
Esta edição do Futuro traz a você o Relatório Anual, 

com todas as demonstrações contábeis da Fun-

sejem, relativas a 2007: balanço patrimonial, 

demonstrações de resultados e fl uxo fi nanceiro. 

O relatório também inclui pareceres sobre os as-

pectos econômico-fi nanceiros da entidade e seus 

planos VCNE e VotorantimPrev, além de resga-

tar atividades e acontecimentos importantes.
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Ligue para a Funsejem e esclareça suas dúvidas: (11) 3224-7300
de segunda a sexta, entre 8h e 12h e entre 13h30 e 17h30 (a linha aceita chamadas a cobrar)

Clique novo

Fonte: www.abrapp.org.br

NOTÍCIAS

Relatório Anual 2007

ocê pediu e a Funsejem aten-

deu. Em maio, sai do forno 

o novo site da Funsejem. Com ele, 

você terá simulações facilitadas de 

aposentadoria, perfi l de investidor e 

empréstimo. Informações sobre ren-

tabilidade das aplicações e acesso a 

todos os formulários necessários para 

suas decisões também estão entre as 

novidades. Leia mais nas páginas 4 e 

5 desta edição.

V

Funsejem no Instituto
No dia 20 de março, a Funsejem voltou a reali-

zar treinamento sobre o plano VotorantimPrev, 

dessa vez para os funcionários do Instituto Vo-

torantim. O objetivo foi mostrar a importância 

e a necessidade de formar uma poupança previ-

denciária complementar ao benefício do INSS. A 

apresentação foi feita pelo gerente da Fundação, 

José Serafi m de Freitas, que também detalhou as 

principais características do plano aos participantes. 

Ana Paula Bonimani, consulto-

ra de relacionamento, aprovou. 

“A palestra mostrou a impor-

tância de ter um plano de 

futuro e garantir um padrão 

de vida semelhante ao atual. 

Aposentadoria é algo que 

parece estar distante, mas 

não está”, diz ela.

Abrapp tem novo presidente
José de Souza Mendonça, do fundo de pensão Indusprevi, foi escolhi-

do novo presidente da Associação Brasileira das Entidades Fechadas 

de Previdência Privada (Abrapp), com 94 votos, em eleição realizada 

nos dias 14 e 15 de abril. O vice-presidente é José Ribeiro Pena Neto, 

da Forluz. Ambos cumprem mandato até 2010.
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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 

ocê sabe por que está na modalidade em que está? A per-

gunta instiga. E é esse o objetivo da Funsejem ao lançar, 

no fi nal de abril, uma campanha de conscientização sobre as 

características, vantagens e, principalmente, riscos de suas mo-

dalidades de investimento.

Desde que surgiram, elas nunca passaram por um momento 

tão oscilante. Isso talvez explique a opção de muitos pelas mo-

dalidades moderada e agressiva, que têm maior risco e, em um 

cenário de estabilidade, resultados mais atraentes. 

A remexida que vivemos hoje, porém, vem mostrar o con-

trário, ou seja, rendimento mais baixo, até negativo. Apesar de 

esperado, já que o risco funciona assim, nunca é demais trazer 

o assunto à tona. Tanto aos que escolheram sua modalidade de 

forma consciente, como àqueles que se deixaram levar por um 

histórico positivo e agora se assustam.

“Quanto tempo de contribuição ao plano é necessário para 
solicitar um empréstimo à Funsejem?”
Pedro José de Oliveira, VCP - Mogi das Cruzes/SP
Resposta: A solicitação de empréstimos pode ser feita a partir de 12 
meses de contribuição ao plano.

 “Como faço para realizar uma simulação de empréstimos 
na Funsejem?”
Leomar Pereira de Souza, Votorantim Cimentos - Nobres/TO
Resposta: Por enquanto, é preciso entrar em contato com a Fundação  
pelo telefone 3224-7300 (aceita chamadas a cobrar) ou pelo Fale 
com a Gente (www.funsejem.org.br). Mas em maio, será possível 
realizar simulações pelo nosso site.

“Gostaria de alterar meu endereço. Como devo proceder?”
Carolina Bizare Mustafá, Votorantim Internacional - São 
Paulo/SP
Resposta: Basta atualizá-los com o DHO de sua empresa.

