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Vamos viver cada vez mais. No entanto, quais são nossos 
sonhos de futuro? Atrás do que correremos para preencher 
o tempo extra que teremos? O que representará ser feliz 
daqui a três, quatro, cinco décadas? As respostas para 
estas perguntas são as mais variadas possíveis. Mas, inde-
pendentemente do que sonhamos para o futuro, é a reflexão 
sobre essas questões que nos ajudará a pensar de forma 
proativa e transformar o tempo que virá numa época em que 
seja possível continuar realizando desejos e buscando a 
felicidade.

Agir no presente e planejar o futuro são comportamentos 
que dependem da mudança de atitude das pessoas. E 
assim tem sido na CBS Previdência. Há cinco décadas, a 
entidade trabalha incansavelmente para assegurar uma apo-
sentadoria tranquila aos seus milhares de participantes. Por 
isso, completar 50 anos em 2010 foi, para nós, muito mais 
do que comemorar um aniversário pois, a cada dia, existe 
um inesgotável estímulo de aperfeiçoamento e de supera-
ção. 

Agradecemos a todas as pessoas que fazem e que fizeram 
parte dessa história: participantes ativos e assistidos, benefi-
ciários, patrocinadores, colaboradores, conselheiros, órgãos 
reguladores e fiscalizadores. Todos foram e continuarão 
sendo fundamentais em nosso processo de crescimento e 
amadurecimento. 

Além da comemoração do cinquentenário, outro fato rele-
vante para a CBS em 2010 foi a realização do enquadra-
mento das ações CSN de propriedade da entidade, na forma 
aprovada pelos órgãos competentes. Durante todo o pro-
cesso, fizemos sempre prevalecer a nossa missão: buscar 
a satisfação dos participantes, assistidos e patrocinadores, 
por meio da administração eficaz e responsável dos recur-
sos administrados. 

A partir de agora, cabe aos órgãos de direção da entidade 
seguir o direcionamento aprovado na política de investi-
mentos 2011 a 2015, de forma a manter a rentabilidade, o 
equilíbrio e a segurança do patrimônio dos seus milhares de 
participantes.

Que venham os desafios. Estamos preparados para superá-
-los!

Diretoria Executiva

UM FUTURO 

MELHOR É 

POSSÍVEL 

Mensagem da Diretoria
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Comemorações do Cinquentenário

Tantas conquistas mereciam uma bela 
comemoração. E assim foi feito. No dia 
26 de agosto, além do lançamento do 
livro “50 anos Construindo o Futuro”, a 
comemoração contou com a apresen-
tação da Orquestra Sinfônica Jovem da 
Fundação CSN. 

O livro – que foi distribuído a todos os 
participantes da CBS – conta a história 
da entidade desde a sua fundação até 
hoje, fazendo um paralelo com a CSN e 
com as cidades ligadas à sua história. O 
livro menciona ainda fatos que marcaram 
o Brasil e o mundo durante o último meio 
século.

A apresentação da Orquestra Sinfônica 
Jovem da Fundação CSN emocionou o 
público de mais de mil pessoas, que com-
pareceu ao Cine Nove de Abril, em Volta 
Redonda. Sob a regência do maestro 
Marcelo Vizani, os músicos da Orques-
tra arrancaram aplausos dos convidados 
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com a execução de clássicos como Mo-
zart e Vivaldi, seguidos de “The Beatles 
Sinfônico”.

Números expressivos, estatísticas favoráveis 
e o reconhecimento de participantes, pa-
trocinadores e outras entidades do grupo a 
que pertence já seriam suficientes para uma 
orgulhosa comemoração de 50 anos. Mas a 
verdadeira dimensão que a CBS Previdência 
festejou em 2010 se sobrepõe à excelên-
cia operacional que muitos lhe conferem. A 
entidade, por meio de seu trabalho, consegue 
proporcionar há meio século sentimentos in-
tangíveis aos seus milhares de participantes 
e beneficiários: segurança, qualidade de vida 
e a certeza de um futuro melhor.

Fundada no dia 17 de julho de 1960, data do 
sexto aniversário de Volta Redonda, a Caixa 
Beneficente dos Empregados da Companhia 
Siderúrgica Nacional foi criada por pessoas 
visionárias, que acreditavam que um futuro 
melhor era possível com garantia de renda. 
O início das atividades da CBS data de 1966, 
quando foram empossados os Conselheiros 
indicados pela Companhia Siderúrgica Nacio-
nal (patrocinador principal da entidade). Em 
fevereiro daquele ano, a entidade passou a 
funcionar efetivamente: os empregados e o 
patrocinador principal passaram a contribuir 
regularmente para a formação de reservas. 
O primeiro plano de benefícios oferecido foi o 
Plano de 35% da Média Salarial.
 
Em 1977, com a publicação da Lei nº 6.435 
– que regulamentou o funcionamento das 
entidades fechadas de previdência privada 
no Brasil – a CBS promoveu uma Assembleia 
Geral de Sócios para se adaptar à nova legis-
lação. Naquele ano, foram aprovados o novo 
estatuto da entidade e o seu regulamento 
básico. Ainda em 1977, foi instituído o Plano 
de Suplementação da Média Salarial. Depois 

de cumprir as exigências da lei, a CBS rece-
beu do Ministério da Previdência e Assistên-
cia Social, em 1979, a autorização para seu 
funcionamento, com a aprovação do estatuto.
 
Cinquenta anos depois, a CBS Previdência é 
o quinto fundo de pensão mais antigo do país 
em funcionamento, administrando três planos 
de benefícios. A entidade conta com mais de 
30 mil participantes, entre ativos, aposenta-
dos e beneficiários, e um patrimônio superior 
a R$ 4 bilhões. A folha mensal de benefícios 
pagos ultrapassa R$ 14 milhões. 

Atualmente, a CBS registra o mais alto índi-
ce de adesão dos profissionais de empresas 
patrocinadoras, em torno de 99%. O custo 
operacional por associado é o mais baixo do 
mercado, graças aos elevados níveis de efi-
ciência que a entidade persegue diariamente. 
A rentabilidade dos seus ativos está no topo 
do ranking do sistema previdenciário do país.

A entidade possui ainda certificação do seu 
processo de gestão de benefícios previden-
ciais pela norma internacional ISO 9001, já 
na versão atual, a de 2008, válida para a sua 
sede, em Volta Redonda, e para a filial em 
São Paulo.

A CBS Previdência 
é o quinto fundo de 
pensão mais antigo 

do país em 
funcionamento

‘‘ ‘‘
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Apresentação da Orquestra emocionou o público 
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Enquadramento das ações CSN

Como informado no Relatório Anual de 2009, 
enviado a todos os participantes ativos e 
aposentados, a CBS Previdência tinha até o 
dia 31 de dezembro de 2010 para realizar o 
enquadramento dos seus investimentos em 
renda variável. Esse enquadramento tinha 
que acontecer porque a entidade possuía 
uma quantidade de ações CSN (patrocinador 
principal) acima do permitido pela legislação. 
Este prazo foi estabelecido pela Resolução 
nº 3.792/2009, do Conselho Monetário Na-
cional (CMN).
 
O processo de enquadramento implicou na 
venda de grande parte das ações CSN de 
propriedade da CBS, por meio de negocia-
ção privada. Vale ressaltar que a venda das 
ações somente foi realizada após o conhe-
cimento e/ou aprovação de todos os órgãos 
internos da entidade: Comitê Financeiro, 
Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e 
Conselho Fiscal, bem como do órgão regu-
lador e fiscalizador dos fundos de pensão, a 
Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar - Previc. Todos esses trâmi-
tes atenderam as exigências da legislação. 

A referida operação de venda foi autorizada 
pelo ofício nº 4.395/2010/DISUP/PREVIC, de 
16/12/2010, e a liquidação financeira acon-
teceu em 27 de dezembro de 2010, com a 

alienação de 58.193.503 ações, totalizando 
R$ 1.630.000.019,03. A CBS permaneceu 
ainda com 12.788.231 ações CSN, como 
parte integrante dos recursos garantidores 
da sua reserva técnica, conforme é permitido 
pela legislação.

Com a venda das ações CSN, a entidade 
cumpriu a obrigação de enquadrar seus in-
vestimentos em renda variável, atendendo a 
legislação e eliminando os riscos de concen-
tração nessa modalidade de aplicação.

Vale a pena destacar que, no período em 
que manteve as ações CSN sob sua proprie-
dade, a CBS Previdência contabilizou um 
expressivo ganho com a valorização dessas 
ações na bolsa de valores e, também, com 
o recebimento de dividendos e juros sobre 
capital próprio. 

Em 2011, caberá aos órgãos de direção da 
entidade seguir o direcionamento aprovado 
na Política de Investimentos 2011 a 2015, de 
forma a manter a rentabilidade, o equilíbrio e 
a segurança do patrimônio dos seus milhares 
de participantes. 

O gráfico abaixo destaca a importância das 
ações CSN nos recursos garantidores da 
CBS Previdência:

Evolução dos Recursos Garantidores x Ações CSN (MM R$)

COMO ESTÁ O SEU DINHEIRO?

Em 2009, a CBS Previdência adotou a 
estratégia de segregar os fundos de renda 
fixa por planos de benefícios. Ou seja: criou 
um fundo específico para o Plano de 35% 
e outro para o Plano de Suplementação da 
Média Salarial. Além disso, a entidade criou 
dois fundos para o Plano Milênio: um que 
recebeu os benefícios a conceder (AC) e 

(Patrimônio)

Rendas fixa e variável 
(Investimentos Mobiliários)

Renda Fixa

Renda Variável

A rentabilidade das carteiras dos planos de 
benefícios da CBS Previdência foi menor 
em 2010 do que em 2009. Isso ocorreu 
porque em 2009 houve uma expressiva va-
lorização do mercado de ações brasileiro, 
com o Ibovespa valorizando 82,64% no ano 
e as ações CSN registrando 107,78% de 
crescimento. Estes fatos não se repetiram 
em 2010, por conta da grande volatilidade 
do mercado de ações do país. 

