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T R E I N A M E N TO

A CBS Previdência promoveu, no dia 17 
de fevereiro, mais um treinamento para os 
membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal 
da entidade. Com o título “Workshop sobre 
Gestão de Riscos e Controles Internos”, o trei-
namento foi realizado em São Paulo e teve 
cerca de três horas de duração. 
O objetivo do workshop, que contou com a 
participação de 15 pessoas, entre conselheiros 
e dirigentes da CBS, era disseminar os concei-
tos de gestão de riscos e demonstrar a metodo-
logia de Autoavaliação de Riscos e Controles 
Internos da entidade. 
Entre os temas abordados destacam-se os 
principais objetivos da gestão de riscos, de-
talhes da Resolução CGPC n.º 13, que es-

tabelece princípios, regras e práticas de go-
vernança, gestão e controles internos para as 
entidades fechadas de previdência comple-
mentar, informações sobre o processo de ges-
tão de riscos da CBS e os controles executados 
pela área de Compliance.

CBS REALIZA WORKSHOP
PARA CONSELHEIROS

Objetivo era disseminar os conceitos de gestão de riscos e demonstrar a 
metodologia de Autoavaliação de Riscos e Controles Internos.



{ CBS em foco  |    }05

De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, a recomendação de sódio para um adulto 
saudável é de 2.400 mg por dia, o equivalente a 5 g de sal ou uma colher de chá do alimento. Mas o 
cardápio diário do brasileiro costuma conter quase 12 g de sal por dia – mais que o dobro! Segundo um 
estudo feito pela Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia), a maior parte do sódio por 
adição de sal é consumida nas residências (59,7%) e o restante (11,8%) nas refeições feitas fora de casa. 
Por isso, confira algumas dicas: 

SubStitua o Shoyu: em 15 ml de shoyu tradicional, há 818 mg de sódio. “Já a versão light apresenta uma redução de, pelo 

menos, 25% na quantidade”, afirma a nutricionista Roseli Rossi, da Clínica Equilíbrio Nutricional, em São Paulo. Entretanto, para 

diminuir ainda mais a ingestão de sódio, mergulhe sushis e sashimis em suco de limão ou em um molho mais elaborado, com limão, 

mostarda, cebola e azeite. 

ESquEça o macarrão inStantânEo: de acordo com a nutricionista Andrea Catalani, pesquisadora do Centro de Referên-

cia para Prevenção de Doenças Associadas à Nutrição (CRNUTRI) da FSP/USP, tanto o macarrão instantâneo quanto o tempero 

pronto têm grande quantidade de sódio. “Um pacote do produto chega a ter 90% da recomendação diária para um adulto saudável”, 

explica. Por isso, nada melhor do que um macarrão tradicional com molho de tomate caseiro.

uSE tEmPEroS naturaiS na Salada: como não é possível eliminar o sódio já presente em alguns alimentos, tente, ao me-

nos, não adicionar sal em suas refeições. Ao temperar uma salada, por exemplo, invista em azeite, limão, vinagre e outros temperos. 

“Vale ainda usar a criatividade e adicionar ervas, como orégano, manjericão e coentro”, incentiva Andrea. 

FiquE dE olho noS EmbutidoS: frios e embutidos têm grande quantidade de sódio, alerta Roseli. Três fatias de presunto, 

por exemplo, contêm cerca de 550 mg de sódio. Já uma única unidade de salsicha oferece 550 mg de sódio. “Por isso, prefira 

rechear o seu lanche com queijo branco, frango grelhado, ovos cozidos e muitos legumes e verduras, como alface, tomate e 

cenoura”, recomenda a nutricionista.

PaSSE rEto na SESSão dE conGEladoS: grande parte dos alimentos industrializados e as preparações congeladas é rica 

em sódio. Segundo Andrea, isso acontece porque o sal atua como conservante desses produtos, por isso, evite-os. 

modErE noS rEFriGErantES: “Um copo de 250 ml contém cerca de 17,5 mg de sódio”, alerta Andrea. Versões light e diet 

têm uma quantidade ainda maior. “Em 250 ml da bebida de baixa caloria é possível encontrar até 38 mg de sódio”, aponta. Como 

os refrigerantes são pobres em nutrientes, prefira os sucos naturais – sem adição de açúcar.

