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eis em cada dez brasileiros não dedicam tempo para organizar as próprias 
finanças, é o que revela uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC). Essa característica preocupante da nossa população se tornou alvo de 
políticas públicas, levando a educação financeira para dentro das salas de aula. Mas quais 
são os reais fatores que levam a maior parte dos brasileiros a descuidar desse campo 
tão importante da vida, comprometendo inclusive seus planos para o futuro?

Embora pareça uma questão complexa, existem medidas bastantes 
simples para levar uma pessoa a obter sucesso com o planejamento de 
suas finanças. Confira, nas páginas 6 e 7, as dicas da professora Ana 
Hutz, da PUC de São Paulo. Boa leitura! 

S

Aprenda a usar o 
tempo a seu favor

Uma novidade está sendo desenvolvida para você. Vem para ampliar e aprimorar as informações sobre seu 
plano de aposentadoria. É o novo site da Funsejem, com conteúdo mais dinâmico e objetivo, design visual moderno 
e estrutura de navegação facilitada.

Dentre as inovações, estão os gráficos de rentabilidade interativos, que permitirão a escolha de um 
período de apresentação de resultados, e a comparação com os principais indicadores de mercado.

Outra novidade será a centralização e o destaque às solicitações que você poderá resol-
ver por conta própria no site, ou dar entrada, sem a necessidade de contatar a Funsejem. 
Informações, orientações sobre como proceder e documentação necessária são exemplos 
do que esta área do site conterá.

A procura por documentos, aliás, será mais facilitada, pois o site os organizará em 
subgrupos - formulários, regulamentos, políticas -, com destaque na primeira página. 
A home terá ainda um calendário com as datas das concessões de empréstimo, aposen-
tadoria, resgate etc.

Com lançamento previsto para o segundo semestre deste ano, o novo site, que perma-
nece com o mesmo endereço www.funsejem.org.br, vem com essas e outras melhorias. 
Aguarde e acompanhe o que estamos preparando!

NOVO SITE



 î

CARTAS

NESTA EDIÇÃO

OPINIÃO

Funsejem convida você, participante, a fazer 
parte do dia a dia da construção de seu patri-

mônio para a aposentadoria. Para tanto, disponibili-
zamos canais de Comunicação cada vez mais digitais 
e acessíveis via web e em dispositivos móveis - para 
que de alguma forma possamos levar o melhor de 
sua previdência complementar, e lhe ajudar nessa 
empreitada que também é nossa. 

Hoje, uma das opções disponíveis é o Futuro on-line, 
que traz o jornal Futuro na versão digital. A cada edi-
ção, ele é encaminhado aos participantes por e-mail 
marketing e SMS, levando informação, em formato 
responsivo, adequado a tablets e celulares.

O Appcenter Corporativo reúne os principais 
aplicativos da Votorantim, inclusive alguns serviços 
da Funsejem, como consulta de saldo, contribuições, 
rentabilidade e um simulador de aposentadoria.

A Fundação também disponibiliza no site quatro 
vídeos sobre o plano Votorantim Prev, com caracte-
rísticas básicas do plano, contribuições de partici-
pante e patrocinadora, benefícios, regime tributário 
e perfis de investimentos.  

Já o SMS, comunicação por mensagens instantâ-
neas, traz em textos curtos temas de seu interesse: 
rentabilidade dos perfis, atualização de saldo, de-
claração de imposto de renda, vídeos interativos, 
entre outros. 

Viu a variedade de funcionalidades? As informa-
ções são diversificadas e constantes para mantê-lo 
integrado conosco. Venha com a Funsejem, participe 
hoje de seu futuro.

