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educação financeira, comunicação e muito mais

jornal Futuro chega a sua centésima edição! Criado em 2001 para estreitar o relacionamento entre os par-
ticipantes dos planos de benefícios e a Funsejem, a publicação também assumiu um importante papel na 

educação financeira e previdenciária dos leitores. 
Desde o início, a circulação é bimestral, mas a quantidade de páginas foi ampliada de oito para dez e agora está 

com doze folhas. Além disso, a versão digital, o Futuro on-line, foi lançada em 2015. Com site exclusivo e totalmente 
responsivo, ou seja, que se adapta à leitura em tablets e smartphones, o acesso ao conteúdo está mais dinâmico.  

Informação é o que não falta no boletim Futuro. Ao longo dos anos, o veículo ajudou a divulgar importantes 
conquistas da Funsejem como a criação do plano Votorantim Prev, sistemas de perfis de investimento Multicotas, 
Central de Relacionamento, evolução do patrimônio etc., assim como compartilhou dicas e cuidados com a saúde, 
gestão financeira e muito mais. Os participantes ativos e aposentados também têm um importante papel no 
conteúdo, compartilhando histórias que inspiram e ressaltam a importância de se preparar para a aposentadoria.  

O Futuro faz parte da nossa história. Vamos juntos comemorar o sucesso do jornal! Confira uma linha do tempo 
especial, nas páginas 6 e 7, que contam um pouco dessa trajetória. Boa leitura! 

O

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃOCaro participante,
Os brasileiros começaram 2018 com a esperança renovada apesar dos desafios enfren-

tados pela longa crise econômica e política dos últimos anos. A queda na taxa básica 

de juros, a Selic para 6,50%, desde o fim de 2017, e a expectativa de novas reduções 

ao longo do ano estimam um cenário de melhora e potencial crescimento da economia. 

A retomada do mercado de trabalho e o aumento do consumo é um exemplo disso.
Essa movimentação do mercado econômico garante mais segurança para acreditar que 

a realização de sonhos é possível. Você, participante da Funsejem, sabe bem do que es-

tamos falando. Mesmo com o cenário de instabilidade, você se manteve firme, poupando 

mensalmente para o futuro. O seu empenho para conquistar uma aposentadoria mais 

tranquila, somado a nossa estratégia de gerenciamento dos recursos, permitiu encerrar 

o ano de 2017 com resultados positivos. O crescimento do patrimônio aplicado da Fundação foi de 12% em relação a 2016, atin-

gindo R$ 1,791 bilhão. O perfil conservador, opção de grande maioria dos participantes, 

obteve rentabilidade líquida de 10,57%, 106% do CDI, que alcançou 9,93%. Houve ainda 

um aumento de 8,04% no valor médio da contribuição básica mensal do participante, 

que fechou o ano em R$ 208,99. 
Sabemos que para alcançarmos esses resultados é preciso muito trabalho focado e, por 

isso, a Funsejem se comprometeu ainda mais com a educação financeira e previdenciá-

ria. No último ano, ampliamos o envio de SMS aos participantes: foram 86,6 mil mensa-

gens instantâneas enviadas com orientações sobre rentabilidade, saldo atualizado, entre 

outras. As palestras e treinamentos também estiveram entre as prioridades da Fundação, 

sempre pensando em manter um quadro qualificado de colaboradores e membros da 

Diretoria, Conselhos Deliberativo e Fiscal. Temos muita coisa para contar e ao longo deste relatório você encontrará detalhes so-

bre esse trabalho, além do desempenho dos planos e perfis de investimento. Em 2018, 

seguiremos atuando estrategicamente, com foco na gestão de resultados para propor-

cionar a realização de seus sonhos no futuro. Agora, aproveite a leitura!
Um abraço,

José Serafim de Freitas
Diretor-Executivo

APRESENTAÇÃO DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS PARECERES RESUMO DA 

POLÍTICA DE 
INVESTIMENTOS

PERFIS DE 
INVESTIMENTO

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MANIFESTAÇÃO 
DO CONSELHO 
DELIBERATIVO
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é possível
RELATÓRIO ANUAL 2017

REALIZAR SONHOS 
RELATÓRIO ANUAL

Acompanhe, nas páginas 8 e 9, um breve resumo 
do Relatório Anual 2017. Disponível para todos os 
participantes no site da Funsejem, o documento 
apresenta dados e destaques das atividades ao 
longo do último ano. Confira! 

100 edições
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NESTA EDIÇÃO

OPINIÃO

ano de 2017 foi de muitas ações da Fun-

sejem a você, participante dos nossos 

planos de benefícios. Entre elas estão algumas 

campanhas de comunicação e relacionamento 

como o lançamento do SMS para participantes 

ativos, palestras sobre o plano nas unidades, 

divulgação especial sobre o novo regulamento 

e incentivo à contribuição adicional via email 

marketing e vídeo por SMS, entre outras.

Dados como esses você pode conferir nas 

páginas 8 e 9 desta edição, a qual apresen-

tamos alguns pontos relevantes do Relatório 

Anual 2017. É possível consultar ainda resulta-

dos dos perfis de investimentos do seu plano, 

que fecharam o ano passado entre 10,57% 

e 14,99%.

Acompanhe também a evolução do patri-

mônio aplicado que foi expressiva em 2017, 

chegando a R$ 1.790.554.088, o que repre-

senta um crescimento de 12% em relação ao 

ano de 2016.

Aproveite esse material que foi preparado 

para você. E veja também no site o Relatório 

Anual completo e os resumos por planos, VCNE 

e Votorantim Prev. 

Faça parte do nosso dia a dia, participe hoje 

do seu futuro.

O

Participo com um porcentual de 6% do 
meu salário. Gostaria de saber se é possível 
contribuir com mais 6% de adicional todos 
os meses e se existe também a contrapartida 
da patrocinadora nessa contribuição? Como 
faço para autorizar o novo desconto? 
Resposta: Sim, é possível fazer mensalmente contri-
buição adicional. Existem duas formas para efetuá-la. 
Uma é via desconto em folha, a qual o participante 
define um porcentual qualquer do salário e um perío-
do para o desconto. Pode ser por um mês ou até por 
tempo indeterminado, sem prazo final. A outra forma é 
depósito na conta corrente da Funsejem. O participante 
define um valor qualquer em reais e efetua o depósito 
diretamente na conta corrente da Funsejem.

Seja qual for a opção, é preciso preencher o formulá-
rio de contribuição adicional disponível no site da Funse-
jem e nas áreas DHO ou Gente local. Após preenchê-lo 
entregue-o ao DHO ou Gente local, quando se tratar de 
contribuição via folha. Em caso de contribuição por de-
pósito, o formulário deve ser encaminhado à Funsejem, 
com o comprovante da transação bancária. Nesta opção, 
contate-nos para a obtenção dos dados bancários.

Sobre a contribuição adicional, não há contrapartida 
da empresa. 

Adoniram Silveira Beck - Votorantim Cimentos, 
Pinheiro Machado (RS) 
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Envie suas dúvidas, sugestões,  
críticas e elogios. 
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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 
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INVESTIMENTOS

Mercado financeiro  
segue instável

PERFIS E INDICADORES ECONÔMICOS: JAN A ABR 2018

Ações IBrX

Ações IBrX

2,42%

8,71%

3,44%

10,32%

4,20%

11,70%

4,85%

13,01%

1,56%

5,77%

2,11%

8,10%

3,80%

10,82%

12,20%

31,18%

Conservador

Conservador

Moderado

Moderado

Agressivo

Agressivo

CDI/Selic

CDI/Selic

Superagressivo

Superagressivo

Títulos púb. 
(IMA Geral)

Títulos púb. 
(IMA Geral)

Poupança

Poupança

12,00%

10,00%

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

0,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

esde o fim de 2017, em virtude 
da queda dos juros básicos da 

economia (Selic), temos visto resulta-
dos positivos nos papéis de renda fixa 
negociados a taxas superiores, o que 
por enquanto tem beneficiado os per-
fis agressivos do seu plano neste ano.

Estes papéis, porém, são mais volá-
teis, propensos a variações de rendimen-
to no curto prazo, e foi o que aconteceu 
em abril. Os títulos públicos indexados 
à inflação com vencimento superior a 5 
anos, por exemplo, fecharam em -0,63% 
(IMA-B5+), foram os que mais oscilaram.

Outro segmento volátil, a Bolsa 
de Valores, também registrou quedas 
no mês, em especial nas primeiras 
semanas. Mas houve recuperação nos 
últimos 10 dias, mantendo o resultado 
final positivo em 0,82% para as ações 
do IBrX, nossa referência.

Nas aplicações mais conservadoras, 
tivemos o CDI variando 0,52%. O índice 

D

PERFIS E INDICADORES ECONÔMICOS: 12 MESES 

reflete a variação da Selic, e serve de pa-
râmetro para a remuneração de papéis 
pós-fixados e atrelados à taxa básica.

PERFIS EM ABRIL

O desempenho da Bolsa, apesar de 
não ter sido muito expressivo, ajudou a 
compor os resultados dos perfis mais 
arriscados da Funsejem. Eles fecharam 
assim: 0,44% no moderado, 0,41% no 
agressivo e 0,44% no superagressivo.

O perfil agressivo ficou um pouco 
abaixo do moderado e do superagressi-
vo, devido a sua maior exposição aos pa-
péis de renda fixa voláteis. Na Funsejem, 
estes papéis renderam 0,24% em abril.

