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A Funsejem deseja a você e a todos os 
seus familiares que 2013 seja de muita 

saúde, paz, e esperança. Feliz ano novo!

“esquecer é uma necessidade. a vida é uma lousa, em que 
o destino, para escrever um novo caso, precisa de apagar o 
caso escrito.”

Machado de Assis

“eu quero desaprender para aprender de novo.
raspar as tintas com que me pintaram.
desencaixotar emoções, recuperar sentidos.”

Rubem Alves

“no fundo, existe apenas um único problema neste mundo: 
como fazer com que o homem encontre de novo o sentido 
espiritual da vida, como provocar a nós mesmos para que re-
tomemos o caminho que nos faz olhar nossas próprias almas.”

Antoine de Saint-Exupéry

“Bendito quem inventou o belo truque do calendário, pois o 
bom da segunda-feira, do dia 1º do mês e de cada ano novo 
é que nos dão a impressão de que a vida não continua, mas 
apenas recomeça...”

Mario Quintana

“doze meses dão para qualquer ser humano se cansar e 
entregar os pontos.
aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, 
com outro número e outra vontade de acreditar que daqui 
pra diante vai ser diferente.”

Carlos Drummond de Andrade

“mas a gente vai à luta e inventa um novo sonho, uma esperança, 
mesmo recauchutada: vale tudo, menos chorar tempo demais.
pois sempre há coisas boas para pensar. algumas se realizam.”

Lya Luft
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nEStA EDição

eve de tudo um pouco. as iniciativas da 
Funsejem ao longo de 2012 buscaram avan-
çar nas mais variadas frentes possíveis: 

gestão administrativa e financeira, comunicação, 
relacionamento, educação, capacitação. não podia 
ser diferente, uma depende da outra. as ações de 
educação levadas às unidades dependem de um 
relacionamento de parceira com as empresas. a 
compreensão e o envolvimento dos participantes 
sobre as questões financeiras da entidade passam 
pelo processo de comunicação. e por aí vai. na 
matéria das paginas 4 e 5 desta edição, relem-
bramos as principais atividades desempenhadas 
neste ano: palestras, vídeos, e-learning, melho-
rias ao plano, certificação de dirigentes e muito 
mais. acompanhe esta retrospectiva de mais um 
ano que termina cheio de realizações.

T

em 
foco

2012
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InvestImentos: patrImônIo e partIcIpantes por moDalIDaDe

benefícIos conceDIDos

aposentadoria, pensão, resgate, benefício por morte e invalidez R$ 3.554.979,52

partIcIpantes

ativos e afastados contribuintes 24.098 autopatrocinados e vinculados 642

aguardando benefício/resgate 4.701 expatriados 21

aposentados e pensionistas 458 total 29.920

contrIbuIções ao plano

dos funcionários R$ 4.118.294,59 das empresas R$ 2.807.667,99

r$ 417.862.318

r$ 17.550.624r$ 85.611.858

r$ 449.208.730

InvestImentos: Desempenho

modalidades empréstimo

conservadora 0,62% juros 1,09%

moderada 0,57% valor concedido R$ 910.880,00

agressiva 0,52% carteira atual R$ 14.513.810,30

superagressiva 0,20% carteira máxima* R$ 29.133.237,41

oou, como de costume. a medição do tempo, em 24 
horas para o dia, 7 dias para a semana, 30 para o mês 
e 365 para o ano, está entre nós há séculos. mas a cada 

réveillon que se aproxima, a sensação que temos é a de que 
o tempo passou de forma mais rápida.

um dos motivos é, certamente, as inúmeras atividades que 
ano a ano as pessoas assumem, em busca do melhor, do novo, 
do desenvolvimento, do prazer. na Funsejem, também foi assim, 
como mostra a matéria de capa das páginas 4 e 5 desta edição.

trata-se de uma retrospectiva de nossas principais iniciativas 
em 2012, sempre adotadas com foco na cultura previdenciária. o 
que ela não mostra, mas pincelamos aqui, é a consequência do 
trabalho desenvolvido, representada pelo crescimento do plano.

até novembro, o índice de adesão ao votorantim prev estava em 
83,95%. no mesmo período do ano passado, ele era de 78,63%.

o interesse pelo plano também aumentou entre autopa-
trocinados e vinculados, participantes que se desligam do 
grupo e optam por permanecer na Funsejem. de 2011 para 
cá, esse público cresceu 19%.

a poupança de todos os participantes capitaliza-se no 
mesmo embalo. Foi de 11,23% a variação patrimonial da 
Fundação de novembro do ano passado até aqui.

são vários os números a descrever. todos consistentes, 
constantes e responsáveis por colocar plano e entidade em 
posições de destaque na previdência complementar brasileira. 
com eles e, principalmente, com aqueles que de fato fazem 
todo este crescimento acontecer, uma vez mais partiremos 
em busca do melhor, do novo, do desenvolvimento, do prazer.