A

Ao me desligar da empresa seja aposentando 
ou não, eu posso receber o capital de forma 
fracionada como um salário?
Resposta: O plano Votorantim Prev prevê três formas 
de recebimento mensal aos participantes elegíveis à apo-
sentadoria após a desligamento da empresa. São elas:
Prazo certo, de 5 a 20 anos: você escolhe um 
período entre 5 e 20 anos pelo qual deseja receber 
a aposentadoria. A Funsejem então divide o saldo 
de conta total (em cotas) pelo período escolhido (em 
meses), considerando 13 meses por ano, por conta do 
13º. O pagamento é corrigido mensalmente, conforme 
seu perfil de investimento e se encerra ao final do 
prazo escolhido.
Por porcentual fixo sobre o saldo: você escolhe um 
porcentual entre 0% e 1,53% a ser aplicado sobre seu 
saldo de conta total, definindo, assim, o valor mensal da 
aposentadoria. Por esta opção, o prazo de recebimento 
do benefício é indeterminado, podendo se estender por 
muitos anos, conforme o porcentual de retirada.
Por valor fixo em reais: esta forma de recebimento 
é semelhante à segunda. Aqui, porém, ao invés de fixar 
um porcentual, você fixa um valor em reais, que também 
deve estar entre 0% e 1,53% do saldo de conta total.

André Luiz A. Camargo Baptista, Companhia 
Brasileira de Alumínio, Alumínio (SP)

Funsejem 
em números

Turbulência 
no mercado 
financeiro

Espaço do 
aposentado

A vantajosa 
rotina de  
se planejar

No meu 
dinheiro  
mando eu

Nova forma  
de custeio

Osteoporose 
masculina

SMS Funsejem

3

8

6 11

4

9

10

12

Envie suas dúvidas, sugestões,  
críticas e elogios. 

Avenida Jabaquara, 1909 - 2º andar
CEP 04045-003 - São Paulo/SP. 
E-mail: funsejem@funsejem.org.br
Site: www.funsejem.org.br - Fale Conosco
Tel: (11) 3386-6500 

 O jornal Futuro, da Funsejem, é uma publicação bimestral 
divulgada nas empresas da Votorantim, patrocinadoras da Fundação, e 
aos participantes autopatrocinados, vinculados e aposentados pelo plano. 
Presidente do Conselho Deliberativo Sérgio Augusto Malacrida Júnior 
Presidente do Conselho Fiscal André Monteiro Diretor-Superinten-
dente Luiz Aparecido Caruso Neto Diretores José Serafim de Freitas, Ana 
Paula de Medeiros Carracedo, Adjarbas Guerra Neto Coor denação geral 
e jornalista responsável Cintia Santos, MTb nº 31.062 Reportagem 
Cássia Calzolari, Dayane Andrade e Silvana Afram Colaboração Ana 
Lucia Natal Vieira (Mirum Agency) Projeto Gráfico Arbore Comunicação 
Empresarial Fotografia Arquivo Funsejem e pessoal Impressão Hawaii 
Tiragem 9.550 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.



INVESTIMENTOS

Maio: turbulência no 
mercado financeiro

o mês de maio, o mercado 
financeiro passou por forte 

agitação abalando tanto os investi-
mentos de renda variável como os de 
renda fixa. A Bolsa de Valores sofreu 
queda ao longo de todo mês, com 
piora na última semana. As ações que 
compõem o índice Ibovespa fecharam 
o mês com -10,87%, e as ações do 
IBrX, com -10,91%.

No segmento de renda fixa, os 
títulos públicos também registraram 
intensa oscilação do mercado finan-
ceiro. Os títulos pré-fixados variaram 
-1,85% (IRF-M), e os títulos indexados 
à inflação ficaram em -3,16% (IMA-B).

A turbulência do mercado finan-
ceiro se refletiu nos perfis de inves-
timentos da Funsejem de forma pro-
porcional à alocação e nível de risco 
que cada um possui. Desta forma, eles 
fecharam assim o mês: o moderado 

N

PERFIS E INDICADORES ECONÔMICOS: JAN A MAI/2018
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PERFIS E INDICADORES ECONÔMICOS: 24 MESES

com -1,43%, o agressivo com -2,41% 

e o superagressivo com -3,12%.

Já o perfil conservador, por ter 

um porcentual maior de papéis pós-

-fixados atrelados aos juros básicos 

da economia (taxa Selic), foi o menos 

prejudicado e rendeu 0,24%. O resul-

tado ficou abaixo do CDI, índice de 

referência na renda fixa, que fechou 

em 0,52%. Como a inflação do mês 

ficou em 0,40% (IPCA), o conservador 

mesmo neste momento desfavorável 

dos investimentos cumpriu o papel de 

proteção do portfólio. 

