
o mês de outubro, os participantes do plano de 

benefícios VCNE (Votorantim Cimentos Nordeste) 

fechado para novas adesões, receberam em sua residência 

uma mala direta com informações sobre o risco financeiro 

de cada modalidade de investimento e um formulário de 

opção. A finalidade do boletim foi proporcionar mais uma 

oportunidade de reflexão sobre os riscos dos perfis vigentes, 

principalmente o moderado. Foi para ele que foram alo-

cados os participantes que nunca se 

manifestaram sobre a modalidade 

desejada. Se este é o seu caso, reflita 

sobre o perfil em que está, conhe-

ça seus riscos e opte de forma 

consciente. Ao final, envie o for-

mulário à Fundação para que 

sua escolha seja efetivada.

s participante já podem atua-

lizar seu endereço pelo site da 

Funsejem, em sua página indivi-

dual, acessada com login e senha. 

Antes, a atualização era feita pelo 

DHO da empresa.

Se preferir, o participante 

ainda pode alterar seu cadastro 

nos demais canais de comunicação da Fundação, 

via telefone 11 3224-7300 (aceita chamadas a cobrar), no Fale 

Conosco do site ou no endereço funsejem@funsejem.org.br. 

Os participantes assistidos, autopatrocinados e diferidos já 

desfrutam da novidade desde julho. 

Aproveite! Escolha o modo mais prático e não deixe de 

manter seu endereço sempre em dia na Funsejem.
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Ligue para a Funsejem e esclareça suas dúvidas: (11) 3224-7300, 

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

Por dentro da Funsejem

INVESTIMENTOS SITE

N O

Participante moderado 
VCNE: conheça seu risco

Atualização de endereço 
agora é no site!

V ocê contribui todo mês, a empresa patroci-

nadora faz uma contribuição em seu nome, o 

dinheiro é investido e rende juros. Mas você já parou 

para pensar como tudo isso funciona internamente 

na Funsejem? Quais áreas são responsáveis para que 

tudo aconteça?

Nesta edição, vamos apresentar um pouco so-

bre as áreas de Seguridade, Arquivo, Comunicação, 

Tecnologia da Informação e Contabilidade. Leia 

mais sobre o assunto nas páginas 4 e 5.
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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 

FUNSEJEM EM NúMEROS

Benefícios concedidos

Aposentadoria, pensão, 
resgate, benefício por 
morte e invalidez

R$ 2.027.674,00

setembro de 2009

setembro de 2009

Contribuições ao plano

Dos funcionários R$ 3.420.114,53

Das empresas R$ 2.582.585,70
Gestão conservadora

Gestão agressiva

Investimentos:  
alocação por gestor

em milhões R$
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R$ 152.435.845

R$ 347.411.512

Investimentos: desempenho

Fundos e 
carteira 
Funsejem

Gestão 
agressiva

Gestão 
conservadora

2,21% 0,76%

Empréstimo
Juros Concessão

1,03% R$ 825.529,57

Investimentos: 
alocação por gestão

133.857.178

BNP

79.105.060

Bradesco

103.403.513

Funsejem

58.003.874

125.477.732

Participantes

Ativos e afastados contribuintes 23.900

Suspensos 2.915

Aposentados e pensionistas 296

Autopatrocinados e diferidos 349

Expatriados 14

Total 27.474

D e portas abertas. É assim que mostramos o dia a dia de 
cada área da Funsejem, assunto detalhado nas páginas 

4 e 5 desta edição. Tanto as funcionalidades, como as res-
ponsabilidades da Fundação precisam ser acompanhadas e 
compartilhadas com o maior interessado, você.

É nossa obrigação realizar de maneira transparente movimen-
tações financeiras, rendimentos das contribuições dos participan-
tes, assim como as demais atividades realizadas. Informações estas 
que podem e devem ser acompanhadas através do balanço anual, 
publicado todo início de ano, no jornal Futuro e site.

Seguramente estamos disponíveis para sanar dúvidas e rece-
ber críticas em busca de possíveis progressos. Sempre com o in-
tuito de administrar da melhor maneira possível seu patrimônio 
para garantir sua tranquilidade econômica na aposentadoria. 

Tenha sempre em mente que é sobre seu futuro que 
estamos falando e trabalhando.

“Gostaria de saber se as parcelas de empréstimos são 

fixas.”

