóricas. “As frutas podem dificultar a perda de peso nos obesos e a titulação da 

insulina nos pacientes insulino dependentes”, diz Ellen.  |  SUCOS: embora muito saudáveis, os sucos geralmen-

te consomem as três porções de frutas que o diabético tem direito durante o dia. “Um exemplo disso é o suco de 

laranja. Um copo equivale em calorias ao consumo de um bombom e tem quantidade de glicose capaz de elevar 

muito a glicemia do paciente”, alerta a nutróloga. O ideal é que as frutas sejam consumidas como tal, em lanches 

e sobremesas. Durante as refeições evite o consumo de líquidos ou opte pela água.  |  LEITE DESNATADO: a 

recomendação é trocar leite integral por desnatado e preferir derivados mais magros. Assim, você não perde os 

benefícios e ingere menos gorduras.  |  CORTES MAGROS DE CARNE VERMELHA: sua maior riqueza são os 

micronutrientes, como o ferro e a vitamina B12, já que as proteínas podem ser encontradas em carnes brancas 

e proteínas vegetais. Por isso, a carne vermelha deve ser consumida, mas evite as que possuem muita gordura 

saturada, como filé mignon, picanha e contra-filé. “Os melhores cortes são o lagarto, o patinho e a alcatra”, conta 

Ellen.  |  PEIXES: são os mais indicados entre as carnes brancas. Os melhores são aqueles ricos em gorduras 

boas, como trutas, salmão e sardinha. “Esses peixes, apesar de saudáveis, são muito calóricos, por isso, as 

porções devem ser controladas e nunca preparadas fritas ou empanadas”, lembra a nutróloga.  |  LEGUMES E 
VERDURAS À VONTADE: ricos em fibras, vitaminas e minerais antioxidantes, os legumes e verduras são impor-

tantes à nutrição e à saúde de todos e mais ainda dos diabéticos. “A regra é colorir o prato e variar de acordo com 

legumes e verduras da estação”, diz Ellen.  |  NÃO EXAGERE NAS PORÇÕES: “O excesso de calorias é nocivo 

ao diabético, mesmo que ele esteja comendo os alimentos mais indicados”, alerta Ellen. Portanto, fique atento! 

Fonte: www.minhavida.com.br

Dicas de Saúde
Dieta do diabetes: nove cuidados essenciai

s com a alimentação
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1.            

No mês de dezembro, o Ban-
co Central Americano decidiu 
diminuir o aporte de dinheiro 
na economia, reduzindo em 
U$ 10 bilhões as compras dos 
títulos públicos no mercado 
americano, com início em ja-
neiro de 2014. O mercado fi-
nanceiro esperava uma redu-
ção maior do que a anunciada 
e reagiu positivamente à notí-
cia, voltando a comprar ativos 
mais arriscados. Porém, como 
ainda não há uma definição 

Apesar de indícios de leve recuperação da atividade 
econômica brasileira, o cenário ainda exige cautela. 
O fraco crescimento e a pressão inflacionária ain-
da são motivo de grande preocupação para a eco-
nomia doméstica. Em junho de 2013, o Banco Cen-
tral adotou a condução de uma política monetária 
contracionista, buscando controlar a inflação. Em 
sua última reunião do ano, o Banco Central levou a 
taxa Selic a 10% a.a.. Apesar das medidas adotadas, 
a inflação acumulada em 2013 não atingiu a meta 
esperada, encerrando o ano em 5,91% a.a. superior à 

clara sobre a retirada dos in-
centivos governamentais, que 
depende da recuperação efe-
tiva da economia americana, 
espera-se ainda forte volatili-
dade nos mercados financeiros 
globais. A redução de compras 
do Banco Central Americano 
fez com que os investidores 
começassem a vender seus pa-
péis, receosos com a diminui-
ção da liquidez desses títulos. 
Isso ocasionou o aumento das 
taxas de juros negociadas no 

previsão do mercado (5,75% a.a.) e ao observado no 
acumulado de 2012 (5,84% a.a.). A inflação deverá 
seguir pressionada em 2014, devido ao aumento do 
dólar e às expectativas de alta dos preços dos bens/
serviços administrados (ex.: energia elétrica, trans-
porte coletivo, etc). Para os próximos meses ainda 
espera-se forte volatilidade no mercado financeiro, 
devido, principalmente, ao rumo das políticas ado-
tadas nos EUA.

