
CURTAS

Relatório Anual 2008
Com esta edição do jornal Futuro, você recebe um encarte con-

tendo o Relatório Anual 2008. Nele, estão especificados o balanço 

patrimonial, as demonstrações de resultados, de fluxo financeiro, e 

os demonstrativos patrimonial e de resultados por plano – VCNE e 

VotorantimPrev. O documento ainda apresenta os pareceres do Con-

selho Fiscal e dos auditores independentes, e os pareceres atuariais 

sobre os planos. Além de toda a documentação obrigatória, o relatório 

abre com um resumo dos principais acontecimentos e atividades da 

entidade ao longo do ano. Dentre eles, as mudanças no regulamento 

do VotorantimPrev, implementadas em janeiro, o lançamento do 

novo site, a campanha de conscientização sobre as modalidades de 

investimento e as eleições de novos conselheiros Funsejem.
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Ligue para a Funsejem e esclareça suas dúvidas: (11) 3224-7300, 

de segunda a sexta, entre 8h e 12h e entre 13h30 e 17h30 (a linha aceita chamadas a cobrar)

Página de saldo individual mudou
participante Funsejem ganhou, em abril, uma nova 

página de acesso ao seu saldo individual, dentre outras 

informações pela internet. Uma das mudanças imple-

mentadas abrange a criação de login e senha pelo próprio 

participante. O saldo acumulado no plano passou a ser 

apresentado também para os aposentados e pensionistas 

que recebem benefício de renda certa. O link de emprésti-

mo ganhou um relatório que mostra as parcelas quitadas, 

as prestações futuras, o saldo devedor remanescente e a 

taxa de juros aplicada ao contrato. O novo site ainda traz 

o porcentual de contribuição de funcionário e empresa, 

o regime tributário aplicado ao plano, além de dados 

para a declaração de ajuste anual de imposto de renda. 

Saiba mais nas páginas 4 e 5 deste edição.

O



Informativo Funsejem2

OPINIÃO

O jornal da Funsejem – Fundação Sen. José Ermírio de Moraes, Futuro, é uma publicação 
bimestral distribuída a todos os fun cionários do Grupo Votorantim participantes do plano 
de previdência da Funsejem.
Presidente do Conselho Deliberativo: Nelson Koichi Shimada Presidente do Conselho Fiscal: 
André Monteiro Diretor-Superintendente: Paulo Roberto Pisauro Diretores: Gilberto Lara 
Nogueira, Paulo Prignolato e Sidney Catania Gerente de Previdência Privada: José Serafim de 
Freitas Coordenação geral e jornalista responsável: Cintia Santos, MTb nº 31.062 Reportagem: 
Cássia Calzolari Projeto Gráfico: Arbore Comunicação Empresarial Fotografia: Arquivo Funsejem 
e pessoal Impressão: CopyPress Tiragem: 28 mil exemplares. Distribuição interna e gratuita. Esta 

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

CARTAS
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Fax: (11) 3224-7023 

estabilidade financeira pré-crise ainda não é realidade. Nem 
se espera que seja tão cedo. Mas o cenário econômico atual já 

nos dá fôlego, como nos provam alguns fatores.

No mercado interno, a queda na taxa básica de juros, a dimi-
nuição das demissões, a redução do IPI (imposto aplicado aos carros 
novos) e o lançamento de pacotes habitacionais são alguns exemplos 
que refletem de modo positivo na confiança da população.

Algumas precauções, porém, precisam sempre ser tomadas. Prin-
cipalmente pela incapacidade que temos, inerente à globalização, de 
nos blindarmos dos baques sofridos pela economia internacional.

E é essa a atitude da Funsejem hoje diante de seus investimentos. 
De prudência e cautela.

Se a renda variável, representada pela Bovespa, já apresentou 
bons resultados em 2009, trouxe, por outro lado, queda e muita 
volatilidade. Trata-se, assim, de um risco a ser tomado aos poucos, 
pois previdência é antes de tudo preservação do patrimônio.

“É possível aumentar a contribuição pelo site?”
Gleydson Martins dos Santos, CBA - Alumínio/SP
Resposta: Não. Para alterar o porcentual de contribuição, é 
preciso retirar o formulário no site da Funsejem (www.funse-
jem.org.br) ou no DHO local e entregá-lo a esta área.