Por outro lado, o perfil moderado se 
beneficiou das aplicações que acompa-
nham o CDI, e o superagressivo da renda 
variável e da pequena parcela de inves-
timentos no exterior. Este segmento foi 
bem em abril devido à alta do dólar, ren-
dendo 5,60% no portfólio da Fundação.

Indicadores 
econômicos %

Títulos  
pós-fixados 
(IMA-S)

0,51%

Títulos pré-
fixados  
(IRF-M)

0,47 %

CDI 0,52%

Inflação (IPCA) 0,22%

Poupança 0,37%

Perfis %

Conservador 0,53%

Moderado 0,44%

Agressivo 0,41%

Superagressivo 0,44%

RESULTADOS ABR/18

PONTOS DE ATENÇÃO!
Como pode observar, nos últimos 

12 meses os perfis de investimentos 
mais agressivos apresentam maior re-
torno. Os resultados de curto prazo, no 
entanto, variam muito. É importante, 
assim, avaliar o risco em seu portfólio 
e sua real tolerância às oscilações que 
as aplicações de alto risco trazem. 
Analise se você está preparado para 
enfrentar possíveis rentabilidades 
negativas em períodos de volatilidade.

Outro ponto de atenção refere-se a 
sua expectativa. Os perfis de risco têm 
o objetivo de buscar ganhos superiores 
no longo prazo. Mas isso não é e não 
pode ser encarado como garantia.

Confira a seguir os gráficos dos 
resultados acumulados.
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EMPRÉSTIMORENDA MENSAL MÉDIA

ADESÃO: 79% FLUXO DE RECURSOS NOS PLANOS

PATRIMÔNIO: R$ 1,81 BI

POPULAÇÃO TOTAL: 23.133

CONTRIBUIÇÃO MÉDIA

PARTICIPANTE POR PERFIL

FUNSEJEM EM NÚMEROS • MAR/2018

  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:
1,55% a.m.

CONCESSÕES:
R$ 2.050.077

CONTRATOS:
109

CARTEIRA:
R$ 21.383.981

aposentadorias 
e pensões

R$ 4.695
mar/2017

R$ 4.707
mar/2018

ativos e 
autopatrocinados

R$ 318
mar/2017

R$ 331
mar/2018

*Benefício vitalício do plano VCNE (fechado)

Conservador: 17.234
Moderado: 4.185
Agressivo: 1.183
Superagressivo: 471
Parcela BD*: 60
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R$ 6.498.315

R$ 981.433

R$ 7.634.347

R$ 3.463.336

R$ 3.193.409

R$ 466.834

Gestores: 
BNP Paribas, 

Bradesco, 
Itaú 

Unibanco, 
Votorantim

*Benefício vitalício do plano VCNE (fechado)

Conservador: R$ 1.003.739.775
Moderado: R$ 606.317.968
Agressivo: R$ 107.407.520
Superagressivo: R$ 42.554.376
Parcela BD*: R$ 50.937.956
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CURTAS

População com idade 
para trabalhar cairá

Em 2020, segundo projeção do Banco Mundial, 
a população em idade ativa (entre 15 e 64 anos) irá 
parar de crescer e o número de idosos e crianças 
subirá. Já a taxa de dependência (proporção de 
crianças até 14 anos e idosos acima de 65 anos) 
irá parar de cair em 2020, ficando estável em 47% 
até 2024, quando passa a subir. 

O relatório “Competências e empregos: uma 
agenda para a juventude”, que o Banco apresentou 
este ano, mostrou que, em 2030, crianças e idosos 
serão mais numerosos que as pessoas em idade de 
trabalhar. Essa projeção traz consequências, pois 
o crescimento do país nas duas últimas décadas 
se deu por meio do ingresso de mais pessoas no 
mercado de trabalho, já a produtividade do trabalho 
correspondeu por apenas 39% do aumento da renda 
per capita entre 1996 e 2014.

De acordo com o Banco Mundial, se o país au-
mentasse a taxa de crescimento da produtividade 
poderia crescer 4,5% ao ano. Do contrário, o poten-
cial de expansão do PIB e da renda da população 
fica limitado. Nesse contexto, o Banco sugeriu 
focar sua estratégia na juventude, pois os que irão 
ingressar no mercado de trabalho terão que ser 
mais produtivos, porque serão menos numerosos.

Como 52% dos jovens (entre 15 e 29 anos) 
estão atrasados nos estudos ou em empregos 
com funções informais ou de baixa remuneração 
e produtividade, o Banco faz algumas sugestões 
para combater a falta de estudo, como programas 
que visam reduzir a gravidez na adolescência e 
políticas de transferência de renda que motivem a 
permanência do aluno na escola.

Em 21 de fevereiro, foi aprovado e publicado 
pela Assembleia Legislativa (PL nº 668) o projeto 
em que os novos servidores públicos contratados 
pelo estado de São Paulo serão inscritos ao Regime 
de Previdência Complementar através do meca-
nismo da adesão automática. O projeto aguarda 
a sanção do governador do estado de São Paulo 
para entrar em vigor. 

Atualmente, segundo o dirigente da SP-Prevcom 
(Fundação de Previdência Complementar do Esta-
do de São Paulo), Carlos Flory, o índice médio de 
adesão à Previdência Complementar varia entre 
50% a 60%. De acordo com as estatísticas das 
entidades dos servidores da União (Funpresp-EXE 
e Funpresp-JUD) a previsão é que a média suba em 
torno de 90%.

Com a nova legislação, o servidor se inscreve au-
tomaticamente ao plano da SP-Prevcom no momen-
to de sua contratação pelo estado, e terá até 90 
dias para cancelar sua inscrição, com a devolução 
das contribuições realizadas no período. 
Este modelo terá consequências po-
sitivas, pois um número menor de 
pessoas pedirá o cancelamento.

Hoje, a inscrição automática 
é uma das principais bandeiras 
da Abrapp (Associação Bra-
sileira das Entidades Fe-
chadas de Previdência 
Complementar). Nesse 
contexto, existe um 
projeto de lei no Con-
gresso Nacional, o PL 
nº 286, que propõe o 
mecanismo para todas 
as entidades fechadas 
do país.
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Adesão 
automática à 
Previdência 
Complementar

Fonte: www.abrapp.org.br
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VotorantimPrev é o novoplano unificado da Funsejem

Informativo FunsejemFundação Sen. José Ermírio de Moraesjan/fev 2005 • ano 4 • nº 21

om essas palavras, José Serafim de Freitas, gerente de previdência privada
da Funsejem, exprime o momento vivido pela Fundação com a aprovação do
VotorantimPrev, novo plano unificado de aposentadoria.Segundo Freitas, o regulamento agora está plenamente atualizado com a legis-
lação vigente, alinhado com as melhores práticas de mercado, e mais interessante
pelas novidades que trouxe.

A íntegra desta entrevista está nas páginas 4 e 5 desta edição que também traz
um encarte especial com as principais mudan-ças do VotorantimPrev. Leia com atenção e apro-veite esse novo plano!

c
“Uma grande conquista. É o final feliz de uma batalha”.

Extrato do 2º semestre de 2004

a

Notícias

está pronto

Importante:
O rendimento líquido (cota) obtido pela  Funsejemno segundo semestre de 2004 foi de 7,60% e nãode 6,54%, como consta no extrato.��

� Funsejem preparou os extratos comas contribuições realizadas por partici-pantes e patrocinadoras no segundo se-mestre de 2004 e os encaminhou aos pro-fissionais de DHO/RH. O documentoapresenta os valores em reais dessas con-tribuições e sua equivalência em cotas,além do saldo de conta total formado des-de a adesão do participante ao plano.
Acompanhar o saldo mensalmentetambém é possível pela Internet, na página

Editorial e cartas

Funsejem fecha
rentabilidade
de 2004

VotorantimPrev:
novo plano
Funsejem

Lei propõe
nova tributação

A dor do
reumatismo

Nesta Edição
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www.funsejem.org.br. Em todo o site hácampos para a inserção de código e senha.Os contatos na Fundação para obtê-los sãoo email funsejem@funsejem.org.br ou otelefone (11) 3224-7300 (a linha aceita cha-madas a cobrar).

Tolerância

Paciência

ocê anda um pouco cansado, irritado, agressi-vo, impaciente? Então, provavelmente já de-

Evite o estresse compaciência e tolerância

QUALIDADE DE VIDA

V
vem ter lhe dito que você está estressado, palavri-nha tão pronunciada atualmente, que serve bempara definir o nosso estado físico e emocional. Masafinal o que é o estresse?

Para nos ajudar a entender, o                  conversoucom o médico José Henrique Andrade Vila, mais co-nhecido como Dr. Vila, que trabalha há três anos parao Grupo Votorantim, no prédio da rua Amauri, emSão Paulo.

É preciso esclarecer que o estresse não é umadoença, mas que pode, sim, levar uma pessoa a fi-car doente. A palavra vem do inglês, stress, e signifi-ca um desgaste físico e emocional intenso pelo qualas pessoas passam devido a pressões diversas emseu dia-a-dia. Desafios, situações desconhecidas,mudança na rotina são fatores que contribuem parao estresse se desenvolver.
Viver em uma cidade grande já representa oconvívio com acontecimentos de pressão: trânsito,competitividade no trabalho, violência, alto custode vida. O problema é que muitas vezes esses fato-res em conjunto acabam ultrapassando o limite quecada indivíduo suporta e desencadeiam uma rea-ção no organismo.

Mas não são apenas situa-
ções negativas que causam

estresse. Ele pode ocorrer
também em decorrência
de fatos agradáveis, como
o nascimento de um fi-
lho. Neste caso, ocorre

uma inquietação favorável.