Em 2010, o Ibovespa apresentou o modes-
to resultado de 1,04%. Já a rentabilidade 
das ações CSN na carteira dos planos da 

CBS foi de 2,12%, resultado do recebimen-
to de dividendos e de juros sobre capital 
próprio, além da venda decorrente do 
processo de enquadramento dessas ações, 
realizada em 27 de dezembro de 2010.

Considerando que o ano de 2010 não foi 
rentável para aplicações em ações na 
bolsa de valores, o resultado positivo de 
2,06% obtido pela carteira de investimen-
tos da CBS Previdência – índice 198,07% 
maior que o Ibovespa – reflete o compro-
metimento e a responsabilidade da entida-
de com os recursos de seus participantes.

outro que acolheu os recursos dos bene-
fícios já concedidos (BC). Essa estratégia 
foi muito importante, pois permitiu manter 
os investimentos vinculados à realidade do 
passivo (compromisso) da entidade.

A média da rentabilidade desses quatro fun-
dos de investimento em 2010 foi de 12,12%.
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plementar - SPC (hoje Previc). Estes con-
tratos têm prazo de 20 anos e vêm sendo 
plenamente cumpridos.

Em 2003, a Resolução nº 3121, do Conse-
lho Monetário Nacional (CMN), estabeleceu 
que as entidades fechadas de previdência 
complementar que estivessem desenqua-
dradas em qualquer segmento de investi-
mento e que, porventura, vislumbrassem 
um possível enquadramento após dezembro 
de 2005, teriam que apresentar, para apro-
vação da SPC e do CMN, um plano que 
contemplasse o enquadramento. Com base 
nesta resolução, a CBS Previdência iniciou, 
ainda em 2003, a preparação do seu plano 
de enquadramento. Em janeiro de 2004, a 
entidade apresentou o plano à SPC e ao 
CMN e, em outubro daquele ano, obteve a 
aprovação de ambos os órgãos. Contudo, 
o CMN impôs a antecipação do prazo final 
apresentado pela CBS para o enquadra-
mento, passando de dezembro de 2008 
para junho de 2007.

Em 2006, a CSN divulgou seu novo plano 
de investimentos, que contemplava cresci-
mento nas áreas de mineração e logística. 
Com base nesta informação, a CBS solici-
tou à SPC e ao CMN a extensão do prazo 
de enquadramento para dezembro de 2008. 
A entidade entendeu que deveria aguardar 
a maturação do plano de investimentos da 
CSN, pois isso culminaria no aumento do 
valor das ações da siderúrgica. O objetivo 
era resguardar o patrimônio da CBS e ga-
rantir a segurança dos seus participantes.

O pedido de extensão do prazo foi feito 
duas vezes e negado pelo CMN em am-
bas as tentativas. Contudo, por meio de 
ações na Justiça impetradas por grupos de 
participantes da CBS, em 22 de junho de 
2007 uma decisão judicial garantiu a não 
realização do enquadramento, com a con-
sequente continuidade da negociação de 
prazos com a SPC e o CMN. No dia 05 de 
maio de 2008, com fundamento no Decreto 
nº 4942/2003, a SPC comunicou à CBS a 
concordância com o alongamento do prazo 
de enquadramento até dezembro de 2008. 
A partir deste novo prazo, a CBS iniciou 
estudos para escolha da melhor forma de 

venda das ações.

No entanto, com a crise financeira que as-
solou o mundo em 2008, o CMN, por meio 
da Resolução Bacen nº 3.652, de 17 de 
dezembro de 2008, ampliou em 24 meses o 
prazo de execução dos planos de enquadra-
mento das entidades fechadas de previdên-
cia complementar. No caso da CBS, o prazo 
foi ampliado para dezembro de 2010. 

A CBS Previdência atuou com cautela no 
processo de enquadramento, para que pu-
desse observar as tendências do mercado 
e o próprio desempenho das ações CSN na 
Bolsa de Valores. 

Em outubro de 2010, a CBS iniciou nego-
ciação com a Previc, visando o estabeleci-
mento de um projeto de modelagem (méto-
dos e preço de venda) ou seja, como e por 
quanto as ações seriam comercializadas, 
obedecendo o prazo estabelecido para o 
enquadramento. O planejamento foi cumpri-
do, culminando com a autorização de venda 
das ações CSN em 14 de dezembro e sua 
liquidação financeira em  27 de dezembro 
de 2010.

A CBS Previdência 
atuou com caute-
la no processo de 
enquadramento, 

para que pudesse 
observar as tendên-
cias do mercado e 

o próprio desempe-
nho das ações 

CSN na Bolsa de 
Valores

‘‘

‘‘
ações da siderúrgica já privatizada na Bol-
sa de Valores. Com o passar dos anos, as 
ações CSN foram se valorizando no merca-
do. Contudo, mesmo com a valorização, a 
quantidade de ações CSN de posse da CBS 
ainda não era suficiente para cobrir o passi-
vo atuarial até 1995.

No final de 1995, a CBS fez um reequacio-
namento da dívida da CSN e compartilhou 
essa obrigação com participantes ativos e 
assistidos que se aposentaram após feve-
reiro de 1996. Em 27 de dezembro de 1995, 
a entidade criou um novo plano de bene-
fícios – o Plano Milênio. Em 1996, passou 
a aceitar cotas do CSN Invest  (Clube de 
Investimento CSN) como pagamento de 
unidades habitacionais. Cerca de quatro 
mil participantes da CBS trocaram suas 
cotas do CSN Invest (ações CSN) por imó-
veis em conjuntos habitacionais. Com isso, 
a quantidade de ações CSN incorporadas 
ao patrimônio da entidade cresceu signifi-
cativamente.

No final de 1996, o então Ministério da Pre-
vidência e Assistência Social determinou, 
com base na Resolução/CMN/nº 2.324, de 
30/10/1996, que a CBS iniciasse o processo 
de enquadramento de ações CSN. Ou seja, 
a entidade teria que vender parte das suas 
ações CSN, pois não poderia ter vincula-
do ao seu patrimônio mais do que 10% de 
ações de seu patrocinador principal.
 
Para cumprir a legislação, ainda em 1997, a 
CBS elaborou um plano de enquadramento. 
Este processo foi iniciado com a venda gra-
dativa das ações até dezembro de 2001.  A 
partir de 2002, para resguardar seu patrimô-
nio, a entidade decidiu interromper o pro-
cesso, face à baixa valorização das ações 
na Bolsa de Valores.
 
Ainda em 2002, a CSN (patrocinadora prin-
cipal) e as demais patrocinadoras (FEM e a 
própria CBS) assinaram contrato de dívida 
com a CBS. Foi identificado o valor devido 
à entidade e formalizado o compromisso 
junto à Secretaria de Previdência Com-

Saiba mais sobre o processo de enquadramento

A CBS Previdência foi fundada em 1960, 
época que ainda não existia no Brasil le-
gislação específica para regular entidades 
fechadas de previdência complementar. 
Como não havia legislação, também não 
havia normatização de processos como cál-
culo atuarial, controle de riscos, política de 
investimentos, entre outros.

Em 1977, o governo brasileiro publicou a 
Lei nº 6435, com o objetivo de regular a 
atividade e os processos dos fundos de 
pensão. Dois anos após a publicação da 
legislação, em 1979, a CBS recebeu seu 
certificado de entidade fechada de previ-
dência complementar. 

Para receber esse certificado, a CBS preci-
sou fazer adequações no plano de benefí-
cios então existente, de acordo com o que 
estabelecia a legislação, bem como criar 
um novo plano, denominado Plano de Su-
plementação da Média Salarial. Também 
foi realizado estudo atuarial, identificando 
a necessidade patrimonial para honrar os 
pagamentos futuros de benefícios aos par-
ticipantes.

Esse estudo identificou um déficit atuarial 
na entidade, pois não havia recursos sufi-
cientes para o pagamento de benefícios no 
futuro. Identificado o problema, a CSN e as 
demais patrocinadoras da CBS assumiram,  
em 1979, a responsabilidade de regularizar 
o déficit em um prazo de 20 anos. 

A CSN fazia parte da Siderbrás, uma hol-
ding que controlava todas as empresas 
siderúrgicas do país. Em 1990, a Siderbrás 
decidiu fazer um aumento de capital na 
CSN e, tendo conhecimento da dívida que a 
empresa possuía com a CBS, destinou 10% 
em ações do capital da CSN para amortizar 
parte do passivo atuarial. Foi a partir daí 
que ações CSN se incorporaram ao patri-
mônio da entidade.

Em 12 de abril de 1993, foi concretizado o 
processo de privatização da CSN. No mes-
mo ano, aconteceu a primeira cotação de 



Relatório Anual de Informações 2010 Relatório Anual de Informações 2010

12 13

A rentabilidade consolidada de todos os in-
vestimentos da CBS fechou o ano em 6,68%. 
O segmento de renda fixa rendeu 12,14%. 
Já o de renda variável (ações CSN mais o 
fundo de ações) rendeu 2,05%. Os imóveis, 
conforme já registrado, tiveram rendimento 
de 37,64% e o segmento de empréstimos e 

A política de investimentos da CBS Previ-
dência é atualizada e aprovada pelo seu 
Conselho Deliberativo todos os anos, vi-
sando acompanhar o cenário financeiro do 
Brasil e do mundo. O objetivo dessa revisão 
é subsidiar os gestores com as diretrizes 
necessárias para a decisão dos investi-
mentos, com foco principal no horizonte de 
longo prazo.

