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P L A N O  D E  B E N E F Í CIO S

CBSPREV: NOSSO NOVO 
PLANO DE BENEFÍCIOS

Desde setembro, a CBS Previdência ofere-
ce aos seus participantes um novo plano de 
benefícios: o CBSPREV. 
O CBSPREV é um Plano de Contribuição 
Definida (Plano CD) e permite aos seus 
participantes realizar os seguintes tipos de 
contribuições:

Contribuição básica: é a contribuição 
mensal obrigatória e o seu valor é definido 
pelo participante, levando em consideração 
o salário e os percentuais apresentados na 
tabela abaixo. Nesse caso, o patrocinador 
contribui com o mesmo valor investido 
pelo participante.

Salário de Participação
(em número de UP*)                 

Percentual
de Contribuição Básica              

Até 1 UP..............................

Acima de 1 até 2 UP’s........

Acima de 2 até 3 UP’s........

Acima de 3 UP’s..................

3%

3% ou 4%

3%, 4% ou 5%

3%, 4%, 5% ou 6% 

*Unidade Previdenciária (UP): unidade monetária 
que serve de base para estabelecer os níveis de con-
tribuição do participante e do patrocinador. O valor 
inicial de uma UP é de R$ 3.000,00, posicionado em 
set/2013, e será atualizado pelo mesmo índice de rea-
juste salarial coletivo da CSN.

Contribuição voluntária: investimen-
tos mensais, que podem variar de 1% até 
o limite em que a soma do percentual da 
contribuição básica e da contribuição vo-
luntária não ultrapasse 15% do salário do 
participante.

Contribuição esporádica: pode ser feita 
sempre que o participante desejar, sem li-
mitações.

Contribuição sobre a Participação nos Re-
sultados: segue o mesmo percentual mensal 
escolhido para a contribuição básica.

01 02 03
Admissão 
Patrocinador

Participação
CBS Previdência

Adesão ao
Plano CBSPREV
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P L A N O  D E  B E N E F Í CIO S

ESCOLHA SUA CONTRIBUIÇÃO INVESTIMOS SEU PRESENTE PROJETAMOS SEU FUTURO
+

+ $
$

Como o CBSPREV é um Plano CD, a con-
tabilização dessas contribuições é realizada 
em contas individuais, ou seja, cada parti-
cipante possui a sua própria conta, na qual 
também são depositadas as contribuições 
feitas pelo patrocinador.
No momento da aposentadoria, o cálculo 
do benefício é feito de acordo com o valor 
acumulado pelo participante na sua conta 
ao longo do tempo em que ficou vinculado 
ao plano. A esse valor é somada a rentabili-
dade das aplicações financeiras do período. 

• Planejamento financeiro para a realização 
de projetos e sonhos;
• Mais conforto e segurança para o partici-
pante e sua família agora e no futuro;
• Proteção contra situações imprevistas, 
como invalidez ou morte;

Quer conhecer mais detalhes sobre o 
CBSPREV? Acesse a aba “Planos” do nos-
so site (www.cbsprev.com.br) e confira a 
cartilha e o regulamento do plano.

Para fazer a adesão e se tornar um partici-
pante da CBS Previdência, basta entrar em 
contato conosco pela Central de Atendi-
mento Telefônico 08000 26 81 81 ou pelo 
e-mail cbsatendimento@cbsprev.com.br.

• Contribuição do patrocinador para a apo-
sentadoria do participante;
• Dedução das contribuições na declaração 
de ajuste anual do Imposto de Renda, até o 
limite de 12% do total de rendimentos tri-
butáveis no ano.

Outros vantagens de aderir  
ao Plano CBSPREV

Saiba mais

CONTRIBUIÇÃO BÁSICA

CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA

CONTRIBUIÇÃO SOBRE A
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL
- IMÓVEIS
- OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

- APOSENTADORIA NORMAL
- APOSENTADORIA ANTECIPADA
- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
- PENSÃO POR MORTE

- AUTOPATROCÍNIO
- BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO
- PORTABILIDADE
- RESGATE

OPÇÕES EM CASO DE DESLIGAMENTO
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Este quadrado amarelo faz alusão à contri-

buição do participante, à aplicação do recurso 

para o plano de benefícios CBSPREV.