O estresse no organismo
Existem alguns sintomas que permitem reco-nhecermos um quadro de estresse: pessoa que acor-da sempre cansada, apresenta alterações de memó-ria, dificuldade de concentração, fica irritado comfacilidade, dores de cabeça e insônia. “Quando essareação é desmedida, exagerada acaba impondouma sobrecarga emocional que interfere no dia-a-dia da pessoa”, explica o médico.

E essa sobrecarga
emocional, o chamado
estresse, pode acarretar
diversas reações na saúde do indivíduo desde rea-ções da pele, alterações intestinais – como cólicas,gases e diarréias – palpitações cardíacas, tremores,além de aumento na incidência de doenças reaiscomo infarto e angina, alteração na pressão arterial eúlcera gástrica.

Enfrentando o estresse
A melhor forma de resolver o problema é evitaros fatos desencadeadores do estresse. Para o Dr. Vila,paciência e tolerância ajudam a encarar melhor osacontecimentos. “É preciso saber esperar e não serintolerante com pequenas coisas. Essas são duasgrandes qualidades do ser humano.”

Relaxar e fazer algo que goste, diariamente, tam-bém é aconselhável. Outro hábito que ajuda a aliviaro estresse e faz bem à saúde é praticar exercício físi-co regularmente. É bom saber que cada ser humanoenfrenta as dificuldades do dia-a-dia de maneira di-ferente. Algumas pessoas são mais tolerantes às ten-sões físicas e psicológicas que outras.
Outro fator preocupante refere-se aos indiví-duos insaciáveis, que querem conquistar sempremais e mais. “As pessoas precisam ter metas mais rea-lizáveis e controlar essa busca desenfreada.”

Dr. Vila recomenda que as pessoas moderem a vidacom objetivos alcançáveis, que tenham limites. “É preci-so se preocupar mais com a saúde que com o consu-mismo desenfreado e preservar coisas mais importan-tes, como a família e amigos.”
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Paciênci
Tolerância

Dicas do Dr. Vila para encarar ocotidiano sem deixar o estresse prevalecerSer paciente e tolerante em suas atitudesTentar solucionar os problemas tão logo eles apareçamCuidar bem da saúde
Praticar esporte
Ter uma boa noite de sono
Traçar metas moderadas, atingíveis
Não desenvolver uma forma neurótica de trabalho

Dr. Vila examina
funcionário da

Votorantim, no
prédio da

rua Amauri

Fo
to

s: 
V

ic
en

te
 A

ve
lla

O médico aconselha
preservarmos

família e amigos
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Especial

com o Multicotas
Invista à sua maneira

Foi dada a largada para o sistema multicotas e a Funsejem
já começa a receber as opções firmadas pelos participantes

OPÇÕES

“Com o multicotas, o participante não

fica mais preso à nossa cabeça, quer

dizer, àquela nossa única forma de

investir (a moderada)”

DIFERENÇAS

“A idéia é proporcionar diferentes

modalidades de investimento até porque

dentro do Grupo Votorantim você tem

pessoas de perfis diferentes, vivendo

situações diversas, em diferentes

faixas etárias...”

DIFICULDADES

“Precisávamos fazer adequações legais

nos planos que se prolongaram muito.

Tivemos dificuldades, mas está aí,

uma modernização importante

de investimentos”

Paulo Roberto Pisauro,
diretor superintendente da Funsejem

INVESTIMENTOS
MODALIDADE  CONSERVADORA

I títulos públicos do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central;
II títulos e valores mobiliários de renda fixa, de instituições

financeiras e não-financeiras (classif. de crédito mín. A-);
III posições compradas e vendidas em derivativos de taxas de juros;
IV operações compromissadas;
V cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC);
VI termos de ações com garantia de bolsa.

MODALIDADE  MODERADA

Abrange investimentos das modalidades conservadora e agressiva

MODALIDADE  AGRESSIVA

I títulos públicos do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central;
II títulos e valores mobiliários de renda fixa, de instituições financeiras

e não-financeiras (classif. de crédito mín. BBB-);
III posições compradas e vendidas em derivativos de taxas de juros,

de câmbio, de ações e de índices;
IV operações compromissadas;
V cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC);
VI termos de ações com garantia de bolsa;
VII cotas de Fundos de Investimento no Exterior (FIEX);
VIII investimentos em cédula do produtor rural (CPR);
IX posições compradas ou vendidas de renda variável;
X operações de empréstimo de ações

stá valendo! O multicotas, sistema que oferece ao participante três

modalidades para o investimento de seu dinheiro na Funsejem – conser-

vadora, moderada e agressiva –, começou em agosto. O mês foi o pri-

meiro no ano aberto para o participante formalizar sua decisão, a ser considerada até 60 dias

depois, ou seja, a partir de outubro.

Para ajudar na escolha, além das matérias no Futuro, a Fundação preparou um gibi que

explica o sistema e ainda traz um questionário que após ser preenchido aponta a modalidade

mais indicada ao participante (retire seu exemplar no DHO/RH, caso não tenha recebido).

Um link especial no site (www.funsejem.org.br) também foi desenvolvido para dar informa-

ções detalhadas sobre, por exemplo, os ativos (investimentos) permitidos dentro de cada moda-

lidade. Veja uma versão resumida dessa relação de investimentos a seguir:

Importante: outubro é o mês

da carga inicial ao multicotas.

A segregação do patrimônio,

no entanto, só poderá ocorrer

depois do fechamento contábil,

ao final do mês. Com isso,

a gestão diferenciada começará

apenas em novembro –

diferentemente do informado

antes – e o rendimento deste

mês será divulgado no

seguinte (dezembro).
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Espaço do aposentado

Notícias

Disposição: palavra de ordema

o mês de julho, a Funsejem iniciou um programa que visa capacitar profi ssio-nais do Grupo Votorantim para orientar e fomentar a cultura previdenciária em suas respectivas unidades de negócio. O público que participou dos três primeiros treina-mentos compôs-se basicamente de cola-boradores da área de DHO das empresas patrocinadoras da Funsejem. Mas como a idéia é formar multiplicadores do plano de aposentadoria, os profi ssionais de outras áreas também são bem-vindos.
O conteúdo trabalhado neste ano con-templa, de um modo geral, as condições e problemas enfrentados pela Previdência Social atualmente, em contrapartida aos benefícios e vantagens de um plano de 

Saiba mais:  www.memoriavotorantim.com.br

No time da 
Funsejem
n

aposentadoria privada como o da Funda-ção. “Desde que entrei, nunca participei de uma grande integração sobre a Funsejem. Tudo o que sabia vinha do que lia e do pouquinho que me falavam ali e aqui”, diz Angélica Luzia Amore Ribeiro, profi s-sional de DHO da Votorantim Cimentos. “Com o treinamento, deu para ter uma noção do começo, meio e fi m do processo, por que optar, o que acontece quando o funcionário sai da empresa”, explica An-

rgemiro Ianhez. É ele o personagem da vez a compartilhar um pouco de sua vida nesta edição do jornal Futuro. Novato como aposentado pela Funsejem, é a ex-periência em pessoa quando o assunto é Votorantim. Foram 39 anos de dedicação ao Grupo, mais especifi camente, à atual Votorantim Metais Zinco, 
onde iniciou em 1965, 
como geólogo.

Das unidades por que 
passou, os últimos anos 
em Vazante são lembrados 
com um carinho a mais. 
“Esses anos foram espe-
ciais. Formamos um qua-
dro de pessoas com muita 
garra e de uma união fora 

do comum. Enfrentamos enormes proble-mas e os vencemos de maneira brilhante”, diz orgulhoso.

Argemiro também tem recordações mais antigas, de impacto na forma de trabalhar. “Em 1994, quando os acio-nistas voltaram-se para os conselhos, e a 
administração passou a ser 
exercida por executivos de 
carreira, passamos a trabalhar 
com metas, dando a nós, ge-
rentes, mais responsabilida-
des”, explica. A mudança foi 
encarada de forma positiva, 
segundo ele, pois ao mesmo 
tempo em que exigia, ofere-

cia a esses profi ssionais “mais liberdade e autonomia de decisão”.
Hoje em dia, a realidade é a de quem curte, merecidamente, uma outra etapa. “Faço hidroginástica, caminho à tarde, pesco, leio, viajo com minha família...”. A condição de aposentado há três anos pela Funsejem, porém, não signifi ca fi car sem projeto de vida. Argemiro é sócio de uma mineradora e espera “ter saúde e disposição para continuar tocando tudo que estou fazendo”.

gélica, que já faz planos. “Mensalmente, tenho reunião de coordenadores da região sudeste e minha idéia é passar a apresen-tação a eles também que são profi ssionais que infl uenciam equipes”.
O programa vem sendo realizado na sede da Funsejem, em São Paulo (SP). Mas também contempla apresentações em outras regiões, como a que envolveu profi s-sionais de DHO da Votorantim Metais, em Belo Horizonte (MG), dia 10 de agosto.

Profi ssionais de DHO em treinamento na sede da Funsejem (acima) e em Belo Horizonte (ao lado)

ELEIÇÕES

m agosto se iniciam as eleições 

dos representantes dos parti-

cipantes aos Conselhos Fiscal e Deli-

berativo da Funsejem. Nosso estatuto 

prevê que um terço das vagas sejam 

destinadas a eles. As demais vagas 

são preenchidas por participantes in-

dicados pelos principais dirigentes das 

empresas.