Essa política é elaborada com base no 
risco, retorno, liquidez dos investimentos e 
solvência dos planos, proporcionando mais 
segurança no cumprimento dos compromis-
sos da entidade, especialmente o seu ob-
jetivo primordial: pagar benefícios aos seus 
participantes. 

Por isso, desde 2004 – quando implantou o 
ALM (Asset Liability Management) – a CBS 
faz a revisão deste estudo anualmente, bus-

Para cuidar do seu patrimônio, todo cuidado é pouco
(Política de Investimentos)

cando minimizar a possibilidade de ocorrên-
cia de déficit nos planos de benefícios. 

A última atualização do ALM contemplou 
para 2010 a necessidade de alongamento 
da carteira de investimentos em papéis de 
renda fixa. A CBS vendeu títulos públicos 
com prazos de vencimento curtos para com-
pra de títulos públicos com prazo de venci-
mentos maiores e melhores rentabilidades. 
Isso gerou o alongamento da carteira, con-
siderando a liquidez necessária para honrar 
o pagamento dos benefícios no futuro.

A revisão anual do ALM assegura o equi-
líbrio econômico-financeiro entre ativos 
garantidores (recursos) e passivos atuariais 
(compromissos), o que se traduz em se-
gurança para os milhares de participantes 
ativos e assistidos da CBS Previdência.

financiamentos terminou 2010 com rentabili-
dade de 17,34%.

Em 31 de dezembro de 2010, a soma do 
patrimônio dos planos de benefícios adminis-
trados pela CBS estava assim distribuída:

Distribuição do patrimônio total dos planos por segmento

Sua segurança é a nossa meta 
(Evolução dos recursos garantidores)

Em 2010, a CBS Previdência obteve mais 
um recorde na evolução dos recursos ga-
rantidores, fechando o ano com o total de 
R$ 3,62 bilhões. Esses recursos são os que 
asseguram o pagamento dos benefícios aos 
participantes de todos os planos de benefí-
cios administrados pela entidade.

Evolução dos recursos garantidores (MM R$)

Operações com participantes
(Empréstimos)

As operações com participantes são repre-
sentadas pelos empréstimos que a CBS 
Previdência disponibiliza para os seus par-
ticipantes e beneficiários. Comparado com 
as taxas e prazos disponíveis no mercado, o 
crédito oferecido pela entidade é significati-
vamente melhor.

Em 2010, a carteira de empréstimos atingiu 
R$ 105,09 milhões, apresentando rentabi-
lidade anual de 17,34%. Este índice ficou 

Rentabilidade dos imóveis supera expectativas 
(Patrimônio imobiliário)

Em 2010, a CBS Previdência acumulou 
mais um recorde: a rentabilidade dos in-
vestimentos imobiliários alcançou a marca 
inédita de 37,64%, superando em 219,15% 
a meta atuarial da entidade. Em parte, esse 
resultado deu-se em função de uma reava-
liação do patrimônio imobiliário, realizada 
em outubro, resultando em uma valoriza-
ção de 17,15%.

147,07% acima da meta atuarial e 177,85% 
acima do CDI.

A CBS classifica os empréstimos a parti-
cipantes como um investimento de baixo 
risco e que agrega valor aos planos de 
benefícios. Trata-se de uma alternativa de 
crédito que apresenta condições favoráveis 
aos participantes, cujo valor tem cresci-
do nos últimos anos como modalidade de 
investimento.

Mesmo excluindo-se a reavaliação, a ren-
tabilidade dos investimentos imobiliários 
foi  de 18,65%, superior em 58,10% à meta 
atuarial (11,79%).

Isso comprova a gestão eficiente dos in-
vestimentos nessa área, maximizando a 
rentabilidade sem exposição a riscos des-
necessários.
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A TIM se instalou no terceiro piso do shopping

Planet Girls é uma das novas lojas do segundo piso

Além das novas lojas, cinco quiosques 
foram instalados definitivamente no SSC. A 
Flashop (loja exclusiva do clube Flamengo); 
a TIM (telefonia móvel); a Nextel (telefonia 

Quiosque da Flashop Quiosque da TIM

Quiosque da Nextel Quiosque da Claro

móvel e via rádio); a Claro (telefonia móvel) 
e o Grão Café. Este último quiosque, ins-
talado no subsolo, criou mais uma área de 
lazer e alimentação no shopping.

SAIBA MAIS SOBRE OS 
IMÓVEIS DA CBS

Sider Shopping Center: sempre o melhor shopping

Novas lojas, mais variedades

Nos últimos anos, o Sider Shopping Cen-
ter (SSC) vem registrando vacância zero. 
Todas as suas 122 operações – entre lojas, 
quiosques e estandes – mantiveram-se lo-
cadas em 2010. O empreendimento ganhou 
quatro novas lojas, aumentando seu mix de 
produtos e serviços e consolidando ainda 
mais sua posição de maior e melhor shop-
ping da região Sul Fluminense. 

A Dugui, loja de artigos e roupas masculinas, 
se instalou no subsolo

A Dugui, loja de artigos e roupas mascu-
linas, se instalou no subsolo. No segundo 
piso, devido ao grande sucesso, a loja You 
Can Sports, especializada em artigos espor-
tivos, ampliou seu espaço de 100 para 160 
metros quadrados. Também no segundo 
piso foi inaugurada a Planet Girls, loja de 
vestuário e acessórios femininos. Já o ter-
ceiro piso ganhou a loja da TIM, de telefonia 
móvel.

A You Can Sports ampliou seu espaço de 100 para 160 
metros quadrados
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Unidade Cicuta I

Em  2010, as obras de expansão horizontal 
de dois galpões da Unidade Cicuta I foram 
finalizadas. Com isso, a área construída pas-
sou de 7.170 para 8.130 metros quadrados. 

Alugado para o Centro Universitário de Barra 
Mansa (UBM) desde 1999, as obras atende-
ram ao objetivo de ampliar a oferta de salas 
e outros espaços para os alunos da universi-
dade, além de contribuírem para o aumento 
da valorização do imóvel, cujo aluguel foi 
reajustado em 11,32%.

Aonde mais investir?

Mantendo-se sempre atualizada com as 
diretrizes do mercado imobiliário, a CBS 
Previdência realiza estudos contínuos para 
investimentos neste segmento. Em 2010, 
foram realizados vários estudos de viabilida-
de econômica para aplicação de recursos em  
imóveis em grandes centros urbanos do país.

Esses estudos permitem que a entidade 
avalie quais são os melhores investimen-
tos, os mais rentáveis e que tragam menos 
riscos ao patrimônio dos seus milhares de 
participantes.

ção de lojas comerciais.

O terreno para a construção do hotel (cujo 
número de leitos deve chegar a 120) e das 
lojas está localizado próximo ao centro do 
município, com uma área de 20 mil metros 

quadrados. Ainda em 2010 foram iniciadas 
conversas com empresas interessadas em 
arrendar o hotel. A expectativa da CBS é ini-
ciar as obras no primeiro semestre de 2011 
e finalizá-las em 18 meses. 

Em 2010, foram re-
alizados vários es-
tudos de viabilida-
de econômica para 
aplicação de recur-
sos em imóveis em 
grandes centros ur-

banos do país

‘‘

‘‘

Galpão reformado na Unidade Cicuta I

Shopping cheio, aluguel em dia

Em 2010, o índice de inadimplência dos 
aluguéis ficou em apenas 0,25%. Foi o mais 
baixo índice registrado desde a inauguração 
do shopping, em 1989. Nos meses de agos-
to, setembro, outubro e novembro o índice 
foi de 0%, ou seja, todos os aluguéis foram 

Ampliar para melhorar

O excelente desempenho e a crescente 
demanda de operações interessadas em se 
instalar no empreendimento fortalecem o 
estudo de viabilidade que apontou a neces-
sidade de expansão do SSC.

Em 2010, as negociações para ampliar 
a área bruta locável (ABL) do shopping 
continuaram. A CBS Previdência manteve 
contatos com o Hortifruti e o Hipermercado 

Congonhas:  o  novo investimento imobiliário da CBS

No início de 2010, foi realizado estudo de 
viabilidade para investimento na constru-
ção de um hotel no município de Congo-
nhas, Minas Gerais. Este estudo apontou 

inúmeros fatores positivos para a concreti-
zação do investimento, tais como a locali-
zação do empreendimento, sua excelente 
rentabilidade e a possibilidade de constru-

A atração de novos lojistas deve-se, princi-
palmente, ao grande fluxo de consumidores 
que circula no SSC. Aproximadamente 19 
mil pessoas passam pelo shopping todos 
os dias. Para atrair e fidelizar esse público, 
a administradora do shopping desenvolve 
grandes ações de marketing em datas co-
memorativas do calendário varejista. 

Além da distribuição de brindes e sorteio de 
prêmios – como um carro zero quilômetro 
na campanha natalina – essas ações são 
marcadas por forte inserção na mídia, tra-
zendo resultados positivos e atendendo aos 
anseios dos lojistas.

Quiosque Grão Café

pagos na data correta.

Esse resultado demonstra o excelente de-
sempenho do shopping, que continua sendo 
um investimento cada vez mais rentável.

Sendas. No entanto, as negociações com 
o Hipermercado não avançaram e foram 
encerradas.
 