Este quadrado cinza faz alusão à contribuição 

do patrocinador para o plano de benefícios.

O quadrado maior, que envolve a interseção 

dos dois quadrados, simboliza a rentabilidade 

do FGB (Fundo Gerador de Benefício) de acor-

do com as contribuições, proporcionando maior 

benefício. Simboliza também a segurança e a 

transparência na administração do plano.

Nós investimos seu presente a cada contribui-

ção para projetar e garantir seu futuro.

“Uma palavra representa 
algo para a concepção 
na mente do ouvinte, 
um retrato representa a 
pessoa para quem ele 
dirige a concepção de 
reconhecimento, um 
catavento representa a 
direção do vento para a 
concepção daquele que 
o entende...”

Lucia Santaella e Winfried Noth

CBSprev

REPRESENTAÇÃO DA MARCA CBSPREV

Apresentamos nesta página a marca do Plano de 

Benefícios CBSPREV. Todos os elementos gráficos 

foram cuidadosamente selecionados e combinados 

com a finalidade de que a marca, em sua totalidade, 

possa ser uma ferramenta estratégica eficaz para co-

municar as ideias e os valores da entidade.

1

P L A N O  D E  B E N E F Í CIO S

3

2

***

***
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Escolher o exercício certo para as características do seu corpo é uma ótima alternativa para con-
tinuar (ou começar) a fazer atividades físicas depois dos 60 anos. De acordo com a educadora 
física Francini Vilela Novais, coordenadora do Centro de Estudos do Envelhecimento da Unifesp, 
os exercícios para idosos devem buscar melhorar quatro pilares: a parte aeróbica, a flexibilidade, o 
fortalecimento dos grandes complexos musculares e o equilíbrio do corpo. Confira algumas dicas:

|   NATAÇÃO E HIDROGINÁSTICA: queima calorias, trabalha intensamente a parte aeróbica e fortalece os mús-

culos, além de proteger as articulações, ajudando a tratar doenças como artrite e osteoartrite. Outro ponto positivo 

é que o contato com a água causa uma vasodilatação nas vias respiratórias, o que melhora instantaneamente 

a respiração.   |   MUSCULAÇÃO NA ACADEMIA: busque exercícios que fortaleçam as pernas e os músculos 

da cintura. Porém, dê mais enfoque à repetição do que ao peso, já que uma carga maior pode causar dores nos 

músculos e prejudicar as articulações. Exercícios feitos na academia favorecem também a respiração e a circula-

ção sanguínea.   |   IOGA E PILATES: seus benefícios vão desde o alívio de dores até o aumento da autoestima. 

Os exercícios são graduados de acordo com a capacidade física do aluno, sempre levando em consideração 

suas restrições a determinados tipos de movimentos. Ambos melhoram a flexibilidade e o equilíbrio, reduzem o 

estresse e proporcionam um aprofundamento na compreensão do corpo e de como a parte física pode entrar em 

harmonia com a mental.  |  CAMINHADA: caminhar durante uma hora todos os dias diminui as chances de morte 

por doenças cardiovasculares em 30%. Além disso, quando caminhamos, temos que processar e adequar os 

movimentos do corpo a estímulos visuais, sonoros e táteis, o que acaba melhorando nossa coordenação, ensina 

Francini.  | CORRIDA: traz muitos benefícios para o equilíbrio e para a respiração. O ideal é praticar, no mínimo, 