“Gostaria de destacar a agilidade, rapidez e cortesia 
com que fui atendido numa reclamação encaminhada. 
Problema solucionado. Obrigado.”
Gilberto Ferreira, VCP - Três Lagoas/MS

“Existe alguma situação em que o funcionário pode 
ter acesso ao montante da previdência, ou somente na 
aposentadoria?”
Silvana Berto, VCP - Piracicaba/SP
Resposta: Sim. Através do resgate de contribuição. Ele, 
porém, só pode ser solicitado pelo participante no momento 
em que se desliga da empresa. Neste caso, ele levará 100% 
das suas contribuições e uma porcentagem do saldo da pa-
trocinadora, que irá depender do tempo de serviço contínuo 
no Grupo.

FUNSEJEM EM NúMERoS

Benefícios concedidos

Aposentadoria, pensão, 
resgate, benefício por 
morte e invalidez

R$ 3.451.646,00

março de 2009

Contribuições ao plano (ref: fevereiro/2009)

Dos funcionários R$ 3.305.988,93

Das empresas R$ 2.206.800,81
Gestão conservadora

Gestão agressiva

Investimentos:  
alocação por gestor

em milhões R$
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R$ 148.179.827

R$ 319.693.078

Investimentos: desempenho

Fundos e 
carteira 
Funsejem

Gestão 
agressiva

Gestão 
conservadora

1,26% 1,03%

Empréstimo
Juros Concessão

1,34% R$ 334.192,01

Investimentos: 
alocação por gestão

91.709.262

Funsejem

88.993.885

Votorantim Unibanco

68.399.738
52.841.356

BNP

33.775.415

132.153.246

Participantes (ref: fevereiro/2009)

Ativos e afastados contribuintes 24.264

Suspensos 2.645

Aposentados e pensionistas 250

Autopatrocinados e diferidos 236

Expatriados 43

Total 27.438
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epois de um ano turbulento como o ano 

passado, principalmente para os investi-

mentos de risco, as modalidades da Funsejem 

começaram 2009 com resultados bastante 

positivos e regulares. Os mais recentes são de 

março: 1,01% para a conservadora, 1,10% para 

a moderada e 1,28% para a agressiva.

Além de se superarem um pouco em rela-

ção a fevereiro, todos ultrapassaram o CDI, um 

importante índice de mercado, que reflete os 

rendimentos das aplicações de renda fixa, de 

baixo risco, e variou 0,97% no período.

Este desempenho, sem grandes oscilações, 

deve-se à baixa alocação em renda variável, ou 

seja, em investimentos de risco. Com exceção 

da conservadora, que se caracteriza mesmo 

pelo baixo risco, a moderada e a agressiva 

contemplam renda variável em seu portfólio. 

Desde o segundo semestre de 2008, porém, 

ela foi gradualmente reduzida, devido à crise 

financeira mundial. A estratégia tem garan-

tido maior constância nos rendimentos dos 

últimos cinco meses, mesmo com as baixas do 

Ibovespa verificadas em novembro (-1,70%), e 

em fevereiro (-2,84%). Veja o gráfico a seguir 

e comprove essa baixa oscilação, tendo o CDI 

como comparação.

INVESTIMENToS

2009 começa 
sem sustos
D Agora, veja como foi bem mais forte a osci-

lação nos resultados das modalidades moderada 

e agressiva, entre os meses de janeiro e outubro 

de 2008:

Embora muitos analistas financeiros con-

siderem que o pior da crise já passou, o que 

se vê é um mercado ainda reticente e instável. 

Os investimentos de baixo risco, assim, devem 

prevalecer. Já os mais arriscados passam a ser 

opção apenas nos momentos oportunos, sendo 

elevados gradualmente nas modalidades mode-

rada e agressiva, conforme o fortalecimento do 

segmento de risco.

 
Oscilação de jan/08 a out/08

jan fev mar abr mai jun jul ago set out
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conservadora moderada agressiva

Modalidades mês a mês

Período Conservadora Moderada Agressiva

Mar/09 1,01% 1,10% 1,28%

Fev/09 0,89% 0,92% 0,97%

Jan/09 1,09% 1,12% 1,16%

Dez/08 1,08% 1,15% 1,32%

Nov/08 1,05% 0,95% 0,74%

Out/08 0,76% -0,88% -2,52%

Oscilação dos últimos 5 meses

 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09
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conservadora moderada agressiva CDI
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CAPA

Novidades abrangem 
saldo, parcelas de 

um empréstimo 
em andamento e 

demonstrativo de 
pagamento para 

aposentados,  
dentre outros

A

Participantes têm  
nova página individual

página de acesso ao saldo individual dos 

participantes foi reformulada e suas novi-

dades lançadas na primeira quinzena de abril. 