Diante disso, a entidade iniciou estudos de 
viabilidade para a revitalização do Sider 
Shopping e para a construção de um novo 
shopping em Volta Redonda. Este estudo 
deve ser concluído em 2011.
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Com relação à contribuição de risco do Plano 
Milênio, pelo quinto ano consecutivo houve 
a não-cobrança da contribuição, cujo custo 
referencial é de 1,30% (0,65% do participan-
te e 0,65% do patrocinador). Isso foi possível 

graças ao crescimento dos recursos existen-
tes no fundo previdencial para custeio de be-
nefícios de risco. Em 2011, a não-cobrança 
da contribuição será mantida.

Contribuição de risco

Planos de 35% e de Suplementação da Média Salarial: 
suspensão das contribuições normais

Para cumprimento das obrigações previstas 
na legislação da previdência complementar, 
a CBS Previdência realiza anualmente um 
processo chamado “Avaliação Atuarial”. O 
principal objetivo desse processo é avaliar 
a situação econômico-financeira dos planos 
de benefícios e determinar o custo destes 
planos, objetivando manter o equilíbrio entre 
o patrimônio da entidade e os compromis-
sos com seus participantes, especialmente 
aqueles que já estão recebendo benefícios 
(aposentados e beneficiários). 

Com base no resultado da Avaliação Atuarial 
de 2009, em janeiro de 2010 a CBS Previ-
dência deu uma excelente notícia para todos 

os participantes ativos, autopatrocinados e 
aposentados dos planos de 35% da Média 
Salarial e de Suplementação da Média Sa-
larial: no ano de 2010 esses participantes 
tiveram suspenso o desconto da contribuição 
normal que era paga mensalmente. Esta 
suspensão, aprovada pelo Conselho Deli-
berativo da CBS, foi estendida também aos 
patrocinadores. 

É importante destacar que essa suspensão 
do desconto da contribuição normal refere-se 
exclusivamente ao ano de 2010. A continui-
dade da suspensão para os anos seguintes 
dependerá do resultado das avaliações atua-
riais futuras.

NÓS CUIDAMOS DO SEU 
FUTURO AGORA
(Avaliações Atuariais)

Plano Milênio: manutenção da taxa de carregamento e do 
subsídio da contribuição de risco

Desde 2006, a CBS Previdência realiza a 
capitalização de seu fundo administrativo 
(receitas de seguros, centralização bancária, 
convênios, entre outras), com a finalidade de 
garantir a cobertura das despesas adminis-
trativas referentes aos planos de benefícios. 

Essa estratégia possibilitou a redução gra-
dativa da taxa de carregamento do Plano 
Milênio. Desde 2008, a taxa permanece em 
4% das contribuições básicas do patroci-
nador, percentual que será mantido para o 
ano de 2011.

Taxa de Administração
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CBS PREVIDÊNCIA, 
PARTICIPANTES E 
BENEFICIÁRIOS: UMA RElAçãO 
CADA VEz MAIS PRÓxIMA

CBS Mais Perto de Você 
(Programa de Educação Previdenciária e Financeira)

A CBS Previdência foi um dos oito primei-
ros fundos de pensão do Brasil a implantar 
um programa de educação financeira e 
previdenciária, atendendo os normativos 
que regulam esta temática no sistema das 
entidades fechadas de previdência comple-
mentar.

O “CBS Perto de Você” aproxima a entidade 
das comunidades onde atua, exercendo pa-

pel social de agente multiplicador de cidada-
nia e de cultura previdenciária. 

Em 2010, o programa foi ampliado e ganhou 
novos parceiros. Além das palestras realiza-
das nos programas de admissão de empre-
gados de patrocinadores, foram promovidas 
atividades na Creche Horas Alegres, escolas, 
universidades e associações de aposenta-
dos, para um público bastante heterogêneo.

Alunos do Colégio Radeane acompanham com atenção palestra sobre educação previdenciária

Planos de 35% e de Suplementação da Média Salarial: 
extinção da cobrança de contribuição amortizante

Em agosto de 2010, embasado pelas altera-
ções regulamentares aprovadas em julho de 
2010 pela Previc e pelos pareceres atuariais 
elaborados por consultoria especializada, o 
Conselho Deliberativo da CBS Previdência 
aprovou a extinção, retroativa a janeiro de 
2010, da cobrança da contribuição amorti-
zante. Esta contribuição foi instituída no ano 
de 1996 e seu pagamento vinha sendo efe-
tuado pelos participantes ativos, assistidos 
e autopatrocinados vinculados aos planos 
de benefícios de 35% da Média Salarial e de 
Suplementação da Média Salarial, aposenta-
dos após fevereiro de 1996.

É importante registrar que essa decisão só 
foi possível pela conjugação de diversos fa-
tores, entre eles: a regulamentação feita pelo 
Conselho Nacional de Previdência Comple-

mentar e pela Previc; os resultados obtidos 
pela CBS na gestão dos ativos dos planos 
de benefício definido, o que permitiu ajustes 
nas premissas atuariais (tábuas biométricas 
e taxas de juros); a última avaliação atuarial, 
que identificou um cenário favorável para 
essa decisão; e, finalmente, a aprovação dos 
regulamentos destes planos pela Previc.
 
Considerando que a decisão do Conselho 
Deliberativo ocorreu em 13 de agosto de 
2010, a cobrança da contribuição amorti-
zante deixou de ser efetuada a partir do 
benefício de agosto de 2010. Como a sus-
pensão foi retroativa a janeiro daquele ano, 
os valores relativos ao período de janeiro 
a julho de 2010 foram restituídos no paga-
mento do benefício de setembro, devida-
mente atualizados. 

Informações mais seguras: avaliações atuariais internas

Com o monitoramento pontual do banco 
de dados dos participantes, implantado em 
2010, a tarefa de realizar mensalmente a 
avaliação atuarial dos planos de benefícios 
administrados pela CBS tornou-se uma re-
alidade. Todo o sistema foi atualizado com 
base em novos parâmetros, conferindo 
mais exatidão ao processo. 

O resultado é que a avaliação atuarial 
feita internamente pela CBS permite à 
entidade tomar decisões estratégicas pau-
tadas em dados ainda mais condizentes 
com a realidade.

A avaliação atuarial mensal dos planos de 
benefícios implantada pela CBS antecipou-
-se à publicação do Guia de Melhores 

Práticas da Previc. O guia informa que os 
administradores de entidades de previdên-
cia complementar responsáveis pelo plano 
de benefícios também serão responsáveis 
pela adoção e aplicação das hipóteses 
biométricas, demográficas e econômico-
-financeiras.

A realização de avaliações internas obje-
tiva minimizar riscos e garantir mais segu-
rança na gestão dos planos de benefícios, 
somando-se, é claro, às avaliações atua-
riais externas estabelecidas pela legisla-
ção. Isso comprova, mais uma vez, a ca-
pacidade da entidade de se aperfeiçoar a 
cada dia, trabalhando sempre em benefício 
dos seus milhares de participantes.
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Aposentadoria sem crise 
(Programa de Preparação para a Aposentadoria)

O que vou fazer após me aposentar? O que 
será da minha vida? Esses são alguns dos 
questionamentos que permeiam a mente 
daqueles que, daqui a algum tempo, vão se 
desligar das empresas e, consequentemen-
te, da rotina diária de trabalho e de convívio 
com os colegas. E se não houver uma pre-
paração para essa “fase de transição”, a tão 
esperada aposentadoria pode se revelar um 
verdadeiro transtorno.

Para assegurar uma aposentadoria melhor 
para os seus participantes, a CBS Previ-
dência lançou, em 2008, o seu Programa 
de Preparação para Aposentadoria (PPA). 

O programa possibilita que os participantes 
reflitam sobre suas condições de pré e pós-
-aposentadoria. O desejo da entidade é de 
que todos passem por esse período de mu-
danças de forma mais tranquila, confiante 
e segura.

Em 2010, o PPA repetiu a fórmula usada 
nos anos anteriores, com algumas melho-
rias. A turma contou com 35 pessoas, que 
participaram de cinco módulos. Temas 
como “Trabalho x Aposentadoria”, “Saúde”, 
“Planejamento financeiro”  e “Previdência” 
foram debatidos sempre de forma dinâmica 
e participativa.

Participantes do PPA 2010 durante palestra sobre o tema Saúde

Em todos esses locais, o objetivo é sempre 
o mesmo: informar e conscientizar sobre a 
importância da previdência complementar, 

oferecendo condições para reflexão sobre a 
responsabilidade individual pelo planejamen-
to financeiro e previdenciário.

Palestra para pais da Creche Horas Alegres

O “CBS Perto de Você” teve resultados muito 
expressivos em 2010: foram realizadas 161 
palestras durante o ano, atendendo a um pú-
blico de aproximadamente 6,3 mil pessoas, 

residentes em cerca de vinte cidades dife-
rentes nos estados do Rio de Janeiro, São 
Paulo e Minas Gerais.

O “CBS Perto de 
Você” aproxima a 

entidade das comu-
nidades onde atua, 
exercendo papel de 
agente multiplica-
dor de cidadania e 

de cultura 
previdenciária

‘‘

‘‘

Programa realizou 161 palestras em 2010
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Pai de três filhos, o emprego na CSN foi o primeiro e único da vida de Roberto. 

O desafio de saber ouvir 
(Implantação da URA - Unidade de Resposta Audível)

A CBS implantou, no final de 2009, a URA 
(Unidade de Resposta Audível) em sua 
Central de Atendimento Telefônico. Além de 
garantir melhorias na gestão e no atendi-
mento aos participantes, a implementação da 

ferramenta gerou, em 2010, uma economia 
de 32,08% na conta de telefonia.
 
Antes da URA, seis em cada dez partici-
pantes que ligavam para a Central de Aten-

rio e hoje caminho dez quilômetros por dia”, 
exemplifica.

