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Previdência e confiança caminham juntas. Investir no futuro é 
acreditar que os recursos retornarão sob a forma de benefícios 
e que o tempo será um aliado seguro. Ao longo de mais de 50 
anos, CBS Previdência mantém uma relação de confiança com 
seus participantes, pela transparência de seus atos e pelo fato 
de sempre honrar os compromissos assumidos.

Em 2011, a entidade manteve sua Certificação ISO 9001, confir-
mando a qualidade e transparência do seu sistema de gestão e 
de serviços. 

O ano também foi marcado pela classificação da CBS como uma 
das entidades fechadas de previdência complementar mais efi-
cientes do país no gerenciamento de despesas administrativas. 
O estudo feito pela Previc demonstrou nossa preocupação com o 
controle na gestão dos recursos, proporcionando cada vez mais 
segurança e tranquilidade aos participantes.

Todas as realizações registradas neste relatório tiveram como 
pano de fundo o esforço, a colaboração e o comprometimento 
de uma entidade que se preocupa em garantir tranquilidade e 
segurança futuras a todos os que nela depositam sua confiança 
e suas economias. 

Com a certeza de que cumprimos o nosso papel, mas de que 
também podemos fazer cada vez mais, seguimos para 2012 con-
fiantes de que manteremos a qualidade dos nossos serviços, 
buscando sempre superar as expectativas dos nossos milhares 
de participantes.

Diretoria Executiva

CBS e você: uma 
relação de confiança

Mensagem da Diretoria
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PERFIL
A Caixa Beneficente dos Empregados da 
Companhia Siderúrgica Nacional - CBS Pre-
vidência é uma entidade fechada de previ-
dência complementar sem fins lucrativos, 
fundada em 17 de julho de 1960.

É fechada porque somente os empregados 
de determinadas empresas, denominadas 
patrocinadores, podem ingressar como 
participantes. Atualmente, são patrocina-
dores a Companhia Siderúrgica Nacional 
(CSN) - patrocinador principal, a CSN Ci-
mentos, a Congonhas Minérios S.A., a Na-
cional Minérios S.A. (Namisa) e a própria 
CBS Previdência.

Seu objetivo principal é administrar planos 
de benefícios de caráter previdenciário, 
de acordo com o estabelecido nos respec-
tivos regulamentos, mediante convênio de 
adesão firmado com seus patrocinadores.

Dessa forma, a CBS Previdência oferece 
uma renda adicional aos benefícios da Pre-
vidência Social, ainda que, para isso, não 
seja obrigatório, em quase todos os tipos 
de aposentadoria, que o participante es-
teja em benefício pelo referido órgão. Com 
essa renda adicional, a CBS promove maior 
apoio financeiro e social ao assistido e à 
sua família, o que se dá tanto na aposen-
tadoria quanto em situações imprevistas 
que podem acontecer ao profissional na 
ativa, como acidente do trabalho, invali-
dez, doença e morte. 

Além disso, a CBS Previdência oferece 
serviços adicionais, como empréstimos, 
convênios, seguros de vida e de automóvel, 
visando sempre o bem-estar e a tranquili-
dade dos seus participantes ativos, assisti-
dos e suas famílias.

A entidade é administrada pelos seus três 

órgãos estatutários: Conselho Delibera-
tivo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. 
Cada um deles possui atividades específi-
cas, definidas no Estatuto da entidade. Os 
Conselhos Deliberativo e Fiscal são forma-
dos por representantes dos patrocinadores 
e dos participantes e assistidos, o que ga-
rante total transparência na sua gestão.

Quinto fundo de pensão mais antigo do 
país, a CBS administra atualmente quatro 
planos de benefícios: Plano de 35% da Mé-
dia Salarial, Plano de Suplementação da 
Média Salarial, Plano Misto de Benefício 
Suplementar – o Plano Milênio e o 
CBSPREV Namisa.

Em 31 de dezembro de 2011, a entidade 
contava com 31.482 participantes, sendo 
16.603 ativos, 9.705 aposentados e 5.174 
beneficiários.

O fundo de pensão é filiado à Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas de Pre-
vidência Complementar (Abrapp) e tem 
como órgão de fiscalização e de supervisão 
a Superintendência Nacional de Previdên-
cia Complementar (Previc), do Ministério 
da Previdência Social.

Seus gestores participam atualmente de 
diversas comissões técnicas nacionais e 
regionais da Abrapp, nas áreas jurídica, de 
relacionamento, atuarial, governança cor-
porativa, comunicação, seguridade e con-
tabilidade. Estes fóruns servem não apenas 
como uma inesgotável fonte de aprendi-
zado e de intercâmbio, mas também como 
verdadeiras vitrines para a exposição das 
boas práticas operacionais e de relaciona-
mento com os participantes.

Em dezembro de 2011, o patrimônio da 
CBS somava R$ 3,78 bilhões, posicionando-
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INSTITUCIONAL

Um dos objetivos permanentes da CBS Pre-
vidência é oferecer aos seus participantes e 
beneficiários um atendimento de excelên-
cia, com agilidade, eficácia e segurança. 
Nesse sentido, constantemente a entidade 
investe em melhorias no sistema de au-
toatendimento em seu site na internet.

Em julho de 2011, foi concluído o projeto 
de tornar a CBS disponível para seus partici-
pantes em qualquer lugar, 24 horas por dia, 
por meio da rede mundial de computado-
res. Em uma área exclusiva no site – medi-
ante uso de login, senha e tabela numérica 
de senhas – os participantes e beneficiários 

Autoatendimento: mais facilidade, 24 horas por dia
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a em 23.º lugar no ranking dos investimen-
tos dentre os quase 300 fundos de pensão 
no Brasil filiados à Abrapp. Também segun-
do ranking daquela associação, a enti-
dade figura entre as 15 maiores folhas de 
pagamento de benefícios, em quantidade 
de aposentados e beneficiários.

A CBS é certificada pela importante e 
rigorosa norma internacional ISO 9001, 
já na versão atual, a de 2008, com o es-
copo “Gestão de Benefícios Previdenciais”, 
estendido em 2009 para a sua filial em São 
Paulo/SP.

têm acesso a diversos serviços, como saldo 
reserva, dados cadastrais, simulações de 
resgate e de aposentadorias e simulações 
e contratações de empréstimos.