Dentre elas, está uma facilidade bastante reivin-

dicada: a possibilidade do participante cadastrar 

e alterar seus dados de acesso por conta própria, 

com a comodidade de recuperá-los automatica-

mente, via email, em caso de esquecimento. A 

mudança implica inutilizar os logins e senhas 

fornecidos pela Funsejem para o acesso ao site 

antigo. Mas a criação de novos dados é simples, 

basta clicar no link Está sem login e senha? na 

home do site www.funsejem.org.br e seguir as 

orientações apresentadas.

Imposto de Renda

Empréstimo

As explicações sobre imposto de renda, 

para os participantes que fazem contribuições e 

precisam lançá-las na declaração de ajuste anual 

foram inseridas neste novo do site. O objetivo 

é reunir, em uma única área, as informações 

do assunto, ou seja, o total de contribuições 

realizadas no ano, e os dados cadastrais da 

Funsejem.

No caso dos participantes assistidos, o site 

traz o informe anual de rendimentos, também 

utilizado para a declaração de ajuste de IR.

Para aumentar o controle do participan-

te com seu contrato de empréstimo, o link 

passou a apresentar não somente o número 

de parcelas quitadas, como antes, mas a 

relação completa das prestações, o saldo 

devedor remanescente e a taxa de juros 

aplicada ao contrato.
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Dados cadastrais

Saldo de contas

Saldo remanescente

Nesta página, o participante confere informações cadastrais como o regime tributário 

escolhido para o plano. O endereço residencial também aparece aqui. Aliás, ele é o mesmo 

que consta na base de dados da empresa patrocinadora (no caso de participante ativo), 

utilizada pela Funsejem para envio de informativos e comunicados.

Viu o quanto você tem para conferir em sua página individual? Se você ainda não a conhece, 

acesse agora mesmo www.funsejem.org.br, crie novos dados de acesso e boa navegação.

A disposição das informações 

também é outra. Agora, o participan-

te pode checar o total dos recursos 

poupados, segmentado por saldo de 

funcionário, empresa e acumulado. 

Para simplificar, a tela de cada mês 

apresenta o saldo anterior, as con-

tribuições aportadas (em reais e em 

porcentual), o rendimento mensal 

obtido e o saldo final atual. Na parte 

superior da página, o participante ainda 

vê a modalidade de investimento em 

que está hoje.

Um dos links criados especialmente 

para os aposentados e pensionistas é o 

que permite o acompanhamento do saldo 

remanescente. Com ele, o participante 

que recebe no formato de porcentual 

sobre o saldo, ou valor fixo em reais, 

pode administrar melhor o patrimônio, 

reduzindo ou aumentando as retiradas 

mensais, conforme a evolução do saldo. 

Os assistidos também ganharam uma 

página para acesso aos demonstrativos 

mensais de pagamento, normalmente 

encaminhados pela Funsejem em ver-

são impressa.

O acompanhamento do saldo remanescente é apresentado somente aos aposentados e 
pensionistas que recebem benefício de renda certa (por prazo determinado, porcentual sobre 
o saldo e valor fixo em reais).
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SAúDE

N

Dicas 
 Procure sempre um profissional habilitado

 Fuja de promessas milagrosas

 Aparência saudável depende de cuidado e carinho com a pele 

Você sabia? 
Que até os 20 anos recebemos 

80% do sol necessário para estra-

gar a pele? As alterações, porém, se 

manifestam muitos anos depois.

Técnicas e cosméticos ajudam, mas a conquista da beleza 
vai além disso

esta edição do Futuro, a seção sobre saúde traz uma 

convidada especial. Sugerida pelo Dr. José Henrique 

Andrade Vila, médico do Grupo Votorantim, a partici-

pação é da Dra. Ana Lucia Récio. Ela é dermatologista, 

especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, 

membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatoló-

gica, da Academia Americana de Dermatologia e membro 

fundadora da Sociedade Brasileira de Laser e Cirurgia.

Quando o assunto é beleza, muitas dúvidas e pre-

ocupações surgem e se intensificam com o avançar da 

idade. Como manter a pele sempre bonita? Qual cos-

mético usar? Qual tratamento fazer? Qual profissional 

procurar? Na ansiedade de manter a beleza sempre em 

alta, muitas vezes, acreditamos em soluções instantâneas, 

oferecidas por pessoas não habilitadas e incapacitadas 

para desenvolver técnicas extremamente delicadas. 