Eleandro José da Costa, VM - Três Marias/MG.
Resposta: Sim, todas as parcelas são baseadas na taxa de 

juros do mês contratado.

“Como faço para trocar meu perfil de investimento?”

Mauro Marcelino da Silva Júnior, VC - Salto de Pira-
pora/SP.
Resposta: Basta retirar o formulário de alteração nos canais 

de DHO de sua empresa ou no site www.funsejem.org.br, ou 

ainda realizar a mudança na área restrita do site, acessada 

com login e senha, através de um link que permite solicitar 

alteração de modalidade. No caso de formulário impresso, após 

preenchê-lo, o participante deve encaminhá-lo à Fundação. O 

prazo para alteração é de até 60 dias.
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INVESTIMENTOS

Rendimento 24 meses:  
out/07 a set/09

Rendimento 36 meses:  
out/06 a set/09
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o mês de setembro, as modalidades de 

investimento apresentaram resultados 

bastante positivos. A agressiva foi a melhor, 

com 2,21%. Já as modalidades moderada e 

conservadora vieram em seguida, com 1,46% 

e 0,76%, respectivamente. Neste ano, até o 

momento, a agressiva apresenta o melhor ren-

dimento acumulado.

Veja a seguir, o gráfico dos últimos 36 me-

ses, no qual a modalidade agressiva supera os 

demais perfis de investimento. 

Nos últimos 24 meses, porém, período que 

engloba a crise financeira de 2008, o destaque 

fica com o perfil conservador. Mas já é possível 

verificar uma recuperação nas modalidades de 

risco mais elevado.

É importante ressaltar que a avaliação dos 

desempenhos das modalidades requer acompa-

nhamento periódico, mas com foco no longo 

prazo. O sistema multicotas, que criou as três 

modalidades de investimentos vigentes hoje, 

apresentou seus primeiros resultados em no-

vembro de 2005. De lá para cá, todos os resulta-

dos têm sido publicados neste informativo e no 

site www.funsejem.org.br. Acompanhe-os. 

Modalidades: setembro  
traz ótimos resultados

Patrimônio nos R$ 500 milhões

N

Funsejem fechou seu patrimônio com R$ 499.847.357, 

em setembro. Este valor provém da soma aplicada na 

carteira de títulos privados administrada pela Funsejem, que 

está em R$ 58.003.874, e nos fundos de investimentos geri-

dos por bancos. São eles: BNP Paribas, com R$ 79.105.060; 

Itaú, com R$ 133.857.178; Votorantim, com R$ 125.477.732 

e Bradesco, com R$ 103.403.513. Este pa-

trimônio está distribuído entre a gestão 

agressiva e a gestão conservadora.

Para acompanhar a evolução 

patrimonial da Funsejem, acesse men-

salmente o link Investimentos do site 

da Fundação e consulte a 

página 2 de todas as 

edições do Futuro.

moderada 

moderada 

agressiva

agressiva

23,41

39,09

19,58

38,93

16,82
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CAPA

Conheça os bastidores 
da sua entidade de 

previdência privada

Funsejem no dia a dia
esgate, empréstimo, jornal Futuro, site, formulários, portabilidade, rentabilidade, apo-

sentadoria etc. Através de algum meio de comunicação da Funsejem, você já ouviu falar 

sobre esses benefícios e ferramentas. Mas você sabe como tudo isso funciona? Quais áreas 

são responsáveis por esses trabalhos? 

Nesta edição, vamos apresentar um pouco das funções e atividades da Fundação para 

você entender como tudo acontece na prática.

Seguridade é um processo que de-

manda contato direto com as demais áre-

as, pois trata de assuntos relacionados a 

adesão e retirada de patrocínio, alteração 

de regulamento e documentação exigida 

pela legislação.

A maior parte das atividades são rea-

lizadas de forma operacional através, do 

sistema de seguridade, que se inicia com a 

recepção de arquivos de contribuições das 

empresas patrocinadoras e respectiva alo-

cação nas contas de cada participante.

Controle e processamento das 

concessões de benefícios de apo-

sentadoria, manutenção do ca-

dastro de assistidos, con-

fecção de informe de 

rendimento mensal e 

recadastramento também fazem parte das 

tarefas desta equipe.

Na Seguridade também são proces-

sadas as portabilidades (transferência de 

recursos previdenciários de uma entidade 

para outra), resgate e benefício por morte 

e invalidez. Atividades como elaboração 

de extrato de conta, cálculo estimado de 

benefícios e resgates, lançamento de op-

ção do regime de tributação e orientação 

geral sobre os planos aos participantes são 

de execução do setor.