30 minutos diários de corrida, cinco vezes por semana. Mas, principalmente na terceira idade, é fundamental to-

mar alguns cuidados. “Para quem não tem problema nas articulações e faz um bom trabalho de alongamento e 

aquecimento, o impacto é benéfico ao corpo. É a partir do estímulo elétrico que acontece após cada impacto ou 

tensão que o cálcio é absorvido pelos ossos. Sem o mineral, aumentam as chances de osteoporose, por exem-

plo”, explica o fisiologista do esporte Paulo Correia, da Unifesp.  |  BICICLETA: trabalha a parte aeróbica, o equi-

líbrio e o fortalecimento dos músculos das coxas e da panturrilha. No entanto, é preciso tomar alguns cuidados, já 

que um desmaio nessa situação pode causar lesões sérias. Pedale sempre equipado com capacete e luvas para 

garantir a segurança.  |  INTENSIDADE DO EXERCÍCIO: quem já está acostumado a praticar exercícios e não 

tem doenças cardiovasculares crônicas dispensa uma recomendação especial. “A frequência cardíaca durante 

o treino deve ser 70% da capacidade do coração no máximo (164 batidas por minuto). Mas, como é comum que 

idosos tomem medicações para pressão alta, é bom que o número de batidas não passe de 135 ou 140”, ensina 

Paulo. Para quem quer começar a fazer exercícios na terceira idade, o aconselhado é não acelerar muito. Os ba-

timentos cardíacos devem ficar um pouco abaixo do normal no início, por volta de 114 por minuto.  |

Fonte: www.minhavida.com.br

Dicas de Saúde
Exercícios para quem já passou dos 60 anos
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A    o longo de 2013, a CBS 
Previdência realizou o 
processo de certifica-
ção de 10 conselheiros 
deliberativos e dois 

gestores com poder de decisão sobre os 
investimentos da entidade pelo Instituto 
de Certificação dos Profissionais de Se-
guridade Social (ICSS). Embora ainda 
não seja exigido pelo órgão regulador, 
promoveu também a certificação de 
quatro conselheiros fiscais. Com isso, o 
total de certificados até dezembro che-
gou a 16 profissionais. 
Essa certificação é um processo de afe-
rição de conhecimento e/ou habilidades 
em determinada área e tem o objetivo 
de atestar que esses profissionais estão 
aptos a exercerem seus cargos.
A CBS iniciou as certificações em 2010 
e todos os processos foram acompa-
nhados pela área de Compliance. Até 
agora, a entidade já conquistou os se-
guintes resultados:

• 100% dos membros

da Diretoria Executiva 

estão certificados;

• 90% dos membros

do Comitê Financeiro

estão certificados;

• 100% dos gestores

responsáveis pelas

aplicações de recursos

estão certificados;

• 50% + 1 dos membros

do Conselho Deliberativo

estão certificados e há dois 

processos de certificação

por experiência em análise; 

• 70% dos membros

do Conselho Fiscal

estão certificados.

C O M P L I A N C E

ICSS: CBS atinge metas 
de certificação

***

***
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É crescente a necessidade de atestar as 
competências dos profissionais dos Fundos 
de Pensão, pois seus públicos de relaciona-
mento buscam informações cada vez mais 
sofisticadas e precisas. A obtenção de certi-
ficações é uma forma de garantir a qualifi-
cação técnica desses profissionais e ressal-
tar suas habilidades e conhecimentos.
Existem duas formas de certificar-se pelo 
Instituto de Certificação dos Profissionais de 
Seguridade Social (ICSS), reconhecido no 
mercado por sua idoneidade e competência: 
exame de qualificação por experiência pro-
fissional e exame de qualificação por prova.
As regras a respeito de certificações foram 
estabelecidas em 2009 pela Resolução do 
Conselho Monetário nº 3.792, porém, 
esse normativo foi alterado recentemente 
pela Resolução BACEN nº 4.275, de 31 de 
outubro de 2013, que mudou os prazos 
para certificação de dirigentes, conselhei-
ros e profissionais responsáveis por apli-
cação de recursos.
A CBS Previdência encontra-se em si-
tuação confortável em relação ao aten-
dimento a essa legislação, pois, além de 
ter superado as metas estabelecidas para 
o período, certificou também seus mem-
bros do Conselho Fiscal, que não são ci-
tados no normativo.