Se você tem o perfil adequado, preen-

che os requisitos, e ainda quer estar 

mais perto da gestão, administração 

geral da entidade, entre outros fato-

res, veja como participar do processo à 

candidatura.

Eleições dos Conselhos

Conheça os 

requisitos e 

candidate-se

E

Os novos eleitos tomarão posse em fevereiro de 2018, em substituição aos conselheiros que 

iniciaram mandato em 2015. Para acompanhar todo processo, fique atento aos canais de 

comunicação da Funsejem, pois em breve serão divulgadas as próximas fases das eleições.  

CANDIDATURA

O participante deve apresentar alguns pré-requisitos 

exigidos para a função de conselheiro. São eles:

 î Ter experiência administrativa, financeira, contábil, 

jurídica, de fiscalização ou de auditoria.

 î Não ter sofrido condenação criminal.

 î Não ter sido penalizado por infração das leis da

seguridade social ou como servidor público.

 î Ter formação superior.

INSCRIÇÃO

Para se inscrever, o participante interessado deve 

acessar o site www.funsejem.org.br e baixar dois 

formulários: requerimento de inscrição e atestado de 

boa conduta. Ambos devem ser preenchidos e assinados 

por ele. No caso do atestado de boa conduta, deve ser assi-

nado também pela área de DHO ou Gente de sua empresa. 

Em seguida, os documentos devem ser digitalizados e o 

candidato deve subi-los para o site da Fundação.

VOTAÇÃO

Todo processo será realizado 

pelo site, inclusive a próxima 

etapa que é a votação. Nessa 

fase, todos os participantes estão 

convidados a votar nos candidatos de 

sua empresa, ou grupo de empresas 

a que pertencem, para a formação do 

Corpo Social.
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CAPA

Relembre a história do jornal Futu ro e as conquistas da Funsejem 

2001

2002

2007

2006

2005

São dezessete anos de informação e comunicação com os participantes. É hora de celebrar!

A primeira edição do boletim Futuro 
passa a circular em setembro/outubro

Primeiras Eleições 
de conselheiros 
entre participantes

Programa  
Multiplicadores

Primeira pesquisa 
de satisfação

VotorantimPrev, um 
marco para a Fundação

“As matérias ajudam a controlar os gastos 
desnecessários e sempre procuro colocar 
as dicas em prática. Gosto muito da seção 
Saúde, principalmente as reportagens sobre 
cuidados com a alimentação e a prática de 
exercícios físicos”, Silvio Venancio, 58 anos, 
aposentado pela Funsejem desde 2012, trabalhou 
na Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) por 32 anos.

resente desde a segunda edição, a seção Saúde contou com a 
colaboração do dr. José Henrique Andrade Vila, médico das em-

presas Votorantim em São Paulo (SP), entre 2001 e 2010. A partir de 
2011, outros especialistas como oncologistas, urologistas, nutricionistas 
etc., também colaboram e ajudam os participantes a viver com mais 
qualidade de vida.

P

Realizada a cada três anos, as eleições 
para escolha de novos conselheiros deli-
berativos e fiscais são divulgadas na pu-
blicação desde a candidatura, votação 
e divulgação dos novos conselheiros.

A criação do Votorantim Prev que unificou 
seis planos foi um im portante marco para a 
Fundação. No mesmo ano, foi lançado o siste-
ma de perfis de investimento Multicotas. As 
reportagens no jornal Futuro fo ram um impor-
tante meio de divulgação aos participantes.

Realizada a primeira pesquisa de satisfação entre participan-
tes da Funsejem, em parceria com o instituto de pesquisa 
Medida Certa. Atualmente, o levantamento é feito pelo site.

Início do programa Multiplicadores, que busca capacitar 
profissionais das áreas de Desenvolvimento Humano e Or-
ganizacional (DHO) e Gente das empresas patrocinadoras 
para fomentar a cultura previdenciária aos empregados. 

“O boletim Futuro é um importante canal de educação financeira e um complemento da apresentação 
que o DHO faz sobre o plano aos funcionários. Eu acompanho o jornal desde a primeira edição e cos-
tumo aplicar as dicas financeiras com a minha família. Também gosto muito das seções Funsejem 
em Números, Espaço do Participante e Aposentado, pois podemos conhecer mais sobre os colegas, 
assim como as histórias de quem já está aposentado”, Fábio da Silva Ramos, 47 anos, participante 

ativo, assistente de Manutenção na Fibria, unidade Três Lagoas, MS.
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FLUXO DE RECURSOS NOS PLANOS

EMPRÉSTIMO
RENDA MENSAL MÉDIA

PATRIMÔNIO: R$ 1,28 BI

POPULAÇÃO TOTAL: 30.106

ADESÃO: 82%

CONTRIBUIÇÃO MÉDIA

PARTICIPANTE POR PERFIL

FUNSEJEM EM NÚMEROS • JUNHO/2015

partir desta edição, a seção Funsejem em 

Números, antes divulgada na página 2, ganha 

destaque e novidades, que estarão sempre presentes 

por aqui. Dentre elas, o patrimônio consolidado, de 

forma evolutiva; a adesão de participantes, segmen-

tada por empresa; e os valores médios das contri-

buições aportadas ao plano e das aposentadorias e 

pensões pagas pela Fundação. Há, ainda, informações 

sobre os perfis de investimento e o empréstimo.

A

  Participantes ativos

  Autopatrocinados: ex-empregados, 

continuam no plano contribuindo

  Aposentados, pensionistas e 

benefício por invalidez

  Vinculados: ex-empregados 

aguardando aposentadoria pelo plano

  Ex-empregados, ainda não 

formalizaram opção de pagamento

  Ex-participantes: saldos não 

reclamados

  Afastados

  Cancelamento voluntário de inscrição

 Desligados recebendo resgate mensal
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69%
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79%

90%

88%

94%

87%

90%

84%

90%
42%

82%

94%

100%

RENTABILIDADE:

 1,48%

CONCESSÕES:

R$ 761.019

CONTRATOS:

2.306

CARTEIRA:

R$ 16.963.823

Contribuição da empresa

Contribuição de participante

Portabilidade (participante)

Benefícios

Resgate

Portabilidade (participante)

En
tr

ad
a

R$ 0 R$ 2 mi R$ 4 mi R$ 6 mi

Gestores: 

BNP Paribas, 

Bradesco, 

HSBC, Itaú 

Unibanco, 

Votorantim

*Benefício 

vitalício do 

plano VCNE 

(fechado)

Sa
íd

a

R$ 2.123.247

R$ 23.452

R$ 2.815.193

R$ 381.979

jun/2014
jun/2015

aposentadorias 

e pensões

R$ 3.242
R$ 3.480

jun/2014

jun/2015

ativos e 

autopatrocinados

R$ 210

R$ 223

R$ 5.101.093

R$ 3.045.103

Conservador: R$ 823.560.127

Moderado: R$ 329.380.706

Agressivo: R$ 64.088.477

Superagressivo: R$ 15.451.353

Parcela BD*: R$ 49.576.116

Conservador: 23.953

Moderado: 4.625

Agressivo: 1.163

Superagressivo: 301

Parcela BD*: 64

64,2%
79,6%

25,7%

15,4%
5,0%

3,9%
1,2%

1,0%
3,9%

0,2%

VC

VC N/NE

Fazenda São Miguel

VID

VPAR

Interávia

Funsejem

Fibria

Fibria MS

Portocel

VM CBA

VM

VMZ

Santa Cruz Geração de Energia

Votener

VE

VS

Sitrel

Adesão média total

22.072

796 596 333 2.665 2.456 679 489 20
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Superagressiva: 
cresce a expectativa 
O

Pesquisa identifica 
um patrimônio 

suficiente para a 
abertura da carteira 
aos interessados na 

nova modalidade

lançamento da modalidade superagressiva passou por uma nova etapa em abril. Nesse mês, a Funsejem promoveu uma pesquisa entre os participantes para saber se o total de interes-sados no novo perfil somaria um patrimônio mínimo para a abertura da carteira.
As respostas foram dadas pelo site, por meio de uma enquete colocada na área restrita, acessada com login e senha. Dentre os que responderam, a maioria afirmou ter interesse na modalidade, o que gerou quantia suficiente para o início do perfil.

A próxima fase, a do lançamento oficial, depende da aprovação do novo regulamento do Votorantim Prev, pela Previc – Superinten-dência Nacional de Previdência Complementar. A previsão para que isto aconteça é maio, mês em que a Funsejem já iniciaria o processo de formalização das opções dos participantes, de duas maneiras:
1) Formulário: disponível nos canais de DHO das empresas patrocinadoras e no site www.funsejem.org.br, no link Formulários, que fica logo na primeira página. Ele deve ser preenchido, assinado e enviado para a Fundação por fax (11 3224-7023), email (funsejem@funsejem.org.br), malote ou Correios (Praça Ramos de Azevedo, 254, 1º andar, São Paulo/SP – CEP 01037-912).

2) Área restrita do site: acessada 
com login e senha que 
o próprio participante 

cadastra (veja como na 

Superagressiva, será que devo?A modalidade superagressiva tem por objetivo superar, no longo prazo, 
o retorno obtido por outras modalidades. Para isso, investe uma parcela 
maior do patrimônio (de 30% a 50%) em aplicações de renda variável, 
ou seja, de alto risco, como ações em bolsa. Esta modalidade é reco-
mendada para participantes cientes de que seus recursos podem sofrer 
grandes oscilações no curto prazo, e de que a mudança de modalidade 
no momento errado pode causar perdas irrecuperáveis. O participante 
superagressivo, por ter foco no longo prazo, sabe esperar a recuperação 
do mercado sem se desesperar. Ele assume o risco e eventuais perdas em busca de seu objetivo.  Pense nisso, antes de optar por esta nova modalidade.
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página 8). Nesta página individual, há um link exclusivo para mudança de perfil. Basta clicar na opção desejada para que a escolha seja computada via sistema.