“Graças ao PPA me aposentei sabendo que, 
mesmo com 50 anos, teria um extenso e 
produtivo futuro. Tenho a Luana, um ‘projeto 
de longo prazo’, pois tem apenas um ano e 
sete meses de idade. Espero que ela, assim 
como os meus outros dois filhos, possam 

contar comigo com saúde e disposição por 
ainda muitos anos, se Deus quiser!”. 

Depoimentos como os de Edson e Roberto 
reforçam a certeza de que o PPA é um dos 
mais importantes projetos da CBS e que a 
entidade vai continuar a investir para possibi-
litar cada vez mais tranquilidade e segurança 
aos seus participantes.

Há mais de 30 anos trabalhando na CSN, 
Edson Pires de Carvalho Filho, de 51 anos, 
foi um dos participantes do PPA de 2010. 
Casado e pai de dois filhos, Edson está afas-
tado da empresa há dois anos por problemas 
com a saúde. Mesmo não estando na ativa, 
ele decidiu participar do programa depois de 
receber o incentivo de um colega. 

“O primeiro passo foi reconhecer que preci-
saria de ajuda e de conselhos para usufruir o 

melhor possível da minha aposentadoria e do 
meu tempo livre”, destaca Edson, que teve a 
companhia da esposa, Elda de Souza Carva-
lho, durante alguns módulos do PPA. 

“A presença dela foi muito importante, pois 
passamos a compreender juntos como será 
essa nova fase em nossas vidas”, pontua Ed-
son. Ele garante que as orientações recebi-
das durante o PPA ficarão para toda a vida. 

Edson ao lado da esposa. “Descobri um leque de oportunidades e aprendi lições impor-
tantes que, com certeza, vão fazer muita diferença quando me aposentar”

Participante do PPA de 2009, Roberto Fer-
reira de Souza, mais conhecido como Viola, 
é taxativo. “Comecei uma nova vida depois 
dos 50 anos, graças ao que aprendi no 
PPA”. Convidado para dar um depoimento 
no módulo final da turma de 2010, Roberto 
emocionou os participantes com seu relato. 

Pai de três filhos, o emprego na CSN foi o 
primeiro e único de sua vida. Depois de 33 
anos dedicados à empresa, ele decidiu que 
era hora de se aposentar. “Queria melho-
rar minha qualidade de vida e dedicar mais 
tempo à família. Como sempre fui partici-
pante da CBS, sabia que poderia contar 
com meu plano de previdência. Isso me 

trouxe ainda mais segurança na hora de 
tomar a decisão de parar”, conta Roberto.

Ele recorda a primeira pergunta que se fez 
quando decidiu requerer a aposentadoria: 
qual será o meu futuro com 50 anos de ida-
de? As respostas, garante, vieram durante 
as palestras do PPA. “Descobri que posso 
ser útil para a sociedade, ajudando o próxi-
mo. Nunca imaginei realizar trabalhos vo-
luntários, mas hoje isso faz parte da minha 
vida”, afirma o aposentado, que também 
passou a cuidar mais da saúde, iniciando 
a prática de atividades físicas. “Queria ter 
mais qualidade de vida e, para atingir esse 
objetivo, mudei muitos hábitos. Era sedentá-
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Aperfeiçoamento constante 
(Novas unidades de serviços)

Diante das demandas recebidas pelos seus 
canais de atendimento, a CBS Previdência 
sempre busca soluções e alternativas que 
possam, a cada dia, melhorar o relaciona-
mento com seus milhares de participantes. 

Em 2010, o recurso encontrado para atender 
as reclamações com relação ao atendimento 
e agilidade nas respostas foi implantar novas 
unidades de atendimento pessoal em algu-
mas localidades da CSN. 

Em maio, os escritórios da CSN em São 
Paulo - Faria Lima e Santo Amaro - ganha-
ram unidades de atendimento pessoal da 
entidade. 

Em agosto, foi a vez de iniciar o atendimento 
pessoal nas filiais da CSN em Porto Real e 
no Porto de Sepetiba (Sepetiba Tecar), am-
bas no estado do Rio de Janeiro. Semanal-

mente, um profissional da CBS vai até essas 
unidades para atender aos participantes.

Ainda em 2010, com o objetivo de atender de 
forma mais rápida e eficiente as demandas 
dos participantes das localidades de Con-
selheiro Lafaiete e Congonhas, em Minas 
Gerais, e de Criciúma, Capivari de Baixo 
e Siderópolis, em Santa Catarina, a CBS 
adquiriu equipamentos de transmissão de 
dados via internet. Com isso, os profissionais 
da entidade sediados nessas localidades 
passaram a ter acesso remoto aos sistemas, 
agilizando o atendimento.

Essas ações contribuíram significativamente 
para redução de ligações para a Central de 
Atendimento Telefônico, desobstruindo este 
canal e melhorando sua funcionalidade, além 
de reduzir as despesas com telefonia.

Respostas no tempo certo 
(Tratativa de reclamações)

Em 2010, a CBS aperfeiçoou seu procedi-
mento de registro, análise e tratativa das re-
clamações de participantes, que chegam por 
meio dos diversos canais de atendimento.

Dessa forma, toda reclamação feita por um 
participante é encaminhada ao setor respon-
sável, que tem prazo pré-estabelecido para 
resposta. 100% das reclamações feitas por 
participantes tiveram suas respostas dentro 
do prazo. Este é o compromisso da CBS em 
proporcionar sempre um atendimento de 
qualidade, com eficiência e segurança.

dimento Telefônico desistiam da chamada 
por causa do tempo de espera. Com a ferra-
menta, o número de desistências caiu para 
somente duas. O tempo médio de espera foi 
reduzido de 5 minutos e 48 segundos para 3 
minutos e 10 segundos. Outro ponto positivo 
que a URA proporcionou foi com relação à 
segurança: todas as ligações são gravadas e 
arquivadas para fins de consulta.

Para a CBS, a implantação da URA repre-
sentou uma verdadeira evolução na gestão 
do relacionamento com o participante, pois 

permite gerenciar todas as atividades, tra-
zendo ganhos significativos na qualidade 
do atendimento.

Em 2011, a “árvore” de serviços da URA vai 
entrar em funcionamento e será possível 
realizar, com ainda mais rapidez e eficiência, 
diversos tipos de atendimentos. Até o final do 
primeiro semestre, os participantes poderão 
realizar simulações e contratar empréstimos, 
além de efetuar simulações de aposentado-
ria e do saldo para resgate, verificar saldo 
devedor de empréstimos e outros serviços. 

Conexão com os participantes 
(Índice de Satisfação no Atendimento)

Todos os dias, os diversos canais de aten-
dimento da CBS Previdência atendem 
consultas sobre vários assuntos relaciona-
dos à gestão dos planos de benefícios e 
concessão de empréstimos. Para medir a 
eficácia desses atendimentos, desde 2001 
a entidade utiliza o ISA – Índice de Satisfa-
ção no Atendimento.

Por meio de questionários respondidos 
espontaneamente pelos participantes e de 

pesquisas amostrais feitas pela área de qua-
lidade da entidade, é possível mensurar a 
satisfação quanto ao atendimento recebido. 

Em 2010, o ISA atingiu 94,77%, índice aci-
ma da meta estipulada para o ano, que foi 
de 94%. Este dado comprova o empenho da 
CBS em atender, com cada vez mais eficiên-
cia e qualidade, todos os seus participantes 
e beneficiários. 
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Uma das ações de responsabilidade social 
realizada pela entidade é o programa “CBS 
presente na comunidade”. Desde 2007, a 
CBS atua em parceria com o Centro Social 
Santa Cecília, em Volta Redonda. O tra-
balho é realizado na Creche Comunitária 
Santa Cecília, que atende gratuitamente 
50 crianças, de um ano e oito meses até 
quatro anos de idade.

Nesse trabalho de voluntariado empresarial, 
a entidade cedeu à creche um profissional 
e um estagiário de Serviço Social que reali-
zam o processo de seleção de crianças para 
ingresso na instituição. Este trabalho consis-
te no estudo e identificação do perfil social e 
econômico das famílias, fornecendo subsí-
dios para a organização da turma com base 
nesse critério. Essa seleção é muito impor-

tante, já que a creche é comunitária e atende 
prioritariamente famílias de menor renda.

Além dessa atividade sistemática, em 2010 
os profissionais da CBS literalmente “arre-
gaçaram as mangas”. Em julho, durante o 
“Arraiá da Solidariedade” – evento promovido 
pela Prefeitura de Volta Redonda – o Cen-
tro Social Santa Cecília participou com uma 
barraca de comidas e guloseimas visando 
arrecadar recursos para, entre outras ativida-
des, colaborar na manutenção da creche. 

Durante os quatro dias de festa, profissionais 
da CBS se revezaram na preparação dos 
alimentos e no atendimento dos visitantes. 
O trabalho voluntário contribuiu para que o 
resultado financeiro da barraca do Centro 
Social fosse bastante positivo.

Política de Responsabilidade Socioambiental

Em 2010, a CBS Previdência reativou sua 
Comissão Técnica de Responsabilidade So-
cial, com o objetivo de elaborar uma política 
com este tema. Composta por 10 membros 
– um de cada área da entidade – a Comis-
são se reuniu diversas vezes para debater 
as diretrizes que norteariam o documento. 
Também foram realizadas pesquisas com o 
intuito de identificar como outros fundos de 
pensão tratam e praticam o tema. 

Outra atividade promovida pela Comissão foi 
a realização de um treinamento interno, dire-
cionado a todos os funcionários da entidade 
sediados em Volta Redonda e São Paulo. O 
objetivo foi despertar um papel pró-ativo do 
quadro funcional, tornando os profissionais 
da CBS sujeitos participativos no processo 
de elaboração da política e, consequente-
mente, na sociedade.