Para o funcionamento adequado do au-
toatendimento, foram adquiridos novos 
servidores, com certificação digital do 
ambiente de internet. Isso trouxe, além 
de rapidez no acesso às informações, di-
minuição do risco de falhas e segurança 
para evitar vazamento de dados. 

Ao ampliar os serviços do autoatendimen-
to da internet, a CBS trouxe mais como-



CBS: modelo de efi ciência em gestão administrativa

A Superintendência Nacional de Previdên-
cia Complementar (Previc) divulgou es-
tudo sobre a efi ciência do gerenciamento 
das despesas administrati vas entre as 
enti dades fechadas de previdência com-
plementar. O documento apresenta infor-
mações contábeis de despesas administra-
ti vas das enti dades, representando uma 
oportunidade de comparação e verifi cação 
da atuação dos fundos de pensão brasilei-
ros quanto à qualidade e composição de 
suas despesas.

Para facilitar as comparações e permiti r 
que as enti dades de portes semelhantes 
fossem avaliadas entre seus pares, a Previc 
usou o critério do tamanho dos ati vos para 
criar cinco grupos de fundos de pensão. A 
CBS Previdência foi classifi cada no grupo B, 
que engloba enti dades com ati vos entre R$ 
2 a R$ 15 bilhões, ao lado de 34 outros fun-
dos de pensão.

Esse grupo apresentou despesa per capita 
média de R$ 1.083,48. Isso signifi ca o valor 
do total de despesas administrati vas em 
relação ao total de parti cipantes apurados 
em base anual. Avaliada individualmente, a 

despesa per capita da CBS é de R$ 402,63, 
menos da metade da média do grupo ao 
qual pertence.

É importante salientar que as despesas per 
capita representam um indicador para os 
gastos administrati vos por parti cipante, 
mas que seu custeio é feito pela combi-
nação de recursos de patrocinadores, par-
ti cipantes e outras fontes, não havendo 
qualquer regra de rateio na cobertura des-
sas despesas.

O estudo demonstra a preocupação da 
CBS Previdência com o controle na gestão 
dos recursos da enti dade, o que propor-
ciona segurança e tranquilidade aos seus 
parti cipantes.
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didade e agilidade para os parti cipantes 
e benefi ciários, facilidades mais do que 

necessárias na vida moderna.

O estudo demonstra a 
preocupação da CBS 

Previdência com o 
controle na gestão dos 
recursos da entidade



Recursos garantidores

Profi ssionais certifi cados, efi ciência confi rmada

Atendendo a Resolução do Conselho 
Monetário n.° 3792, de setembro de 
2009, a CBS Previdência iniciou em 2010 
o processo de certi fi cação dos profi ssionais 
com poderes de decisão sobre os investi -
mentos da enti dade.

A certi fi cação desses profi ssionais é um 
processo de aferição de conhecimentos e/
ou habilidades, com o objeti vo de atestar 
sua competência no exercício do cargo ou 
função. Para realizar essas certi fi cações, a 
CBS elegeu o Insti tuto de Certi fi cação dos 
Profi ssionais de Seguridade Social (ICSS), 
enti dade reconhecida no mercado por sua 
competência e idoneidade.

Até 2011, dois gerentes, dois diretores 
e um membro do Conselho Deliberati vo 
foram certi fi cados pelo ICSS. Até dezembro 

INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS 
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de 2014, visando atender a legislação, a 
CBS planeja certi fi car outros colaboradores 
com poderes de decisão sobre os investi -
mentos da enti dade, totalizando 16 profi s-
sionais. 

A certi fi cação representa o reconheci-
mento da capacidade de qualifi cação dos 
profi ssionais da CBS Previdência.

Os recursos garanti dores da CBS – aqueles 
que asseguram o pagamento de todos os 
benefí cios – fecharam o ano em R$ 3,78 
bilhões. Isso representa um acréscimo de 
4,79% em relação ao ano anterior.

A rentabilidade consolidada de todos os 
investi mentos da CBS terminou o ano em 
8,30%. O segmento de renda fi xa rendeu 
13,19% e o de renda variável  fechou em   
-39,45%. Os imóveis ti veram rendimento 
de 20,57% e o segmento de emprésti mos e 

fi nanciamentos fechou o ano com rentabi-
lidade de 18,46%.

A rentabilidade con-
solidada de todos os

investimentos da CBS 
terminou o ano em 

8,30%



Operações com participantes

A carteira de empréstimos disponibilizados 
aos participantes fechou 2011 em R$ 99,38 

milhões, apresentando rentabilidade anual 
de 18,46%.
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Rendas fixa e variável

Em 2011, os quatro fundos de renda fixa 
da CBS Previdência tiveram rendimento 
de 13,20%, superando a meta atuarial 
(11,39%). Isso foi possível porque a enti-
dade adotou a estratégia de alocar recur-
sos em títulos públicos NTN-B (títulos do 
governo atrelados à inflação mais cupom 
de juros). Além disso, o fechamento da 
curva de juros no Brasil contribuiu para 
que o cenário fosse positivo no segmento 
de renda fixa.

Apesar de problemas no cenário econômi-

co internacional (com crises deflagradas 
em diversos países europeus) e de dificul-
dades enfrentadas pelas empresas brasilei-
ras, geradas por inflação alta e pela forte 
concorrência dos produtos importados, ad-
vinda da baixa cotação do dólar frente ao 
real, a rentabilidade da carteira de inves-
timentos (renda fixa mais renda variável) 
fechou o ano em 8,30%. O saldo positivo é 
decorrente da estratégia de investimentos 
da entidade, que alocou 84% dos recursos 
em renda fixa.



INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

Mais uma vez, o Sider Shopping Center 
confirma sua excelente performance, 
com 100% das lojas locadas em 2011. O 
empreendimento, a cada ano, se fixa na 
condição de maior e melhor shopping da 
região.

Sider Shopping Center: 100% de locação

Aluguel em dia

O índice de inadimplência dos aluguéis em 
2011 ficou em 0,21%, um dos mais baixos 

No final de 2011, a South passou a fun-
cionar no subsolo, em um espaço de 125 
metros quadrados. A loja comercializa 
roupas e acessórios unissex voltados para 
o público jovem.

já registrados em 22 anos de funcionamen-
to do shopping. 
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Garantir a realização de atendimen-
to diferenciado, no qual excelência na 
prestação dos serviços se associe à simpli-
cidade no relacionamento com seus par-
ticipantes: este é um dos compromissos 
que a CBS Previdência estabelece nas suas 
diretrizes estratégicas.