Elaboração e envio de dados para a 

Receita Federal como DPREV (Sistema de 

Informação do Regime de Tributação) e 

DIRF (Declaração de Imposto de Renda 

na Fonte) de resgates e aposentadorias 

completam as responsabilidades da área.
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Área que processa pagamentos e 

contabilizações mensais dos benefícios e 

despesas administrativas. Recebe e conta-

biliza entradas de contribuições e impos-

tos, como ainda efetua as transferências 

dos recursos para aplicações e a efetivação 

de resgates financeiros.  

Cadastro e controle dos fundos de 

investimentos, das contas correntes e 

cheques emitidos, apuração do PIS/CO-

FINS e das cotas, além da atualização da 

rentabilidade no saldo do participante 

figuram entre as ações desta área.

A rotina diária da Contabilidade ainda 

é composta pela emissão e controle de de-

clarações, demonstrativos, balanços patri-

moniais, balancetes e relatórios para envio 

à Prefeitura, Receita Federal e SPC (Secreta-

ria de Previdência Complementar).

Outras atividades periódicas são: 

conciliação bancária e patrimonial, elabo-

ração e controle do orçamento geral.

O setor também administra o progra-

ma de empréstimos. Neste processo, são 

analisadas as documentações para conces-

são, cálculos das quitações e demissões e 

cálculo do IFCE (Índice 

Financeiro de Correção 

de Empréstimos) 

da Funsejem.



Editorial e cartas Modalidades sob controle 
Multicotas em novo ciclo 

Saúde: Gripe A (H1N1) 
Novidades no site Novos conselheiros 

s mudanças advindas da união entre VCP e Aracruz 

englobam o benefício de previdência privada. O 

plano Arus, da Aracruz, deixará de existir, e tanto os 

atuais participantes ativos deste plano como os novos 

funcionários Aracruz e Portocel, admitidos a partir de 

setembro, passarão a contar com o VotorantimPrev.

A retirada de patrocínio, ou seja, o encerramento 

do vínculo da Aracruz e da Portocel com o Arus interrom-

pe o aporte de novas contribuições ao plano e precisa ser 
aprovado pela Secretaria 

de Previdência Comple-
mentar (SPC) para que 

os recursos dos partici-
pantes possam ser res-

gatados ou transferidos 
a outro plano, dentre os 

quais, o VotorantimPrev. 
Para não prejudicar estes 

participantes, deixando-os sem o 

benefício da previdência privada 

ao longo desta retirada, a Aracruz 

e a Portocel estão tornando-se 

patrocinadoras na Funsejem e, 

com isso, oferecendo aos atuais participantes ativos Arus e aos 

novos funcionários o VotorantimPrev.

O detalhamento de todo este processo, bem como a 

divulgação do plano administrado pela Funsejem já vêm 

acontecendo e ganharam reforço em agosto, com a edição de 

publicações específicas e a realização de palestras ao público 

envolvido. As novas etapas continuarão a ser comunicadas, 

mas a Funsejem e a Fundação Arus já estão de portas abertas 

para sanar dúvidas. Ambas aproveitam a ocasião para reafir-

mar seu compromisso com a cultura previdenciária e expor 

a expectativa que têm com seus participantes, de que todos 

permaneçam com o firme propósito de se planejarem finan-

ceiramente para a aposentadoria.

Palestras da  Funsejemna Aracruz e Portocel

nova regra do sistema Multicotas já está valendo. Se você estava no perfil moderado 

e não refez sua opção até 31 de julho, foi transferido para o conservador.

A mudança fez subir o total de participantes no perfil conservador, já que muitos 

não se manifestaram. Apesar disso, o patrimônio da Fundação não se alterou muito 

em termos de gestão. Enquanto no mês de junho, os recursos da gestão conservadora 

equivaliam a 68,66% do total aplicado, em julho, eles representaram 68,45% da carteira, 

e em agosto 69,93%.A mudança na regra de alocação automática não interferiu na liberdade que o 

participante tem de trocar de modalidade quando quiser. Você pode, então, a qualquer 

momento, transferir seus recursos de uma modalidade para outra.

Entenda mais sobre o assunto nas páginas 4 e 5 desta edição.