Após essas ações, no final de 2010 a minuta 
da política da CBS foi redigida. Em 2011, ela 
será debatida com todas as áreas, visando 
envolver toda a entidade nas ações de res-

ponsabilidade social. Com base nessa dis-
cussão, o documento será concluído e sua 
aplicabilidade constantemente monitorada 
pela CBS.

O objetivo foi desper-
tar um papel pró-ativo 
do quadro funcional, 

tornando os profissio-
nais da CBS sujeitos 
participativos no pro-
cesso de elaboração 
da política e, conse-
quentemente, na so-

ciedade

‘‘

‘‘
CBS PREVIDÊNCIA: DE MãOS 
DADAS COM A COMUNIDADE
(Responsabilidade Social)

A responsabilidade social tem se consolida-
do anualmente como um pilar estratégico da 
gestão da CBS, o que revela a consciência 
crescente de que contribuir com a sustenta-
bilidade social e ambiental é fator essencial 
para a garantia da perenidade da sociedade 
e no provimento das gerações futuras com 
melhores condições que as atuais. 

A concretização desse objetivo requer o 
comprometimento dos cidadãos, empresas, 
instituições públicas e privadas com princí-
pios e práticas socialmente responsáveis. 
É nessa direção que a CBS Previdência 
busca atuar de forma cada vez mais firme 
e abrangente.

CBS Presente na Comunidade

Profissionais da CBS colaboraram na barraca do Centro Social Santa Cecília
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Como gerenciar os projetos da entidade?

Para responder essa questão, a CBS Pre-
vidência promoveu, para gestores e outros 
profissionais, um treinamento sobre geren-
ciamento de projetos, com o objetivo de ali-
nhar conceitos básicos para que a entidade 
possa atuar com mais eficácia na gerência 
de seus projetos. 

Colocando em prática o conhecimento ad-
quirido, no final de 2010 os gestores se 
reuniram com a finalidade de definir os pro-
jetos para 2011, utilizando metodologias que 
facilitam a priorização de objetivos. Assim, 
foi possível identificar os projetos prioritários 
para o alcance das estratégias da entidade.

Política de Prevenção, Detecção e Combate a Fraudes

O resultado da 5ª Avaliação de Riscos e 
Controles Internos, realizada em 2009, 
apontou a necessidade da implantação de 
uma Política de Detecção, Prevenção e 
Combate a Fraudes na CBS Previdência. 
Embora os mecanismos de controle para o 
risco de fraude estivessem implementados 
na entidade, faltava a sua formalização em 
um documento específico. 

A elaboração dessa política teve como prin-
cipal objetivo definir os padrões e critérios 

de práticas de prevenção, detecção e com-
bate a fraudes. Após sua implementação 
foi possível verificar, por meio da realização 
de testes amostrais, se os mecanismos de 
controles descritos na política estão sendo 
mantidos, o que proporciona mais segurança 
no gerenciamento do risco de fraudes.

Cabe destacar que a implantação dessa 
política é uma ação preventiva, já que até o 
presente momento não houve qualquer ocor-
rência de fraude na CBS Previdência. 

6.º Ciclo de Avaliação de Riscos

Dando sequência ao aprimoramento dos 
controles internos e à melhoria da gestão 
de riscos, a CBS Previdência realizou, em 
julho de 2010, o seu 6º Ciclo de Avaliação 
de Riscos, que envolveu todos os proces-
sos da entidade.

Nessa atividade, os colaboradores respon-
dem um questionário no qual informam se os 
controles associados aos riscos apontados 
nas atividades encontram-se implementados 
na entidade. De posse dessas informações, 
as áreas analisam as ausências de controles 

identificadas, elaborando planos de ação 
para as situações em que forem neces-
sários e aplicáveis, avaliando sempre a 
relação custo-benefício. O objetivo dos 
planos de ação é neutralizar ou minimizar 
os riscos identificados.

A cada avaliação são introduzidos novos 
controles (boas práticas de mercado) para 
serem avaliados quanto à sua existência e 
aplicabilidade na entidade, tornando, as-
sim, o gerenciamento de riscos um proces-
so evolutivo. 

qUAlIDADE E CONTROlE: 
MUITO AléM DA TEORIA

Recertificação ISO 9001:2008

Em junho de 2010, após auditoria de recerti-
ficação realizada pela Bureau Veritas Certi-
fication (BVQI), a CBS Previdência manteve 
a sua certificação na versão ISO 9001:2008, 
com o escopo “Gestão de Benefícios Previ-
denciais”. Na auditoria não foram detectadas 
não-conformidades, sendo apontadas ape-
nas oportunidades de melhorias na entidade.

Em sua avaliação, o auditor destacou alguns 
pontos fortes da CBS, tais como:

- comprometimento das áreas com a me-
lhoria contínua, evidenciado pelos diversos 
projetos elaborados;
- revisões periódicas de documentos e pro-
cessos;
- acompanhamento de indicadores de pro-
cessos por meio de reuniões gerenciais;
- acompanhamento das reclamações dos 
participantes;
- envolvimento de todos os colaboradores 
com o Sistema de Gestão da Qualidade.

Esse resultado se deve ao comprometi-
mento da CBS Previdência com a qualida-
de e com a transparência de sua gestão, 
demonstrando o quanto prioriza e valoriza 
a busca permanente da melhoria contínua 
dos seus processos. 

Esse resultado se 
deve ao compro-

metimento da CBS 
Previdência com a 

qualidade

‘‘ ‘‘
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2010: MAIS UM ANO 
DE MUITO TRABAlHO E 
SUPERAçãO

Somos, mais uma vez, Empresa Cidadã

Pelo segundo ano consecutivo, a CBS Previ-
dência recebeu o Certificado de Empresa Ci-
dadã, concedido pelo Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, 
pela Federação das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro e pela Federação do Comér-
cio do Estado do Rio de Janeiro. Em 2010, 
63 empresas e entidades de todo o país fo-
ram certificadas pelo órgão, sendo a CBS um 
dos poucos fundos de pensão contemplados.

O objetivo da certificação é incentivar empre-

sas e entidades a elaborarem seus balanços 
sociais, sendo possível avaliar o nível de 
comprometimento com a comunidade onde 
estão inseridas. 
 
Mais do que comprovar o trabalho que a 
entidade realiza, a certificação serve para es-
timular toda a equipe a continuar realizando 
atividades que contribuam para o desenvolvi-
mento social e sustentável do país.

Representatividade em alta

Em 2010, diversos profissionais da CBS 
Previdência passaram a integrar novas Co-
missões Técnicas Nacionais e Regionais da 
ABRAPP (Associação Brasileira de Entida-
des Fechadas de Previdência Complemen-
tar). Esses fóruns – alguns dos quais a CBS 
participa há anos – são uma inesgotável 
fonte de aprendizado e de intercâmbio entre 
os profissionais de fundos de pensão, além 
de funcionarem como vitrine para a exposi-
ção de boas práticas operacionais, de gestão 
e relacionamento.

O diretor de Finanças e Controle, Ricardo 
Esch, compõe a Comissão Técnica Ad Hoc 
para o aperfeiçoamento dos Indicadores 
de Desempenho de Gestão (IDG). Além de 
integrar essa nova comissão em 2010, ele 
é diretor executivo pela Regional Sudeste 
da ABRAPP e, consequentemente, respon-
sável pela Comissão Técnica Nacional de 
Contabilidade e pelas comissões regionais 
a ela vinculadas. Em dezembro de 2010, a 
Diretoria da Regional Sudeste foi reeleita até 
dezembro de 2013.

4.ª Certificação de Controles Internos

Também no ano de 2010, foi realizada a 4ª 
Certificação de Controles Internos da CBS. 
Nesta atividade, o resultado da autoavalia-
ção é comparado com a situação real da 
entidade, por meio da realização de testes 
de controles. Ou seja, é verificado se o 
controle declarado como existente realmente 
encontra-se implementado na entidade. Uma 
das novidades da certificação em 2010 foi a 
introdução da análise crítica da qualidade e 
eficácia dos controles por parte dos gestores.

A conclusão dessa certificação demonstrou 

que, das atividades testadas, 91,3% encon-
tram-se controladas, 4,6% apresentam con-
trole parcial e apenas 4,1% não têm controle. 
Para as ausências de controle foram elabora-
dos planos de ação.

Em 2011 a CBS deverá implantar novos 
controles, observando as boas práticas de 
mercado, com base nos resultados da auto-
avaliação e da certificação,  a fim de  mitigar 
os riscos inerentes às suas atividades.

Caso de sucesso

A CBS participou do V Fórum de Gestão de 
Riscos e Controles Internos, evento pro-
movido pela empresa de consultoria Risk 
Office, entre os dias 22 e 24 de setembro 
de 2010, em Cesário Lange (SP). 

A entidade apresentou o case “CBS Previ-
dência - Evolução da Gestão de Riscos e 
Controles Internos”, por ser considerada a 
que se encontra em estágio mais avançado 
neste tema em relação aos demais clientes 
da consultoria.

Ainda no Fórum, a CBS recebeu home-
nagem da Risk Office pela sua relevante 
contribuição para o mencionado processo, 
reconhecida como fator determinante para 
disseminar conhecimento e aperfeiçoar 
boas práticas no mercado nacional. 

Vale ressaltar que, até 2010, a CBS Previ-
dência é a única entidade a ter realizado, 
dentre os clientes da consultoria, seis ava-
liações de riscos e quatro certificações de 
controles internos.

