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A Funsejem já aprovou a Política de 

Investimento 2010. Desta vez, o documento 

está mais enxuto e objetivo, o que facilita a 
leitura do participante.

Neste encarte, consta a versão resumida 

da Política para que você conheça as 

particularidades estabelecidas para as gestões 

conservadora, agressiva e o novo perfil 

superagressivo, que entrará em vigor após 

a aprovação do regulamento do plano de 

benefícios Votorantim Prev. Além disso, é 

possível conhecer a alteração no benchmark 

de renda fixa para a gestão agressiva, a meta 

de rentabilidade, o total de recursos aplicados 

em renda fixa e renda variável, os limites 

para alguns investimentos, e os princípios de 
responsabilidade sócioambiental.

A Política na íntegra, você encontra no site 

www.funsejem.org.br, no link Investimentos. 
*O plano VCNE não terá a previsão de 

modalidade de gestão superagressiva, uma 

vez que está fechado para novas adesões e 

por consequência não será promovido de 
alterações em seu regulamento.

esta edição do Futuro, você recebe um encarte com o resumo da política 

de investimento desenvolvida pela Funsejem para o ano de 2010.

Dentre as principais definições, encontra-se o novo perfil superagressivo 

que está sendo projetado no regulamento do plano de benefícios Votorantim 

Prev e deverá entrar em vigor após aprovação da Secretaria de Previdência 

Complementar (SPC). Este perfil deverá ter mais alocação em renda variável 

atendendo àqueles participantes que preferem uma maior exposição ao risco 

em busca de melhor retorno financeiro, ficando sujeito a eventuais perdas 

financeiras. 

O plano VCNE não terá a previsão desta modalidade, uma 

vez que está fechado para novas adesões e por consequência não 

sofrerá alterações em seu regulamento.

Como forma de esclarecimento ao novo perfil, em breve a Fun-

sejem irá iniciar uma campanha sobre detalhes de seu funcionamen-

to. Leia o resumo da política e para mais informações acesse a íntegra 

deste documento no site da Funsejem (www.funsejem.org.br).

ste ano foi marcado por diversas ações positivas em seu plano de previ-

dência privada. As principais atividades e novidades da Fundação 

englobam o sistema Multicotas, adesão de novas empresas patro-

cinadoras ao plano, feiras de benefícios, novo site, crescimento da 

equipe Funsejem, alteração do limite de empréstimo, patrimônio 

acima de R$ 500 milhões e o mandato de novos conselheiros. 

Quer relembrar os principais acontecimentos do ano? Então 

leia mais sobre o assunto nas páginas 4 e 5.
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Ligue para a Funsejem e esclareça suas dúvidas: (11) 3224-7300, 

de segunda a sexta, entre 8h e 17h30 (a linha aceita chamadas a cobrar)

Retrospectiva 2009

INVESTIMENTOS
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A Funsejem 

deseja a todos os 

participantes e seus 

familiares um Feliz 

Natal e um Próspero 

Ano Novo, repleto de 

saúde, paz 

e alegria!

NOVIDADE Multicotas: 
Perfil SUPERAGRESSIVO
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OPINIÃO

O jornal da Funsejem – Fundação Sen. José Ermírio de Moraes, Futuro, é uma publicação 
bimestral distribuída a todos os fun cionários do Grupo Votorantim participantes do plano 
de previdência da Funsejem.
Presidente do Conselho Deliberativo: Nelson Koichi Shimada Presidente do Conselho Fiscal: 
André Monteiro Diretor-Superintendente: Paulo Roberto Pisauro Diretores: Gilberto Lara 
Nogueira, Paulo Prignolato e Sidney Catania Gerente de Previdência Privada: José Serafim de 
Freitas Coordenação geral e jornalista responsável: Cintia Santos, MTb nº 31.062 Reportagem: 
Cássia Calzolari Projeto Gráfico: Arbore Comunicação Empresarial Fotografia: Arquivo Funsejem 
e pessoal Impressão: Nywgraf Tiragem: 27 mil exemplares. Distribuição interna e gratuita. Esta 

edição foi impressa em papel Couché Lumimax Matte 150 g/m2, produzido pela VCP.