PrEParE a PróPria SoPa: sopas e caldos industrializados também são campeões quando o assunto é sódio. Por isso, a prati-

cidade do preparo nem sempre vale a pena. Como opção, Roseli recomenda preparar sopas e caldos em casa.

Fonte: www.minhavida.com.br

Dicas de Saúde
Confira dicas para substituir o sódio e pr

evenir a hipertensão
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Relatório Anual 2013
já está disponível

p r e staç ão  d e  c o n tas

A 
CBS Previdência publicou, em abril, seu Relatório Anual 2013. O 
documento traz informações completas sobre o desempenho da 
entidade nos aspectos econômico e social, destacando de forma 
simples e objetiva os principais resultados, melhorias e projetos 
colocados em prática ao longo do ano.
Seu conteúdo foi elaborado a partir de informações fornecidas 
pelas diversas áreas da instituição e de depoimentos de partici-

pantes e empregados da entidade. 
O objetivo do relatório é prestar 
contas de ações e projetos feitos ao 
longo do ano para aumentar a efi-
ciência do trabalho e a satisfação 
dos nossos públicos de relaciona-
mento e assegurar a rentabilida-
de, o equilíbrio e a segurança do 
patrimônio da entidade. Com esse 
documento, destacamos ainda a 
importância de investir em um 
plano de previdência. 
O Relatório Anual 2013 está dis-
ponível no site da CBS Previdên-
cia. Os demonstrativos contábeis 
e pareceres desse período também 
já foram publicados. Dessa forma, 
reforçamos nosso compromisso 
com os princípios de transparên-
cia e boa governança, que orien-
tam todas as ações do dia a dia.
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A CBS Previdência realizou, em 27 de 
fevereiro, uma palestra na sede do 
Sindicato dos Engenheiros de Volta 
Redonda – SENGE. O encontro con-
tou com a participação de aproxima-
damente 50 associados vinculados ao 
Plano Milênio e foi elaborado a partir 

de uma solicitação feita pelos dirigentes do sindicato.
A palestra teve o objetivo de esclarecer dúvidas e passar in-
formações mais detalhadas sobre o cenário econômico atual 
e seus impactos na administração dos recursos dos planos 
de benefícios administrados pela CBS. Entre os assuntos 

abordados 
estão os refle-
xos da atual 
conjuntura 
econômica na 
rentabilidade 
da cota do 
Plano Milê-
nio, a com-
posição da 
sua carteira 
de investi-
mentos, as 

cotas e rentabilidades alcançadas desde a criação do plano 
e os pontos críticos da gestão de investimentos, como as 
oscilações das taxas de juros, as características da massa de 
participantes (expectativa de vida de ativos, aposentados 
e assistidos) e a forma de contabilização dos ativos, que 
atualmente são marcados a mercado no Plano Milênio. 
Além disso, foram abordados também alguns aspectos 
regulamentares, como as opções em caso de desligamento 
do patrocinador e orientações sobre como definir a melhor 
alternativa no momento da escolha.

Palestra

esclarece

dúvidas sobre

o cenário

econômico

atual

d e sa f io s  d e  i n v e st i m e n to s

O encontro 

contou com 

cerca de 50 

participantes do 

Plano Milênio.

“
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ENTREVISTA

Uma das responsáveis pela palestra foi Flávia Dias, 

gerente de Investimentos da CBS Previdência. Nesta 

entrevista, ela faz um resumo dos temas abordados 

no encontro e dá um panorama geral sobre o cenário 

econômico atual e seus impactos no Plano Milênio.

O que é um plano de
previdência privado?

Um plano de previdência privado é um benefício oferecido pela empresa para con-
tribuir com a aposentadoria do seu funcionário. Nele, empregador e empregado 
trabalham juntos para um acúmulo de reserva financeira com o objetivo de pagar a 
aposentadoria do funcionário quando este sair da vida laboral ativa. Por exemplo, se o 
empregado economiza R$ 100,00 por mês, o patrocinador economiza mais R$ 100,00 e, 
já de início, dobra o valor que está sendo guardado. Em nenhuma aplicação financeira 
é possível conseguir este rendimento. Por isso, quando uma empresa oferece um plano 
de aposentadoria, é um sinal de preocupação com o futuro dos seus funcionários.