‘‘

‘‘

A CBS Previdência 
é a única entida-

de a ter realizado, 
dentre os clientes 

da consultoria, 
seis avaliações de 

riscos e quatro cer-
tificações de con-

troles internos
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COMISSÃO TÉCNICA REG. SUDESTE

Comunicação e Fomento

Assuntos Jurídicos

Seguridade

Antônio José de Almeida Filho - Ger. Jurídico

MEMBROS

Ronaldo de Paiva Lima - Coord. de 
Benefícios e Serviços

Valéria Pinto Dias - Coord. Administrativa

COMISSÃO TÉCNICA REG. SUDOESTE

Contabilidade

Governança 

MEMBROS

Lucilene F. Rosa Costa - Ger. de Planejamento e 
Gestão

Edgar Silva Grassi  - Analista Contábil

Tecnologia a serviço de todos

Evitar falhas e quedas relativas à comuni-
cação de dados, melhorar o desempenho e, 
principalmente, garantir a qualidade do ser-
viço prestado aos participantes. Esses foram 
os objetivos da CBS Previdência ao investir 
na modernização dos equipamentos de sua 
rede de transmissão e recepção de dados.

Para isso, foram adquiridos novos equipa-
mentos, com maior capacidade de transfe-
rência de informações. Também foi firmado 
contrato com um novo fornecedor de equipa-
mentos e serviços de rede, que ficou respon-
sável pela reposição em caso de falhas. Com 
isso, reduz-se os riscos de quedas no siste-
ma e interrupção na transferência de dados.

Em 2010, também foi iniciado o levantamen-
to para determinação de uma via alternativa 
para comunicação entre a Unidade de Servi-
ços da Vila Santa Cecília, a sede da CBS e o 
CPD (Centro de Processamento de Dados), 
que fica no antigo Escritório Central da CSN. 
Esse trabalho objetiva garantir a disponibili-
dade do ambiente de rede em caso de pro-
blemas no caminho que existe atualmente. 
As alternativas poderiam ser um novo trajeto 
de fibra ótica ou até mesmo transmissão de 

dados via rádio. Para 2011, a expectativa é 
de que esse novo caminho já esteja instala-
do e em funcionamento. 

Também em 2011 a CBS vai iniciar projeto 
de implantação de recursos de telefonia IP 
(telefonia via rede). Com isso, espera-se re-
duzir custos operacionais, gerando economia 
para a entidade.

Evitar falhas e 
quedas relativas 

à comunicação de 
dados, melhorar 
o desempenho e, 

principalmente, ga-
rantir a qualidade 

do serviço prestado 
aos participantes

‘‘

‘‘

“Aspectos contratuais dos planos de benefícios”: palestra proferida por Antônio José de Almeida Filho – gerente jurídico da 
CBS, no 31º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão da ABRAPP, realizado em Olinda/PE, em novembro de 2010.

Confira a participação da CBS nas Comissões Técnicas da ABRAPP

COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL

Assuntos Jurídicos

Atuária

Comunicação e Fomento

Contabilidade

Fabiana Mariana da Silva Alves - Ger. Atuarial

11,92%

MEMBROS

Silvânia Vieira Penido - Ger. Administrativa

Relacionamento com o participante

Sustentabilidade

Tecnologia da Informação

Antônio José de Almeida Filho - Ger. Jurídico

Edgar Silva Grassi - Analista Contábil

Wlader Lúcio Lima - Ger. de Relacionamento

Maria Inês da C. Pereira - Assistente Social

Luciano Passos Portilho - Ger. de TI
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Sistema Público de Escrituração Digital (SPED)

Para atender a legislação da Receita Fede-
ral do Brasil, a CBS Previdência concluiu a 
implantação, em 2010, do Sistema Público 
de Escrituração Digital (SPED Contábil). 
Este sistema tem o objetivo de viabilizar a 
implantação de processo digital para envio 
de informações contábeis (balancete, ba-
lanço anual, diário geral e razão) para os 
órgãos de fiscalização. 

Essa ferramenta também reduzirá significa-
tivamente alguns custos da CBS. A partir do 
momento em que a Receita Federal tenha 
acesso, por meio eletrônico, às informações 
contábeis, a entidade poderá ser dispensada 
da entrega dos documentos impressos. Vale 
ressaltar que será necessária assinatura 
digital para envio eletrônico dos documentos, 
o que garantirá total segurança no processo.

Contudo, apesar da legislação permitir a 
emissão dos livros em forma digital, seu uso 
efetivo pelos fundos de pensão ainda de-
pende de normatização do órgão regulador 
deste segmento. Por isso, a CBS imprime e 
armazena os livros de escrituração contábil.

Em 2010, a ABRAPP criou uma Comissão 
Técnica Nacional de Desoneração, com o 
objetivo de estudar meios para reduzir as 
despesas dos fundos de pensão. A Comis-
são priorizou seus trabalhos com foco em 
contribuir para agilizar a normatização do 
SPED Contábil.

E, antecipando-se a legislações que devem 
entrar em vigor a partir de 2012, a CBS 
iniciará, no primeiro semestre de 2011, a 
implantação do SPED Fiscal. O sistema é 
um conjunto de escriturações de documentos 
fiscais e de outras informações de interesse 
dos fiscos dos estados e da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, bem como de 
registros de apuração de tributos referen-
tes às operações e prestações praticadas 
pela entidade. Este arquivo também deverá 
ser assinado digitalmente e transmitido por 
meio eletrônico. 

Preparando-se antecipadamente para aten-
der as novas regras, a CBS garante mais se-
gurança e transparência em seus processos.
 

Novo Plano de Contas

Atendendo a legislação, a CBS implantou, 
em 1º de janeiro de 2010, o seu novo Pla-
no de Contas, totalmente integrado ao sis-
tema utilizado pela entidade – o Totalprev. 

A nova planificação do Plano foi pautada 
no consenso entre as formas de gestão, a 
natureza dos eventos e a estrutura contá-
bil. Além da segregação do patrimônio das 
gestões previdencial e administrativa, o 

novo modelo de custeio da entidade inova 
ao enfocar também os planos de benefí-
cios. 

Dessa forma, o novo Plano de Contas fa-
cilita a comparação com outros fundos de 
pensão, contribuindo também para tornar 
as informações mais claras e objetivas, fa-
cilitando o entendimento de patrocinadores 
e participantes.

Norma de Alçadas e Competências

Para aumentar a transparência na gestão 
dos planos de benefícios e garantir mais 
segurança em todas as operações, a CBS 
implantou, em março de 2010, a sua “Nor-
ma de Alçadas e Competências”. Como o 
próprio nome já diz, a norma define atri-
buições, responsabilidades e as alçadas 
de competência dos gestores da entidade. 
Simplificando: quem é o responsável por 
uma atividade ou processo e até onde vai 
essa responsabilidade.

As regras de alçada consideram a segrega-
ção de funções. Isso consiste na separação 

entre as funções de autorização, aprovação 
de operações, execução, controle e contabili-
zação, de forma que uma instância ou cola-
borador não inicie e conclua todas as etapas 
de um mesmo processo ou atividade. 

Essas regras já existiam, porém não eram 
descritas em um único documento. Com 
a normatização, todos os colaboradores 
podem acessar as regras por meio do siste-
ma da entidade. A implantação da “Norma 
de Alçadas e Competências” contribui para 
a redução dos riscos inerentes à gestão da 
entidade.

Plano de Gestão Administrativa - PGA

A gestão da CBS Previdência é reconhecida 
por sua eficiência e transparência. Fortale-
cendo essa credibilidade, em 2010 a enti-
dade atualizou o regulamento do seu Plano 
de Gestão Administrativa (PGA). Criado em 
2009, o documento passou por revisões que 
proporcionaram melhorias em alguns crité-
rios e indicadores de gestão.

Um dos critérios alterados, por exemplo, foi 
o de estipular pesos com base no tipo de 
participante e esforço dispendido na ati-
vidade. Para isso foram consideradas as 
despesas administrativas previdenciais e de 
investimentos. Esse modelo está alinhado 
ao objetivo de tornar mais justa a distribuição 
dos custos, buscando o seu melhor acom-
panhamento, além de tornar as informações 
mais seguras e transparentes.

Vale lembrar que o PGA tem como objetivo 
estabelecer regras, normas e critérios quanto 
à gestão administrativa da entidade. O do-
cumento define as fontes de recursos e suas 
destinações, além dos limites de custeio. Ou 
seja: o PGA estabelece como e quanto a 
CBS Previdência pode receber de recursos 
e qual pode ser sua destinação para cobrir 
custos administrativos. 

A gestão da CBS 
Previdência é re-

conhecida por sua 
eficiência e transpa-

rência. 

‘‘ ‘‘
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Trabalho reconhecido

Em 2010, pelo sexto ano consecutivo, a CBS 
Previdência promoveu a entrega do prêmio 
“Destaque Profissional”. O programa identifi-
ca e reconhece os profissionais da entidade 
que se destacam nos quesitos de conheci-
mento técnico, bom relacionamento, compro-
metimento, proatividade, boa comunicação, 
qualidade dos serviços e entusiasmo. 

O prêmio conta com a participação de todos 
os profissionais, exceto diretores, tanto na 
condição de eleitores quanto de candidatos. 
A indicação é feita por meio de uma cédula 
de votação, distribuída para toda equipe. O 
resultado foi divulgado no evento de confra-
ternização da CBS, realizado em dezembro.

A tesoureira Edna Kiyoku Tanaka, que traba-
lha na filial São Paulo, conquistou o primeiro 
lugar com 1.063 pontos. “Fiquei muito sur-
presa com o resultado! Estou há apenas dois 
anos na CBS e receber esse reconhecimento 

Quem também se sente motivado com o pro-
grama de treinamentos é o assistente de re-
lacionamento Alexandre Lourenço Rosendo. 
Ele, que iniciou sua trajetória na CBS como 
estagiário e foi contratado há cerca de dois 
anos e meio, afirma que os conhecimentos 
que adquiriu por meio dos cursos são imen-
suráveis. “Percebo que a cada treinamento 
aprendo mais e mais, podendo melhorar tan-
to minha atuação profissional quanto minha 
vida pessoal. Esse conhecimento ninguém 
nunca vai tirar de mim”, ressalta Alexandre. 