É preciso saber
 Ao escolher a modalidade superagressiva, ao menos, 30% dos seus recursos e, no máximo, 50% serão obrigatoriamente alocados em aplicações de renda variável, ou seja, arriscadas, como ações em bolsa. Isso significa que mesmo em momentos de crise, propícios a rendimentos negativos, 30% de seu saldo continuará no segmento de risco.

 Pelo regulamento do plano, é possível pedir mudança de perfil a qualquer momento. Ao fazê-lo, porém, lembre-se de que o proce-dimento de alteração leva ao todo 60 dias. Se você, por exemplo, vier a solicitar uma alteração em julho, a Funsejem aplicará seus recursos na nova modalidade escolhida, em agosto, e o rendimento no novo perfil você terá em setembro. Fique atento, pois este prazo impossibilita a fuga de possíveis resultados negativos da superagressiva.
 A escolha pela modalidade superagressiva é livre (exceto para aposentados e pensio-nistas), mas deve ser muito bem analisada pelos que estão prestes a sacar os recursos, em forma de aposentadoria ou resgate. Isso porque o alto grau de risco da modalidade pode provocar perdas no curto prazo, mais difíceis de recuperar quando não se tem muito tempo pela frente.

Rentabilidade
Por ser nova, a possibilidade de ga-nhos da superagressiva desperta curiosidade. Sabe-se que o alto risco provoca sustos e quedas pontuais. No longo prazo, porém, modalidades arrojadas como esta buscam rendimentos maiores que os apresentados por aplicações de renda fixa, de baixo ris-co, embora não haja como afirmar ou garantir.

 Se, por um lado, determinar a rentabili-dade de qualquer perfil é impossível, por outro, pode-se definir uma 

Conservadora Moderada Agressiva SuperagressivaCDI + 0,75%  
ao ano

É a média de  
resultados obtidos 
na conservadora  

e agressiva

75% do IMA 
Geral 

+ 25%  
do IBrX

60% do IMA 
Geral 

+ 40% 
do IBrX

E o que significa ter CDI, IMA Geral e IBrX como metas? Para essa resposta é preciso, pri-meiramente, entender que todos eles são índices. Agora, veja as definições abaixo.
 CDI: este índice reflete a taxa básica de juros da economia, Selic, definida mensalmente pelo Copom (Comitê de Política Monetá-ria). Por ser um benchmark (meta) de baixo risco, não apresenta fortes oscilações. Em 2009, ele acumulou 9,88%.

 IMA Geral: é um índice calculado pela Anbi-ma (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais), que reflete os juros pagos por títulos públicos federais, considerados de baixo risco. Em 2009, ele acumulou 12,90%.
 IBrX: é um índice BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, ou seja, um índice de risco. Logo, é comum apresentar fortes oscilações. Em 2009, ele acumulou 72,83%, mas em 2008, por exemplo, ano da crise financeira mundial, ele registrou perdas de -41,77%.

Próximos passos
Como o início da carteira depende da aprovação do novo regulamento, acompanhe os canais de comunicação da Funsejem. Assim que a modalidade superagressiva entrar em operação, você será informado pelo site, murais Psiu, emails e o jornal Futuro, e poderá efetuar sua escolha. Aguarde!

meta de rendimento, que funciona como uma referência para o banco gestor que irá aplicar os recursos. Atualmente, as metas de rendimento das modalidades vigentes e da nova modalidade superagressiva são as seguintes:

Ao escolher a 
modalidade 

superagressiva, 
ao menos, 30% 
dos seus recursos 
e, no máximo, 

50% serão 
obrigatoriamente 

alocados em 
aplicações de 

renda variável, 
ou seja, 

arriscadas, como 
ações em bolsa

CAPA

o final de agosto, começamos a divul-gar um conjunto de alterações para os regulamentos dos planos de aposentadoria Votorantim Prev e VCNE, com destaque para a principal mudança: a nova forma de cobertura das despesas administrativas. Mas há também outras modificações a serem implantadas assim que a Previc, órgão governamental competente, aprovar o conteúdo completo que estamos pro-pondo. A expectativa é de que isso ocorra entre o final deste ano e início de 2018, considerando o histórico de processos de alteração. De qualquer forma, você poderá acompa-nhar tudo isso em nossos canais de comunicação e nos de sua empresa.

Mudanças em seu plano de aposentadoria

N O QUE MUDA PARA OS DOIS PLANOS Algumas melhorias são comuns ao Voto-rantim Prev e ao VCNE, plano fechado e admi-nistrado somente aos atuais 220 participantes e aposentados. As principais alterações para ambos os regulamentos são estas:

 î O aposentado, pensionista ou participante em situação de moléstia grave poderá rece-ber seu saldo total se desejar ou parte dele.
 î O novo regulamento esclarece que o partici-pante que for portar seu saldo a outro plano terá sua reserva corrigida pela rentabilidade dos investimentos até a data da transferên-cia dos recursos.

 î Outro esclarecimento importante é o de que tanto o resgate quanto a portabilidade têm prazo de prescrição de cinco anos para os participantes desligados. Então fique aten-to, ao sair da empresa, contate a Funsejem e tome uma decisão sobre seu patrimônio.
 î A prestação de informações à Funsejem como recadastramento de aposentados poderá ser feita por meio eletrônico e não apenas por carta, reduzindo tempo e uso de papel.

SAIBA QUAIS SÃO AS ALTERAÇÕES A SEREM APLICADAS AOS REGULAMENTOS DOS PLANOS 
VOTORANTIM PREV E VCNE
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O QUE MUDA PARA O VOTORANTIM PREV Agora, confira o que muda apenas para o plano Vo-torantim Prev:

 î Nas situações em que um participante falece tendo direito ao benefício de invalidez pelo plano ou já rece-bendo este benefício, haverá pagamento de pensão por morte a seu beneficiário.
 î A aposentadoria, pensão ou benefício de invalidez mensal que o plano concede por meio da aplicação de um porcentual sobre o saldo do participante terá limite de duas casas decimais.

 î Ainda sobre estes benefícios acima, o regulamento es-clarece que a renda mensal do participante não poderá ser inferior a uma Unidade de Referência Funsejem (R$ 450,29 em 2017). Quando isso acontecer, o benefício deverá ser recalculado ou quitado.
 î O novo regulamento também deixa claro que o 13º pago aos assistidos e aos que recebem renda men-sal de invalidez terá o mesmo valor do benefício de dezembro, quando ainda houver saldo suficiente para tanto. Do contrário, o 13º será equivalente à reserva que restou.

O QUE MUDA PARA O VCNE  
O VCNE é o plano que mais terá modificações, pois não passava por um processo de alteração há um bom tempo. Veja os principais destaques: 

 î O participante que se desligar da empresa já preen-chendo os requisitos da aposentadoria normal (60 anos de idade e 10 de vinculação ao plano) poderá resgatar 100% do saldo.
 î Outra mudança para o participante elegível à aposen-tadoria normal é a possibilidade de ele efetuar uma contribuição adicional ao plano ao se desligar.

 î O participante ativo poderá realizar contribuição adi-cional sobre o 13º salário, programa de participação nos resultados e remuneração variável.
 î O participante vinculado também poderá depositar recursos, por meio da portabilidade de um saldo previdenciário que tenha em outro plano ou de um aporte qualquer, até a data de requerer o benefício de renda mensal.

 î O novo regulamento também definirá um valor mínimo para o resgate parcelado. Ele será de uma Unidade de Referência Votorantim - URV (R$ 517,71, até setembro de 2017).POR DENTRO DO CUSTEIO

Perdeu nossa divulgação inicial sobre a nova forma de cobertura das despesas administrativas? 

Então confira o que de mais importante você precisa saber. î Você não vai ter desconto algum no seu holerite ou em suas contribuições. O valor que você e sua em-presa investem mensalmente continuará entrando de forma integral no plano.

 î A despesa administrativa vai ser paga com parte da rentabilidade que a Funsejem consegue com as aplicações financeiras.

 î O patrimônio da Funsejem já supera R$ 1,72 bilhão, montante muito superior à despesa administrativa. Se fôssemos aplicar a nova forma de cobertura hoje, o va-lor retirado da rentabilidade seria de 0,035% por mês. 

Para entender melhor, confira as simulações adiante.
 î A mudança no custeio fará com que o plano cami-nhe por conta própria, sem depender só do patro-cínio administrativo das empresas. Isso fortalece o plano, torna-o independente. 