Boas-festas a você e à sua família. nos vemos daqui a 
pouco, logo ali, em 2013. até mais!

V

o jornal da Funsejem – Fundação sen. josé ermírio de moraes, Futuro, é uma publicação bimestral distribu-
ída a todos os fun cionários de empresas patrocinadoras da Funsejem, no grupo votorantim, e participantes 

do plano. Presidente do Conselho Deliberativo joão Bosco silva Presidente do Conselho Fiscal andré monteiro Diretor-Superinten-
dente paulo roberto pisauro Diretores gilberto Lara nogueira, josé eduardo Felgueiras nicolau, 

paulo prignolato e guilherme rhinow Gerente de Previdência Privada josé serafim de Freitas Coor-
denação geral e jornalista responsável cintia santos, mtb nº 31.062 Reportagem cássia calzolari, 

mtb nº 59.686 Projeto Gráfico arbore comunicação empresarial Fotografia arquivo Funsejem e pessoal 
impressão coktail tiragem 31.500 exemplares. distribuição interna e gratuita. impresso em papel produzido 

a partir de florestas plantadas de eucalipto. preservando matas nativas, em harmonia com o meio ambiente.

“Como fazer o cadastro do login e 
senha no site?”

Aelson Gomes de Oliveira, 
Companhia Brasileira de Alumínio - 
Alumínio/SP.

Resposta: Para obter dados de acesso 
à sua conta pelo site da Funsejem, 
você mesmo deve cadastrá-los, 
clicando sobre a pergunta Está 
sem login e senha?, presente logo 
na primeira página, no box Saldo 
e Extrato de Conta. Em seguida, 
clique na opção Para se cadastrar, 
clique aqui. Na página que se abrirá, 
insira CPF, data de nascimento e 
clique em Continuar. Feito isso, o 
site vai te localizar em nossa base 
de dados. Você deverá, então, clicar 
em Continuar novamente, criar seu 
login, conforme regras apontadas 
no espaço ao lado do campo login, 
em Atenção. Logo depois, informe 
o email para onde você quer receber 
a senha automática que o site 
providenciará. Como ela é provisória, 
no seu primeiro acesso à sua conta, o 
site lhe pedirá para que a altere por 
uma senha própria.

5.164

483 1.922

22.351

patrimônio R$ 970.233.532,39

Gestores

Bnp paribas, 
Bradesco, hsBc, 

itaú, schroders, 
votorantim

conservadora
agressiva superagressiva

moderada

*De acordo com a política de investimento, a carteira de empréstimo não pode ultrapassar 3% sobre o total 
dos recursos garantidores dos planos de benefícios.

patrimônio participantes
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s perfis de investimento da Fun-
sejem mostraram ao longo do 
ano, até novembro (último mês 

apurado), desempenhos compatíveis às 
metas de rendimento que cada um tem, 
com destaque para o conservador. seu ob-
jetivo de retorno, que é de cdi mais 0,5% 
ao ano, foi o equivalente a 8,32% de janeiro 
a novembro. mas o resultado conquistado 
pelo perfil acabou sendo de 9,24%.

as modalidades mais arriscadas, 
agressiva e superagressiva, que apli-
cam parte de seus recursos na renda 
variável (ex.: ações em bolsa) estão 

Perfis 
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o
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lado a lado aos seus respectivos ben-
chmarks (metas de rendimento). elas 
acumularam 14,20% e 12,64%. suas 
metas eram de 14,54% e 12,69%.

como se vê, dentre estas duas mo-
dalidades, a agressiva teve rendimento 
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 conservador  moderado  agressivo  superagressivo

0,20%

0,62%

rendimento acumulado: 30 meses
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 conservador  moderado  agressivo  superagressivo