DE OLHO NO LONGO PRAZO

Alertamos que o mercado deve 

continuar bem sensível às questões 

econômicas e políticas que o país 

vem atravessando, e os resultados 

devem variar entre momentos de alta 

e baixa. Essa situação exige análise 

Indicadores 
econômicos %

Títulos  
pós-fixados 
(IMA-S)

0,50%

Títulos  
pré-fixados  
(IRF-M)

-1,85 %

CDI 0,52%

Inflação (IPCA) 0,40%

Poupança 0,37%

Perfis %

Conservador 0,24%

Moderado -1,43%

Agressivo -2,41%

Superagressivo -3,12%

RESULTADOS MAI/18

constante de seus objetivos de retor-
no e perfil de investidor. Nesse con-
texto, nunca se esqueça que o plano 
de aposentadoria é um investimento 
de longo prazo. 
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EMPRÉSTIMORENDA MENSAL MÉDIA

ADESÃO: 78% FLUXO DE RECURSOS NOS PLANOS

PATRIMÔNIO: R$ 1.801.501.410

POPULAÇÃO TOTAL: 22.912

CONTRIBUIÇÃO MÉDIA

PARTICIPANTE POR PERFIL

FUNSEJEM EM NÚMEROS • MAI/18

  Participantes ativos
  Autopatrocinados: ex-empregados, continuam no 

plano contribuindo
  Aposentados, pensionistas e benefício por invalidez
  Vinculados: ex-empregados, continuam no plano 

aguardando a aposentadoria 
  Ex-empregados, ainda não formalizaram opção  

de pagamento
  Afastados
  Cancelamento voluntário de inscrição
 Desligados recebendo resgate mensal

RENTABILIDADE:
1,31%

CONCESSÕES:
R$ 2.364.719

CONTRATOS:
2.574

CARTEIRA:
R$ 22.755.718

aposentadorias 
e pensões

R$ 4.429
mai/2018

R$ 4.086
mai/2017

ativos e 
autopatrocinados

R$ 287
mai/2017

R$ 283
mai/2018

*Benefício vitalício do plano VCNE (fechado)

Conservador: 16.930
Moderado: 4.221
Agressivo: 1.189
Superagressivo: 513
Parcela BD*: 59

73,9%18,4% 5,2% 2,2% 0,3%

18.339
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Benefícios

Portabilidade (participante)

Contribuição de participante

Contribuição da empresa
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R$ 0 R$ 2 mi R$ 4 mi R$ 8 miR$ 6 mi
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R$ 5.420.454

R$ 2.922.927

R$ 3.456.367

R$ 3.419.784

R$ 3.190.431

R$ 68.706

Gestores: 
BNP Paribas, 

Bradesco, 
Itaú 

Unibanco, 
Votorantim

*Benefício vitalício do plano VCNE (fechado)

Conservador: R$ 989.739.883
Moderado: R$ 610.062.747
Agressivo: R$ 108.185.667
Superagressivo: R$ 42.818.280
Parcela BD*: R$ 50.694.833
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CURTAS

Funsejem no maior congresso do setor
Entre os dias 10 e 12 de setembro, irá acontecer o 

39º Congresso Brasileiro de Previdência Complementar 
Fechada, organizado pela Abrapp (Associação Brasilei-
ra das Entidades Fechadas de Previdência Complemen-
tar). O evento terá como tema a disruptura e o mundo 
do novo século, abordando as profundas mudanças no 
setor e na sociedade. 

Oito dirigentes da Funsejem irão participar do 
Congresso, que este ano será sediado no Centro-Sul, 
em Florianópolis (SC). A abertura do encontro será 
com a palestra Magna “Transformar: estratégia de 

um novo tempo”, com o historiador e professor da 
Unicamp, Leandro Karnal. Os demais painéis irão tratar 
questões como o conceito de previdência 2.0, inteli-
gência artificial, reputação e riscos, progresso humano 
em curva exponencial, e planejamento financeiro e 
previdenciário.

O Congresso é o maior evento de previdência com-
plementar no mundo. Anualmente, ele reúne por volta 
de 3 mil pessoas, entre empresários, autoridades, 
profissionais de diversos mercados, estudiosos e diri-
gentes de fundos de pensão.