 î A cobertura das despesas por meio da rentabilidade não será aplicada aos atuais aposentados, nem aos participantes que já preenchem os requisitos da aposentadoria normal (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).
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capa4

Funsejem reforçada: 

Funsejem entrou 2012 

em ação. atender, re-

solver, ouvir, cumprir, 

estreitar laços de comunicação 

e, por fim, disseminar a cultura 

previdenciária de modo abran-

gente no grupo votorantim. para 

alcançar esses objetivos é im-

prescindível crescer, para tanto, 

anunciamos a criação de uma 

nova área, a de relacionamento.

a novidade vem ao encontro 

de corresponder às necessidades 

a

A nova área vem para aproximar a Fundação 

de seus participantes e patrocinadoras

apontadas na última pesquisa de 

satisfação, sobre a importância 

de aperfeiçoar o atendimento ao 

participante, ponto de extrema 

importância para intensificar 

as relações entre a Fundação e 

você, participante.

para garantir o sucesso desse 

grande passo, desde o ano passa-

do a Funsejem vem investindo no 

desenvolvimento de uma central 

de relacionamento, ação que 

proporciona melhor atendimento 

e vínculo, questões essenciais 

para reforçar a confiança que o 

participante precisa ter, afinal o 

atendimento é a base para as in-

formações e esclarecimentos so-

bre sua poupança previdenciária.

a área de relacionamento ofe-

rece atendimento personalizado 

e diferenciado ao participante, 

além de fomentar a importância 

de se planejar e poupar para 

alcançar uma aposentadoria 

tranquila. a estrutura do depar-

tamento é composta por duas 

assistentes de relacionamento 

e uma consultora de comunica-

ção, que são responsáveis pelo 

atendimento telefônico, email e 

atividades operacionais. através 

destes canais, as profissionais 

auxiliam os participantes sobre 

informações e possíveis dúvidas 

dos planos de aposentadoria.

o pontapé inicial para a cria-

ção da central veio com o projeto 

de divulgação da Funsejem nas 

unidades, no final de 2010. o 

objetivo de levar a importância 

da previdência complementar 

e fortalecer a comunicação nas 

patrocinadoras cresceu em 2011, 

e esse progresso foi possível 

devido ao apoio da diretoria e do 

conselho deliberativo da Funse-

jem, e à parceria com as áreas de 

dho e comunicação de todas as 

unidades de negócio. durante o 

área de Relacionamento

da esquerda para a direita: as assistentes andreia 
reis e elaine saab e a consultora de comunicação 
Kátia goes, da área de relacionamento

Área de relacionamento

Contatos

Telefone: (11) 3224-7300 

(de segunda à sexta-feira, 

das 08h00 às 17h30 - aceita 

chamadas a cobrar)

Email:
funsejem@funsejem.org.br 

Fale conosco do site:

www.funsejem.com.br 

5

período de implantação da área, 

a Funsejem criou ferramentas 

e canais de comunicação es-

pecíficos, fez apresentação do 

projeto aos diretores e gerentes 

das unidades e treinamento dos 

profissionais locais.

além do atendimento, a área 

relacionamento cultiva a aproxi-

mação através da presença nas 

unidades das patrocinadoras. o 

trabalho de divulgação e forta-

lecimento da educação previden-

ciária é efetuado de acordo com 

o público, da seguinte maneira:

partIcIpantes e 

funcIonÁrIos:

palestras e esclarecimentos 

sobre o plano votorantim prev 

através de visitas agendadas nas 

unidades, com intuito de cons-

cientizar sobre a importância 

de planejar e poupar, além de 

incentivar a adesão de funcioná-

rios não participantes ao plano 

de aposentadoria.

profIssIonaIs de dho:

treinamento e reciclagem 

sobre o plano votorantim prev 

e procedimentos operacionais, 

envio do Funsejem informa 

dho, portal dho e e-learning 

(em breve os dho’s serão con-

tatados pela Funsejem para 

realizar o curso).

resultados da Área

de atendImento  

(janeiro/12)

Fale Conosco: 295

atendimento telefônico  

e email: 1.397

novos funcIonÁrIos

Por falar em crescimento, 

além da área de Relaciona-

mento, a equipe administrativa 

também tem novidades. No ano 

passado foram contratados 4 

funcionários para desempenhar 

funções nas áreas de Segurida-

de e Tecnologia da Informação. 

São eles: Jaqueline Sarcinelli 

Vervloet Zipinotti, coordenado-

ra de previdência privada, (que 

exercia a função na Arus, Fun-

dação Aracruz de Seguridade 

Social), Janile Maria Alves dos 

Santos, auxiliar administrati-

vo, Rogério Rinaldi Martins, 

analista de previdência priva-

da, da área de Seguridade; e 

Marcos Antonio Bernardo da 

Silva, analista de sistemas, 

da área de Tecnologia da In-

formação. Sejam bem-vindos!

Relacionamento

palestra do plano votorantim prev aos funcionários

da esquerda para 

a direita: rogério 

martins, jaqueline 

Zipinotti, marcos 

silva e janile santos

resultados 2011

Visitas realizadas: 39

adesões confirmadas: 

700 (após as palestras) 

2012:  
visitas iniciadas na Fibria,  

e terão continuidade  

durante o ano. 

GLossárIo

Bolsa de valores: Instituição na qual se nego-

ciam ações, títulos e valores mobiliários.

Câmbio: Operação de venda, troca ou com-

pra de valores em moeda de outro país.

Carteira de aplicações: É o conjunto de 

investimentos que o investidor detém.
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e como começarPoupança: por que

anote seus gastos: mensais (luz, água, gás, aluguel, condo-

mínio, iptu, prestações, supermercado, seguro do carro), 

semanais (padaria, açougue, feira, cinema, restaurante, par-

que), diários (transporte, cafezinho, lanchonete da escola), 

e sazonais (ipva, licenciamento, matrícula).

Faça a conta entre o que recebe e gasta. se há sobra, ótimo, 

você já pode direcionar esses recursos para os motivos lis-

tados no item por que poupar, ou qualquer outro que tenha. 

se a conta fecha em cima ou estoura, a saída é apertar o 

cinto, no passo 3.

reduza os gastos. troque vez ou outra o lanche da escola 

por um feito em casa; se não estiver muito frio, utilize o 

chuveiro na temperatura verão (o módulo inverno aumenta 

em 30% o consumo de energia), quando puder, vá às sessões 

vespertinas de cinema, que são mais baratas; não entre no 

supermercado sem lista de compras e ao fazê-la, reduza os 

itens que não são básicos.

refaça a conta entre o que recebe e gasta. se já houver sobra, 

parabéns, comece a poupar. se não houver, volte ao passo 3 

e procure por outras economias que ainda pode fazer. 

  eM baixa   eM aLta

somente em são paulo (sp), o en-

dividamento das famílias alcançou 

52% em julho, a maior proporção 

do ano e dos últimos 12 meses.

em agosto, um projeto de educação fi-

nanceira começou a ser implantado na 

rede pública de ensino médio, que deve 

atingir 900 escolas, em 6 estados.

fonte: eletropaulo, fecomércio, ministério da previdência social,  

superintendência nacional de previdência complementar - previc.

eu salário não rende. não sei 

aonde foi meu dinheiro. não me 

sobra nada, não dá para poupar. 

se já usou uma das expressões acima, você 

está entre os que não têm controle sobre 

os gastos. consequentemente, não poupa 

regularmente e estoura o orçamento até 

para gastos simples...

por que poupar

 aposentadoria: para não depender só do 

benefício da previdência social.

 emergência: para ter renda em caso de 

desemprego, para consertos na casa, no 

carro.
 Patrimônio: para a conquista da casa 

própria.
 Lazer, sonho: para aquela viagem de 

férias, aquela festa de casamento.

 educação: para a escola dos filhos, cur-

sos de especialização para você.

 ...

como começar

a lógica de quem economiza não é espe-

rar sobrar para guardar, mas fazer sobrar. e 

isto é possível, independentemente da renda 

que se tem, pois o que possibilita a poupança 

é o controle do que se recebe e gasta, aliado 

a um planejamento de redução de custos.

m
Passo 1

Passo 2

Passo 3

Passo 4

Educação Financeira e Previdenciária

POR DENTRO DO PLANO

Funsejem digital
Funsejem está cada vez mais inserida no mundo digital. Atualmente, está conectada 

por vários meios de comunicação para levar até você, de maneira diversificada e cons-

tante, informações sobre seu plano de aposentadoria. Veja abaixo tudo que desenvolvemos 

para mantê-lo integrado com sua previdência e facilitar seu contato conosco.

AConfira seu plano 
por SMS, aplicativo 
corporativo e 
jornal on-line

Tenha-nos sempre às mãos. Aproveite essas 

facilidades! Mas lembre-se, aos que preferem o meio 

tradicional ele segue normalmente. O jornal Futuro 

impresso continua disponível nas áreas de DHO e 

Gente. Retire já o seu!  

SMS
A comunicação por mensagens instantâneas 

aborda temas como rentabilidade dos perfis, atua-

lização de saldo, declaração de imposto de renda, 

entre outros. Foi implantada, inicialmente, aos 

aposentados, autopatrocinados e vinculados, em 

agosto de 2016.

Em maio deste ano, aos participantes ativos, 

foi lançada no site da Fundação uma pesquisa de 

interesse ao recebimento do SMS, com o objetivo de 

captar os principais assuntos que desejam receber, 

bem como obter o número de celular para 

o envio das mensagens. 

Já respondeu à pesquisa? Se ainda 

não, basta acessar a área restrita do site. 

FUTURO ON-LINE 

No ar desde 2015, o Futuro on-line 

pode ser acessado através do ende-

reço www.futurofunsejem.org.br, 

além de ser enviado a você, via e-mail 

marketing, a cada edição. Esta versão 

do boletim bimestral da Fundação foi 

desenvolvida para acompanhar as 

novas tecnologias e mídias, e está em 

formato responsivo, ou seja, adequado 

a tablets e celulares, o que possibilita 

ao participante acessar o conteúdo do 

jornal de qualquer lugar e equipamento.