22,07%

30,72%

superior. mas não por conta dos investi-
mentos de alto risco, bastante instáveis 
durante todo o ano. os bons números 
da agressiva decorreram da renda fixa 
que a compõe, baseada no ima geral, 
índice de títulos públicos mais voláteis 
e longos, atrelados à inflação. esta 
renda fixa obteve ótimo desempenho, e 
como ela está presente em maior grau 
na agressiva, a performance total da 
modalidade acabou sendo melhor que 
na superagressiva (leia sobre os bench-
marks dos perfis para 2013, na pág. 10).

ainda sobre os perfis mais arrisca-
dos, vale pontuar que a performance 
de ambos em 2012, até aqui, compensa 
algumas perdas anteriores. pelo gráfico 
de 30 meses (veja abaixo), que traz o 
desempenho acumulado de cada perfil, 
é possível ver o impacto da crise econô-
mica de 2011, entre os meses de abril e 
setembro. em seguida, agressiva e supe-
ragressiva voltam a variar positivamente, 
com destaque para a primeira, que fecha 
o período com resultado próximo aos das 
modalidades conservadora e moderada.

sobre esta, aliás, é sempre bom 
lembrar, ela é a média dos resultados 
conquistados pela conservadora e pela 
agressiva. como eles foram bons, seu 
rendimento acumulado até o momento 
também foi, superando a previsão de 
render 11,43% para fechar em 11,70%.

Conservador e moderado 
superam seus objetivos; 
agressivo e superagressivo 
vêm recuperando 
perdas passadas



capa4

Destaques de 2012
Confira as 

principais ações 
e novidades 

realizadas pela 
Funsejem ao 

longo deste ano

ídeos sobre o plano votorantim 
prev, mudanças no regulamento, 
plano família, gente nova nos con-

selhos, recondução da diretoria, palestras 
de educação financeira e previdenciária. 
essas foram algumas das ações promo-

vidas pela Fundação em 2012, pensando 
no seu plano de aposentadoria, em termos 
de fomento, melhorias de gestão, e cres-
cimento. retome conosco as principais 
medidas e novidades do ano, com a ma-
téria a seguir.

eDucação fInanceIra e prevIDencIárIa melhorIas ao votorantIm prev

alerta aos juros baIxos

palestras
Finanças pessoais: para este 

tema, a Funsejem contou, pelo 
segundo ano consecutivo, com a 
parceria da Bm&FBovespa. ao todo, 
foram realizadas seis palestras a 
mais de 250 funcionários.

investimentos: outra parceria foi 
acertada, em junho, com a votoran-
tim corretora. aprenda a gerenciar 

seus investimentos foi o tema desenvolvido nas três palestras 
promovidas a cerca de 150 funcionários.

votorantim prev: as visitas nas unidades para palestras sobre 
o plano completou dois anos em novembro. só em 2012, foram 
18 visitas, com 1.246 funcionários nas apresentações, entre 
participantes e não participantes do plano. a média de adesão 
das pessoas que assistem às palestras é de 80%. isso significou 
400 novos inscritos de janeiro até aqui.

novIDaDes no sIte
vídeos votorantim prev: em setembro, a Funsejem lançou 

quatro vídeos sobre o plano votorantim prev na área de educa-
ção financeira e previdenciária do site. eles abordam assuntos 
como os benefícios do plano, as contribuições, os perfis de 
investimentos e o regime de tributação.

simuladores: a Funsejem também incrementou esta área do 
site com um simulador de incentivo fiscal e uma nova versão do 
simulador de empréstimo. estas novidades são fresquinhas, 
foram ao ar em dezembro. Leia matéria na página 7.

projeto na prevIc: 
ao longo do primeiro semestre, a Fundação organizou um 

projeto com todas as informações, ferramentas e ações de 
educação financeira e previdenciária programadas para 2013, 
encaminhando-o à superintendência nacional de previdência 
complementar, previc, em outubro.

algumas melhorias foram aplicadas ao plano 
votorantim prev, em agosto, tais como a extensão da 
contribuição da empresa ao participante com mais 
de 65 anos de idade e 10 de serviço contínuo. antes 
ela era interrompida neste momento.

outra novidade foi na aposentadoria por prazo 
certo, de 5 a 20 anos. agora, ela pode ter o 
prazo e a forma de recebimento alterados. 
no regulamento anterior, a opção por 
esta aposentadoria era irretratável.