C O M P L I A N C E

Alexandra Bandeira de Mello
Membro do Conselho Deliberativo

Guilherme Alves Hernandes 
Membro do Conselho Deliberativo

Alexandre Machabanski
Membro do Conselho Fiscal

José Maria Lopes da Silva 
Membro do Conselho Fiscal

Silvânia Vieira Penido 
Gerente

Bruno Tetner
Membro do Conselho Deliberativo

Luiz Daury Ferreira 
Membro do Conselho Deliberativo

Claudia Maria Sarti
Membro do Conselho Deliberativo

Marcelo Martins da Fonseca 
Membro do Conselho Fiscal

David Moise Salama 
Membro do Conselho Deliberativo

Rodrigo Fiorese Castaldeli
Membro do Conselho Deliberativo

Evaldo Lannes Marçulo
Membro do Conselho Fiscal

Marcelo Medina de O. Campos
Membro do Conselho Deliberativo

A importância
da certificação ICSS

......................................................................
profissionais

 certificados em 2013:

Ubiratan Paes 
Diretor

Sebastião José da Cruz
Membro do Conselho Deliberativo

Tamy Fujiwara
Membro do Conselho Deliberativo

Com isso, além de atender a legislação, a 
CBS Previdência está investindo no reco-
nhecimento da qualidade técnica de seus 
profissionais e conselheiros, o que reforça 
seu compromisso em buscar sempre a exce-
lência na prestação de serviços. 

......................................................................
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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?

dez

NÃO ESPERE MAIS 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:

Investimos seu presente
Projetamos seu futuroCentral 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

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. 
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CICLO DE PALESTRAS
AJUDA A TIRAR DÚVIDAS
DOS PARTICIPANTES

Desde julho, a CBS Previdência 
tem realizado palestras para os 
seus participantes em diferentes 
localidades. Com o objetivo de 
esclarecer dúvidas e aprofundar 

temas apontados pelos seus públicos de rela-
cionamento como mais relevantes, esses en-
contros fazem parte das ações do CBS Perto de 
Você, nosso programa de educação previdenci-
ária e financeira.
Entre os assuntos abordados estão dicas sobre 
consumo consciente, conceitos de previdência 
complementar, síntese dos regulamentos dos 
planos de benefícios administrados pela enti-

dade, forma de cálculo dos benefícios e direitos 
dos participantes, demonstração dos níveis de 
contribuição, vantagem fiscal, entre outros.
A definição dos temas foi feita a partir de uma 
pesquisa realizada em maio com todos os par-
ticipantes da entidade com o objetivo de iden-
tificar os principais assuntos que eles gostariam 
que fossem abordados de forma mais detalha-
da pela instituição. E o trabalho tem mostrado 
ótimos resultados: a média geral de satisfação 
dos participantes é de 98,63%, com grande 
percentual de aplicabilidade a curto prazo dos 
conceitos apresentados nas palestras.
Os encontros já foram realizados em Arcos, 

c b s  p e rto  d e  vo c ê

Investimos seu presente
Projetamos seu futuro
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***

***

participantes da
cbs previdência

assistem palestra
em volta redonda
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Antônio Duarte,
Gerente de Operações da CSN
em Camaçari, na Bahia.

Antônio Duarte, gerente de Operações da 

CSN em Camaçari, na Bahia, entrou em 

contato com a CBS Previdência em agosto 

para solicitar a realização de um encontro 

na sua cidade. O objetivo era tirar dúvidas 

dos participantes sobre detalhes dos pla-

nos de benefícios, opções oferecidas e ou-

tros serviços disponíveis na entidade.

O encontro foi realizado em setembro e 

atingiu seu objetivo. “Os assuntos tratados 

na palestra foram muito proveitosos porque 

conseguimos tirar todas as nossas dúvidas. 

A prova disso é o número de adesões e a 

maior utilização dos serviços 

disponíveis para os partici-

pantes”, avalia o gerente.