APPCENTER

Está cada vez mais comum a variedade de aplicativos 

para diferentes áreas e funcionalidades. Por isso, a Fun-

sejem não podia ficar de fora. O AppCenter corporativo 

reúne os principais aplicativos da Votorantim, nele o 

participante da Fundação pode consultar seu extrato de 

conta, saldo atualizado dos rendimentos, fazer simulação 

de aposentadoria, bem como prever 

quanto acumular. Este aplicativo 

possui uma plataforma simples 

de manusear, com gráficos e 

demais funções.

Contate a área de TI de 

sua empresa, baixe o app e 

faça parte do grupo de usuários.

ELEIÇÕES

O processo eleitoral 2017 

será realizado via site da 

Funsejem. Desde a obtenção 

do formulário de inscrição 

pelo candidato, envio de do-

cumentos à candidatura, 

votação, até a divulgação 

dos resultados. Acesse o site 

da Funsejem, saiba mais e 

participe! 

bem como obter o número de celular para 

o envio das mensagens. 

não, basta acessar a área restrita do site. 

de aposentadoria, bem como prever 

quanto acumular. Este aplicativo 

possui uma plataforma simples 

de manusear, com gráficos e 

faça parte do grupo de usuários.
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Relembre a história do jornal Futu ro e as conquistas da Funsejem 

2010

2012

2015

2017 As informações da Funsejem são lançadas no 
aplicativo App Center Corporativo. Nesse mesmo 
ano, o site da Fundação passa a ser responsivo, 
facilitando a leitura em dispositivos móveis. 

As mudanças no regulamento dos planos 
Votorantim Prev e VCNE foram divulgadas em ma-
téria no jornal Futuro, além do envio de um encarte 
especial aos participantes, ajudando na transpa-
rência e no esclarecimento das informações. 

Superagressivo 
no plano 

Votorantim Prev

Funsejem em 
Números ganha 

página exclusiva

A inovação  
do Futuro

Central de Relacionamento 
da Funsejem

A chegada do perfil de investimento supe-
ragressivo ao plano Votorantim Prev é um 
exemplo de como a Funsejem trabalha atenta 
às necessidades dos participantes. 

Na edição de julho/agosto, começa a cir-
cular as dicas da seção Educação Financeira 
e Previdenciária. 

Criada a Central de Relacionamento da Funsejem, que tem à disposição 
uma equipe treinada para prestar atendimento aos participantes ativos, 
autopatrocinados, aposentados e pensionistas.

Acompanhando às tendências digitais, uma série de vídeos foi lança-
da no mesmo ano para explicar de forma rápida e simples as principais 
informações sobre o plano Votorantim Prev. Eles foram divulgados no 
jornal e continuam disponíveis no site, na seção Educação Financeira. 

A seção Funsejem em Números ganha página exclusiva e passa a 
divulgar uma série de dados, como patrimônio consolidado de for-
ma evolutiva, adesão de participantes segmentada por empresa, 
valores médios das contribuições, entre outros. No mesmo ano, é 
enviada a primeira edição do jornal Futuro on-line! 

“Sempre foi um desejo poder me preparar para aposentaria, por isso 
faço parte da Funsejem desde o início, em 1994. O jornal Futuro é 

um exemplo da gestão transparente praticada pela Fundação. Com 
a seção Funsejem em Números, conseguimos acompanhar de forma 
didática a evolução do patrimônio, o que garante mais tranquilidade 

para aposentadoria”, Vicente de Paula Silveira, 58 anos, participante 
ativo, trabalha há 35 anos na ArcelorMittal, Fazenda Bom Sucesso, MG.
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RELATÓRIO ANUAL

o final de abril, a Funsejem divulgou o Relatório Anual 2017 
que contém dados sobre patrimô nio líquido, destaques do 

exercício, parecer sobre a saúde financeira (atuarial) dos planos, 
ações de comunicação e relacionamento com o participante, dentre 
outras informa ções. O documento que está disponível para leitura 
no site da Fundação, é um importante instrumento para acompa-
nhar as realizações da Funsejem em prol dos participantes. Mais do 
que isso, o documento permite analisar o trabalho realizado para 

alcançar o crescimento de 12% do patrimônio aplicado, atingindo 
o valor de R$1,791 bilhão. 

Você também pode conferir que o plano Votorantim Prev con-
tinuou a registrar crescimento expressivo, fechando o ano com 
20.761 participantes e um patrimônio de R$ 1,707 bilhão. Já o VCNE, 
que apresenta 38% da população recebendo aposentadoria e pen-
são ou aguardando a elegibilidade ao benefício, se manteve estável. 
Ao todo, são 217 participantes e um patrimônio de R$ 70,3 milhões.

N

Realizar sonhos é possível

VCNE 
•  135 participantes ativos
•  82 participantes assistidos
•  38% da população recebe aposen-

tadoria e pensão ou aguarda elegi-
bilidade ao benefício

PERFIS DE INVESTIMENTO
O ano de 2017 manteve a preferência dos parti cipantes pelo perfil conser-

vador, principalmente por sua característica de menor risco. A rentabilidade 
líquida foi de 10,57%, mas o ganho real foi de 7,62%, por conta da inflação 
medida pelo IPCA, que acumulou 2,95%. O Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo avalia o custo de vida das famílias com renda de 1 a 40 salários 
mínimos e influencia diretamente os resultados dos investimentos. Quanto 
aos demais perfis do plano, proporcionaram retorno maior, de até 14,99%, 
por conta das aplicações de alto risco que têm e que foram bem em 2017.

VOTORANTIM PREV 
•  20.070 participantes ativos
•  691 participantes aposentados
•  97% da população em fase de for-

mação da poupança previdenciária

PATRIMÔNIO FUNSEJEM (valores em R$ mil) 2016 2017

Patrimônio Aplicado – para o pagamento  
das aposentadorias, pensão etc. R$ 1.601.808 R$ 1.790.554

Patrimônio Líquido – disponível para honrar compromissos 1.596.661 R$ 1.777.522

Votorantim Prev R$ 1.527.099 R$ 1.719.965

VCNE R$ 70.767 R$ 70.608

PARTICIPANTES POR PERFIL 2017 (DEZ)

PARTICIPANTES POR PERFIL 2016 (DEZ)

  Conservador   Moderado   Agressivo   Superagressivo  Inflação IPCA

Ganho real = rentabilidade - inflação
DESEMPENHO PERFIS DE INVESTIMENTO 2016

rentabilidade 
15,94%

ganho real
9,65%

6,29%

rentabilidade
14,53% 

ganho real
8,24%

6,29%

rentabilidade 
16,49%

ganho real
10,20%

6,29%

18%

15%

12%

9%

6%

3%

0%

rentabilidade
16,12% 

ganho real
9,83%

6,29%

  Conservador   Moderado 
  Agressivo     Superagressivo

Ganho real = rentabilidade - inflação

rentabilidade 
12,17%

ganho real
9,22%

2,95%

rentabilidade
10,57% 

ganho real
7,62%

2,95%

rentabilidade 
13,99%

ganho real
11,04%

2,95%

rentabilidade
14,99% 

ganho real
12,04%

2,95%

18%

15%

12%

9%

6%

3%

0%

DESEMPENHO PERFIS DE INVESTIMENTO 2017

15%

75%

18%

80%

5%

4%

2%

1%
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MAIS PRÓXIMO 
O relacionamento com os par-

ticipantes ganhou mais agilidade 
em 2017. A comunicação por 
mensagens instantâneas (SMS), 
lançada em 2016 apenas para 
aposentados, pensionistas, au-
topatrocinados e vinculados, foi 
ampliada para os participantes 
ativos. Orientação sobre a contri-
buição adicional, rentabilidade do 
mês, atualização do saldo e dicas 
de como preparar a declaração do 
imposto de renda estão entre os 
assuntos enviados. A inscrição para 
o recebimento do SMS foi aberta 
por meio de pesquisa de interesse 

no site da Fundação.  
Resultado: o número 
de cadastrados sal-
tou de 588 em 2016 
para 5.427 em 2017. 
Ao todo, foram 86,6 
mil SMS disparados, 
contra 4,8 mil do 
ano anterior.

O jornal Futuro 
também continua sendo um impor-
tante canal de comunicação, educa-
ção financeira e previdenciária. No 
último ano, foram impressos 9,4 mil 
exemplares por edição, enquanto a 
versão on-line registou uma média de 

CONECTADOS
Em 2017, um site foi desenvolvido para as Eleições da 

Funsejem. A ferramenta foi utilizada desde a inscrição dos 
candidatos até a votação. Ao todo, 1.200 participantes 
votaram para escolher a composição do Corpo Social. O pro-
cesso eleitoral é aberto aos participantes das empresas 
patrocinadoras que atendam aos requisitos de candidatura 
aos Conselhos. Os funcionários da Votorantim S/A e Fibria 
registraram o maior número de participações. 

2,2 mil acessos. O site da Funsejem 
também foi atualizado constante-
mente, sempre com o objetivo de 
esclarecer dúvidas, compartilhar 
novidades sobre os planos, cam-
panhas e muito mais. 

COMPROMISSO
O comprometimento com a educação finan-

ceira e previdenciária também esteve entre as 
prioridades do último ano: 818 empregados es-
tiverem presentes em palestras, que ampliaram 
os conhecimentos sobre os planos de benefícios. 
Como resultado, 31% dos participantes aumen-
taram o valor da contribuição mensal, garantindo 
uma melhor reserva financeira para o futuro. Além 
disso, os dirigentes dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal participaram de treinamentos para manter 
as certificações atualizadas e proporcionar uma 
ótima estrutura de governança aos participantes.