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

mercado americano. Este au-
mento, por sua vez, impactou 
todo o mercado global de juros, 
tendo sido os países emergen-
tes os mais afetados. As taxas de 
juros mais altas em países mais 
desenvolvidos e com melhores 
perspectivas para suas econo-
mias fizeram com que fossem 
verificadas grandes saídas de 
dinheiro dos países emergen-
tes, acarretando na alta do dó-
lar verificada nesses países.

i n v e st i m e n to S
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RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

i n v e st i m e n to S

GRÁFICOS DE
COMPOSIÇÃO DA 
CARTEIRA DOS PLANOS
Em milhões de R$ / 
dezembro 2013

RENTABILIDADE DOS
RECURSOS GARANTIDORES
PREVIDENCIÁRIOS
Acumulado 2013

-1,60%

18,89%

9,81%

14,43%

Plano Suplementação
da Média Salarial

67,31
67,70 30,274%
4% 2%

1.558,76
90%

Plano 35% da Média Salarial

321,64
89%

14,68 8,055%
4% 2%

17,16

Plano Milênio

131,91
80,39 64,727%
4% 3%

1.652,77
86%

DESEMPENHO
DOS INVESTIMENTOS

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
realizado

realizado

realizado

meta 
atuarial

meta 
atuarial

meta 
atuarial

acumulado
2003 - 2013

DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADES E INDICADORES

Plano 35%
da Média Salarial

Plano de Suplementação 
da Média Salarial

CDI ........................................................

Ações CSNA3 ....................................

IPCA .....................................................

Plano Milênio

IBrX ...............................................

INPC ..............................................

Poupança .....................................

10,80%

-9,69%

-3,14%

5,56%

6,32%

11,11%

14,41%

27,11%

11,55%

6,19%

6,58%

12,99%

8,15%

8,25%

-11,42%

6,07%

7,50%

8,42%

5,54%

6,69%

2,61%

6,46%

6,81%

6,84%

61,95%

51,75%

72,83%

4,11%

7,09%

55,44%

-24,36%

-20,12%

-41,77%

6,48%

7,74%

-20,81%

83,73%

67,96%

47,83%

5,15%

7,80%

76,76%

29,10%

28,26%

36,06%

2,81%

8,41%

28,27%

16,23%

16,84%

37,32%

5,05%

9,19%

16,10%

25,20%

25,20%

29,85%

6,13%

8,04%

25,20%

71,85%

71,85%

78,49%

10,38%

6,32%

71,85%

951,25%

770,31%

913,76%

9,28%

9,81%

9,28%

8,07%

22,50%

5,91%

9,67%

11,51%

9,67%

8,40%

-15,40%

5,83%

11,48%

11,48%

11,48%

11,60%

-40,91%

6,50%

11,39%

11,39%

11,39%

9,75%

2,17%

5,90%

9,37%

9,37%

9,37%

9,87%

107,78%

4,31%

12,56%

12,56%

12,56%

12,38%

-43,15%

5,90%

10,12%

10,12%

10,12%

11,81%

154,34%

4,45%

8,74%

8,74%

8,74%

15,03%

47,05%

3,14%

11,86%

11,86%

11,86%

18,99%

17,08%

5,69%

12,14%

12,14%

12,14%

16,15%

35,90%

7,60%

19,52%

19,52%

19,52%

23,26%

271,98%

9,30%

228,91%

236,06%

532,67%

86,68%

120,03%

228,91%

288,11%

1.535,99%

86,99%

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.
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Foram realizadas no 
final de janeiro duas 
palestras direcionadas 
para os participantes 
da CBS Previdência 
residentes na região 
da cidade de Araucá-