Em 2011, dando continuidade às ações 
de aperfeiçoamento e fortalecimento dos 

seus canais de atendimento, a entidade re-
estruturou a sua área de relacionamento, 
condicionando-a para o foco exclusivo na 
busca de soluções que garantam a ma-
nutenção da satisfação dos participantes 
da entidade.

A importância do novo modelo da área é 
traduzida pelo estabelecimento de uma 
valiosa sinergia dos profissionais da CBS 
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Um shopping cada vez mais moderno

Em 2011, a CBS finalizou o estudo de via-
bilidade para a revitalização do Sider Shop-
ping. Algumas das reformas apontadas no 
documento foram colocadas em prática 
ainda durante o ano. Entre elas está a 
substituição do sistema de abastecimen-
to de energia elétrica do empreendimento. 

Realizada no mês de agosto, a substituição 
trouxe redução em torno de 18% na conta 
de energia elétrica do empreendimento, 

além de facilitar o atendimento às deman-
das dos lojistas.

Outra melhoria foi a implantação do sis-
tema de automação do estacionamento.  
Previsto para funcionar plenamente no iní-
cio de 2012, o novo sistema é totalmente 
informatizado, trazendo mais praticidade 
e, consequentemente, mais agilidade no 
controle da entrada e saída de veículos. 

Rentabilidade dos investimentos imobiliários

Desde 2006, a rentabilidade dos investi-
mentos imobiliários da CBS Previdência 
vem crescendo a cada ano. Em 2011 não 
foi diferente: entre janeiro e dezembro, 
os investimentos em imóveis alcançaram 
a rentabilidade de 20,57%, superando 
significativamente a meta atuarial do 

ano, que foi de 11,39%

Em 2012, a expectativa é de que a rentabi-
lidade continue crescendo, uma vez que a 
redução de juros no país contribui para que 
os investimentos imobiliários sejam cada 
vez mais atrativos.

RELACIONAMENTO 

Simples e acessível 



Compromisso com a qualidade 
(Índice de Satisfação no Atendimento)

Além da reformulação dos seus métodos 
de relacionamento, é fundamental que a 
entidade ouça seu participante, o que ele 
quer e como enxerga a entidade. É por essa 
razão que existe o Índice de Satisfação no 
Atendimento (ISA), cujo objetivo é medir 
a satisfação do participante com as práti-
cas de relacionamento adotadas pela enti-
dade. 

Essa avaliação é feita de duas maneiras: 
preenchimento espontâneo de formulários 
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com a equipe de recursos humanos das 
empresas patrocinadoras. Isso faz com que 
o atendimento inicial possa ser oferecido 
presencialmente em todas as unidades e 
escritórios onde os participantes ativos es-
tão lotados. 

Para os participantes assistidos, está sendo 
possível reduzir o tempo de atendimento 
nas unidades de serviços (atendimento pes-
soal) e na central de atendimento telefôni-
co. Isso sem falar do aperfeiçoamento do 
canal eletrônico, com a garantia do pron-
to atendimento às demandas. 

A remodelagem dos processos internos que 

envolvem o relacionamento com os partici-
pantes é outra importante conquista desse 
novo modelo. Foi possível aperfeiçoar a in-
tegração dos processos de tal forma que as 
demandas dos participantes estão sendo 
resolvidas com maior agilidade e precisão. 
Além disso, a CBS estabeleceu uma “comu-
nicação de relacionamento”, cujo objetivo 
é esclarecer com simplicidade e clareza 
todas as opções de serviços previdenciais 
que são prestados pela entidade.

Vale destacar que todas essas conquistas 
foram obtidas sem aumento de custos 
operacionais.
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disponibilizados nas Unidades de Serviços 
da CBS e por meio de respostas dadas em 
entrevistas conduzidas pela área de quali-
dade da enti dade. 

Em 2011, o ISA alcançou a marca de 94,50%, 
superando a meta estabelecida para o ano. 

O resultado é ainda mais signifi cante quan-
do o comparamos com os índices de outras 
enti dades de previdência complementar, 
pois demonstra que a CBS possui um dos 
melhores resultados do segmento. 

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

Em 2011, a CBS deu conti nuidade ao seu 
Programa de Educação Previdenciária e 
Financeira, o CBS Perto de Você. Foram 
realizadas dezenas de palestras nas 
plantas industriais das empresas pa-
trocinadoras, em escolas, universidades 
e associações de classe, para um público 
esti mado de três mil pessoas.

A qualidade das palestras do programa é 
percebida por meio de avaliações feitas 
pelos participantes. O índice geral de 
satisfação foi de 98% com relação aos te-
mas propostos. 

Além das palestras, outra importante 
ação do programa foi a exibição de um 
vídeo com conteúdo de educação fi nan-
ceira e previdenciária no circuito interno 

de televisão do Sider Shopping, em Volta 
Redonda/RJ, durante os meses de maio 
e junho. A veiculação desse vídeo é fruto 
da parceria da CBS com a BMF&Bovespa, 



Fábio Barcellos Moraes (CSN Porto Real) recebe o 
prêmio de Welida Parreira (CBS)

Cleissy Medeiros entrega o notebook para Sandro 
Aurélio Resende Hosken (CSN Volta Redonda)

Edson Carlos Reis (CSN Volta Redonda) recebe o 
prêmio de Silvânia Penido (CBS)

Rita de Cássia (CBS) entrega o notebook para  Carlos 
Antônio dos Santos (aposentado)
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que é reconhecida pela excelência do seu 
programa de educação financeira.

Outra importante atividade do CBS Perto 
de Você foi a realização do concurso de 
Educação Previdenciária e Financeira, 
com a participação de quase sete mil 
pessoas. Ao retirarem o kit de acesso às 
funcionalidades do autoatendimento na 
internet, os participantes e beneficiários 
respondiam a uma pergunta sobre um 

dos temas do programa.