Fo
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e:
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100 anos
Votorantim

No dia 9 de janeiro a Votorantim comple-
tou 100 anos! Uma empresa sólida, focada 
na criação de negócios duradouros, formada 
por milhares de pessoas, entre empregados, 
parceiros, consumidores e comunidades, que 
ajudaram a construir a reputação da marca ao 
longo do tempo. 

Para comemorar esta data tão especial, foi esco-
lhido um dia em que todas as unidades das empresas 
foram convidadas a celebrar o centenário de modo 
que a comemoração acontecesse ao mesmo tempo, 
com todos juntos.

Parabéns, Votorantim! E a todos nós que fazemos 
parte dessa grande história.

A Abrapp, associação que representa as entida-
des de previdência complementar fechada, divulgou 
os primeiros números do setor relativos a 2018. Den-
tre as informações, que são referentes a fevereiro, 
está a rentabilidade.

O acumulado do primeiro bimestre ficou em 
3,14%, enquanto o acumulado dos últimos 12 meses 
fechou em 11,52%. Para efeito de comparação, na 
Funsejem os perfis de investimentos acumularam re-
sultados de 1,19% a 3,35% entre janeiro e fevereiro, 
e de 9,38% a 13,26% no período de 1 ano.

A carteira consolidada de aplicações dos fundos 
de pensão atingiu R$ 823,9 bilhões, dos quais a maior 
parte, 73,1%, alocada em investimentos de baixo 
e médio risco de renda fixa. Em seguida, estão as 
aplicações de renda variável, com 18,4% de repre-
sentatividade, e o segmento imobiliário, com 3,8%.

O valor médio mensal das aposentadorias pagas 
pelas entidades de previdência foi de R$ 5.882 em 
fevereiro. Na Funsejem, 65ª no país no ranking por 
patrimônio (dentre 255 entidades listadas), a apo-
sentadoria média foi de R$ 5.667 no mesmo mês.
Fonte: Consolidado Estatístico, uma publicação da 
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar - Abrapp.

Últimos dados da 
previdência fechada
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CAPA

A vantajosa rotina 
ma pesquisa divulgada no início deste ano revela 
que quase 60% dos brasileiros não dedicam tempo 

à organização de suas finanças, comprometendo seus 
planos de futuro e a própria aposentadoria. Os dados são 
de levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC), e apontam um comportamento comum no 
Brasil, a falta da organização financeira. Mas o que leva tan-
tos brasileiros a descuidarem desse campo de suas vidas?

Segundo Ana Hutz, professora do Departamento 
de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, esse cenário tem a ver com uma questão cultural 
- a própria história dos brasileiros, que tradicionalmente 
possuem baixa renda. 

U de se planejar
“Em economia dizemos que os brasileiros têm uma 

baixa propensão a poupar, mas isso está mudando”, 

afirma a docente com doutorado em História Econômica. 

“Hoje, já não temos uma renda tão baixa e também pas-

samos a ter uma série de produtos financeiros e novas 

possibilidades de investimento.”

Do ponto de vista coletivo, de tão preocupante, esse 

tema tornou-se alvo de políticas públicas. “O governo 

está implementando o ensino de educação financeira 

nas escolas, uma iniciativa bem importante 

que já havia sido testada e que agora vem 

sendo levada mais a sério”, explica Ana.
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tempo, é uma questão de se organizar e criar rotina. Isso 
tem a ver com uma melhor gestão do tempo. ”

MAIS PLANEJAMENTO, MENOS ANSIEDADE
Ana diz que muitas pessoas reclamam que a an-

siedade está afetando o seu planejamento financeiro. 
“As pessoas ficam ansiosas porque elas não sabem o que 
fazer com uma dívida ou com um investimento. Nesses 
casos, eu sempre digo que se planejar, na verdade, di-
minui a ansiedade.”

De acordo com a professora, muita gente não sabe o 
que fazer porque se recusa a sentar e encarar o problema 
de frente. “Depois que fazem isso, elas dizem: ‘agora eu 
estou tão tranquila, eu olhei, eu sei o que eu tenho que 
fazer’. Então, a dica é: se planeje, dedique um tempinho 
a isso que você tende a ficar menos ansioso”.

LISTAR PRIORIDADES
O uso excessivo de redes sociais também pode 

comprometer o planejamento financeiro, assim como 
interfere em diferentes esferas da vida de segmentos ex-
pressivos da população. Mas Ana também tem uma dica 
valiosa para esses casos, baseada na própria experiência. 