também houve mudança en-
volvendo os participantes vin-
culados (Benefício proporcional 
diferido). eles passaram a poder 
fazer depósitos esporádicos ao pla-
no, o que não era permitido.

todas as alterações do 
plano foram divulgadas no 
jornal Futuro de agosto, e no 
site, onde você encontra o regula-
mento sempre atualizado.

em junho, circulou a primeira de três edições se-
guidas do jornal Futuro com matérias e um editorial 
sobre o impacto da queda da taxa básica de juros 
(selic) no rendimento dos investimentos conserva-
dores. o objetivo foi alertar os participantes, além 
de reforçar o sistema de perfis de investimento como 
opção aos interessados em correr mais risco, para 
compensar a queda de rentabilidade.

V
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organizada em janeiro, 
esta nova área passou a con-
centrar as ações presenciais 
da Funsejem sobre o plano 
nas unidades (palestras e 
treinamentos a participantes 
e dhos). o relacionamento 
também assumiu o atendi-
mento da entidade, antes re-
alizado pelas outras áreas. até 
novembro, 19.600 chamados 
foram respondidos, por email, 
fale conosco do site e telefone.

para divulgar o plano famí-
lia aos participantes da Fun-
sejem de forma presencial, o 
banco safra visitou, no primei-
ro bimestre do ano, algumas 
empresas patrocinadoras do 
grupo na capital de são paulo: 
votorantim metais (edifício er-
mírio de moraes), votorantim 
cimentos (centro corporativo 
e jaguaré), e as sedes da voto-
rantim participações e Fibria. 
a visita também incluiu a fá-
brica da companhia Brasileira 
de alumínio, em alumínio (sp). 
Lembre-se: podem aderir ao 
plano família os cônjuges, fi-
lhos, noras, genros, enteados e 
netos de qualquer participante 
da Fundação. a administração 
do plano e a gestão financeira 
são de responsabilidade do 
safra (11 3175-8240).

em fevereiro, tomaram posse os conse-
lheiros deliberativos e fiscais eleitos pelos 
participantes, em votação realizada no final 
de 2011. eles representam um terço das 
vagas destes órgãos e cumprirão man-
dato até 2015. as demais cadeiras foram 
preenchidas em julho, por profissionais 
indicados pelas empresas patrocinadoras.

alguns representantes estão em seu 
segundo mandato, como o conselheiro 

fiscal Luiz carlos 
de jesus e o con-
selheiro delibera-
tivo Luiz marcelo 
pinheiro Fins. ou-
tros estreiam como dirigentes da Funda-
ção. entre eles, o presidente do conselho 
deliberativo joão Bosco silva (nomeado 
em agosto) e otávio carneiro de rezende, 
vice-presidente do mesmo órgão.

em março, a Funsejem lan-
çou no portal de treinamento do 
grupo votorantim um e-learning, 
curso à distância, sobre o voto-
rantim prev para os profissionais 
de dho. parceiros da Fundação 
na divulgação do plano entre os 
funcionários das unidades, a área 
também ganhou um portal ex-
clusivo com procedimentos ope-
racionais, formulários, contatos, 
entre outros. o acesso é pelo site 
www.funsejem.org.br, com login e 
senha fornecidos pela Fundação.

em maio, a diretoria da Funsejem foi 
praticamente toda reconduzida a mais um 
mandato, que vai até 2014. o órgão é formado 
por paulo roberto pisauro, diretor-superin-
tendente da Funsejem; gilberto Lara noguei-
ra, guilherme rhinow e paulo prignolato, 
que são diretores da votorantim industrial, 
votorantim cimentos e votorantim metais, 
respectivamente, além de josé eduardo Fel-
gueiras nicolau, gerente geral da companhia 
Brasileira de alumínio. ele é novo na posição 
de diretor da Fundação, mas já atuou no con-
selho deliberativo anteriormente.

cinco membros do conselho deliberativo e 
dois da diretoria passaram pelo processo de 
certificação do instituto de certificação dos 
profissionais de seguridade social - icss. 
assim, a Fundação encerra 2012 com 80% dos 
dirigentes destes órgãos certificados, porcen-
tual acima do mínimo exigido pela legislação 
para este ano, de 50%, e do porcentual relativo 
a 2013, de 75%.