Foram sorteados quatro notebooks no 
dia 18 de outubro, na sede da CBS. Os 
premiados foram Fábio Barcellos Moraes 
(CSN Porto Real), Sandro Aurélio Resende 
Hosken (CSN Volta Redonda), Edson Carlos 
Reis (CSN Volta Redonda) e Carlos Antônio 
dos Santos (aposentado).
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“A implantação do autoatendimento na 
internet foi muito positiva, pois trouxe 
inúmeras facilidades aos participantes. 
O sistema é fácil de ser usado e contém 
informações sempre atualizadas. Foi mais 
um benefício da CBS para nós”, destacou 
Sandro Hosken.

Para o aposentado Carlos Antônio, a premi-
ação foi mais que especial. “Não tenho 
muitos conhecimentos de informática, en-
tão sempre peço ajuda da família. Quando 
a CBS lançou o atendimento telefônico, 
minha filha foi minha ajudante. Agora, com 
o sistema na internet, quem me auxilia é 
minha netinha, de 11 anos. Ela me explica 

onde tenho que clicar, onde acho as infor-
mações que estou buscando. É a CBS nos 
aproximando cada vez mais”, garantiu Car-
los.

Além de divulgar informações sobre edu-
cação financeira e previdenciária aos par-
ticipantes e à comunidade, o programa CBS 
Perto de Você deixa para a entidade outros 
importantes legados, dentre eles o aper-
feiçoamento da capacitação técnica da 
equipe de atendimento e a melhoria nos 
processos de negócio e na elaboração de 
serviços previdenciais. É assim que a CBS 
fica cada vez mais perto de você.

Aposentar ou não? Eis a questão 
(Programa de Preparação para Aposentadoria – PPA)

Segundo o último censo do IBGE, a expec-
tativa de vida do brasileiro tem aumenta-
do a cada ano, chegando a 73,5 anos em 
2010. Ao longo das três últimas décadas, o 
aumento foi de 10 anos e 11 meses na ex-
pectativa de vida. A população acima de 60 
anos deverá chegar a 30 milhões em 2020. 

É um contingente significativo de pessoas 
ainda capazes de continuar a desenvolver 
atividades laborais. 

Essa nova realidade tem sido debatida 
em empresas e instituições, que vêm 
demonstrado interesse em preparar seus 
profissionais para a aposentadoria. Uma 
preocupação que não se restringe apenas 
aos aspectos burocráticos e previden-
ciários, pois envolve também a adaptação 
à nova realidade, o retorno desse profis-
sional ao seu cotidiano familiar, a reorgani-
zação do trabalho, o aproveitamento do 
tempo mais livre, o cuidado com a saúde e 
com a qualidade de vida. 

É buscando oferecer informação e orien-
tação para que a passagem do período de 
trabalho para o de aposentadoria transcor-
ra de forma mais tranquila que a CBS pro-
move, desde 2008, o seu Programa de Pre-
paração para Aposentadoria (PPA). Além 
de incentivar a reflexão e a conscientização 
do preparo para a aposentadoria, o PPA es-
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Ronaldo e sua esposa deram um depoimento emocio-
nante aos participantes

ti mula a busca e o interesse de realizações 
individuais e coleti vas. 

Em 2011, a turma do programa contou 
com 25 pessoas, que parti ciparam de cinco 
módulos realizados entre os meses de abril 
e novembro. Como forma de incenti var os 
parti cipantes a manterem uma vida ati va 
e saudável após a aposentadoria, o casal 
Ronaldo e Maria Aparecida Caramez, am-
bos já aposentados, deram um depoimen-
to emocionante e inspirador.

Ronaldo, com 70 anos, é hoje um parti ci-
pante assisti do da CBS Previdência. Ele faz 
parte do grupo de sócios-fundadores da 
enti dade e lembra com carinho quando de-
cidiu se tornar um parti cipante. “Depois de 
um bate papo com alguns colegas, cheguei 
à conclusão de que desejava um futuro 
tranquilo e calmo ao lado da minha família 
e, por isso, decidi fazer parte da CBS. Graças 
a Deus eu estava certo”, garanti u Ronaldo.

Em seu depoimento aos parti cipantes, 
o aposentado revelou que, mesmo fora 
da empresa, leva uma vida ati va e plena. 

“Nunca quis fi car parado, sem fazer nada. 
Para mim, a aposentadoria não signifi cou 
o fi m e sim o começo. Foi o momento de 
olhar para frente e não para trás”, afi rmou 
Ronaldo que, ao lado da esposa, adminis-
tra atualmente um negócio próprio.

“Preocupamo-nos em transmiti r uma men-
sagem positi va, pois os parti cipantes do 
PPA lá atrás já pensaram em seu futuro ao 
aderir à CBS. Dizemos a essas pessoas que 
elas estão no caminho certo e que só bas-
ta olhar para frente, sem lamentos, para 
seguir de bem com a vida”, garanti u Maria 
Aparecida. 

“Preocupamo-nos em transmitir uma mensagem 
positiva”

O PPA estimula a 
busca e o interesse 
de realizações indi-
viduais e coletivas
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
CBS junto à comunidade

Curso de aproveitamento integral de alimentos

A CBS Previdência implantou, em 2005, o 
seu Programa de Responsabilidade So-
cial Empresarial. Desde então, a enti-
dade executa projetos que promovem a 
conscientização de seus profissionais e 
participantes, visando contribuir para a 
formação de uma sociedade mais justa e 
ambientalmente sustentável.

Uma das atividades desenvolvidas é o pro-
grama “CBS Presente na Comunidade”. 
Desde 2007, a entidade mantém parce-
ria com o Centro Social Santa Cecília, que 
funciona em Volta Redonda/RJ. O trabalho 
é realizado na Creche Comunitária Santa 
Cecília, que atende 50 crianças de um ano 
e oito meses até quatro anos de idade. 

Além de realizar, por meio de seu Serviço 
Social, o processo de seleção das crian-

ças para o ingresso na creche, a CBS – em 
parceria com o Rotary Clube – organizou o 
curso “Aproveitamento Integral de Alimen-
tos”, entre os meses de maio e junho de 
2011. 