Como o Plano Milênio
se enquadra nessa
definição?

Existem basicamente três tipos de planos de benefícios, que são definidos pela 
Lei Complementar nº 109, de 2001. O primeiro é o Benefício Definido (BD), no 
qual você sabe exatamente quanto vai ganhar quando se aposentar, pois o cálculo 
é definido na adesão. O seu benefício pode ser um percentual dos últimos salários 
recebidos ou a complementação do INSS. Por exemplo, se o seu salário no mo-
mento da aposentadoria for de R$ 10 mil mensais e o INSS pagar R$ 4 mil, a sua 
aposentadoria privada será de R$ 6 mil. O segundo tipo é a Contribuição Definida 
(CD), no qual você sabe apenas o percentual do seu salário que será destinado 
para o plano mensalmente durante o período ativo. No momento da aposentado-
ria, o benefício é calculado a partir do saldo acumulado, considerando as contri-
buições e o retorno dos investimentos feitos. O terceiro é a Contribuição Variável 
(CV), uma mistura desses dois primeiros tipos. Na fase em que o participante é 
ativo, apenas o valor da contribuição é conhecido (percentual do salário mensal). 
Já no momento da aposentadoria, é possível optar entre definir o seu benefício ou 
receber um percentual do valor acumulado. O Plano Milênio é um plano de Con-
tribuição Variável, pois permite que, no momento da aposentadoria, o participante 
escolha entre essas duas opções.

1

2

***

***
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Na sua visão, o que o participante deve considerar
no momento de optar pelo tipo de benefício
que vai receber?

No momento da aposentadoria, o participante que optar por definir o seu benefício deve levar em conta que 
o cálculo desse valor será feito considerando duas premissas básicas: a meta de retorno estabelecida, ou seja, 
quanto aquele dinheiro precisa render para permitir o pagamento do benefício, e a sua expectativa de vida. 
Conhecer o valor da sua aposentadoria é um ponto positivo, porém, quem escolhe este tipo de benefício passa 
a fazer parte de um grupo. E, se em algum momento a maioria das pessoas desse grupo não atingir as premis-
sas estabelecidas, todos vão sofrer as consequências. Para que estejam sempre compatíveis com a realidade dos 
participantes do plano, essas premissas são revisadas anualmente. 
A outra alternativa é optar pela renda financeira, que é o recebimento mensal de um percentual do valor acu-
mulado no seu FGB. Neste caso, o participante continua com o seu saldo de reserva individualizado e tem o 
benefício calculado a partir deste saldo. É possível sacar mensalmente entre 0,1% e 1,5% do valor acumulado e, 
todos os anos em outubro, o percentual escolhido pode ser alterado. O ponto positivo dessa opção é não passar 
a fazer parte de um grupo, porém, o valor do seu saldo de reserva é alterado em função da variação da cota, o 
que pode levar ao aumento ou redução do seu benefício de um ano para o outro. A grande preocupação das 
pessoas que optam pela renda financeira é: “e quando o meu saldo de reserva acabar? Vou ficar sem aposenta-
doria?” A possibilidade do saldo de reserva acabar depende de vários fatores. Por exemplo, o participante que 
opta por resgatar mensalmente 1,5% do saldo acumulado no FGB ou que vive além da expectativa definida pela 
tábua de mortalidade do plano, corre um risco maior do que o participante que opta por sacar 0,1% do saldo. 

Antes de falarmos de investimentos, é importante
conhecer as características e necessidades
dos participantes do Plano Milênio. Quais você
JULGA mais importantes?

É fundamental conhecer as características da massa de participantes de qualquer plano de benefício. O Plano 
Milênio, apesar de ter sido criado em 1996, é considerado muito novo. Entre os seus participantes, 91% são 
ativos, com idade média de 34 anos e expectativa de aproximadamente mais 51 anos de vida. Ou seja, essas 
pessoas vão usufruir dos recursos que estão sendo investidos hoje até os 85 anos. Apenas 9% dos participantes 
do plano estão na condição de aposentados ou beneficiários, com idade média de 53 anos e expectativa de mais 
33 anos de vida. Isso mostra porque os investimentos do Plano Milênio precisam ser de longo prazo. Somando 
ativos e aposentados, ainda resta um tempo médio de investimento estimado em 49 anos.
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No final de 2012, os ativos 
do Plano Milênio passaram 
a ser marcados a mercado. 
Qual foi o principal
motivador dessa decisão?