ria (PR). Com os títulos “Diagnóstico e tendências de sua pre-
vidência complementar” e “Regulamentos Previdenciais: infor-
mações, orientações e reflexões”, ambas fazem parte das ações 
do CBS Perto de Você, nosso programa de educação previden-
ciária e financeira.
Os encontros contaram com a presença de 185 pessoas e tive-
ram o objetivo de esclarecer dúvidas e aprofundar temas rele-
vantes para o dia a dia dos participantes da entidade. Entre os 
assuntos abordados estavam conceitos de previdência comple-
mentar, dicas e orientações financeiras, uma visão geral sobre 
a governança da CBS, resultados financeiros dos planos de be-
nefícios, regulamentos dos planos administrados e direitos dos 
participantes, entre outros.
Além de disseminar informações sobre a CBS e o sistema de 
previdência em geral, esses encontros ajudam a aproximar a en-
tidade dos participantes, reforçando os vínculos de confiança e 
abrindo mais um canal de comunicação direta com a instituição. 
E o trabalho tem mostrado ótimos resultados: a média geral de 
satisfação dos participantes nas palestras de Araucária foi de 99%. 

As palestras foram ministradas por Sergio Martins Gouveia, diretor de Administração 
e Seguridade da CBS, e Marcelo Rodrigues Vieira, Supervisor de Relacionamento. 
A participante Jennifer Borges, técnica de logística da CSN, considera esse tipo de 
encontro muito importante, pois ajuda a rever conceitos da vida pessoal e financeira. 

cbs realiza
palestras
no paraná

a palestra desenvolve um interesse das 
pessoas pelo assunto. Os conteúdos
passados serão fundamentais para que
eu possa rever como estou lidando com 
minha vida financeira e como posso
fazer para melhorá-la. Será uma forma 
de me organizar e reaprender a lidar 
com o dinheiro, diz jennifer.

“

e d u caç ão  p r e v i d e n ci á r i a
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continua na prómixa edição!continua na prómixa edição!

Conheça a Missão, a Visão e os Valores que orientam todas 
as ações e decisões da instituição no dia a dia:

Por dentro da CBS PrevidênciaPor dentro da CBS PrevidênciaPor dentro da CBS Previdência

Missão: Buscar a satisfação dos participantes, assistidos e patrocinadores, por meio da gestão eficaz e responsável dos passi-
vos e ativos dos planos de benefícios administrados pela CBS Previdência.

Três órgãos estatutários são responsáveis pela administração da CBS Previdência: Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e 
Diretoria Executiva. Na próxima edição, você conhecerá melhor o trabalho e as responsabilidades dos seus membros.

Isso significa que é uma instituição sem fins lucrativos que investe as contribuições men-
sais dos participantes e do patrocinador...

Fundada em 17 de julho de 1960, a Caixa Beneficente dos Empregados da Companhia Siderúrgica Nacional 
– CBS é uma entidade fechada de previdência complementar (EFPC), ou seja, um fundo de pensão. 

 ... com o objetivo de assegurar seu bem-estar e de suas famílias agora e no futuro.

Quinto fundo de pensão mais antigo do país, a CBS tem como patrocinadores atualmente a 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), patrocinador principal, a CSN Cimentos, a Congonhas 
Minérios S.A., a Nacional Minérios S.A. (Namisa) e a própria CBS Previdência. Portanto, somente 
empregados dessas empresas podem ingressar como participantes da instituição.

São administrados pela entidade cinco planos de benefícios: Plano de 35% da Média Salarial, 
Plano de Suplementação da Média Salarial, Plano Misto de Benefício Suplementar - Plano 
Milênio, Plano CBSPREV Namisa e Plano CBSPREV.

Valores: Credibilidade, Transparência, Competitividade,  Sustentabilidade, Excelência Operacional e Atendimento Diferenciado.

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

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