Direcionado aos pais e/ou responsáveis 
pelas crianças, funcionários e voluntários 
da creche, o curso ofereceu, por meio de 
aulas teóricas e práticas, orientações sobre 
o melhor aproveitamento de alimentos na 
preparação de pratos triviais. Os partici-
pantes receberam ainda informações sobre 
a importância dos alimentos para a melho-
ria da qualidade de vida, com dicas de uma 
alimentação mais saudável e econômica 
nos aspectos financeiros e ambientais. 

Outra ação realizada na Creche Santa 
Cecília com o apoio da CBS foi o “Encontro 
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com os pais e/ou responsáveis”. No dia 6 de 
outubro, o evento debateu a importância 
dos pais na formação de seus fi lhos. Foram 
repassadas, informações com relação aos 
direitos das crianças referentes à paterni-
dade e à maternidade. 

Em maio, o “CBS Presente na Comunidade” 
passou a integrar o programa Redes Comu-
nitárias. De iniciati va do SESC Barra Man-
sa, o programa visa promover o encontro 

mensal de diversas enti dades da região 
para troca de experiências e organização/
realização de ati vidades conjuntas, visando 
aprimorar os serviços que prestam à comu-
nidade.

Encerrando as atividades do ano, os 
profissionais da entidade organizaram 
campanha interna para arrecadação e 
doação de presentes de Natal a pessoas 
atendidas na APAE Volta Redonda. 

GESTÃO DE RISCOS, 
CONTROLES INTERNOS E 
QUALIDADE

Novas missão e visão

No mês de agosto, a CBS Previdência re-
alizou o Evento Anual de Planejamento 
Estratégico, que teve como objeti vo es-
tabelecer a sua estratégia para o período 
2012/2015. Trabalhos prévios foram re-
alizados pelos gestores, coordenadores e 
alguns profi ssionais convidados, para que 
pudessem ser apresentados e discuti dos 
durante o evento.

Dentre os trabalhos, destacou-se a análise 
dos ambientes interno e externo, com os 
seguintes objeti vos:

- eliminar os possíveis pontos fracos da 
enti dade associados a ameaças (tendên-
cias desfavoráveis);

- capitalizar ou explorar as oportunidades 
nas quais a CBS tem pontos fortes signifi -
cati vos;

- melhorar ou desenvolver possíveis pon-
tos fracos associados a potenciais oportu-
nidades; e

- monitorar os pontos fortes associados a 
ameaças, para que a enti dade não seja sur-
preendida no futuro.

O Planejamento 
Estratégico teve 

como objetivo esta-
belecer a estratégia 

da CBS para o
 período 2012/2015
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Missão
Buscar a satisfação dos 

participantes, assistidos e 
patrocinadores, por meio 

da gestão eficaz e respon-
sável dos passivos e ativos 
dos planos de benefícios 

administrados pela 
CBS Previdência.

Visão

Ser reconhecida como a 
melhor administradora de 
planos de benefícios do 

país.

Com essas ações, a CBS Previdência 
demonstra o seu compromisso com a uti-

lização das melhores práticas, a fim de al-
cançar seus objetivos institucionais.

Gestão de Riscos

A CBS Previdência realizou, em julho de 
2011, o 7º Ciclo de Avaliação de Riscos, 
cujo resultado revelou que não há qualquer 
categoria de risco com resultante acima de 
6,28%, o que evidencia pouca probabili-
dade de perdas acentuadas.

No processo de certificação de controles 
foi evidenciado que, das atividades anali-
sadas:

No evento foram também reavaliadas a 
missão, a visão e os valores da CBS Previ-
dência. Após diversas ponderações, a di-

retoria executiva resolveu alterar, a partir 
de janeiro de 2012, a missão e a visão, que 
ficaram estabelecidas da seguinte forma:

Evento de planejamento estabeleceu estratégias da entidade até 2015
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> 96,54% estão com controle efetivo
> 1,26% possuem controle parcial
> 1,26% não possuem controle efetivo 
> 0,94% dos requisitos de controles analisados foram considerados          
não aplicáveis.

Ainda que os resultados da avaliação e cer-
tificação de controles tenham sido exce-
lentes, planos de ação foram elaborados 
para mitigar os riscos apontados nesse 
ciclo de avaliação.
 
A apresentação dos resultados da 7ª 
Avaliação de Riscos e Controles Internos 

ao Conselho Deliberativo foi realizada pela 
consultoria RiskOffice. A empresa destacou 
os ótimos resultados obtidos no Gerencia-
mento de Riscos e Controles Internos da 
CBS, posicionando-a como referência entre 
as entidades para as quais presta serviços.

 1ª Auditoria de Manutenção da Recertificação ISO 9001

Em junho de 2011, após a 1ª auditoria de 
manutenção realizada pela Bureau Veri-
tas Certification (BVQI), a CBS Previdência 
manteve a sua certificação na Norma ISO 
9001. Nessa auditoria não foram detecta-
das não-conformidades. 

Em sua avaliação, o auditor externo desta-
cou os seguintes pontos:

> sólida organização dos documentos do 
Sistema de Gestão da Qualidade;
> alto nível de conhecimento e qualificação 
dos empregados;
> acompanhamento permanente de trei-
namento periódico dos funcionários nos 
procedimentos da organização;
> alto nível de acompanhamento de indi-
cadores;
> desempenho comparado com o mercado 
a ótimo nível de competitividade;
> busca permanente de melhoria da satis-
fação dos clientes com inúmeras iniciativas 

de melhoria contínua; e
> acompanhamento das reclamações dos 
participantes. 
 
Esse resultado reflete o comprometimento 
da alta administração e dos seus profissio-
nais com a busca constante pela excelência 
operacional e melhoria contínua de seus 
processos.



CRIAÇÃO DA ASSESSORIA DE 
COMPLIANCE 

Para qualquer instituição, confiança é 
um diferencial de mercado. Em geral, as 
leis buscam estabelecer controles e mais 
transparência. Mas estar em conformidade 
apenas com a legislação não garante um 
ambiente totalmente confiável. Nesse con-
texto, destaca-se a função de Compliance 
como de grande importância na proteção e 
no aprimoramento do valor e da reputação 
corporativa.

Compliance vem do verbo em inglês “to 
comply”, que significa “cumprir, executar, 
satisfazer, realizar o que lhe foi imposto”. 
Ou seja, Compliance é o dever de cumprir, 
estar em conformidade e fazer cumprir 
regulamentos internos e externos, impos-
tos às atividades da instituição.