O principal motivador para a adoção da marcação 
a mercado foi o grande fluxo de entradas e saídas 
do plano, lastreados ao valor da cota. Primeira-
mente, focando nos movimentos de resgates muito 
intensos, o plano tornou-se vulnerável a saques 
imprevisíveis gerando dificuldade quanto à alo-
cação dos recursos no que se refere ao horizonte 
dos investimentos e à rentabilidade a ser alcança-
da; justificando, assim, a necessidade de manter 
os ativos disponíveis para negociação a qualquer 
momento. Por outro lado, temos os movimentos 
de aportes, onde os participantes estão comprando 
cotas mensalmente, sendo preciso refletir nesta 
cota o valor atual dos ativos e não o investimento 
feito anteriormente. É uma forma mais justa de 
distribuir a riqueza do plano.

Quais as principais considerações feitas
quando uma estratégia de investimento
está sendo analisada?

Existem três pontos fundamentais a serem considerados. O primeiro é o horizonte de investimen-
to, ou seja, por quanto tempo aquele dinheiro ficará investido. O segundo é a meta de retorno que 
precisa ser atingida. Atualmente, a meta de rendimento do Plano Milênio é de INPC + 4% ao ano 
para as pessoas que estão se aposentando pelo benefício definido. Para os aposentados pela renda fi-
nanceira não existe uma meta específica porque o valor do benefício está atrelado à variação da cota, 
porém, buscamos aplicar a mesma meta de retorno. O terceiro ponto a ser analisado são os riscos 
envolvidos em cada estratégia de investimento. 
Atualmente, existem três riscos básicos: o de crédito, o de liquidez e o de mercado. O de crédito é o risco 
do tomador do empréstimo não devolver o dinheiro e é específico para operações de Renda Fixa. Pode 
ser um risco de crédito com o governo, no caso de títulos públicos (menor risco), ou com as empresas, 
no caso de ativos comprados diretamente das empresas (risco moderado). O risco de liquidez se refere à 
dificuldade de vender o ativo. Por exemplo, corre-se esse risco se for necessário vender um ativo antes do 
prazo de vencimento para pagar resgates ou por um erro do fluxo de caixa. Geralmente, os títulos mais 
líquidos tem rendimento menor. Já o risco de mercado se refere ao preço do ativo e está diretamente liga-
do à oscilação da cota. Porém, em títulos de Renda Fixa, que têm suas taxas pré-fixadas no momento da 
negociação, o risco de mercado só existirá se o comprador do ativo decidir vender o título antes do prazo 
de vencimento pactuado no momento da compra. Ou seja, neste caso, o risco de mercado diário será mo-
mentâneo, adotando a hipótese de que o comprador do ativo levará o título até o seu vencimento. Além 
disso, é fundamental também conhecer muito bem a característica da massa de participantes do plano no 
momento de definir as estratégias de investimentos. 
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A carteira do Plano
Milênio é composta por 
quais ativos
financeiros
atualmente?

O Plano Milênio hoje tem algo em torno 
de 85% da sua carteira aplicada em títulos 
de Renda Fixa. Desses 85%, a maior parte 
são títulos do Governo Federal, que tem 
rendimento médio de inflação + 5% ao ano 
e um prazo médio de vencimento em torno 
de 14 anos. O restante é dividido entre um 
fundo de ações diversificado, ações CSN, 
empréstimos e imóveis.

Qual o nível de risco
desses ativos?