ENCONTRO
 EM CAMAÇARI 

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

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

Camaçari e Volta Redonda e, ao longo dos 
próximos meses, serão agendadas datas para 
novas palestras em Volta Redonda e em ou-
tras localidades como Casa de Pedra, Sepeti-
ba, Porto Real e Paraná.
Caso tenha interesse em agendar um encontro 
na sua localidade de trabalho, converse com o 
seu gerente, que deverá entrar em contato com 
a CBS Previdência para fazer a solicitação pelo 
e-mail cbsatendimento@cbsprev.com.br. As pa-
lestras podem ocorrer nos auditórios das áreas 
solicitantes ou na própria entidade para o caso 
de empregados residentes em Volta Redonda.
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A CBS Previdência busca contribuir para 
o desenvolvimento da sociedade e acredita 
que a educação financeira é um dos pilares 
fundamentais para obter sucesso nesse de-
safio. Por isso, desde 2010, mantém o CBS 
Perto de Você, seu programa de educação 
previdenciária e financeira. O objetivo da 
iniciativa é fomentar a importância da pre-
vidência privada para o desenvolvimento do 
país e aproximar a instituição das comuni-
dades nas quais atua.
Reconhecido pelo mercado e pela PREVIC 
– Superintendência Nacional de Previdên-
cia Complementar, o programa CBS Perto 
de Você é dividido em três pilares:

Entrada >>
Permanência >> 

Saída >>

Cada um desses pilares possui ações especí-
ficas, que buscam suprir todas as necessida-
des dos participantes ao longo do tempo em 
que ficam vinculados à entidade. Conheça 
melhor cada um deles:

Entrada: é nesse momento que acontece 
o primeiro contato com a CBS Previdência. 
Juntamente com o processo de integração 
do empregado no patrocinador, são feitas 
as chamadas “palestras de adesão”. Esses 
encontros abordam de forma geral temas 
como conceitos de previdência social e 
complementar, informações sobre a entida-
de e os planos de benefícios administrados, 
importância dos benefícios oferecidos, regi-
mes de tributação, opções em caso de desli-
gamento, entre outros. 

CBS Perto de você

c b s  p e rto  d e  vo c ê
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Empregados da CSN
participam de palestra
de adesão realizada
em Volta Redonda.

c b s  p e rto  d e  vo c ê



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

.............................................................................................................................
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Permanência: possui diver-
sas ações, que têm o objetivo 
de aprofundar temas de inte-
resse dos participantes e deixá
-los sempre bem informados 
sobre os principais aconteci-
mentos relacionados à CBS e 
ao sistema de previdência em 
geral. É nesse pilar que está 
enquadrado o ciclo de pales-
tras citado anteriormente. São 
feitos também outros encon-
tros com temas específicos 
como, por exemplo, orienta-
ção financeira, regulamento 
dos planos, direitos e garantias 
dos participantes e forma de 
composição do Fundo Gera-
dor de Benefício (FGB). 
Além disso, no site da CBS 
Previdência é possível encon-
trar regulamentos e cartilhas 
de todos os nossos planos de 
benefícios, informações sobre 

rentabilidade e distribuição dos Recursos Garantidores da en-
tidade, planilha para elaboração de Orçamento Doméstico, 

AO LONGO DE 2013, JÁ ALCANÇAMOS 
OS SEGUINTES RESULTADOS:

• Aproximadamente 130 palestras de adesão realizadas;

• Cerca de 3,1 mil participantes;

• 98,44% de adesões aos planos de benefícios da entidade.

Novos participantes do plano 
de benefícios CBSPREV.
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entre outros conteúdos. Estão disponíveis 
também para os participantes as ferramen-
tas e os informativos a seguir:

• Simuladores: disponíveis em aba espe-
cífica no site da entidade, os simuladores 
de Benefício e de Imposto de Renda auxi-
liam o participante no momento de reali-
zar o planejamento financeiro e tributário.

• InvestPrev: jornal eletrônico mensal, que 
traz informações sobre o cenário macroe-
conômico em geral e resultados financei-
ros com comentários técnicos de cada pla-
no de benefício administrado pela CBS.

• CBS em foco: de periodicidade bimestral, a 
revista digital traz informações sobre as ações 
que estão sendo desenvolvidas pela entidade, 
novidades sobre os planos de benefícios, so-
bre o CBS Perto de Você, novas legislações, 
além de informações financeiras, como a 
rentabilidade dos planos administrados pela 
entidade e um resumo dos cenários econô-
micos brasileiro e internacional.