“Eu também uso muito as redes sociais, mas sei de 
um procedimento testado comigo e com as pessoas com 
quem eu trabalho: priorizar as coisas importantes. Aí, não 
tem problema”. Ela completa, “se você tem rotina para o 
que de fato é importante, as redes sociais não chegam 
a atrapalhar a sua vida”.

Sensação de cabeça cheia, perda de foco, dificuldades de levar um projeto adiante. Essas 
experiências desagradáveis são compartilhadas por milhões de pessoas nos dias atuais, em que 
o excesso de informações e de atividades é uma regra. Nesse contexto, palavras como ansiedade 
passaram a integrar o vocabulário do dia a dia de muita gente.

Mas aqui precisamos ter um pouco de cautela, pois a ansiedade nem sempre é um transtorno que 
requer cuidados médicos, mas uma reação normal diante de situações que geram expectativa, 
dúvida, insegurança ou medo. 

Vai fazer uma viagem para o exterior? Comprar um carro novo? Não consegue sair do ver-
melho? Nessas circunstâncias, nosso organismo reage com ansiedade por “antecipar” uma 
ameaça ou fato que ainda não ocorreu - e que pode nem acontecer. Ou seja, todos nós 
passamos por momentos de ansiedade e existem práticas simples que nos ajudam a sair 
desse estado de mal-estar:

 î Realizar atividades físicas, como caminhadas.
 î Ler bons livros.
 î Ouvir músicas relaxantes.
 î Praticar meditação.
 î Fazer jardinagem ou uma pequena horta. 

Da perspectiva individual, há várias medidas que 

uma pessoa pode tomar. “Temos uma cultura do ime-

diatismo, segundo a qual devemos adquirir coisas antes 

de ter o dinheiro para obtê-las”, esclarece a professora. 

“Isso acontece pelo crédito abundante, mas muito caro. 

Então, a primeira medida é a tomada de consciência 

de que é preciso escolher um lado: ou você vai receber 

juros, ou vai pagar juros. A pessoa precisa saber o que 

efetivamente quer.”

Para a professora, a segunda medida a ser tomada é 

ter mais informação. “Se planejar financeiramente não é 

difícil, mas, como tudo que é novo, exige que você gaste 

um pouco mais de tempo adquirindo conhecimento, colo-

que em prática o que aprendeu e repita o procedimento 

até que se torne algo automático. ”

GESTÃO DO TEMPO

“Uma das queixas que ouço muito é: ‘eu não tenho 

tempo para cuidar das minhas finanças’, quando na 

verdade gastamos tempo com uma série de outras 

coisas que não são tão importantes. Para esses casos 

eu recomendo que a pessoa faça uma pequena rotina”, 

orienta a especialista.

O primeiro passo para quem nunca pensou em suas 

finanças é olhar para o próprio orçamento. “Antes de se 

planejar é preciso fazer o diagnóstico. Cuidar do orça-

mento é um exercício que no começo você faz uma vez 

por semana, depois uma vez por mês. Não toma muito 

GERENCIANDO A ANSIEDADE
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ESPAÇO DO APOSENTADO

Funsejem para mim é muito 
importante, pois complementa 

minha renda de aposentado. Com 
certeza valeu a pena poupar e ainda 
continuo, pois o valor que eu recebo 
é menor que o rendimento das aplica-
ções feita pela Fundação”. Essa decla-
ração é de Armando Pucci, aposentado 
desde 2012.

Em 1975, ele ingressou na Compa-

nhia Brasileira de Alumínio (CBA), em 

Alumínio (SP). Iniciou como aprendiz 

de arquivista na área de Manutenção 

das residências da Vila Industrial. 

Depois, já no departamento Elétrico, 

foi de ajudante a técnico eletricista, e 

continuou progredindo. “Em 1992, me 

formei em Engenharia Elétrica e passei 

a engenheiro chefe da Manutenção na 

Fundição. Fui transferido na função de 

coordenador e promovido à gerência, 

na qual permaneci até 2012”.