DESTAQUES
Votorantim S/A 
8 candidatos 
53% dos participantes votaram

Fibria
2 candidatos
33% dos votos totais

Tudo isso é apenas um breve resumo do trabalho rea-
lizado pela Funsejem para permitir a realização de seus 
sonhos no futuro. O empenho da Fundação continua em 
2018 e esperamos ter ainda mais boas notícias para contar!

Para ter acesso ao Relatório Consolidado e aos resu-
mos por plano, Votorantim Prev e VCNE, acesse o site  
da entidade. 
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SAÚDE

TRATAMENTOS POSSÍVEIS
   Excluir ou diminuir sensivelmente o consumo de leite, seus derivados (queijos, iogurte, manteiga), e produtos 

com esses ingredientes como bolos, biscoitos, pudins etc.
   Como medicamento, pode-se também tomar um suplemento de lactase (em comprimido ou diluível) antes de 

consumir um produto com lactose (ou traço de lactose), ou juntá-lo aos ingredientes 
na preparação de alimentos. O suplemento é recomendável especialmente para 
situações de vida social, como festas.

RECOMENDAÇÕES
O leite e seus derivados são ricos em cálcio. Ao cortá-los ou diminuí-los da dieta, os 
intolerantes à lactose devem reforçar o consumo de outros alimentos fortes em cálcio 
para manter a saúde dos ossos, algumas opções são: brócolis, couve, espinafre e feijão.

Pode-se também substituir o leite de origem animal (de vaca, búfala, cabra ou ove-
lha) por leite de origem vegetal (soja, arroz, aveia, amêndoas), ou por leite e derivados 
processados sem lactose. 

mbora a definição médica possa as-
sustar muita gente, a intolerância à 

lactose não é um problema grave de saúde, 
mas um distúrbio digestivo que pode ser 
controlado com uma dieta descomplicada. 

Para o dr. Eduardo Antônio André, membro da 

Intolerância à lactose: 
E

O QUE É
A incapacidade parcial ou total de digerir o açúcar 
existente no leite e seus derivados, chamado lactose.

POR QUE ISSO ACONTECE
O organismo não produz, ou produz de forma insufi-
ciente a lactase - enzima digestiva responsável por 
“quebrar” e decompor o açúcar do leite.

Pode ser congênita (o bebê nasce com ela), ocor-
rer por diminuição progressiva da lactase a partir de 
determinado momento da vida ou adquirida após 
doenças intestinais, como diarreias. Neste último 
caso, pode ser revertida.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS
Cólicas, gases, distensão abdominal e diarreia, que 
podem ocorrer de 30 minutos a duas horas após o 
consumo de lactose.

como lidar?
Federação Brasileira de Gastroenterologia, “é importante 
identificar o que causa desconforto e a quantidade de 
lactose que a pessoa tolera consumir”, uma vez que a 
maior parte dos intolerantes pode ingerir baixas doses 
de lácteos. 

Confira os principais aspectos da intolerância à lactose.

COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO

Além da avaliação médica, existem três exames 

diagnósticos:

   Teste de tolerância à lactose: medem-se os 

níveis de glicose em amostras de sangue coletadas 

a intervalos regulares, em jejum e após a ingestão 

de lactose, a glicose permanece inalterada em caso 

de intolerância.

   Teste de hidrogênio na respiração: após a 

ingestão de lactose mede-se a concentração de 

hidrogênio da respiração exalada numa máscara, 

o aumento da concentração de hidrogênio indica 

intolerância.

   Exame de fezes: por ser de fácil aplicação e não 

ser invasivo, é indicado para bebês e crianças pe-

quenas, medindo-se os níveis de acidez nas fezes.
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POUPE   
Economizar hoje para desfru-
tar amanhã. Esse é objetivo da 
Funsejem, te ajudar a poupar 
para desfrutar na aposentadoria. 
Como? Aumente seu porcentual de 
contribuição básica, e quando pos-
sível faça contribuições adicionais, 
além de poupar você economiza 
no imposto de renda do ano.

As adicionais podem ser feitas 
via desconto em folha de paga-
mento ou depósito em conta da 
Fundação. Na primeira opção, 
basta procurar a área de DHO ou 
Gente de sua empresa. No caso de 
depósito, entre em contato com 
a Funsejem: tel. (11) 3386-6500, 
email: funsejem@funsejem.org.br 
ou fale conosco do site.

É

TRAÇAR METAS
Objetivos, sejam eles a curto ou longo prazo, sempre são 
uma boa forma de fazer você adquirir disciplina em relação 
às finanças. Pode ser uma viagem, um curso, um carro ou 
uma casa.

REVER SERVIÇOS 
É importante avaliar constantemente a importância de todos 
os serviços que você paga mensalmente: pacote de internet, 
telefone, TV a cabo, entre outros. Pense se não vale a pena 
reduzir para uma opção mais barata ou até mesmo cortar o 
que não é essencial para sua família. 

PESQUISAR E COMPARAR
Encontrar algo que você se interessou muito em comprar pode 
ser bom, mas encontrar por um preço mais baixo é ainda me-
lhor. Utilize comparadores de preço online ou o velho método 
de andar pelo shopping. Gastar mais tempo na pesquisa pode 
te ajudar a economizar na hora da compra. 

LISTAR NECESSIDADES
Para evitar cair na tentação, sempre liste o que você precisa 
comprar no shopping ou mercado. Dessa forma, você não es-
quece de nada e não gasta mais na hora de encher o carrinho.

FOCO 
Simples ações como essas podem 
fazer uma grande diferença em sua 
conta bancária! Por isso, mantenha 
as despesas sempre organizadas, 
em breve você vai perceber resul-
tados positivos. 

comum gastarmos um pouco de dinheiro todos os dias com 
coisas que não precisamos realmente e que são apenas 

para “matar a vontade”. Entretanto, cortando parte desses gastos 
pequenos, mas constantes, é possível economizar bastante ao 
final do mês. Por exemplo, que tal deixar de comprar uma roupa ou 
um sapato apenas porque estão em promoção? E repensar aquela 
sobremesa e café diário? São ações do dia a dia as quais não nos 
damos conta de como gastamos nosso dinheiro sem perceber.

Abaixo listamos alguns hábitos simples que vão ajudar você 
a organizar as finanças, poupar e manter as contas sempre com 
saldo positivo. 

=

GRANDES ECONOMIAS
Pequenos gastos



POR DENTRO DO PLANO

s novos regulamentos dos planos VCNE 
e Votorantim Prev foram aprovados 

nos meses de fevereiro e março, respecti-
vamente, pela Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar - Previc. 

A principal mudança é a nova forma de 
cobertura das despesas administrativas, 

Regulamentos aprovados
O supridas por contribuições da Votorantim 

desde a implantação do plano e, que a partir 
de julho passam a ser deduzidas da rentabi-
lidade dos investimentos.  

Além dessa alteração, os planos de bene-
fícios passaram por mais ajustes e melhorias. 
Relembre os principais a seguir. 

 î Nas situações em que um participante falece tendo 
direito ao benefício de invalidez pelo plano ou já 
recebendo este benefício, haverá pagamento de 
pensão por morte a seu beneficiário.

 î A aposentadoria, pensão ou benefício de invalidez 
mensal que o plano concede por meio da aplicação 
de um porcentual sobre o saldo do participante terá 
limite de duas casas decimais.

 î O aposentado, pensionista ou participante em situação 
de moléstia grave poderá receber seu saldo total se 
desejar ou parte dele.

 î Outro esclarecimento é o de que tanto o resgate quan-
to a portabilidade têm prazo de prescrição de cinco 
anos para os participantes desligados. 

 î O participante que se desligar da empresa já preen-
chendo os requisitos da aposentadoria normal (60 
anos de idade e 10 de vinculação ao plano) poderá 
resgatar 100% do saldo. 

 î O participante elegível à aposentadoria normal 
terá a possibilidade de efetuar uma contribuição 
adicional ao plano ao se desligar.

 î O participante ativo poderá realizar contribuição 

 î Ainda sobre os benefícios, o regulamento esclare-
ce que a renda mensal do participante não poderá 
ser inferior a uma Unidade de Referência Funsejem 
(R$ 463,56 em 2018). Quando isso acontecer, o be-
nefício deverá ser recalculado ou quitado.

 î Clareza que o 13º salário pago aos assistidos e aos 
que recebem renda mensal de invalidez terá o mes-
mo valor do benefício de dezembro, quando ainda 
houver saldo suficiente para tanto. Do contrário, o 
13º salário será equivalente à reserva que restou.

Para conferir a 
íntegra dos novos 
regulamentos, acesse 
www.funsejem.org.br

MUDANÇAS EXCLUSIVAS AO

MUDANÇAS COMUNS AOS DOIS PLANOS

MUDANÇAS EXCLUSIVAS AO

adicional sobre o 13º salário, programa de participa-
ção nos resultados e remuneração variável.

 î O participante vinculado poderá depositar recursos, 
por meio da portabilidade de um saldo previdenciário 
que tenha em outro plano ou de um aporte qualquer, 
até a data de requerer o benefício de renda mensal.

 î Definição de um valor mínimo para o resgate parce-
lado. Ele será de uma Unidade de Referência Voto-
rantim - URV (R$ 510,14, até setembro de 2018). 

 î O novo regulamento esclarece que o participante que 
for portar seu saldo a outro plano terá sua reserva 
corrigida pela rentabilidade dos investimentos até a 
data da transferência dos recursos.

 î A prestação de informações à Funsejem como recadas-
tramento de aposentados poderá ser feita por meio 
eletrônico e não apenas por carta, reduzindo tempo e 
uso de papel.
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