Informativo Funsejem 5

É dessa maneira que a equipe Funsejem administra os planos de previdência com-

plementar do Grupo Votorantim. Surgiram dúvidas? Entre em contato através do telefone  

11 3224-7300 (aceita chamadas a cobrar) ou envie um email pelo Fale Conosco do site  

www.funsejem.org.br ou para o endereço funsejem@funsejem.org.br.
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)Para atender exigências e cumprir melhorias na 

informação, a Funsejem possui servidores e softwares 

de gestão previdenciária, sistemas que possibilitam o 

fluxo de todas as áreas, por meio de funcionalidades de 

arrecadação, contabilidade, empréstimos, entre outros 

processos.

No intuito de garantir a segurança das operações, a 

Fundação conta com 4 servidores. Que são: banco de dados e 

arquivo, qualidade e web, aplicação e consultas ao sistema.

Quando o assunto é contato com os 
participantes, esta é a área da vez. Um 
levantamento das necessidades de Comu-
nicação junto aos profissionais de DHO e 
participantes é realizado de maneira con-
tínua para proporcionar uma divulgação 
clara e específica a cada público. 

Como forma de avaliar os canais de 
informação já existentes e promover no-
vos meios de atendimento são aplicadas 
pesquisas de satisfação, participações em 
feiras de benefícios e eventos voltados aos 
participantes e DHOs. 

Entre as atividades desta área, estão a 
elaboração e divulgação do jornal Futuro, 
o conteúdo do site, a criação de mensa-
gens instantâneas pelo site e o apoio à 
divulgação corporativa.

Materiais de campanha 

como mala direta, encartes 

no jornal Futuro, email ma-

rketing, cartaz, gibi, folder, 

vídeo, CD interativo sobre 

os planos, legislação tri-

butária e previdenciária, 

materiais obrigatórios e 

institucionais são elabo-

rados e atualizados de 

modo regular.

Atualmente, a Funsejem possui 

duas funcionárias na Comunicação 

que também são responsáveis pelo 

contato com os participantes via te-

lefone, Fale Conosco no site e email 

institucional.

Diariamente a Funsejem recebe for-

mulários de diversas finalidades como 

proposta de inscrição, alteração de contri-

buição, modalidade de investimento, regi-

me de tributação, contribuição adicional, 

recadastramento, entre outros.

O cotidiano do arquivista, profissio-

nal responsável pela área, compõe a orga-

nização, o controle e o arquivo adequado 

desses documentos.

Além de organizar, o objetivo é redu-

zir e evitar o acúmulo de papéis. Em fun-

ção disso, os formulários são arquivados 

dentro do próprio mês de recebimento. 
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SAúDE

GESTãO

e acordo com o ditado popular “é dos carecas que 

elas gostam mais”, algumas mulheres consideram 

charmosos homens calvos e carecas. Verdade ou mito, a 

alopecia, denominação científica da queda de cabelo, na 

maioria dos casos, é consequência de questões pré-deter-

minadas. “Fatores genéticos e raciais são extremamente 

decisivos para essa circunstância”, afirma José Henrique 

Andrade Vila, médico do Grupo Votorantim.

A queda de cabelo é um problema bastante comum 

nos homens e com menor frequência na esfera femini-

na. Em ambos, a identificação da causa 

é essencial para um tratamento seguro. 

“O homem que apresenta tendência à 

calvície deve procurar o especialista em 

dermatologia e, se necessário, fazer uso de 

medicamento”, diz Dr. Vila. Nas mulhe-

res, no entanto, em que o efeito estético é 

pior, é necessário haver uma investigação 

clínica mais detalhada. “Durante e após 

a menopausa, o organismo pode apresentar alterações 

hormonais, sendo necessárias providências médicas”. 

Outro motivo que pode desencadear a perda de cabe-

lo são disfunções na glândula tireóide, caso que também 

exige averiguação especial. Já as quedas isoladas não são 

preocupantes. “É como se fosse um ciclo, no qual caem 

queda de cabelo Hereditariedade é o fator 
principal para a calvície

e crescem cabelos”, ex-

plica o médico.

O calvo, em sua juven-

tude, pode ter apresentado bastante cabelo e de 

repente passou a sofrer a perda dos fios. “É impor-

tante frisar que não existe prevenção nem maneira 

de prorrogar o problema, isso depende apenas da 

genética de cada um”, fala o médico.