Nesses 37 anos de carreira muitos 

fatos marcaram Pucci. Um deles foi em 

“A 2002, quando a CBA estava ampliando 

a capacidade da Fundição e adquiriu 

duas máquinas que produzem bobinas 

de alumínio em rolos de até 10 tone-

ladas. “Nesse momento fui escolhido 

para fazer um treinamento de 15 dias 

na França, na sede da fabricante, para 

adquirir conhecimento da tecnologia 

das máquinas. Esse treinamento foi 

muito importante para que pudesse 

passar informações para os outros 

funcionários”.

Essa longa trajetória deixou lem-

branças muito felizes em sua me-

mória. “Desde que entrei na CBA, o 

sentimento que tínhamos era de uma 

fábrica bem familiar, onde trabalhavam 

avós, pais e filhos. A CBA dava muita 

importância para novos funcionários 

que tinham algum laço familiar com 

empregados em atividade”. Segundo 

Pucci, a empresa tinha como princípio 

valorizar seus funcionários e aqueles 

que tinham vontade de crescer. “Assim 

E a poupança continua

como eu, que entrei na função apren-

diz de arquivista e cheguei a exercer 

o cargo de gerente de Manutenção, 

outros colegas de trabalho da mesma 

época também conseguiram fazer uma 

brilhante carreira”.  

Em 2012, ele se aposentou. E sua 

rotina passou por algumas mudan-

ças. “Logo que saí da CBA, trabalhei 

como professor na Escola SENAI, em 

Alumínio (SP), até meados de 2014. 

Atualmente, dou aulas de segurança 

em instalações elétricas”. 
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POR DENTRO DO PLANO

ESPAÇO DO PARTICIPANTE

partir do mês de julho, de acordo com as alterações já 

em vigor do regulamento dos planos Votorantim Prev 

e VCNE, se inicia a nova forma de cobertura das despesas 

administrativas, que agora passam a ser deduzidas da ren-

tabilidade dos investimentos. 

Vamos relembrar algumas informações importantes da 

nova maneira de custeio: 

 î O participante não vai ter desconto algum no seu hole-

rite ou em suas contribuições. O valor que você e sua 

empresa contribuem mensalmente continuará entrando 

de forma integral no plano.

 î A despesa administrativa vai ser paga com parte da 

rentabilidade que a Funsejem obtém com as aplicações 

financeiras.

Nova forma de custeio
A  î O patrimônio da Funsejem já supera R$ 1,8 bilhão (mai/18), 

montante muito superior às despesas administrativas, 
que assim representarão uma taxa mensal aproximada 
de apenas 0,035%.

 î A cobertura das despesas não será aplicada aos atuais 
aposentados, nem aos participantes que já atendiam 
aos requisitos da aposentadoria normal até a data de 
aprovação do regulamento (70 anos de idade e 5 de 
vinculação ao plano, no caso do Votorantim Prev, e 60 
anos de idade e 10 de plano, no VCNE).

 î A mudança no custeio fará com que o plano se torne 
sustentável, sem depender somente do patrocínio ad-
ministrativo das empresas. 

Confira a seguir uma simulação da nova forma de cober-

tura das despesas:

Funsejem é sinônimo de empresa conceituada, 
tenho orgulho de integrar este plano”. 

Ricardo Papis Lopes define assim a Fundação. Ele é 
analista sênior de Materiais, da Companhia Brasileira de 
Alumínio (CBA), filial Sorocaba (SP).

Lopes que iniciou no grupo em 1989, acredita que 
é de extrema importância nos dias de hoje ter uma 
previdência privada: “ainda mais sendo uma institui-
ção tão consolidada no mercado como a Funsejem, 
assim podemos ter certeza de que estamos trilhando 
um caminho seguro e com total garantia de sucesso 
para o futuro”.

Caminho seguro
“A Atualmente, sua contribuição mensal 

é de 6%, “optei por este porcentual porque 
além de abater anualmente os valores em 
minha declaração de imposto de renda, consigo também 
poupar visando assegurar a parte financeira futura”.

Aos empregados que ainda não são participantes 
do plano de aposentadoria, ele sugere que passem a 
contribuir: “é um plano seguro e com total viabilidade 
financeira”.

Para o futuro, quando chegar sua aposentadoria, 
“espero estar cheio de saúde para desfrutar os valores 
complementares ao lado de minha família”. 