CARTAS

Mande suas dúvidas, sugestões, críticas e  
elogios para a Funsejem. 

Praça Ramos de Azevedo, 254 – 1º andar 
CEP 01037-912 – São Paulo, SP. 

Escreva no envelope: “Carta para o Jornal Futuro”.

E-mail: funsejem@funsejem.org.br
Site: www.funsejem.org.br - Fale com a Gente

Tel: (11) 3224-7300 (aceita chamadas a cobrar)

Fax: (11) 3224-7023 

FUNSEJEM EM NúMEROS

Benefícios concedidos (out/2009)

Aposentadoria, pensão, 
resgate, benefício por 
morte e invalidez

R$ 2.521.299,00

novembro de 2009

novembro de 2009

Contribuições ao plano (out/2009)

Dos funcionários R$ 3.445.199,21

Das empresas R$ 2.605.849,83
Gestão conservadora

Gestão agressiva

Investimentos:  
alocação por gestor

em milhões R$
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R$ 167.771.696

R$ 347.233.676

Investimentos: desempenho

Fundos e 
carteira 
Funsejem

Gestão 
agressiva

Gestão 
conservadora

2,51% 0,74%

Empréstimo
Juros Concessão

1,03% R$ 607.717,63

Investimentos: 
alocação por gestão

115.663.717

BNP

119.986.260

Bradesco

105.357.209

Funsejem

41.663.355

132.334.831

Participantes (out/2009)

Ativos e afastados contribuintes 24.116

Suspensos 2.640

Aposentados e pensionistas 313

Autopatrocinados e diferidos 375

Expatriados 14

Total 27.458

inal de ano à vista. É hora de checar os resultados.

Crescimento e cautela representaram o carro chefe da Funsejem em 2009. 
Medidas como a alteração na alocação automática do sistema Multicotas 
e o retorno da modalidade moderada à composição original foram ações 
preventivas a possíveis surpresas financeiras na poupança previdenciária de 
nossos participantes. 

E por falar neles...A adesão de novas empresas patrocinadoras trouxe novos 
participantes que vieram somar ao desenvolvimento da Fundação. E para dar 
boas-vindas nada melhor que a publicação de um novo site, composto por 
ferramentas práticas e didáticas de acesso aos benefícios.

As ações não pararam por aí. Como crescimento é sinônimo de melho-
ria, aproveitamos para ficar mais próximos de nossos participantes através 
de feiras de benefícios, eventos realizados por duas patrocinadoras com o 
intuito de esclarecer dúvidas e detectar falhas na comunicação.

Enfim, agora é só aguardar os projetos para 2010. 

“Gostaria de parabenizar a equipe  

Funsejem pelo simulador de empréstimo.  

É muito prático, claro e inteligente.” 

Antônio Alexandre do Prado,  

Fibria - Jacareí/SP.

“Como acessar pela internet meu plano 

de previdência privada?”

Osvaldo dos Santos, CBA - Alumínio/SP.
Resposta: Para acompanhar sua conta via 

internet, basta entrar no site da Funsejem 

(www.funsejem.org.br) e criar um login e 

uma senha de acesso. Para isso, vá até a pá-

gina inicial do site e clique sobre o link “Está 

sem login e senha”. Na página seguinte, clique 

sobre a opção “Para se cadastrar, clique aqui”. 

Depois, é só seguir o passo a passo indicado nas 

próximas telas. 

F



Informativo Funsejem 3

INVESTIMENTOS

ano iniciou cheio de incertezas sobre como o 

mercado financeiro iria se comportar diante da 

reviravolta de 2008. Enfim, depois da aplicação de 

medidas preventivas, as modalidades de investimento 

mantiveram-se sob controle. O resultado dessa cau-

tela foi a conquista de bons rendimentos para todas 

as modalidades. E para o mês de novembro não foi 

diferente, os rendimentos* foram bastante positivos: 

conservadora com 0,72%, moderada com 1,60% e a 

agressiva, confirmando o bom desempenho ao longo 

do ano, rendeu 2,48%. 