Segundo o Dr. Vila, não existe idade específica para as 

quedas começarem. Em alguns casos, mesmo realizando 

tratamentos clínicos e estéticos, não há melhoras visíveis. 

“O homem que possui pai e avôs calvos irá herdar esse 

problema”.

A calvície, tanto para o homem quanto para a mulher, 

pode gerar sérias consequências emocionais. Isso porque o 

cabelo faz parte da identidade das pessoas. “Toda situação 

que afeta ou muda a aparência física de um indivíduo 

altera a autoestima”, explica Dr. Vila.

 Perda diária de cabelo é normal e varia de 
pessoa para pessoa

 Procure um especialista se notar queda ex-
cessiva de cabelo

 Não faça tratamento sem consulta médica

os mais novos participantes
união entre a VCP e a Aracruz, que 

fez surgir a nova empresa Fibria, 

continua promovendo mudanças. No 

que diz respeito ao benefício de aposen-

tadoria privada, a Aracruz e a Portocel 

retiraram o patrocínio ao plano de apo-

sentadoria Arus. Em compensação, os 

funcionários têm a opção de ingressar no 

plano Votorantim Prev, administrado pela 

Funsejem. “A adesão dos funcionários ao 

Votorantim Prev é muito importante para 

que eles deem continuidade à poupança 

previdenciária e possam garantir uma 

aposentadoria mais tranquila”, afirma 

Maria Inês Modenese Recla, coordenadora 

de relações com empregados da Fibria, em 

Aracruz (ES).

O início das inscrições aconteceu no 

dia 4 de setembro, quando a SPC (Se-

cretaria de Previdência Complementar) 

aprovou o processo de adesão.

Vale lembrar que a contribuição à 

previdência privada é essencial para quem 

deseja obter um padrão de vida sem gran-

de queda no momento da aposentadoria. 

Portanto, o quanto antes for efetivada 

a adesão ao plano, maior será a reserva 

financeira no futuro. 

A

D

Se ainda restam dúvidas sobre o 

plano de benefício Votorantim Prev, não 

deixe de acompanhar o jornal Futuro, 

navegar pelo site www.funsejem.org.br,  

bem como se informar nos demais canais 

da Fundação. 



o dia 3 de outubro, a Funsejem participou de mais um evento de bene-

fícios realizado pela patrocinadora Votorantim Cimentos.

A unidade da VC que pode contar com a presença da Fundação foi a de Rio 

Branco do Sul (PR). Ao todo, 800 visitantes, entre funcionários e familiares, 

participaram da feira de benefícios. “Os participantes do evento acharam 

importante a participação da Funsejem, pois conseguiram esclarecer dúvidas 

sobre o plano”, diz Alexandre de Oliveira, analista de DHO da unidade.
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ESPAÇO DO APOSENTADO

N

EVENTOS

aposentadoria ao 
som de trompete

retoria e dedicação 

dos funcionários, 

conseguimos elimi-

nar as pranchetas e digitalizar 

todos os desenhos”. 

Equipe de trabalho é um 

assunto que traz saudades. 

“Lembro da união que tínhamos, e de nossa partici-

pação em todos os grandes projetos de ampliação da 

fábrica. Hoje, mesmo tendo muitas atividades, sinto 

falta desses momentos”.

As saudades, porém, não 

encobrem nem diminuem o 

prazer da nova etapa de vida. 

“A Funsejem é fundamental 

para mim. Com as parcelas 

que recebo, estou realizando 

sonhos como construir imóveis e melhorar o bem-

estar da minha família”, diz Cecílio, que também co-

memora o tempo a mais que passou a ter para o lazer. 

“Sou músico, toco teclado e trompete, faço algumas 

gravações e ainda dou assistência aos meus pais”. O 

aposentado ainda possui outros planos, “quero viajar 

e talvez montar um negócio”.

lá se foram 45 anos no Grupo Votorantim. Todos 

dedicados à Companhia Brasileira de Alumínio 

(CBA), na fábrica em Alumínio (SP). “Comecei como 

contínuo no Hospital Maria Regina, que atendia fun-

cionários e familiares da CBA. No ano seguinte, fui 

transferido para a Divisão Técnica”, diz Cecílio Fortes 

Junior, aposentado pela Funsejem desde 2006.

As atividades da época eram bem diferentes das 

caminhadas e leituras que faz na chácara onde agora 

mora e cuida de seus animais. Ele foi copista, dese-

nhista, projetista, assistente 

da chefia e chefe, sempre 

ligado à parte técnica, nas 

áreas civil e mecânica.