O investimento da CBS no desenvolvimento 
de seus profissionais demonstra o compro-
misso da entidade em melhorar, cada vez 
mais, os serviços prestados aos seus milha-
res de participantes.

é sinal que minha dedicação ao trabalho é 
percebida pelos meus colegas”, afirma Edna, 
garantindo que o prêmio é motivante. “Ele 
nos impulsiona a continuar contribuindo para 
o crescimento da entidade”, assegura.

Para Alexandre, os conhecimentos adquiridos nos cursos 
são imensuráveis

Edna: 1o lugar no Destaque Profissional 2010

Capital humano sempre em desenvolvimento

Para desenvolver um negócio sustentável, 
empresas e entidades necessitam, mais do 
que nunca, investir em pessoas. Somente 
a qualidade do capital humano pode asse-
gurar a vantagem da competitividade no 
longo prazo.

Com essa visão, a CBS Previdência desen-
volve há oito anos uma política de gestão, 
cujo objetivo é manter seu quadro de pro-
fissionais apto a realizar suas atividades 
com cada vez mais eficiência e qualidade. 

Em 2007, a entidade estabeleceu a meta 
de proporcionar, no mínimo, 20 horas de 
treinamento anual para cada profissional. 
Desse total, 10 horas são destinadas a 
treinamentos técnicos e o restante a treina-
mentos sistêmicos. 

Em 2010, o programa mais uma vez foi um 
sucesso, alcançando a média de 52 horas 
de treinamento por profissional. Entre os 
principais temas apresentados estiveram: 
Reciclagem sobre o Sistema de Gestão 
da Qualidade; Gestão de Riscos; Desen-
volvimento de Competência para Líderes 
e Sustentabilidade na Prática. Além dos 
profissionais, os conselheiros da entidade 
foram envolvidos no programa de treina-
mento, com o curso “Regimes Financeiros 
e Métodos de Financiamento”. 

Há pouco mais de dois anos trabalhando 
na CBS, a gerente atuarial Fabiana Ma-
riana da Silva Alves considera que, além 
de estimular a integração entre as áreas e 
proporcionar uma visão sistêmica da en-
tidade, o programa de treinamentos de-
monstra a preocupação da CBS com seu 
capital humano. 

“Os cursos nos trazem benefícios e melho-
rias tanto no campo pessoal quanto no cam-
po profissional. Um exemplo disso é que 
em um dos cursos que participei constatei o 
quão importante é a elaboração de estudos 
de aderência para as tábuas de mortalida-
de. Esse treinamento me mostrou a neces-
sidade de implantação de ferramentas de 
gestão para tomada de decisão”, destaca 
Fabiana. 

“Sinto realmente que a CBS se preocupa 
com o meu crescimento profissional e isso 
me motiva cada dia mais”, garante a geren-
te atuarial.

Fabiana considera que os cursos estimulam a integração

Em 2010, o progra-
ma mais uma vez 

foi um sucesso, al-
cançando a média 

de 52 horas de trei-
namento por pro-

fissional
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ÓRGãOS DA ADMINISTRAçãO
(Em 31-12-2010)

Conselho Deliberativo

Efetivos

- Alberto Monteiro de Queiroz Netto
- Áureo de Araújo Braga
- Carlos Eduardo Senna de Brito
- Enéas Garcia Diniz
- Fernando Elias Vieira Jogaib
- Márcio Frazão Guimarães Lins
- Otávio Luis Manhães Wagner
- Paulo Roberto Gozzi
- Piedade Mota da Fonseca
- Rogério Leme Borges dos Santos
- Silvio José Campos 

Suplentes

- Luiz Carlos de Carvalho
- Carmen Silvia Amorim Campos Lima
- Sérgio Degenário Nascimento
- Alvaro Dutra Ponchio
- Evaldo Lannes Marçulo 
- Milton Picinini Filho
- Cláudia Maria Sarti
- Davi Emery Cade
- Wilson Ferreira de Souza
- Carlos Roberto Rodrigues da Silva

Conselho Fiscal

Efetivos

- Cristiano Alves da Silva
- Jairo Souza Sampaio
- Júlio César Filgueiras Santos

Suplentes

- Lucio Iugi Sugae
- João Lauriano Bernardo
- Antônio Pedro de Almeida

Em segundo lugar ficou a analista de admi-
nistração de pessoal, Cristiane Anselmo, que 
atua em Volta Redonda. “Fiquei muito emo-
cionada: chorei, pulei de alegria e abracei 
todo mundo no evento”, conta Cristiane, que 
somou 880 pontos. 

Tamanha emoção, justifica, foi por conta do 
fator surpresa. “Nunca imaginei que seria 
uma das mais votadas, pois tenho pouco 
mais de um ano na empresa”, afirma a analis-
ta, que acrescenta: “Ganhei mais confiança e, 
com certeza, vou realizar meu trabalho com 
mais afinco”.

O terceiro lugar ficou com o “veterano” Luiz 
Carlos Menezes. Com 30 anos de CBS, ele – 
que é analista de negócios  – somou 865 pon-
tos. “Meu primeiro e único emprego foi na CBS. 
Eu estava de férias e, ao receber a notícia da 
premiação, fiquei muito feliz. O reconhecimento 
é algo sublime e que nos impulsiona. No meio 
de tantos jovens talentos que a CBS possui, ser 
lembrado pelos meus colegas na votação foi 
muito importante para mim”, afirma Menezes, 
completando: “Tenho certeza, mais do que nun-
ca, de que o trabalho não é competição. É troca 
de conhecimento, é solidariedade e união. O 
crescimento profissional e pessoal é resultado 
também das pessoas que estão ao nosso lado. 
Contem sempre comigo porque eu sempre con-
tarei com vocês”.

Cristiane, que ficou em 2o lugar: “Fiquei muito emocio-
nada!” 

Menezes: 30 de anos de CBS e 3o lugar no Destaque 
Profissional 2010

O programa identifica e 
reconhece os profissio-
nais da entidade que se 
destacam nos quesitos 
de conhecimento técni-

co, bom relacionamento, 
comprometimento, proa-
tividade, boa comunica-

ção, qualidade dos servi-
ços e entusiasmo

‘‘
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CBS PREVIDÊNCIA EM 
NÚMEROS

Distribuição dos participantes assistidos por sexo

Distribuição dos participantes ativos por sexo

Diretoria Executiva

- Alberto Monteiro de Queiroz Netto
  Presidente

- Antídia Juncal dos Santos Ribeiro
  Diretora de Administração e Benefícios

DOCUMENTOS 
DISPONIBIlIzADOS NO SITE DA 
ENTIDADE
Os documentos abaixo, relativos ao exercício 
de 2010, estão disponíveis para consulta no 
site da CBS Previdência (www.cbsprev.com.
br):

- Balanço Patrimonial e Notas Explicativas
- Demonstração da Mutação do Ativo Líquido   
Consolidado
- Demonstração da Mutação do Ativo Líquido 
por Plano de Benefício
- Demonstração do Ativo Líquido por Plano 
- Demonstração do Plano de Gestão Admi-
nistrativa Consolidado
- Demonstração do Plano de Gestão Admi-
nistrativa por Plano
- Demonstração das Obrigações Atuariais 

por Plano de Benefício
- Política de Investimentos
- Demonstrativo das informações segregadas 
sobre as despesas dos planos de benefícios
- Pareceres atuariais sintéticos
- Alterações regulamentares

Havendo interesse, o participante poderá 
solicitar à entidade os referidos documentos 
impressos, o que será providenciado com a 
maior brevidade possível. 

A solicitação deve ser feita pelo e-mail cbs-
prev@cbsprev.com.br ou pela Central de 
Atendimento Telefônico 08000 268181 ou 
Ramal CSN 6746.

- Ricardo José Machado da Costa Esch 
  Diretor de Finanças e Controle
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Distribuição dos participantes ativos e assistidos por região

REGIÃO/ESTADOS
Centro-Oestre

PARTICIPANTES
0,09%

Distrito Federal 0,05%
Goiás 0,02%

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 0,02%
Norte 0,04%

Acre, Amapá, Rondônia, Tocantins 0,02%
Pará 0,02%

0,20%Nordeste
Alagoas, Maranhão, Piauí e Sergipe 0,04%

Bahia 0,05%
Ceará 0,03%

Paraíba 0,02%
Pernambuco 0,02%

Rio Grande do Norte 0,04%
7,38%Sul

Paraná 2,18%
Rio Grande do Sul 0,10%

Santa Catarina 5,10%
92,29%Sudeste

Espírito Santo 0,45%
Minas Gerais 14,48%

Rio de Janeiro 74,49%
São Paulo 2,87%

Total 100,00%

PARTICIPANTEEXTERIOR
Suíça 1

1Total

Distribuição dos participantes ativos por idade

Distribuição dos participantes assistidos por idade
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Tempo de recebimento de benefício na CBS Previdência

Distribuição dos participantes ativos e assistidos por plano

Distribuição dos participantes assistidos por tipo de 
benefício

Expediente
Coordenação geral e revisão
CBS Previdência

Diretoria Executiva
Presidente: Alberto Monteiro de Queiroz Netto
Diretora de Administração e Benefícios: Antídia Juncal dos Santos Ribeiro
Diretor de Finanças e Controle: Ricardo José Machado da Costa Esch
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