No rendimento acumulado dos últimos 12 meses, a 

modalidade agressiva também foi destaque com 17,72%. 

O perfil moderado rendeu 13,62% e o conservador apre-

sentou 10,81%. Veja os gráficos:

Novembro:
Agressiva é destaque
O

Rendimento 24 meses:  
dez/07 a nov/09

30%
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10%

0%
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23,21%
20,00%

17,81%

Rendimento 12 meses:  
dez/08 a nov/09
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17,72%

É possível perceber o impacto das oscilações na 

rentabilidade acumulada das modalidades de maior 

risco, ao analisarmos o período dos últimos 24 meses 

que englobam a crise do ano passado, como mostra o 

gráfico abaixo:

Dessa forma, as modalidades devem ser avaliadas 

com foco no longo prazo, levando em consideração as 

baixas e altas que as rentabilidades podem sofrer em 

períodos de crise e pós-crise financeira.

*O rendimento das modalidades em novembro foi pro-

jetado, pois ainda não havia sido apurado até o fechamento 

desta edição. Para confirmar estes resultados, acesse o site 

www.funsejem.org.br a partir de 21 de dezembro.

Rendimento mensal 2009: janeiro a novembro

conservadora: 9,62% moderada: 12,32% agressiva: 16,18%
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Sistema Multicotas
No intuito de evitar a exposição do saldo dos participantes ao 

famoso “sobe e desce” do mercado financeiro, a Funsejem alterou 

a regra de alocação automática do sistema Multicotas. Essa 

decisão ajudou a prevenir riscos financeiros na re-

serva de participantes que no momento da adesão 

não escolheram um perfil de investimento e foram 

alocados na modalidade moderada. 

Depois da mudança, permanecem neste perfil 

apenas participantes que reafirmaram sua opção e 

que têm ciência do risco financeiro que correm. A 

partir de então, o participante que ingressar ao 

plano e não definir um perfil de investimento 

será alocado na modalidade conservadora até 

que formalize a opção.

Outra ação sobre o sistema Multicotas foi 

o retorno da modalidade moderada à compo-

sição original, ou seja, 50% da gestão agressiva 

+ 50% da gestão conservadora. 

Novo site
O novo site da Funda-

ção trouxe muitas novidades 

aos seus usuários. Uma das principais 

facilidades foi a página de acesso ao 

saldo individual, na qual o próprio par-

ticipante passou a criar login e senha. 

Esta área restrita possui um link que per-

mite ao participante solicitar a alteração 

de modalidade de investimento, bem 

como efetuar a atualização de endereço 

residencial e dos demais cadastros como 

telefone e email.

Este mesmo local apresenta um link 

de empréstimo que traz um relatório 

com as parcelas quitadas, as prestações 

futuras, o saldo devedor remanescente e 

a taxa de juros aplicada ao contrato. 

É possível também consultar o 

porcentual de contribuição do funcio-

nário e empresa patrocinadora, dados 

para a declaração de ajuste anual de 

imposto de renda e a opção do regime 

tributário.

O site ainda traz mudanças aos 

participantes aposentados e pensio-

nistas, que agora podem visualizar 

o saldo remanescente no plano. Já 

os participantes autopatrocinados 

e diferidos possuem um link para 

baixar segunda via dos boletos de 

contribuições ao plano.

Nova empresa, novos participantes
A união entre VCP e Aracruz formou a nova empresa Fibria. 

Essa junção trouxe diversas mudanças, entre elas o plano de previ-

dência privada. A Aracruz retirou seu patrocínio ao plano Arus e seus 

colaboradores tiveram a oportunidade de aderir ao plano Votorantim 

Prev, administrado pela Funsejem.