a Funsejem também teve sua equipe ad-
ministrativa participando de treinamentos, 
além de eventos do setor, promovidos pela 
associação Brasileira das entidades Fechadas 
de previdência complementar - abrapp, como 
os encontros técnicos de seguridade, conta-
bilidade, comunicação e relacionamento, e o 
congresso Brasileiro dos Fundos de pensão.

no embalo dos cor-
tes na taxa básica de 
juros selic, a Funse-
jem mudou o cálculo 
dos juros do empréstimo. no 
primeiro semestre do ano, com 
a regra antiga, a taxa chegou a 
atingir 1,57%. depois da mudança, 
caiu bem. em novembro, registrou 
o menor valor no ano, 1,09%.

área De relacIonamento

plano famílIa 

Gente nova nos conselhos 

reconDução Da DIretorIa

QueDa De juros Do empréstImo

capacItação profIssIonal

e-learnInG e portal ao Dho



espaço Do aposentaDo6

espaço Do partIcIpante

www.memoriavotorantim.com.br

a expectativa do participante para o 
momento de se aposentar é prestar con-
sultoria na área de siderurgia, seu ramo 
atual. na futura nova etapa de vida, ele 
acredita que a Fundação “dará suporte 
financeiro para realizar os sonhos que 
ficaram esquecidos”.

uma vantagem a 
mais que nos motiva 
a investir no futuro”, 

diz reginaldo tenório da 
silva, técnico especializado 
em siderurgia, da votoran-
tim siderurgia, em resende (rj), sobre 
as contribuições que recebe da empresa 
em seu nome.

ele contribui com 6%, pois diz que 
poupar na Fundação “é uma forma se-
gura e rentável”. isso também explica 
porque aderiu ao votorantim prev desde 
que entrou na votorantim. “já participei 
de outra previdência, mas a Funsejem 
é a mais rentável”.

para reginaldo, a Fun-
sejem é uma forma de se 
pensar no amanhã. e ele 
recomenda o plano de be-
nefícios, porque “esperar 
pela previdência do governo 

é dormir com o inimigo”. 

ntre os inúmeros benefícios 
praticados pela votorantim, sem 
dúvida este é um dos mais im-

portantes”, diz o engenheiro químico 
claudio chiari, que passou a receber 
sua aposentadoria pela Funsejem em 
2010. ele sempre investiu o máximo 
possível no plano. “É a melhor forma de 
prepararmos o futuro. a votorantim 
contribui com a poupança, e o 
rendimento é muito bom”.

chiari lembra-se com sau-
dade da época em que traba-
lhou no grupo. “principalmente 
o ambiente de trabalho, muitas 
discussões acaloradas para re-
solver os problemas do dia a 
dia, encerando-se nos tra-
dicionais happy hours 
com as respectivas 
famílias. nestes 

encontros, todos os problemas se 
resolviam, principalmente depois de 
algumas cervejinhas”, diverte-se.

 ao sair da votorantim, continuou 
poupando na Funsejem, e aos 53 anos 
solicitou a aposentadoria. mas continua 
na ativa. “após uma passagem pelo 
setor de operações logísticas entre 

2010 e 2011, estou de volta às 
raízes, atuando com celulose 

e papel. Quero transmitir o 
máximo de conhecimento. 
É o mínimo que posso fa-
zer em troca do muito que 
recebi”. sobre o benefício 

da Funsejem, utili-
za “para aplicar 

nos estudos 
dos filhos e 
investir em 
um imóvel”.

Top de linha

Motivação para investir

e

é “esperar peLa 
previdência 

do governo É 
dormir com o 

inimigo”.

alGuns momentos 
marcantes, em 28 anos

1980: início de tudo, em estágio 
na papel simão (atual Fibria). 
atuou na área industrial da 
fábrica de piracicaba (sp). Foi 
gerente técnico e gerente de 
qualidade corporativo.
2000: já na área de dho, parti-
cipou da definição e implantação 
do sistema integrado de gestão 
(sig), e da construção do sistema 
de gestão votorantim (sgv). “me 
proporcionou conhecimento em 
praticamente todas as operações 
da votorantim”.
2007: implantação dos centros 
técnicos da academia de excelên-
cia. desafio: “coordenar a escola 
dos sistemas minero metalúrgicos, 
com colegas da metais, da cimen-
tos, e parceiros da universidade 
Federal de ouro preto e usp. rea-
lizamos um bom trabalho”.