Entre os fatos que Cecí-

lio faz questão de ressaltar, 

está a experiência de traba-

lho com o Dr. Figueirôa, diretor da CBA até 1985. 

“Em 1976, o chefe da Divisão Técnica precisou de um 

assistente, e o Dr. Figueirôa escolheu a mim, que tinha 

apenas a formação do colégio técnico e 28 anos de ida-

de. Foi muito gratificante receber essa promoção”.

Desses anos todos, ele se lembra de uma mudança 

muito importante na empresa. “Quando assumi a che-

fia da Divisão Técnica, o serviço era realizado em pran-

chetas. Fazíamos os desenhos a lápis e copiávamos em 

papel vegetal para a reprodução. Com o apoio da Di-

Feira de benefícios

E

www.memoriavotorantim.com.br

A Funsejem é fundamental para 
mim. Com as parcelas que recebo, 

estou realizando sonhos como 
construir imóveis e melhorar o 
bem-estar da minha família.

Funsejem vai a  
Rio Branco do Sul (PR),  

em evento da VC



O resgate é uma das opções que o participante tem em 
caso de desligamento antes da aposentadoria. Mas o melhor 
é continuar poupando, pois dinheiro na mão é vendaval, já 
dizia a canção. Lembre-se de que mesmo depois de sair da 
Votorantim, você pode:

1)  continuar contribuindo para o plano, por meio do 
autopatrocínio*;

2)  transferir 100% do saldo de participante e empresa a 
outra entidade, pela portabilidade;

3)  ficar no plano sem contribuir, apenas aguardando a 
aposentadoria, através do diferimento**.

*As contribuições, no autopatrocínio, são as de participante, de patroci-
nadora e a administrativa.

**As contribuições ao plano cessam, mas a administrativa permanece, e 
é custeada pelo participante.
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Resgate: só no desligamento

Dinheiro na mão é vendaval

SAIbA MAIS

a hora de um aperto no orçamento, a mão coça e a tentação de usar o dinheiro 

poupado para a aposentadoria surge. Pelas regras do plano, porém, o resgate de 

contribuições só pode ocorrer quando o participante desliga-se da empresa antes de 

ter o direito ao benefício de aposentadoria. Saiba mais com as informações abaixo:

votorantim Prev

Serviço contínuo no grupo* Saldo da empresa
Até 1 ano, 11 meses e 29 dias 15%

2 anos 18%

3 anos 22%

4 anos 25%

5 anos 28%

6 anos 31%

7 anos 35%

8 anos 38%

9 anos 41%

10 anos 44%

11 anos 48%

12 anos 51%

13 anos 54%

14 anos 57%

15 anos 61%

16 anos 64%

17 anos 67%

18 anos 70%

19 anos 74%

20 anos 77%

21 anos 80%

vCNe

Serviço contínuo do 
participante no grupo

Saldo da empresa

Até 5 anos,  
11 meses e 29 dias

15%

De 6 a 10 anos,  
11 meses e 29 dias

30%

De 11 a 15 anos,  
11 meses e 29 dias

45%

De 16 a 20 anos,  
11 meses e 29 dias

60%

A partir de 21 anos 80%

e em quanto tempo recebo o dinheiro?
O resgate é pago sempre no último dia útil de 

cada mês, desde que a documentação necessária seja 

enviada à Fundação até o dia 20. Esta documentação 

inclui o formulário de resgate (disponível no site e 

nos canais de DHOs das empresas), além de cópias 

simples da rescisão contratual, RG, CPF, comprovan-

tes de residência e bancário.

quando poderei resgatar o dinheiro depo-
sitado no plano?

O participante tem direito ao resgate quando 

reincidir o contrato de trabalho com a empresa.

e quanto eu recebo?
O resgate equivale a 100% do saldo de par-

ticipante, mais um porcentual do saldo formado 

pela empresa patrocinadora. Este porcentual varia, 

conforme o tempo de serviço contínuo no Grupo. 

Quem se desliga com menos de 2 anos de Votoran-

tim, por exemplo, leva 15% do saldo formado pela 

empresa. Já quem se desliga com 21 anos de Voto-

rantim, leva 80%. Veja a seguir as tabelas completas 

dos dois planos de benefícios:

* Será considerado o tempo de serviço na Aracruz e Portocel