Como a carteira do Plano Milênio é basicamente composta por títulos do Governo Federal com taxas Pré-Fixadas + Infla-
ção, os riscos de crédito e de mercado são muito baixos. A nossa missão é sempre perseguir a meta de retorno de inflação 
+ 4% ao ano. E, como a carteira de títulos de Renda Fixa tem uma rentabilidade média de inflação + 5%, a meta pré-esta-
belecida será atingida com folga. A volatilidade vista na cota do Plano Milênio é resultado da oscilação do valor dos títulos 
públicos. Toda vez que a taxa de juros sobe ou tem uma perspectiva de alta, esses títulos passam a valer menos. A carteira 
sofre o impacto no dia a dia devido à marcação a mercado, porém, essa oscilação de preço é momentânea e, na hora do 
vencimento, receberemos a remuneração pactuada. Portanto, o melhor a se fazer neste momento de oscilação é aguardar.

Como você enxerga
a performance do
Plano Milênio?

O Plano Milênio fechou 2013 com uma per-
formance negativa de 9%, que foi decorrente da 
desvalorização dos títulos públicos pré-fixados 
que compõe a carteira. O aumento da taxa de 
juros brasileira e o fraco desempenho da Bolsa de 
Valores contribuíram para o resultado. O Banco 
Central, no intuito de diminuir o ritmo da inflação 
que estava pressionando os lucros das empresas e a 
renda das famílias, começou a aumentar os juros, 
o que criou uma expectativa de aumentos futuros. 
Porém, é importante ressaltar que os resultados de 
um plano de previdência devem sempre ser anali-
sados no longo prazo. No caso do Plano Milênio, 
se observarmos qualquer período de comparação 
de, no mínimo, cinco anos, haverá uma perfor-
mance bastante positiva frente a qualquer indica-
dor de mercado. Portanto, em minha opinião, o 
retorno acumulado do plano foi excelente.
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a
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1996
a
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1ª década
de criação
– 10 anos

759% 24% a.a. 197% 620% 105,83%
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a
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de criação 
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a
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Qual a perspectiva
de cenário econômico
para 2014?

A perspectiva para 2014 ainda é de um cenário muito desafiador. O Brasil 
vive um dilema, pois, para reduzir o ritmo da inflação serão necessários mais 
aumentos de juros, o que diminui o ritmo de crescimento da economia. É um 
trade off de difícil solução. Ao longo do ano, teremos também dois eventos 
importantes que vão afetar diretamente a economia do país: a Copa do Mundo, 
em função dos diversos feriados e da diminuição da produção, e as eleições. 
Alguns dados mostram a fragilidade da economia brasileira. O IPCA, que é o 
índice oficial de inflação do governo, fechou 2013 a 5,91%, acima da meta de 
4,5% estabelecida pelo Banco Central. A produção industrial caiu 2,82% e o PIB 
apresentou alta de apenas 2,3%, enquanto o mercado aguardava crescimento 
ao redor dos 4%. Os pontos positivos ficaram por conta da taxa de desemprego 
medida pelo IBGE, que ficou em 4,3% em dezembro, e pela criação de 1,117 
milhão de empregos, segundo dados do CAGED. Porém, há o receio de que 
esse mercado não se mostre tão aquecido assim para 2014. Além disso, existem 
ainda as preocupações com as mudanças na política monetária dos Estados 
Unidos, que afetarão as taxas de juros dos países emergentes, como o Brasil.

Como isso afetará a cota
do Plano Milênio? 

A cota do Plano Milênio terá um ano de muita volatilidade, impactada principalmente 
por aumentos na taxa de juros brasileira que ainda não foram precificados e mudanças 
na política monetária dos Estados Unidos. A perspectiva do mercado é de que o Banco 
Central possa elevar a taxa Selic para algo em torno de 12% no final de 2014, assim, 
este aumento já está sendo considerado no preço dos ativos. Porém, se houver altera-
ção nessa expectativa, os preços ainda poderão sofrer grandes oscilações. O importante 
é lembrar que essas oscilações são momentâneas e que as taxas de juros reais tendem a 
se estabilizar no longo prazo. Além disso, é fundamental frisar que a CBS está constan-
temente reavaliando seus investimentos e procurando as melhores alternativas para 
cada plano de benefício administrado.