Saída: para auxiliar nesse processo, a CBS 
promove o Programa de Preparação para a 
Aposentadoria (PPA), que busca incentivar a 
reflexão sobre os momentos de pré e pós-apo-
sentadoria e estimular a procura por novos 
projetos e realizações.
Divididos em cinco módulos, esses seminários 
são destinados aos empregados que já estão 
próximos do momento da aposentaria e abor-
dam os seguintes temas: 

• Trabalho e Aposentadoria
• Saúde
• Orientação Financeira
• Orientação Previdenciária
• Planejamento para o futuro

Nos encontros são passadas também infor-
mações sobre os benefícios aos quais os par-
ticipantes têm direito e tipos de aposentado-
ria existentes, além de orientações práticas 
como, por exemplo, os procedimentos que 
devem ser seguidos para solicitar o início do 
recebimento do benefício.

Palestra para participantes 
do Centro de Pesquisa 
em Volta Redonda.

c b s  p e rto  d e  vo c ê
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i n v e st i m e n to S

A incerteza econômica mundial 
foi ampliada pela possibilidade 
do encerramento do programa 
governamental americano de re-
compra de títulos, na ordem de 
US$ 85 bilhões ao mês, conhe-
cido como Quantitative Easing 
- QE. Também contribuíram as 
indefinições dos congressistas 
norte-americanos sobre a apro-
vação do orçamento de 2014 e a 
elevação do teto da dívida, que 
deveria ter ocorrido até o final 

Apesar de indícios de recuperação da atividade 
econômica brasileira, o cenário ainda exige caute-
la, devido à possibilidade de retirada do programa 
de incentivo à economia americana, dado que pro-
vocará a redução de liquidez do mercado global, 
afetando principalmente os mercados emergentes, 
como o brasileiro.
Além disso, o Banco Central brasileiro, visando a re-
dução da inflação, tem elevado a taxa básica de juros 
e, assim, gerado impacto negativo nos preços dos tí-
tulos pré-fixados. No acumulado de 12 meses, a in-

de setembro, sendo postergado 
para janeiro do próximo ano. As 
incertezas, no entanto, se mante-
rão pelos próximos meses quan-
do os indicadores econômicos 
americanos serão decisivos para 
a manutenção ou não do QE. 
A retirada do programa trará 
impacto negativo para a econo-
mia de todos os países e não só 
para a americana. Isso porque 
a disponibilidade de dólares no 
mercado será reduzida e sem 

flação tem mostrado sinais de acomodação, porém, 
setores como serviços e alimentos ainda preocupam 
os investidores e a autoridade monetária.
Paralelamente, o mercado acionário apresentou ren-
dimento positivo no bimestre, decorrente da melho-
ra das ações das companhias exportadoras, benefi-
ciadas pela valorização do dólar frente ao real. Para 
os próximos meses ainda esperamos grandes movi-
mentações nos preços dos ativos.

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

seu maior comprador, o Banco 
Central, os títulos do governo 
americano podem continuar 
a mostrar desvalorização, au-
mentando ainda mais as taxas 
de remuneração e atraindo, as-
sim, mais investidores que dei-
xariam o risco de investimentos 
emergentes em busca de ativos 
com melhor risco/retorno. 
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INDICADORES FINANCEIROS