sempre Dá tempo

É possível aderir ao Votorantim Prev a qualquer momento, não importa há 
quanto tempo você entrou na empresa. Basta solicitar ao seu DHO local, ou 
à própria Funsejem um material explicativo do plano, mais ficha de inscri-
ção. Informe seus beneficiários, escolha um regime tributário, um perfil de 
investimento e, claro, o valor de seus depósitos mensais. Leia mais sobre as 
contribuições na página 9 e veja quanto é possível acumular.
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o simulador de incentivo fiscal não 
é a única novidade do site. nele, foi pu-
blicada uma nova versão do simulador 
de empréstimo, que agora também faz 
simulação a aposentados do plano.

de aspecto prático, exige do usuário 
apenas as informações relativas ao 
valor desejado, e ao valor do benefício 
mensal que recebe. o empréstimo 
não deve comprometer mais que 25% 
da aposentadoria do participante, é 
limitado a 48 parcelas e não pode ul-
trapassar o fim do benefício.

Educação Financeira e Previdenciária

Economia para ver e crer

Simulador de empréstimo a aposentados

e você é meio são tomé, acesse o 
simulador de incentivo tributário 
lançado no site www.funsejem.

org.br em dezembro. ele foi criado para 
você ver e crer na economia que pode 
fazer em imposto ao investir em previ-
dência complementar.

são dois cálculos. o primeiro mostra 
quanto paga de imposto quem não con-
tribui para um plano de aposentadoria 
como o da Fundação, em contraposição 

a quem contribui. a outra conta 
ajuda o participante já contribuinte 
a identificar quanto falta aportar no 
plano para aproveitar a dedução 
fiscal anual no limite (entenda o 
incentivo tributário no box abaixo).

as simulações são simples 
e feitas em poucos cliques. Basta 
preencher os campos relativos a 
contribuições ao plano e rendimento 
salarial. 

S

IncentIvo fIscal em mIúDos

Como funciona: o incentivo fiscal na previdên-
cia complementar permite ao participante que 
preenche o modelo completo de declaração de IR 
deduzir as contribuições feitas ao plano, da base 
de cálculo de seu imposto de renda, até o limite 
de 12% da renda bruta anual. No modelo simples 
de declaração, a dedução de previdência privada 
está no desconto padrão de 20%.

13º - dedução exclusiva na fonte: o incentivo 
fiscal sobre o 13º é calculado à parte, por se tratar 
de renda com tributação exclusiva na fonte. Sendo 
assim, a contribuição para uso do incentivo fiscal 
nesta renda não pode ser somada às outras con-
tribuições realizadas ao longo do ano e utilizadas 
no cálculo dos 12% de incentivo por ocasião da 
declaração de ajuste anual.

maIs sImulações

Além dos cálculos de incentivo fiscal e empréstimo, 
o site tem outros dois simuladores. O de perfil de inves-
tidor (conservador, moderado, agressivo e superagres-
sivo) e o de aposentadoria, que calcula seu benefício, 
e o regime tributário mais adequado (progressivo ou 
regressivo), a ser escolhido pelo participante até o 
último dia útil do mês seguinte à adesão ao plano.

Respostas da edição anterior 
Assinale a alternativa correta: 1) motorista de táxi, vendedor ambulante e caseiro são segurados obrigatórios; 2) segunda alternativa; 3) segunda alternativa; 4) terceira alternativa. verdadeiro ou falso: 1) falso; 2) falso; 3) verdadeiro; 4) verdadeiro; 5) verdadeiro; 6) falso; 7) verdadeiro. Cruzadas: 1) fixas; 2) multicotas; 3) adicional; 4) superagressivo; 5) repartição; 6) planejamento; 7) variáveis; 8) regimes.
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sol e Previna-se contra 
a osteoporose 

com alimentação 
balanceada e 

atividade física.

steoporose significa perda 
da mineralização óssea, que 
constitui a perda do cálcio 

no osso, e a consequente resistên-
cia dele”, diz o dr. josé henrique  
andrade vila, clínico e cardiolo-
gista do hospital Beneficência 
portuguesa de são paulo.