V

FUNSEJEM EM NÚMEROS

Participantes

Ativos e afastados contribuintes 22.367

Suspensos 2.958

Aposentados e pensionistas 204

Autopatrocinados e diferidos 201

Expatriados 21

Total 25.751

Benefícios concedidos

Aposentadorias, pensões, 
resgates, benefícios por 
morte e invalidez

R$ 1.502.527,00

março de 2008

Contribuições ao plano

Dos funcionários R$ 2.514.523,55

Das empresas R$ 1.929.488,67
Gestão conservadora
Gestão agressiva

Aplicações:
alocação dos fundos por gestor

em milhões R$
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Unibanco

96.691.363

111.866.892
VotorantimItaú BNP

104.044.441
R$ 199.590.035,93 R$ 210.848.184,13

Aplicações: desempenho

Fundos
de investimento

Gestão
agressiva

Gestão
conservadora

Consolidado

-0,94% 0,67% -0,14%

Empréstimo
Juros Concessão Carteira

1,22% R$ 194.980,00 R$ 1.434.004,04

Fundos de investimento:
alocação por gestão

98.201.872
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INVESTIMENTOS

Risco em alta
epois de abrirem 2008 no vermelho, as 

modalidades de risco da Funsejem, mode-

rada e agressiva, tiveram ótimos resultados, em 

fevereiro: 1,63% e 2,38%, respectivamente.

A instabilidade no mercado financeiro 

mundial, porém, não tem dado muita trégua. 

Daí a nova queda de rendimento. Agora, em 

março, quando a modalidade moderada variou 

-0,14% e a agressiva -0,94%.

Um pouco alheia ao forte sobe e desce do 

momento está a modalidade conservadora que, 

por ter baixo risco, oscila, mas bem menos. Nos 

D

EM MIÚDOS

palavra é em inglês, e signifi ca ponto de 

referência. No jargão dos investidores, 

serve exatamente para isso, ou seja, estabelecer 

uma referência para o rendimento a se obter 

com uma aplicação.

Um benchmark bastante utilizado é o 

CDI, índice cuja variação é referência para os 

investimentos de menor risco. 

Já ouviu falar em benchmark?
Já para os investimen-

tos de maior risco, o bench-

mark mais conhecido é 

o Ibovespa.

Há vários outros bench-

marks. Veja alguns a seguir. Para 

saber mais sobre cada um deles, acesse os sites 

informados abaixo.

A

três primeiros meses do ano, 0,97%, 0,87% e 

0,67% foram os seus resultados.

Confi ra os gráfi cos a seguir e veja como as 

modalidades se comportaram mês a mês, nos 

últimos seis meses. Veja também os rendimentos 

acumulados dos últimos 12 meses.

Lembre-se de que o desempenho das 

modalidades de investimento é divulgado 

mensalmente no site www.funsejem.org.br, 

com código e senha (contate a Fundação se não 

tem os seus). Acompanhe-o, tendo em mente, é 

claro, o longo prazo.

SEGMENTO DE 
APLICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO 
DO RISCO

BENCHMARK PARA SABER MAIS

Renda fi xa Baixo
IMA www.andima.com.br

Selic www.bancocentral.gov.br

Renda variável Alto
IBrX www.bovespa.com.br

IBrX50 www.bovespa.com.br

Resultados mensais nos últimos 6 meses

out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%

-1,00%

-2,00%

0,67%

0,83%

Conservadora Moderada Agressiva

2,31%

-0,17%

0,98%

2,38%

-1,61%

1,57%

0,30%
-0,32%

1,63%

0,76%

0,82%

0,90%
0,97%

0,87%

Rendimento acumulado nos últimos 12 meses

10,00% 10,50% 11,00% 11,50% 12,00% 12,50% 13,00%

Conservadora Moderada Agressiva

12,84%

11,94%

10,99%

-0,94%

-0,14%
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CAPA

Agora, sim, 
navegar é preciso
Funsejem revitaliza 
página na internet 

para garantir 
rapidez e facilidade 

na navegação do 
participante

O

O rendimento que corrige o saldo do 
participante é o das modalidades de 
investimento. Saiba mais sobre elas no 
link Investimentos do novo site.

endereço é o mesmo, www.funsejem.org.br, mas o clique mudou. É só acessar www.funsejem.org.br, 

a partir de maio, e conferir. Informação, serviço, identidade visual, agilidade, tudo foi pensado 

para facilitar a sua navegação. Quer uma prévia do que verá? Então leia a matéria a seguir.