Para incentivar a continuidade à previdência complementar, a 

Fundação juntamente com a Aracruz promoveu palestras de esclareci-

mento sobre a retirada de patrocínio e fez apresentações sobre o plano 

Votorantim Prev. Os eventos aconteceram nos estados do Rio Grande do 

Sul, Espírito Santo e Bahia. Já o início das inscrições ocorreram em se-

tembro, quando a Secretaria de 

Previdência Complementar 

(SPC) aprovou o processo 

de adesão. 
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CAPA

Relembre os principais 
acontecimentos do ano

ano de 2009 foi repleto de novidades e mudanças positivas para 

sua entidade de previdência complementar. E para você rever 

todas as ações, preparamos um resumo das principais atividades. 

Ações Funsejem 2009
O



Funsejem presente
Este ano a Fundação ficou mais perto de seus participantes. Fo-

ram 15 eventos de benefícios que tiveram o objetivo de esclarecer e 

incentivar o investimento ao plano de previdência privada.  

A Votorantim Cimentos foi uma das empresas patrocinadoras que 

promoveu esses encontros. As unidades paulistas da VC que puderam 

contar com a participação da Funsejem foram: Jaguaré, Berrini, Barueri, 

Santa Helena, Salto, Cajamar, Cubatão, Itapecerica da Serra e Santa Isa-

bel. As fábricas de cimento de Sobradinho (DF), Volta Redonda (RJ), 

Nobres (MT) e Rio Branco do Sul (PR) também realizaram encontros em formato de feira. 

Já a VCP fez um evento na unidade de Capão Bonito (SP). Ao todo, a Fundação atendeu 

mais de mil participantes e familiares.

Equipe Funsejem cresce
Neste ano a Fundação 

ganhou novos funcionários. 

Foram contratados três co-

laboradores para desempe-

nhar funções nas áreas de 

Contabilidade e Arquivo. 

Novo limite de empréstimo
O regulamento do programa de 

empréstimo passou por algumas alte-

rações este ano. A principal mudança 

refere-se ao valor máximo concedido 

aos participantes ativos. O limite passou 

a ser a somatória dos saldos de partici-

pante e patrocinadora a que o funcio-

nário teria direito em caso de resgate, 

considerando como tempo de serviço 

contínuo no Grupo o período entre a 

admissão e o mês em 

que o empréstimo 

é solicitado. 

Novos
conselheiros 

Em janeiro deste 

ano, os participantes 

da Funsejem foram às 

urnas para eleger seus re-

presentantes nos Conselhos 

Fiscal e Deliberativo. Ao todo, 

12 candidatos foram eleitos e 

formaram o Corpo Social, órgão 

responsável por escolher, entre seus 

integrantes, os novos conselheiros. 

No mês seguinte, foram definidos qua-

tro conselheiros e seus respectivos suplentes, 

sendo metade para cada Conselho.

Além desses membros, no mês de julho 

os Conselhos passaram a ter dois novos 

representantes. Eles foram convidados por 

suas respectivas empresas para compor as 

vagas que devem ser preenchidas por in-

dicação, segundo o estatuto da Funsejem. 

Todos conselheiros cumprirão mandato 

até 2012. 

Acima dos R$ 500 milhões
O patrimônio da Funsejem ultrapassou R$ 500 milhões, 

ficando em R$ 515.005.372 no mês de novembro. Este valor está 

distribuído entre as gestões agressiva e conservadora e provém da 

soma aplicada na carteira de títulos privados administrada pela 

Fundação e nos fundos de investimentos geridos por bancos. 
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SAúDE

Farmácia Popular
Qualidade e preço acessível a todos

Vantagens da Farmácia Popular:

 Remédio com qualidade atestada

 Baixo custo

 Não permite automedicação

A

Vale lembrar que a disponibilidade de cada medicamento pode variar nas diversas Farmácias Populares do Brasil.