TABELA DE RENTABILIDADE DOS PLANOS

GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO
DA CARTEIRA DOS PLANOS

RENTABILIDADE DOS
RECURSOS GARANTIDORES
PREVIDENCIÁRIOS

3,20%

1,70% 1,16% 3,12% 1,79% 7,99% 12,68%

1,81% 1,30% 2,62% 1,79% 8,27% 12,99%

-3,61% -6,14% -0,20% 2,30% -7,63% 8,52%

-3,93% -6,88% -2,30% 1,74% -11,08% 4,32%

2,55% 1,30% 0,60% 7,85% 9,92%

3,45% 2,79% 1,54% 0,68% 8,71% 10,98%

1,62% 1,79% 2,12% 0,80% 6,48% 7,62%

1,51% 1,51% 1,53% 0,51% 5,15% 6,20%

-2,05% -9,16% 8,80% 5,36% 2,00% 8,10%

Plano 35% da 
Média Salarial

Plano 35% da Média Salarial

Plano Suplementação da Média Salarial Plano Milênio Plano CBSPREV Namisa

Plano Suple-
mentação  da 
Média Salarial

Plano Milênio

Plano CBSPREV
Namisa

1º tri

1º tri

2º tri 3º tri

2º tri 3º tri

out/2013

out/2013

acumulado
 2013

acumulado
 2013

acumulado
12 meses

acumulado
12 meses

INDICADORES

PLANOS

MA (INPC + 5% a.a.)

MA (INPC + 4% a.a.)

CDI

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

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

Poupança

IbrX (Bolsa)

66,81 111,33
0,0967,60 80,2831,09 63,76

Acumulado 2013

4% 6%
1%4% 4%2% 3%

RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA IMÓVEIS

EMPRÉSTIMOS + FINANCIAMENTOS

-1,01%

5,34%

7,44%

11,73%

DESEMPENHO
DOS INVESTIMENTOS

1.542,58 1.721,49 5,70
90% 87% 99%

i n v e st i m e n to S

Em milhões de R$ / outubro 2013

322,69
90%

14,67 8,224%
4% 2%

14,55
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e d u caç ão  p r e v i d e n ci á r i a

Em dezembro, a CBS Previdência publi-
cou em seu site uma cartilha intitulada 
“Desafios de Investimentos”. O objetivo 
deste material é ajudar a esclarecer as dú-
vidas de seus públicos de relacionamento 
sobre alguns dos conceitos básicos relati-
vos a este tema que estão presentes no dia 
a dia da entidade.
A cartilha traz informações sobre o Seg-
mento Mobiliário e busca ensinar de for-
ma clara e objetiva o que é Renda Fixa e 
Renda Variável, explicar as diferenças en-
tre Marcação a Mercado e Marcação na 
Curva e os motivos que levaram os ges-

CBS LANÇA CARTILHA
SOBRE INVESTIMENTOS

tores da entidade a optar por uma ou outra 
forma de contabilização dos ativos.
Disponível em dois formatos, PDF e versão 
on line, a cartilha “Desafios de Investimen-
tos” faz parte de uma série de conteúdos que 
serão publicados ao longo dos próximos 
meses com o objetivo de ajudar a aprimorar 
os conhecimentos dos públicos de relacio-
namento da entidade sobre o tema.
Para conhecer o material e tirar suas dúvi-
das, basta acessar o item “Cartilhas” na aba 
“Investimento” do site da CBS.



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

Instituições sem fins lucrativos, as Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs) 

são responsáveis pela administração dos planos de previdência complementar dos empregados de uma 

determinada empresa, chamada de “patrocinador”.

Também conhecidas como Fundos de Pensão, as EFPCs têm suas ativi-
dades regulamentadas e fiscalizadas pelos seguintes órgãos:

PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) – supervisiona as atividades e a execu-

ção das políticas das entidades;

SPPC (Secretaria de Políticas de Previdência Complementar) – ajuda a fortalecer a governança das entidades;

CNPC (Conselho Nacional de Previdência Complementar) – regula o regime de previdência complementar;

CVM (Comissão de Valores Mobiliários) – estabelece diretrizes para aplicação dos recursos das EFPCs;

CMN (Conselho Monetário Nacional) – normatiza e fiscaliza os integrantes do mercado de valores mobiliários.

Atualmente, quase 300 Fundos de Pensão são filiados à ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fe-

chadas de Previdência Complementar). Entre eles está a CBS Previdência, que você entenderá melhor como 

funciona a partir da próxima edição.

continua na prómixa edição!continua na prómixa edição!

Conheça as EFPCs
Conheça as EFPCs
Conheça as EFPCs Fundos de Pensão

Patrocinador