AN
TE

S 
DA

 
M

U
DA

N
ÇA Seu saldo no  

início do mês Rentabilidade das aplicações Seu saldo no  
final do mês

R$ 5.000,00 + R$ 50,00 R$ 5.050,00

Aqui, as despesas estão sendo pagas 
pelo próprio plano e o saldo ao final 
rendeu 0,97%.

Aqui, as despesas estão sendo pagas 
pela empresa e o saldo rendeu 1,00%.

D
EP

OI
S 

DA
 

M
U

DA
N

ÇA Seu saldo no 
início do mês

Rentabilidade 
das aplicações

Despesa do 
plano (0,035%)

Seu saldo no  
final do mês

R$ 5.000,00 + R$ 50,00 - R$ 1,75 R$ 5.048,25
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SAÚDE

or afetar mais as mulheres, durante muito tempo 
se acreditou que a osteoporose fosse uma doen-

ça feminina. Hoje, porém, estima-se que essa “doença 
silenciosa” acometa 1 em cada 5 homens acima de 50 
anos - enquanto atinge 1 em cada 3 mulheres, no mundo.

A osteoporose é a perda de massa óssea que ocorre 
durante o envelhecimento fragilizando os ossos e aumen-
tando o risco de quedas e fraturas. Nas mulheres, a fragili-
dade dos ossos se dá principalmente devido à ausência do 
hormônio feminino estrógeno, que ocorre na menopausa.

Então é por isso que os homens são menos afetados 
do que as mulheres? Segundo a Dr. Ana Beatriz Marques, 

Osteoporose masculina
P endocrinologista da Santa Casa de São Paulo, “a tes-

tosterona (hormônio masculino) também atua sobre 
o metabolismo ósseo, mas diferentemente da mulher, 
que em geral perde a capacidade de produzir estrógeno 
na quinta década de vida, o homem tende a manter a 
produção do hormônio masculino por algumas décadas 
a mais, o que certamente exerce um papel importante 
para a manutenção da densidade óssea”.

E em relação aos fatores de risco, existem especifi-
cidades? As formas de prevenção e tratamento são as 
mesmas para homens e mulheres? Confira as respostas 
da Dra. Ana Beatriz.

PARA HOMENS E MULHERES

AGRAVANTES NO HOMEM

FATORES DE RISCO 
 î Sedentarismo
 î Abuso de álcool
 î Tabagismo
 î Deficiência de vitamina D, 

responsável pela absorção 
intestinal do cálcio

 î Baixo peso
 î Longevidade
 î Hereditariedade
 î Uso prolongado de medi-

cações, como corticoides 
e anticonvulsivantes

 î Hipo ou hipertireoidismo 
(mais comuns em mulheres)

 î Um terço das fraturas de quadril no mundo ocorre em homens e a proba-
bilidade de morrerem em consequência disso é duas vezes maior do que 
para mulheres.

 î 27% é o risco de homens com mais de 50 anos terem uma fratura devido 
à osteoporose, probabilidade bem maior do que os 11,3% de terem câncer 
de próstata. 

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO PRECOCES
O diagnóstico é realizado por exames laboratoriais e de imagem 
(densitometria óssea), após avaliação médica. O tratamento 
precoce pode prevenir fraturas, reduzindo a necessidade de 
cirurgia e os riscos relacionados a ela. Também preserva a au-
tonomia e a qualidade de vida da pessoa, poupando-a dos riscos 
da imobilização no leito, como trombose e embolia pulmonar.

COMO PREVENIR
 î Ter alimentação balanceada e rica em cálcio, fazer atividade física, 

não fumar e reduzir o consumo de bebidas alcoólicas.
 î Manter os níveis adequados de Vitamina D, por meio de exposição 

solar ou suplemento.
 î Para a mulher, ponderando os riscos, a reposição hormonal pós-

-menopausa tende a prevenir a doença. Para o homem, há evidências 
de que a reposição com testosterona também pode ter ação bené-
fica sobre o tecido ósseo. Sempre com acompanhamento médico.
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uem nunca se sentiu interessado por chama-
rizes do tipo: desconto de até 80%, ganhe 

dinheiro sem sair de casa, planos sem taxa de adesão, 
promoção relâmpagos de passagens aéreas, etc. 
No mês de maio, a Abrapp (Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar) 
lançou a campanha de educação financeira “No meu 
dinheiro mando eu”. O objetivo da ação é mostrar a 
importância de assumir o controle das finanças e fugir 
do barato que sai caro.