A CBS Previdência implantou sua Asses-
soria de Compliance em junho de 2011. O 

Confiança como diferencial

propósito da área é assistir aos gestores 
no gerenciamento do risco de Compliance, 
que pode ser definido como o risco de san-
ções legais ou regulamentares, perdas fi-
nanceiras ou mesmo perdas de reputação 
decorrentes da falta de cumprimento de 
disposições legais, regulamentares, códi-
gos de ética e conduta etc. 

A área também tem por objetivo auxiliar e 
acompanhar a execução dos trabalhos das 
auditorias internas e externas.     

A criação da assessoria reforça o compro-
misso da CBS em atuar de forma ética e 
idônea em todas as suas atividades, bus-
cando cada vez mais transparência e segu-
rança. 

TECNOLOGIA
Economia na conta de telefone

Melhorar o processo de comunicação 
entre as unidades da CBS Previdência e, 
consequentemente, diminuir os custos 
operacionais, gerando economia para a 
entidade. Esse foi o objetivo da implan-
tação na CBS de recursos de telefonia IP 
(telefonia via rede). 
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Com o novo sistema, as ligações telefônicas 
são realizadas por meio de computadores, 
usando a estrutura de rede da CBS, o que 
proporcionou economia de aproximada-
mente 30% na conta mensal de telefonia.

Em 2012, a intenção é implantar um pro-
grama de gestão de telefonia, visando apri-
morar o controle dessas despesas.  

Mais segurança 

Em outubro de 2011, a CBS Previdência 
iniciou a implantação de um sistema de 
gestão de serviços na área de Tecnologia da 
Informação (TI). Denominada SCUA, a nova 
ferramenta se baseia na biblioteca de boas 
práticas de gerenciamento de serviços de 
TI - ITIL. 

O planejamento é de que, até março de 
2012, o sistema esteja em pleno fun-
cionamento. Além da melhoria na gestão 
dos serviços da área de TI, os benefícios se 
estendem à implementação de ações para 
garantia da segurança da informação, como 
criptografia de dados, melhor controle dos 
ativos de TI e a informatização de processos 
de gestão de outras áreas da organização, 
como as de qualidade e de compliance.  

CONTABILIDADE
Apuração de cotas

Em junho de 2011, a CBS implantou um sis-
tema de apuração de cotas. Este sistema 
tem como objetivo calcular e gerenciar 
a evolução de cotas patrimoniais, acom-
panhando tanto o valor da cota em perío-
dos regulares quanto a movimentação do 
estoque de cotas distribuídas pelos diver-
sos cotistas. 

A implantação desse sistema atendeu a 
necessidade de informatização do procedi-
mento de cálculo da cota e da apuração da 
rentabilidade dos investimentos, tornando 
o processo mais seguro, transparente e au-
tomatizado, além de reduzir riscos.
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AVALIAÇÕES ATUARIAIS
Manutenção da taxa de carregamento e do subsídio da 
contribuição de risco do Plano Milênio

Com o objetivo de garantir a cobertura das 
despesas administrativas dos planos de 
benefícios, a CBS Previdência adota, desde 
2006, a estratégia de capitalizar seu fundo 
administrativo. 

Isso permitiu a redução gradativa da taxa 
de carregamento do Plano Milênio. Desde 
2008, esta taxa permanece em 4% das con-
tribuições básicas do patrocinador. Este 
percentual será mantido para 2012.

A redução da taxa de administração aumen-
tou o valor líquido (contribuição menos 
despesa administrativa) da contribuição do 
patrocinador. O resultado foi que o partici-
pante teve aumentado o seu FGB (Fundo 
Gerador de Benefício), o que refletiu posi-
tivamente no valor do seu benefício futuro 
de aposentadoria.

No que se refere à contribuição de risco do 
Plano Milênio, devido ao grau de capitali-
zação do fundo previdencial para custeio 
de benefícios de risco, não foi cobrado o 
custo referencial de 1,30% (0,65% para par-
ticipantes e 0,65% para patrocinadores). 
Em 2012, será mantida a não-cobrança da 
contribuição pelo sétimo ano consecutivo.
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RECURSOS HUMANOS
Treinamentos

O aprimoramento dos conhecimentos ge-
rais e técnicos de sua equipe de profissio-
nais continuou a merecer total atenção da 
CBS em 2011. No decorrer do ano, foram 
realizados diversos cursos focados em 
visão sistêmica, que contemplaram nor-
mas e procedimentos ligados a fundos de 
pensão. Os profissionais da entidade tam-
bém participaram de inúmeros cursos téc-
nicos, voltados para o aperfeiçoamento na 
realização de suas atividades.

Em dezembro de 2011, a CBS Previdência 
concluiu a sétima edição do “Destaque 
Profissional”. O projeto tem como obje-
tivo identificar e reconhecer os profissio-
nais que se destacaram pelo entusiasmo, 
conhecimento técnico, qualidade dos 
serviços, bom relacionamento, boa comu-
nicação, proatividade e comprometimento 
em sua área de atuação e em toda a enti-
dade.

Todos os profissionais da CBS, exceto dire-
tores, participam deste projeto na condição 
de eleitores e candidatos. A indicação dos 
candidatos é feita por meio de uma cédu-
la de votação, distribuída para todos os 
profissionais. A votação é dividida em três 
etapas no decorrer do ano, na qual o elei-
tor pode reforçar a indicação feita na etapa 
anterior ou indicar novos candidatos. A 

Profissionais participaram de cursos técnicos para 
aperfeiçoamento 

No total foram realizadas, em média, 40h53 min de 
treinamento por profissional

A meta inicial de 20 horas de treinamento 
anual para cada profissional foi novamente 
superada em 2011. No total, foram realiza-
das, em média, 40h53 de treinamento por 
profissional. 

O investimento da CBS no desenvolvimen-
to de seus profissionais demonstra o com-
promisso da entidade em melhorar, cada 
vez mais, os serviços prestados aos seus 
milhares de participantes.

Destaques 2011
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adoção deste critério de votação provoca a 
observação constante de candidatos e elei-
tores, garantindo uma escolha acertada.