SIMULAÇÕES

Uma das grandes curiosidades de quem 

começa a investir para a aposentadoria é ter 

uma idéia do saldo que seria capaz de acumular 

ao longo dos anos. Pensando nisso, a Funsejem 

simplifi cou o simulador que tinha, resumindo-

o em apenas três telas. Os cálculos apresenta-

dos são: saldo total formado no momento da 

aposentadoria, valor inicial do benefício e valor 

do imposto de renda retido nos dois regimes, 

progressivo e regressivo, para que o participante 

saiba qual o mais vantajoso.

Outra ferramenta para simulação bastan-

te requerida é a de empréstimo. E lá está ela. 

Dentre as estimativas que faz estão o valor das 

parcelas de pagamento do empréstimo, o IOF 

- Imposto sobre Operações Financeiras e a taxa 

administrativa a pagar na contratação.

RESULTADOS

Se você investe, precisa saber como andam 

as aplicações. No site, há duas maneiras pos-

síveis para esse acompanhamento. Pela área 

restrita, que não mudou (requer código e senha 

fornecidos pela Funsejem), e pela área de livre 

acesso. Nesta, são apresentados o resultado 

bruto consolidado das aplicações, obtido pelos 

gestores (bancos), bem como o resultado líqui-

do, aquele que corrige o seu saldo (rendimento 

das modalidades de investimento).
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Pra você
O projeto de revitalização do site surgiu com o objetivo de melhorar o atendimento 

que prestamos a você por esse canal, levando em consideração não só a orientação cor-

porativa para websites, mas, e principalmente, as sugestões apontadas na pesquisa de satis-

fação que fi nalizamos no início do ano passado. É com prazer e expectativas que o lançamos. 

Aproveite-o, navegue e dê sua opinião. Ela é e sempre será muito importante para nós.

FORMULÁRIOS

Alterar a modalidade de investimento, 

aumentar a contribuição, solicitar emprésti-

mo, requisitar a aposentadoria. Toda decisão 

precisa ser formalizada, mediante o preen-

chimento de formulários próprios. Os DHOs 

locais podem fornecê-los, mas agora com o 

novo site, você mesmo pode baixar aquele 

que precisar.

Alguns formulários precisam ser entregues diretamente 
à Funsejem. Há outros que devem ser encaminhados ao 
DHO local. A informação sobre para onde exatamente 

remetê-los está ao fi nal de cada um deles.

APOSENTADORIA

Se você tem dúvidas sobre como 

funciona o benefício de aposentado-

ria, fi que tranqüilo. Além do regula-

mento e do folheto explicativo do 

plano, o site tem explicações sobre 

os benefícios, o resgate, a portabili-

dade (transferência de recursos en-

tre entidades de previdência), den-

tre outros. As orientações também 

abrangem forma de requerimento 

e esclarecimentos a respeito da 

documentação necessária.

IMPOSTO DE RENDA

As informações sobre os regimes progressivo e regressivo, fundamentais para quem se inscreve 

na Funsejem e precisa decidir em qual dos dois enquadrar seu plano de previdência, não são mais 

as únicas presentes no link Tributação. O novo site traz mais. Traz uma página com alguns conhe-

cimentos sobre a declaração de imposto de renda, realizada no início de todos os anos.



DICA: Quer tornar a água um hábito?
Muitos não bebem água, porque não se lembram. Mas é fácil fugir
desse esquecimento. Basta ter sempre uma garrafi nha:

 em sua mesa de trabalho,
 em sua bolsa, durante uma viagem
 na cabeceira da cama

Ao ter água ao seu alcance, você se lembra de tomá-la e aos
poucos vai se acostumando até não mais esquecer.
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Mantenha seu corpo bem hidratado

Beba saúde, Beba saúde, beba água!beba água!
SAÚDE
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Devemos 
tomar água 

durante o dia 
e a noite.

possível limpar uma casa com somente um 

copo de água? A resposta é simples: não. 

O mesmo acontece com o nosso organismo. A 

escassez de água não permite que nosso corpo 

elimine substâncias nocivas, o que contribui 

para o surgimento de doenças. 