10

11

A perspectiva para 2014 ainda
é de um cenário muito desafiador.“ “
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O Banco Central Americano de-
terminou, desde o início do ano, 
a redução gradual de aportes de 
dinheiro na economia america-
na, que ocorriam por meio da 
compra de títulos negociados no 
mercado. Atualmente, o volume 
de compras já diminuiu US$ 30 
bilhões, de um montante men-
sal inicial de US$ 85 bilhões. Os 
cortes ampliaram o sentimento 
de incerteza no mercado devido 
à redução de liquidez desses títu-
los, o que fez com que os inves-

Apesar de indícios de leve recuperação da atividade 
econômica brasileira, o cenário ainda é de incerte-
zas. A economia brasileira em 2013 apresentou recu-
peração em relação ao ano anterior, com PIB acumu-
lado no ano de 2,3%, levemente acima da expectativa 
do mercado de 2,2%. No entanto, preocupações com 
a pressão inflacionária resiliente implicam em pers-
pectivas de crescimento tímido para os próximos 
anos. Na política de controle inflacionário, o Ban-
co Central do Brasil passou a adotar, desde abril do 
ano passado, a condução de uma política monetária 
contracionista, elevando no período a taxa básica de 
juros de 7,25% a.a. para 11% a.a.. Todavia, a eleva-

tidores diminuíssem o interesse 
por esses ativos, ocasionando a 
queda dos preços e o consequen-
te aumento das taxas de juros dos 
títulos negociadas no mercado 
americano. Este aumento, por 
sua vez, impactou toda a econo-
mia global de juros, tendo sido 
os países emergentes os mais 
afetados por estes movimentos. 
Diante do cenário de taxas de 
juros mais altas em países mais 
desenvolvidos, os investidores 
optaram por diminuir a posição 

ção de taxa de juros implica em redução de atividade 
econômica futura e, assim, imputa perspectiva ne-
gativa por parte dos investidores quanto à demanda 
de empréstimos, consumo, lucro das empresas, en-
tre outros. Além disso, o Brasil tem vivenciado uma 
onda de falta de chuvas, levando os reservatórios 
próximos aos níveis mínimos já registrados, o que 
abala o sistema de geração de energia do país e am-
plia a probabilidade de racionamento, que afetaria, 
principalmente, a atividade econômica industrial. 
Para os próximos meses ainda espera-se forte volati-
lidade no mercado financeiro.

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

dos seus investimentos nos países 
emergentes, dado que estes se tor-
naram menos atrativos na relação 
risco retorno. Com isso, ocorre-
ram grandes saídas de dinheiro 
dos países emergentes, acarre-
tando na valorização do dólar e 
implicando em forte volatilidade 
nos mercados.

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$ / 
fevereiro 2014

RENTABILIDADE DOS
RECURSOS GARANTIDORES
PREVIDENCIÁRIOS
Acumulado 2014*

1,78%

-24,53%

2,23% 3,16%

Plano Suplementação
da média Salarial

18,12
67,54 30,111%
4% 2%

1.614,82
93%

Plano 35% da média Salarial

335,38
93%

14,65 7,911%
4% 2%

3,69

Plano milênio

138,34
80,20 63,647%
4% 4%

1.612,82
85%

DESEMPENHO
DOS INVESTIMENTOS

20132014* 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 Suple-
mentação da média 
Salarial

cdi ..................................................

carteira cSn ................................

iPca ...............................................

Plano milênio

ibrX ..........................................

inPc ........................................

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

10,80%1,72%

-9,69%-1,15%

-3,14%-8,44%

5,56%1,27%

6,32%1,16%

11,11%1,74%

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%1,94%

9,81%2,02%

9,28%1,94%

8,07%1,63%

22,50%-28,09%

5,91%1,24%

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.

* a rentabilidade acumulada contempla os meses de janeiro e fevereiro.
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do Programa CBS Perto de Você

O ano de 2014 começou com uma ótima notícia para a CBS e seus parti-
cipantes: o CBS Perto de Você, o programa de educação previdenciária e 
financeira da entidade, aumentou sua abrangência e agora tem oficialmente 
ações para os participantes dos planos CBSPREV Namisa e CBSPREV.
Os Projetos Iniciais, que contêm o detalhamento das ações que serão co-
locadas em prática ao longo do ano para os participantes destes planos, 
foram aprovados pela PREVIC em março. Com isso, todos os planos de 
benefícios administrados pela CBS passam a ter programas de educação 
adequados à legislação e aprovados pelo órgão regulador. O Relatório 
de Execução de Atividades, que traz o histórico das ações realizadas e 
o planejamento de 2014 para os planos 35%, Suplementação e Milênio 
também já recebeu o aval da PREVIC. 