A analista de negócios da Gerência de Tec-
nologia, Paloma de Souza Amorim Pereira, 
conquistou o terceiro lugar no prêmio, com 
797 pontos. A profissional, que atua na filial 
São Paulo, trabalha a três anos na entidade 
e é formada em Tecnologia da Informação.
 
“Não imaginava ser premiada, foi uma 
grande surpresa. Ser considerada destaque 
foi uma conquista tanto profissional quan-
to pessoal, pois é o reconhecimento de um 
trabalho bem feito. Agradeço aos meus co-
legas pela indicação”, afirmou Paloma. 

Em segundo lugar, ficou o veterano Luiz Car-
los Menezes, com 1.137 pontos. Menezes, 
como é conhecido, é analista de negócios e 
conquistou em 2010 o terceiro lugar.

 “Ser premiado dois anos consecutivos foi 
realmente uma grande satisfação. Estava 
de férias, viajando com a família, e meus 
colegas me ligaram para avisar. Nova-
mente, fiquei surpreso e muito feliz. Sei que 
os votos que recebi foram sinceros e refle-
tem minha dedicação ao trabalho”, contou 
Menezes, que trabalha na CBS há 31 anos.

A grande vencedora do Destaque Profis-
sional 2011 foi a assistente de relaciona-
mento Rose Mara Dias e Silva. Ela alcan-
çou 1.441 pontos na votação e recebeu a 
premiação às vésperas de se aposentar. 

“Fiquei feliz e muito grata a Deus pelo 
prêmio recebido. Acredito que destaques 
profissionais são todos os profissionais da 
CBS, que se empenham cada vez mais para 
o crescimento da entidade”, afirmou Rose, 
que depois de 12 anos dedicados à CBS, se 
aposentou no dia 28 de dezembro de 2011.  

Paloma conquistou o 3º lugar com 797 pontos

Menezes conquistou o 2º lugar com 1137 pontos

Rose conquistou o 1º lugar com 1441 pontos
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CBS EM NÚMEROS

Distribuição dos participantes assistidos por idade

Distribuição dos participantes ativos por idade
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Distribuição dos participantes assistidos por tipos de
benefícios

Distribuição dos participantes ativos e assistidos por plano
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Tempo de recebimento de benefício na CBS Previdência
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ALTERAÇÕES 
REGULAMENTARES
Em 2011, a CBS Previdência efetuou al-
terações no regulamento do Plano Misto 
de Benefício Suplementar (Plano Milênio), 
aprovadas pela Portaria nº 603, de 18-10-
2011, da Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar, publicada no 
Diário Oficial da União nº 201, de 19-10-
2011. Essas alterações foram previamente 
aprovadas pelo Conselho Deliberativo da 
entidade, em sua 267ª reunião, realizada 
em 24-03-2011.

Essas alterações foram divulgadas através 
do Informativo CBS Previdência nº 170, 
de 09-11-2011, disponibilizado no site da 
entidade. Foram divulgadas também, aos 
ativos, por meio eletrônico, em 18-11-
2011 e aos assistidos no contracheque  de 
benefícios de novembro/2011.

Artigo 9º - Inciso II  
II – solicitar o cancelamento da sua inscrição 
no plano, na condição de participante ativo, 
podendo inclusive requerer o resgate, cujo 
pagamento será efetivado após o seu des-
ligamento do patrocinador ou ao aposen-
tar-se por invalidez na Previdência Social, 
na forma prevista neste regulamento.

Artigo 9º - Inciso III 
III - receber da CBS Previdência, na condição 
de participante ativo, no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias contados da data do 
último recolhimento de contribuição, no-
tificação dando-lhe ciência que o não pa-
gamento de 6 (seis) contribuições consecu-
tivas implicará na sua exclusão da condição 
de participante deste plano de benefícios.

Artigo 9º - Inciso VII  
VII - optar, ao se desligar dos quadros de 

pessoal do patrocinador, desde que não 
tenha preenchido as condições exigidas 
para a percepção de aposentadoria normal 
ou aposentadoria por invalidez, pelo insti-
tuto do benefício proporcional diferido no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, con-
tados da data de recebimento do extrato 
emitido pela CBS Previdência.

Artigo 9º - Inciso VIII  
VIII - optar, na condição de participante 
autopatrocinado, desde que não tenha 
preenchido as condições exigidas para 
percepção de aposentadoria normal ou 
aposentadoria por invalidez, pelo instituto 
do benefício proporcional diferido, no pra-
zo máximo de 60 (sessenta) dias contados 
da data de recebimento do extrato emitido 
pela CBS Previdência.

Artigo 9º - §1º
§1º - O participante que, tendo se desli-
gado do patrocinador antes de preencher 
as condições exigidas para a percepção de 
aposentadoria normal e que, nos prazos 
previstos neste regulamento, não tenha 
optado pelo resgate, portabilidade ou au-
topatrocínio, será considerado participante 
vinculado, desde que conte com o mínimo 
de 3 (três) anos de vínculo empregatício 
com patrocinador ou de vinculação a este 
plano de benefícios, apurado na data do 
término do vínculo empregatício com o pa-
trocinador.

Artigo 9º - §2º
§2º - O participante autopatrocinado que 
deixar de efetuar o pagamento de 6 (seis) 
contribuições consecutivas, será considera-
do participante vinculado, desde que conte 
com o mínimo de 3 (três) anos de vínculo 
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empregatício com patrocinador ou de vin-
culação a este plano de benefícios, apura-
do no último dia do mês de referência da 
última contribuição efetivamente paga.

Artigo 10 - Inciso III 
III - o participante autopatrocinado que 
deixar de regularizar as contribuições devi-
das no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
após o deferimento do referido pedido, des-
de que não tenha o mínimo de 3 (três) anos 
de vínculo empregatício com patrocinador 
ou de vinculação a este plano de benefíci-
os, apurado na data do término do vínculo 
empregatício com o patrocinador.

Artigo 10 - Inciso IV
IV - o participante autopatrocinado que, 
no último dia do mês de referência da úl-
tima contribuição efetivamente paga, não 
contava com o mínimo de 3 (três) anos de 
vínculo empregatício com patrocinador ou 
de vinculação a este plano de benefícios, 
deixar de efetuar o pagamento de 6 (seis) 
contribuições consecutivas.