Medicamentos
Preço genérico 

de tabela
Preço da Farmácia 

Popular:
Desconto

Metformina 850mg 
(para diabetes)

R$ 10,35 R$ 2,88 72,2%

Sinvastatina 20mg - 30 comprimidos 
(para colesterol)

R$ 52,53 R$ 7,60 85,50%

Amoxicilina 500mg - 15 comprimidos 
(antibiótico)

R$ 17,33 R$ 2,85 83,60%

De acordo com Valéria, em alguns casos o desconto pode 

chegar a até 90%. Para ter acesso à lista de medicamentos que 

compõe a Farmácia Popular, entre no site www.portal.saude.

gov.br. “Este programa é um direito do contribuinte que deve ser 

exercido sem qualquer tipo de discriminação”, fala Dr. Vila. 

o contrário do que muitos pensam, os medicamentos 

da Farmácia Popular do Brasil não são produtos de má 

qualidade, mas remédios genéricos de categoria atestada pelo 

governo federal.

A Farmácia Popular é um programa desenvolvido pelo 

Ministério da Saúde, em parceria com a Fundação Oswaldo 

Cruz, que tem por objetivo proporcionar à população brasi-

leira acesso a medicamentos considerados primordiais a 

um baixo custo. 

Desde 2004, o programa atua 

em unidades próprias em conjunto 

com municípios e estados, e a partir 

de 2006 passou a funcionar também no sistema de copagamen-

to, ou seja, em parceria com farmácias e drogarias privadas. “A 

Farmácia Popular não é apenas para pessoas de baixa renda. O 

programa garante a qualquer indivíduo remédios de qualidade 

a preços mais acessíveis, o que é essencial para pacientes com 

doenças crônicas”, diz Dr. José Henrique Andrade Vila, médico 

do Grupo Votorantim. 

Outros medicamentos, fora esses específicos, podem ser 

encontrados, segundo Valéria Martins Pires, coordenadora far-

macêutica da Drogaria São Paulo. “A Farmácia Popular existente 

na rede privada possui remédios pertencentes às classes dos 

anticoncepcionais, antidiabéticos e anti-hipertensivos”.

Além da variedade de produtos, é importante destacar que 

“os medicamentos possuem certificado de qualidade atestado pelo 

Ministério da Saúde e pela Vigilância Sanitária”, explica Dr. Vila. 

Para evitar a automedicação, o consumidor, no momento 

da compra, deve apresentar alguns documentos. “A aquisição 

é feita mediante CPF, RG do titular da receita médica, receita 

médica contendo CRM do médico, data de expedição da re-

ceita, nome e endereço do usuário, medicamento prescrito e 

posologia”, explica Valéria. 

Veja a seguir exemplos comparativos entre o preço genérico 

de tabela e o da Farmácia Popular:



Informativo Funsejem 7

ESPAÇO DO APOSENTADO

Fã de carteirinha
“D

www.memoriavotorantim.com.br

Pode ter alguém que 
aprecie e defenda o 
plano da Funsejem, 
mas duvido que seja 

mais do que eu.

isso não significa vida monótona, muito 

pelo contrário. “Iniciei no ano passado um 

mestrado na área de Mecânica dos Fluídos e 

também curso Física à distância”. Ele ainda 

leciona em uma escola técnica em Sorocaba, 

viaja com a esposa e pratica atividades físi-

cas na companhia de Janjão, seu cachorro. 

Renato também participa de atividades na 

pastoral da família na comunidade católica 

de Alumínio. E segundo ele, é “cada vez mais 

torcedor do Corinthians”.

os benefícios materiais que a Vo-

torantim proporcionou, este com 

toda certeza foi o mais compensador”. A 

declaração é de Renato Lúcio Sarmento so-

bre a aposentadoria que recebe da Funsejem 

desde 2006.

Enfim, foram 20 anos de dedicação ao 

Grupo Votorantim, mais especificamente à 

Companhia Brasileira de Alumínio, na fá-

brica em Alumínio (SP), e segundo Renato, 

“cada dia foi um desafio que me realizava 

como profissional”. Lá ele ocupou o cargo de 

engenheiro das áreas de Manutenção Mecâ-

nica, Laminação de Chapas, Pontes Rolantes 

e Semipórticos da sala fornos.