segundo o médico, esse fenô-
meno é muito comum em mu-
lheres, particularmente após a 

menopausa. mas também pode acontecer em homens. 
“o fato de haver nítida relação com a menopausa le-
vou a concepção errada de que a reposição hormonal 
resolveria o problema, porém isso não foi eficaz para 
todos e trouxe outras complicações”, explica dr. vila. 
em pacientes com problemas de osteoporose ante-
riores à menopausa, a tendência é que a doença se 
agrave com a chegada desta fase. assim, o grande 
remédio para esta doença é a prevenção, que deve ser 
feita desde muito cedo. “para se ter um futuro bom da 
massa óssea é preciso atividade física, boa alimenta-

fatores De rIsco para a osteoporose

• Menopausa: com a interrupção da 
menstruação, ocorre diminuição 
dos níveis de estrógeno 7 (hormônio 
feminino), que é fundamental para 
manter a massa óssea.

• Envelhecimento: a perda de massa 
óssea aumenta com a idade.

• Hereditariedade: a osteoporose é mais 
frequente em pessoas com anteceden-
tes familiares da doença.

• Dieta pobre em cálcio: o cálcio é 
fundamental na formação óssea. 
Sua obtenção a partir da alimenta-

ção é imprescindível para prevenir 
a osteoporose.

• Excesso de fumo e álcool: tem-se ob-
servado maior incidência de osteopo-
rose entre as pessoas que consomem 
álcool e fumo em excesso.

• Sedentarismo e imobilização pro-
longada: o exercício físico constitui 
um importante estímulo para a for-
mação e o fortalecimento dos ossos. 
Grandes períodos de imobilização 
e a falta de exercícios podem levar 
à osteoporose.

cálcIo à mesa e vItamIna D na pele

É a vitamina D que permite a absorção do 
cálcio pelo corpo. Para obtê-la, tome sol de 
manhã e ao final da tarde, sem protetor, com 
muita atenção ao tempo de exposição. Agora, 
veja alguns alimentos com cálcio.

• Atum, sardinha, salmão, caranguejo
• Leite e derivados
• Semente de gergelim
• Manjericão, couve, espinafre, brócolis
• Grãos de soja, amêndoas

o

Cálcio,  

Dr. josé henrique 
andrade vila

malhação

ção, caminhada ao sol de manhã e ao final da tarde”, 
recomenda dr. vila, com um alerta a quem tem pele 
branca e olhos claros. para ele, essas pessoas devem 
tomar muito cuidado com o sol, devido ao câncer de 
pele. “de manhã cedo, os raios são menos agressivos 
para pele”, ressalta.

outras indicações dadas são: “ingestão de azeite, 
omega 3, vitamina d, evitar adoçante dietético, bem 
como realizar consulta médica.
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se planejar e poupar o 
quanto antes, construindo 
ao longo dos anos o saldo que 
irá complementar sua aposen-
tadoria pelo inss, mantendo seu padrão de vida no futuro.

veja, nas simulações, como o tempo é seu grande aliado. 
Lembre-se de que as contribuições podem ter seus valores 
alterados. isso possibilita começar com pouco e aumentar 
os depósitos depois.

ásica, normal e adicional. todas as contribuições ao seu 
plano de benefícios são fundamentais para a formação 
de sua reserva financeira. com a vantagem de serem 

práticas. a contribuição básica de participante, mensal, é 
descontada do salário. e até mesmo a contribuição adicional, 
que é voluntária, pode ser feita via folha de pagamento. É uma 
forma de poupar sem perceber.

a empresa também contribui em nome do funcionário, 
aumentando ainda mais a reserva. o importante, porém, é 

Além da 
contribuição

Quanto mais você contribuir, 
melhor. Mas planejamento  
é a palavra-chave.

B

Salário (R$)
Contribuição do funcionário: 6,0% SALDo PRoJEtADo EM R$

Funcionário Empresa total 5 AnoS 10 AnoS 15 AnoS 25 AnoS

1.500,00 90,00 22,50 112,50 8.029,01 19.342,83 35.285,35 89.405,89

3.500,00 210,00 52,50 262,50 18.734,36 45.133,28 82.332,47 208.613,74

6.500,00 390,00 390,00 780,00 55.667,81 134.110,31 244.645,06 619.880,84

hipóteses financeiras: juros de 5% ao ano, e crescimento salarial de 2% ao ano. 

contrIbuIções no votorantIm prev

De funcionário

Básica: equivale a um porcentual de 0,5% a 6% do salário. pode ser alterada a qualquer momento, até duas vezes ao 
ano, por meio do dho local.