Sergio Martins Gouveia, diretor de Administração e Seguridade da en-
tidade, comemora a boa aceitação do programa pelo órgão regulador. 
“As ações do CBS Perto de Você ajudam a aproximar a entidade dos 
seus públicos de relacionamento e reforçam nosso compromisso com 
o fortalecimento da governança, além de proporcionar o desenvolvi-
mento de projetos que permitem o aperfeiçoamento técnico de conse-
lheiros, dirigentes e empregados e a constante melhoria dos veículos 
de comunicação”, afirma. Sergio destaca ainda que a aprovação dos 
projetos também dispensa a entidade da impressão e envio do Rela-
tório Anual para seus participantes, o que representa uma importante 
economia de recursos financeiros. 
As ações do CBS Perto de Você planejadas para 2014 já estão em anda-
mento. Entre as principais, destacam-se a reformulação do site da en-
tidade e do Autoatendimento, que terão um novo visual, mais recursos 
gráficos e mais interatividade, a realização de novos ciclos de palestras 
em todas as plantas industriais dos patrocinadores, a agenda de trei-
namentos destinados aos conselheiros da entidade e a implantação de 
facilitadores nas associações de aposentados de diversas localidades.

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

AMPLIAçãO
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continua na prómixa edição!continua na prómixa edição!

Confira quem são atualmente os conselheiros da CBS:

Você conhece as funções dos conselheiros?

Entre suas obrigações principais, os membros do Conselho Deliberativo são responsáveis por: 

- Estabelecer as diretrizes fundamentais e normas gerais de organização, operação e administração;
- Aprovar propostas de alteração do estatuto;
- Aprovar a criação e respectivas alterações dos regulamentos dos planos de benefícios;
- Aprovar o orçamento e suas eventuais alterações;
- Aprovar as Demonstrações Contábeis Consolidadas e por planos de benefícios previdenciais
e os documentos que as acompanham;
- Aprovar a Política de Investimento da CBS Previdência;
- Aprovar o Plano de Gestão Administrativa – PGA.

 
Se você quer saber a lista completa de funções do Conselho Deliberativo da CBS, consulte o Estatuto Social da entidade, disponível 

no site. Na próxima edição, você conhecerá melhor o trabalho e as responsabilidades dos membros do Conselho Fiscal.

Conselho Deliberativo: atuação estratégicaConselho Deliberativo: atuação estratégicaConselho Deliberativo: atuação estratégica
O Conselho Deliberativo é um dos três órgãos estatutários responsáveis pela administração da CBS 
Previdência. Seus membros estabelecem as diretrizes e políticas que são acompanhadas pelo Conselho 
Fiscal e seguidas pela Diretoria Executiva, empregados e prestadores de serviços no dia a dia.

Formado por 11 membros efetivos e 11 suplentes, o Conselho Deliberativo é o órgão superior de 
deliberação e orientação da entidade. Entre seus membros, seis são indicados pelos patrocinadores 
e quatro são eleitos pelos participantes. A presidência do órgão é obrigatoriamente exercida por um 
membro indicado pelo patrocinador principal – CSN.

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

conSElho dElibEratiVo

EFEtiVoS SuPlEntES

Rosana Passos de Pádua (presidente) David Moise Salama

Alexandra Bandeira de Mello Bichara Marcelo Medina de Oliveira Campos

Bruno Tetner Priscilla Benatti

Fanny Solange Busato Batista Bruno Araújo da Rocha

Joaquim Braz de Oliveira Carlos Afonso Magalhães

Luis Fernando Barbosa Martinez Guilherme Alves Hernandes

Luiz Carlos Gomes Beato Sobrinho Rinder José Givisiez Junior

Luiz Daury Ferreira Halembeck Tamy Fujiwara

Marcos Rodrigues Themudo Lessa Rodrigo Fiorese Castaldeli

Raimundo Francisco de Assis Bastos Gama Sebastião José da Cruz

Richard Blanchet Claudia Maria Sarti