Artigo 10 - Inciso VIII
VIII - os que, desligados do patrocinador 
antes de completar 3 (três) anos de vín-
culo empregatício com patrocinador ou de 
vinculação a este plano de benefícios, apu-
rado na data do término do vínculo empre-
gatício com o patrocinador, deixarem de 
optar pela sua permanência neste plano 
de benefícios administrado pela CBS Pre-
vidência, na condição de participante au-
topatrocinado ou vinculado, nos prazos 
previstos neste regulamento.

Artigo 10 - Inciso XII
XII - o participante autopatrocinado, com 
menos de 3 (três) anos de vínculo empre-
gatício com patrocinador ou de vincu-
lação a este plano de benefícios, apurado 
no último dia do mês de referência da 
última contribuição efetivamente paga, 
que não reiniciar o recolhimento de suas 
contribuições após vencido o prazo de in-
terrupção concedido, conforme previsto 

neste regulamento.

Artigo 11 – Inciso VI
VI - estiverem recebendo a pensão por 
morte decorrente de aposentadoria cal-
culada sobre a forma de renda mensal 
correspondente a um percentual do FGB, 
quando ocorrer o esgotamento do saldo 
do FGB.

Artigo 13 - §2º - Inciso III 
III - mínimo de 3 (três) anos de vínculo em-
pregatício com patrocinador ou de vincu-
lação a este plano de benefícios.

Artigo 14 - §2º - Inciso III
III - mínimo de 3 (três) anos de vínculo em-
pregatício com patrocinador ou de vincu-
lação a este plano de benefícios.

Artigo 15 - §2º  
§2º - O benefício de aposentadoria propor-
cional diferida será pago a partir da data 
do requerimento, que somente poderá ser 
efetuado desde que o participante vincula-
do atenda, cumulativamente, as seguintes 
condições:

Artigo 15 - §2º  - Inciso I 
I - idade mínima de 48 (quarenta e oito) 
anos ou, desde que esteja aposentado na 
Previdência Social, a partir de 43 (quarenta 
e três) anos;

Artigo 15 - §2º - Inciso II 
II - mínimo de 3 (três) anos de vínculo em-
pregatício com patrocinador ou de vincu-
lação a este plano de benefícios. 

Artigo 16 – §10
§10 - Na data do requerimento do benefí-
cio, o participante poderá optar por receber 
à vista o valor equivalente a até 25% (vinte 
e cinco por cento) do FGB, sendo o restante 
transformado em renda mensal de acordo 
com a opção do participante, desde que o 
saldo remanescente não resulte em renda 
mensal inferior a 20% (vinte por cento) do 
benefício mínimo da Previdência Social. 
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Artigo 16 – §11
§11 - A opção pelo participante por uma 
das formas de recebimento da aposenta-
doria previstas no §9º deste artigo é defini-
tiva, não podendo ser modificada após a 
concessão do benefício. 

Artigo 16 – §12
§12 - Na data do requerimento do benefício, 
o participante que optar pelo recebimento 
da aposentadoria na forma de renda men-
sal vitalícia com continuidade para bene-
ficiários, deverá informar seus beneficiários 
reconhecidos pela Previdência Social, para 
fins de pensão por morte. 

Artigo 16 – §13
§13 - Para concessão do benefício de 
aposentadoria por invalidez, a CBS Previ-
dência poderá submeter o participante a 
exame médico, por profissional indicado 
pela entidade, desde que não cause prejuí-
zos à saúde do participante.

Artigo 16 – §14
§14 - Na hipótese da não aceitação do lau-
do médico decorrente do exame previsto no 
parágrafo anterior, o participante poderá 
requerer a constituição de junta médica 
composta de 3 (três) membros indicados, 
respectivamente, pelo participante, pela 
CBS Previdência e um terceiro escolhido, de 
comum acordo entre as partes. 

Artigo 16 – §15
§15 - Ao participante ativo, autopatroci-
nado ou vinculado que não tenha a sua 
aposentadoria por invalidez confirmada 
pela junta médica, mencionada no §13 
deste artigo, será facultado optar pelo re-
cebimento do montante acumulado no FGB 
sob a forma de pagamento único, não sen-
do considerado o Saldo de Conta Projetada. 

Artigo 16 – §16
§16 - O valor mensal da aposentado-
ria por invalidez concedida na forma de 
renda mensal vitalícia com continuidade 
para os beneficiários, será recalculado 

atuarialmente sempre que o participante 
assistido solicitar a inclusão de beneficiári-
os não previstos na data do requerimento 
do benefício ou a alteração de dados dos 
beneficiários já inscritos. 

Artigo 16 – §17
§17 - Caso o valor do benefício de aposen-
tadoria por invalidez seja inferior a 20% 
(vinte por cento) do benefício mínimo da 
Previdência Social, o participante poderá 
optar, a qualquer momento, em acordo 
com a CBS Previdência, pelo recebimento 
do valor atuarialmente equivalente sob a 
forma de pagamento único. 

Artigo 16 – §18
§18 - Ocorrendo o pagamento do benefí-
cio em parcela única, ficam extintas todas 
as obrigações da CBS Previdência relati-
vamente ao participante e respectivos 
beneficiários, no que se refere a este 
plano de benefícios.
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DOCUMENTOS DISPONIBILI-
ZADOS NO SITE DA ENTIDADE
Os documentos abaixo, relativos ao exer-
cício de 2011, estão disponíveis para con-
sulta no site da CBS Previdência (www.
cbsprev.com.br): 

- Balanço Patrimonial e  respectivas Notas 
Explicativas

- Demonstração da Mutação do Patrimônio 
Social

- Demonstração da Mutação do Ativo Líqui-
do por Plano de Benefício

- Demonstração do Ativo Líquido por Plano 
de Benefícios

- Demonstração do Plano de Gestão Ad-
ministrativa Consolidado

- Demonstração do Plano de Gestão Ad-
ministrativa por Plano

- Demonstração das Obrigações Atuariais 
por Plano de Benefício

- Política de Investimentos

- Demonstrativo de Investimentos

- Demonstrativo das informações segre-
gadas sobre as despesas dos planos de 
benefícios

- Pareceres atuariais sintéticos

- Pareceres dos Auditores Independentes, 
do Conselho Fiscal e do Conselho  Delibera-
tivo

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

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