Adicional: pode ser feita a qualquer momento, por desconto em folha de um porcentual livre sobre o salário ou depó-
sito na conta corrente da Funsejem. vale lembrar que a adicional não recebe contrapartida da empresa patrocinadora.

De empresa

normal: é realizada pela empresa ao participante ativo, conforme abaixo:

• para salário inferior a r$ 4.797,75 (em 2012), a contribuição normal iguala-se à básica do participante, até o limite 
de 1,5% do seu salário nominal.

• para salário igual ou superior, a contribuição normal iguala-se à básica do participante, até o limite de 6% do seu 
salário nominal.

no plano vcne é assIm:

Contribuições 
de funcionário

Básica: equivale a um porcentual de 3% a 5% do salário. pode ser alterada a qualquer momento, até duas vezes ao 
ano, por meio do dho local.

Adicional: idem ao votorantim prev.

Contribuição  
de empresa

normal: é realizada pela empresa ao participante ativo e equivale a 50% de sua contribuição básica.

nota: o vcne está fechado para novas adesões. tem 292 participantes, e uma patrocinadora, a votorantim cimentos n/ne.

Salário (R$)
Contribuição do funcionário: 5,0% SALDo PRoJEtADo EM R$

Funcionário Empresa total 8 AnoS 20 AnoS 30 AnoS

3.000,00 180,00 90,00 270,00 34.433,91 138.600,54 321.629,90

5.000,00 300,00 150,00 450,00 57.389,85 231.000,90 536.049,83

hipóteses financeiras: juros de 5% ao ano, e crescimento salarial de 2% ao ano. 
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Política de 
Perfis agressivo e 

superagressivo têm novas 
metas de rendimento

omo ocorre todo mês de novembro, a Funsejem fechou 
sua política de investimentos para o próximo ano. a 
principal mudança, a vigorar já a partir de janeiro de 

2013, está nas metas de rendimento dos perfis de alto risco, 
o agressivo, e o superagressivo (este vigente apenas no plano 
votorantim prev). saiba como eles ficaram.

 conservaDor
o perfil conservador permanecerá nas condições atuais, ou 

seja, 100% baixo risco (renda fixa), com meta de rendimento 
(benchmark) de cdi mais 0,5% ao ano. o cdi, é sempre bom 
lembrar, reflete a taxa básica de juros da economia, a selic, 
atualmente em 7,25% ao ano.

 aGressIvo e superaGressIvo
os perfis agressivo e superagressivo têm novidades nos obje-

tivos de retorno dos investimentos de alto risco (renda variável). a 
parte da carteira destes perfis destinada às aplicações de renda 
fixa permanece a mesma. para facilitar, veja o quadro abaixo.

Metas de rendimento

Perfil Meta em 2012 Meta em 2013 - noVA

Agressivo 80% ima + 20% iBrx
80% ima + 10% iBrx + 
6% smLL + 4% idiv

Superagressivo 60% ima + 40% iBrx
60% ima + 20% iBrx + 
12% smLL + 8% idiv

C  moDeraDo 
este perfil não tem carteira própria e continuará sendo 

o equivalente à média de rendimentos do conservador e do 
agressivo. a única mudança será o reflexo do novo benchmark 
agressivo sobre seu resultado final.

 entenDa os ínDIces Que compõem as metas

Segmento Índice Definição

Renda 
fixa

cdi
reflete a taxa básica de juros da economia, 
a selic.

ima 
geral

É mais inconstante que o cdi, em ter-
mos de resultados. tem títulos públicos 
voláteis, longos, atrelados a índices de 
inflação.

Renda  
variável

iBrx

mede o retorno de 100 ações, entre as 
mais negociadas na bolsa de valores 
Bm&FBovespa, em número de negócios 
e volume financeiro.

smLL
calculado pela Bm&FBovespa, mede o 
retorno de uma carteira composta por em-
presas menores, em fase de crescimento.

idiv

também da Bm&FBovespa, mede o com-
portamento das ações de empresas que 
se destacam em termos de pagamento de 
dividendos e juros sobre o capital próprio 
aos investidores.

investimentos 2013

 Desempenho Dos ínDIces De renDa varIável: últImos 12 meses

 Desempenho Dos ínDIces De renDa fIxa: últImos 12 meses
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