Acontecimentos engraçados não faltam 

nessa longa trajetória. O que mais marcou 

foi uma greve. “Estávamos na oficina de 

manutenção da sala fornos, enquanto uma 

equipe trabalhava e a outra descansava. Em 

uma noite chegou a informação de que ha-

viam invadido a fábrica. Foi uma correria, 

era gente de cueca, descalço e de pijama de 

bolinha correndo pela seção. Na hora foi 

triste, hoje a gente dá risada, sorte que o 

movimento acabou em paz e ficaram só as 

histórias”, diz ele.

Nessas duas décadas, Renato conta que 

a empresa passou por mudanças e novidades 

na forma de trabalhar. “Saí da empresa após 

ter participado do treinamento do sistema 

SAP. Não foi possível ver esta implantação, 

mas com certeza os tempos são outros, saí-

mos dos livros, fichas e réguas de cálculo para 

a geração HP e laptop”.

Dentre as lembranças, existe uma que 

lhe traz orgulho. “Em 1998, fui designado a 

orientar e auxiliar a implantação do TeleCurso 

2000”. Hoje, ele se diz satisfeito por ver muitos 

advogados e técnicos exercendo a função 

de supervisor através das portas que foram 

abertas.

Depois de tanta dedicação ao trabalho, 

em 2006 sua vida mudou quando começou 

a receber o benefício da Funsejem. Mas 

Sobre os três anos de aposentadoria pela 

Funsejem, Renato é determinado: “Hoje, 

graças à Fundação e ao meu caminho pro-

fissional, este benefício proporciona uma 

situação mais digna e confortável”. E comple-

ta, “pode ter alguém que aprecie e defenda 

o plano da Funsejem, mas duvido que seja 

mais do que eu”.

Para o futuro, esbanja disposição. “Te-

nho muita coisa para realizar junto a minha 

família, penso ainda em concluir a licen-

ciatura, escrever um livro na área da Física 

e de relacionamento de pessoas e família 

e agradecer sempre a Deus pelo dia que se 

inicia e termina”. 
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Contribuição adicional 
de fim de ano

SAIBA MAIS

Complete a 
dedução do IR

final de ano chegou e essa é a sua última chance de fazer uma 

contribuição adicional e aproveitar o incentivo tributário sobre 

as contribuições feitas à Funsejem em 2009.

Pela legislação, o participante pode abater os aportes que faz ao pla-

no, até o limite de 12% de sua renda bruta anual (modelo completo da 

declaração). Os interessados nesta vantagem fiscal devem efetuar esta con-

tribuição até 28 de dezembro para obter a dedução ainda neste ano. 

Como fazer uma contribuição extra? 
O participante pode fazê-la de duas formas:

• Desconto em folha
 ou

• Depósito em conta corrente da Funsejem

Escolha uma das opções acima e retire o formulário nos canais de 

DHO de sua empresa ou pelo site da Fundação www.funsejem.org.br. 

Em seguida, devolva-o preenchido e assinado ao DHO se a adicional 

for feita via desconto em folha. Se o depósito for direto na conta da 

Funsejem, contate-nos: funsejem@funsejem.org.br; 11 3224-7300 

(aceita chamadas a cobrar).

Jornal Futuro: 50 edições 
planejando o amanhã

arece que foi ontem, mas já faz 8 anos que o informativo Futuro existe 
e traz a cada bimestre informações importantes sobre seu plano de 

previdência complementar.

Dessas tantas publicações, diversos assuntos foram abordados e 
explicados, todos visando o futuro e sua tranquilidade econômica na apo-
sentadoria. Por aqui passaram matérias sobre benefícios, regulamento, 
legislação, mercado financeiro, rentabilidade das contribuições, saúde, 
assim como a participação de ex-funcionários do Grupo Votorantim, na 
editoria “Espaço do Aposentado”, que investiram no plano da Funsejem 
e hoje usufruem o benefício tão esperado.  

Então, não deixe de acompanhar este boletim que sempre busca trazer 
informações relevantes para a evolução de sua poupança previdenciária.

Parabéns participantes e equipe Funsejem por essas 50 edições!