São muitas, aliás, as pessoas 

com problemas de saúde pro-

vocados pela falta de água no 

corpo. Sem saber, elas gastam, 

compram e tomam remédios 

na tentativa de curar esses 

problemas, sem conseguir, é 

claro. “Elas precisam de água 

e não de remédios”, esclarece 

José Henrique Andrade Vila, 

médico do Grupo Votorantim, 

que fala sobre o assunto na 

entrevista a seguir.

Qual quantidade de água 

deve ser ingerida por dia?

Diariamente, devemos 

beber de 1,5 a 2 litros de água. 

O nosso organismo ainda 

consegue retirar água dos ali-

mentos, o que complementa o 

que o corpo necessita para se 

manter saudável.

Quando devemos beber água?

Devemos tomar água durante o dia e a 

noite. É importante que a água seja ingerida fora 

das refeições, este hábito é sadio. 

Quais doenças a água pode ajudar a prevenir?

A água diminui a ocorrência de cálculos 

urinários pois torna a urina mais diluída. 

Também hidrata melhor as fezes, facilitando o 

funcionamento intestinal.

Posso substituir a água por outro líquido?

Substituir a água por refrigerantes é uma 

péssima idéia, pois com ele, ingerimos adoçan-

tes, corantes, produtos artifi ciais, açúcar, con-

servantes de todo tipo que podem dar origem a 

doenças graves quando consumidos em excesso. 

Os sucos de frutas naturais são mais indicados, 

porém, contêm calorias e se ingeridos em de-

masia, provocam aumento de peso. 

O que acontece quando o nosso corpo recebe 

pouca água? 

O organismo fi ca desidratado e a pessoa 

passa a ter cansaço, indisposição, irritabilidade, 

insônia, pele e cabelos secos, dores de cabeça e 

problemas digestivos. A falta de água no corpo 

também provoca infl amações, cistites, formação 

de pedras nos rins, alterações da pressão arterial, 

da circulação e do sistema hormonal.

É
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A

Aposentadoria:
sinônimo de atividade

ESPAÇO DO APOSENTADO

www.memoriavotorantim.com.br

Aposentado está entre os 10 mais ricos
A revista americana Forbes publicou, em 5 de março, a lista 
com os homens mais ricos do mundo. Em 10º lugar, com US$ 27 
bilhões, está o aposentado Karl Albrecht, de 88 anos de idade. 
O alemão é proprietário da rede de supermercados Aldi.
Fonte: Revista Forbes (www.forbes.com)

s declarações de José Luiz Saraiva sobre sua 

experiência na Votorantim não poderiam ser 

diferentes. Afi nal, foram 10 anos de dedicação e, 

segundo palavras suas, “conhecimento, conquistas, 

realizações pessoais e profi ssionais, saudade e privilé-

gio, por trabalhar em várias unidades da Votorantim 

Celulose e Papel”, empresa do Grupo em que sempre 

trabalhou e onde se aposentou, em 2003. 

As histórias são muitas e engraçadas, mesmo 

quando envolvem situações delicadas. “Durante uma 

assembléia, o presidente do sindicato, do alto do 

caminhão de som, colocou em vo-

tação uma proposta da empresa”, 

relata Saraiva. “Nervoso, se confun-

diu e informou que a votação seria 

por exclamação. O que se ouviu foi 

um sonoro e coletivo “ohhhhh!” e 

muitos risos”.

Apesar de há quatro anos ter entrado em uma fase 

de vida em que muitos querem descanso, Saraiva não 

parou. “Eu e minha esposa montamos um escritório 

em casa. Realizo atividades de apoio na condução 

dos processos dela, que é advogada.” Mas há espaço 

para o lazer. “Participo de provas de corrida. Até agora 

foram 97. Já tenho vários troféus na categoria de 60 a 

64 anos”, diz ele. Para este ano, “planejamos ir à Aus-

trália visitar nossa fi lha e participar da Maratona de 

Sidney”, antecipa Saraiva, mas não sem mencionar o 

papel da Funsejem nisso tudo. “Por mais planejada 

que a aposentadoria seja, sempre gera insegurança, e 

poder contar com a continuidade de uma renda gera 

tranqüilidade”.

LEGISLAÇÃO

IN contra lavagem
de dinheiro
A Secretaria de Previdência Complementar 
(SPC) editou a Instrução Normativa nº 20, em 
1º de fevereiro, com o objetivo de prevenir e 
combater, nas entidades fechadas de previ-
dência, os crimes de lavagem ou ocultação 
de bens, direitos e valores, bem como o 
fi nanciamento ao terrorismo. Por conta des-
sa obrigação legal, todas as contribuições 
adicionais realizadas por participantes, via 
depósito direto na Funsejem, com valor igual 
ou superior a R$ 10 mil mensais, serão infor-
madas ao Conselho de Controle das Atividades 
Financeiras - COAF.