O movimento indica defesas aos consumidores 
contra as pegadinhas das divulgações publicitárias. 

No meu dinheiro 
mando eu
Q

Para isso, faz a análise de 20 situações reais de 
consumo para desmistificar aparentes vantagens 
apresentadas em situações de compra, dá dicas 
para que consumidores aumentem as chances de 
ter uma vida mais sustentável, equilibrada e menos 
impactada pelo consumismo; e oferece informações 
para que consumidores conscientes defendam me-
lhor seu dinheiro nas diversas situações comercias.

Veja mais. Acesse o site da campanha www.no-
meudinheiromandoeu.com.br. 

Desenvolvidos para trazerem de forma lúdica e simples as principais informações sobre o plano de benefícios, os 
quatros vídeos do Votorantim Prev continuam disponíveis no site da Funsejem, e acabam de passar por uma atualização 
de conteúdo devido às alterações de regulamento e demais mudanças anuais.

O vídeo ‘Planeje seu futuro agora mesmo’ traz a importância de se preparar financeiramente para o futuro, além 
de características básicas de funcionamento do plano. Já o ‘Entenda as regras de contribuição’, mostra como são as 
contribuições de participante e patrocinadora, o incentivo fiscal 
e como aderir ao plano. O vídeo ‘Veja quais são os benefícios 
do plano’, apresenta os benefícios de aposentadoria, invalidez, 
morte e opções no desligamento da empresa: autopatrocínio, 
benefício proporcional diferido, portabilidade e resgate de contri-
buições. Além de explicação sobre o regime tributário progressivo 
e o regressivo. E, por fim, ‘Escolha o seu perfil de investimento’, 
fala sobre suas opções de modalidade de investimento, que são: 
conservadora, moderada, agressiva e superagressiva. 

Aproveite mais este meio de comunicação sobre o Votorantim 
Prev e assista aos vídeos. Eles estão no menu educação finan-
ceira e previdenciária do site da Funsejem. Clique lá! 

Vídeos Votorantim Prev atualizados



CAMPANHA SMS

ocê já conhece o SMS Funsejem? É mais um meio de comunicação 
utilizado pela Fundação para estreitar o relacionamento com você, 

nosso participante. 
Em agosto de 2016, o canal foi lançado, inicialmente, aos participan-

tes aposentados, pensionistas, autopatrocinados e vinculados. E no ano 
passado foi estendido aos participantes ativos do plano de aposentadoria.

Com o SMS (Serviço de Mensagem Instantânea), você recebe de ma-
neira simples e em primeira mão mensagens curtas por até no máximo 
duas vezes ao mês. Confira alguns dos principais temas:

 î Rentabilidade mensal
 î Atualização de saldo no site
 î Declaração de IR
 î Orientação sobre contribuição adicional
 î Publicação do Futuro on-line

Se você ainda não se cadastrou veja como é rápido e simples, basta 
escolher uma das três opções:

SMS Funsejem
O futuro em suas mãos

V

Envie um SMS para 27146 
com a palavra FUN, seu 
nome completo e CPF;

OPÇÃO 1

Acesse sua conta individual no site 
www.funsejem.org.br e responda 
à pesquisa de interesse;

OPÇÃO 2

Encaminhe para o e-mail funsejem@funsejem.org.br seu nome 
completo, CPF e número de celular.

OPÇÃO 3

VANTAGENS
 î Mensagens curtas e diretas
 î Envio duas vezes por mês
 î Assuntos e alertas de seu interesse

SE LIGA NESSA!
Em 2016, tivemos a captação 588 celulares. No ano passado, esse número saltou para 6,3 mil. Até o mês de maio/18, 

são 7,3 mil participantes cadastrados. 
Fique atento aos canais de comunicação da Funsejem e participe! Seu cadastro garante a interação e o acesso à 

informação de seu patrimônio.
Nota: em respeito às boas práticas de relacionamento, mesmo depois de aderir ao SMS você poderá, a qualquer mo-

mento, interromper esta forma de comunicação. 

Pronto! Você, como mais de 7,3 mil participantes da Funsejem estão 
conectados com sua previdência complementar de modo ágil e seguro.
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