MERCADO

Câmara de arbitragem em previdência.
Uma câmara de arbitragem acaba de ser criada para solucionar 
confl itos entre empresas de previdência privada, patrocinadoras e 
participantes, de forma mais rápida e barata que os processos judi-
ciais. A iniciativa é da Associação dos Atuários e Peritos em Seguros 
e Previdência (AAPSPS) e já conta com dois casos resolvidos.
Fonte: Revista Investidor Institucional (mar/2008)

Poder contar com 
a continuidade de 
uma renda gera 
tranqüilidade na 
aposentadoria.

CURIOSIDADE
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Bê-á-bá da
troca de modalidade

Dados preliminares
Considere os resultados dos seguintes meses:

Período
CONSERVADORA MODERADA AGRESSIVA

Rendimento Valor da cota (R$) Rendimento Valor da cota (R$) Rendimento Valor da cota (R$)

Fev/08 0,87% 2,1092 1,63% 2,1708 2,38% 2,2330

Jan/08 0,97% 2,0909 -0,32% 2,1360 -1,61% 2,1810

Dez/07 0,82% 2,0708 0,90% 2,1428 0,98% 2,2166

E as novas contribuições?
Para facilitar a explicação, as contribuições reali-

zadas nos meses exemplifi cados na matéria não foram 
computadas ao saldo. Saiba, porém, que no mês da 
mudança, as últimas contribuições realizadas ao plano 
já entram na nova modalidade.

Especulação é na bolsa
A troca de modalidade de investimento sempre vai ocorrer 

depois do seu saldo ser corrigido pelo rendimento da moda-
lidade em que você estava quando solicitou a mudança. Por 
isso, não se deixe infl uenciar pelos resultados de curto prazo 
apresentados pelo mercado fi nanceiro no mês corrente.

Você sabe o que, de fato, acontece com o seu saldo no momento da 
troca de modalidade? Se não sabe, essa matéria é para você.

Considere também que:

Em jan/08, você tem um saldo de R$ 2.000,00 na mo-

derada, mas preencheu um formulário de alteração de 

modalidade, solicitando mudança para a agressiva.

Agora, entenda o processo de mudança 
nos tópicos a seguir.

• Antes da mudança

A alteração de modalidade, solicitada em um deter-

minado mês, é processada no mês seguinte. Isso acontece, 

pois antes da troca, seu saldo precisa ser corrigido pelo 

rendimento da modalidade em que você estava quando 

pediu a mudança. Dessa forma:

Jan/08  Fev/08

Sua modalidade:   Sai o rendimento moderado
moderada  de jan/08: -0,32%

Seu saldo em cotas: 933,35  Seu saldo em cotas: 933,35

Seu saldo em R$: 2.000,00  Seu saldo em R$: 1.993,64

• Processando a mudança

Em fev/08, com seu saldo já corrigido, e agora valen-

do R$ 1.993,64, você compra cotas da modalidade que 

pediu, a agressiva. Ela é mais cara, por isso, seu saldo em 

cotas vai diminuir. Veja:

Fev/08

Antes da mudança  Depois da mudança

Sua modalidade:   Sua modalidade: 
moderada  agressiva

Valor de cada cota:   Valor de cada cota: 
2,1360  2,1810

Seu saldo em R$: 1.993,64  Seu saldo em R$: 1.993,64

Seu saldo em cotas: 933,35  Seu saldo em cotas: 914,09

• Aplicando na nova modalidade

Feita a mudança, a Funsejem aplica seu novo saldo 

em cotas, ou seja, suas 914,09 cotas agressivas, na res-

pectiva modalidade. O rendimento sai um mês depois, 

em março.

Fev/08  Mar/08

Sua nova modalidade:   Sai o rendimento
agressiva  de fev/08: 2,38%

Seu saldo em cotas: 914,09  Seu saldo em cotas: 914,09

Seu saldo em R$: 1.993,64  Seu saldo em R$: 2.041,16

SAIBA MAIS: MULTICOTASSAIBA MAIS: MULTICOTAS