Resultado: frustração e complicação. Por isso, antes de 

escolher qualquer tipo de tratamento, é preciso conversar 

com quem entende do assunto.

Para a Dra. Ana Lucia, não devemos considerar a 

beleza apenas como rostos e corpos perfeitos. “Beleza 

na dermatologia é, acima de 

tudo, saúde”, diz ela. Segundo 

a médica, no entanto, podemos 

nos munir de armas que ajudam 

a manter uma boa aparência. 

“Adotar novos hábitos alimen-

tares é uma das boas atitudes 

para enfrentar aquela barrigui-

nha e garantir qualidade de vida 

hoje e sempre”. 

Envelhecer é um processo 

natural e biológico e não há 

como escapar do passar dos 

anos. “Os desgastes, os es-

tragos causados pelo sol 

e pelo ambiente fazem 

parte do nosso dia a dia. 

Mas com cuidados 

simples e de forma 

equilibrada é possível 

ter uma boa, saudável 

e agradável aparência em 

todas as etapas da vida. Nutrir bem a pele e utilizar recur-

sos adequados para mantê-la conservada é, sim, possível 

e desejável”, esclarece a dermatologista.

Segundo ela, cosméticos e técnicas para manter a pele 

bonita tem ajudado bastante. Mas... “É importante ter em 

mente que sozinhos esses métodos não fazem milagres. 

Os cuidados devem começar com uma dieta alimentar 

equilibrada e rica em nutrientes, a limpeza diária da pele, 

além de atividade física regular e controle do estresse”. 

Outro cuidado fundamental é o uso diário de protetor 

solar, com fator de proteção solar 15 ou maior. “A supe-

rexposição ao sol, além de favorecer o envelhecimento e 

manchas da pele, pode levar ao câncer”, alerta a médica. 

Cumpridos os primeiros passos para um estilo de vida 

saudável, algumas técnicas podem ser utilizadas para a 

conservação da pele. A Dra. Ana Lucia acredita que o ideal 

é adotar tratamentos sutis, que mantenham as caracterís-

ticas naturais de cada um. “Um dos procedimentos que 

minimiza o aparecimento de rugas e o aspecto de pele 

flácida, por exemplo, é o enrijecimento a laser, realizado 

com um feixe de luz infravermelha (laser). Esse procedi-

mento não provoca dor nem descamação, e seus bons 

resultados são visíveis por vários meses”.

Beleza pede saúde
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Benefício garantido
ESPAÇo Do APoSENTADo

www.memoriavotorantim.com.br

Na fase atual, “viajo 

a passeio para Santa Ca-

tarina, faço caminhadas 

todos os dias”. E como 

a disposição ainda é 

grande, desde que se 

aposentou não deixou 

de trabalhar. “Hoje sou 

consultor de caldeiras, 

turbinas, tratamentos 

de água e viajo para 

Belém a serviço”. 

Segundo João, a aposentadoria comple-

mentar trouxe muita segurança nesta nova etapa 

de vida. “Com a Funsejem, eu posso trabalhar 

como consultor, pois caso falte trabalho, sem-

pre tenho a garantia de um benefício”. E para 

o futuro, “além do meu trabalho, pretendo ter  

uma loja”.

oi a melhor poupança que já fiz. Sempre 

falo isso aos amigos que estão na Voto-

rantim”. A declaração, com ares de recomenda-

ção, é de João Aroni Tomio, aposentado pela 

Funsejem desde 2006, após 17 anos de trabalho 

na Votorantim.

Sua história no Grupo começou em 1989, 

na Votorantim Celulose Papel, em Luiz Antonio 

(SP). Lá, trabalhou como supervisor e assistente 

de processo de utilidades e recuperação, inspetor 

de 5S e ergonomia, e facilita-

dor de treinamentos.

Boas lembranças não 

faltam a ele, inclusive as ami-

zades que fez. “Lembro dos 

colegas e de todas as realiza-

ções que conseguimos com nosso trabalho”.

A memória sobre a Fundação também vem 

à tona, é claro. “A Funsejem foi a melhor coisa 

que me aconteceu”, diz ele, que aderiu ao plano 

em 2000, quando a VCP tornou-se patrocina-

dora da entidade.

Foi a melhor poupança 
que já fiz. Sempre falo 

isso aos amigos que estão 
na Votorantim.

“F

V

SAIbA MAIS

Mudança de contribuição
ocê organizou suas finanças e vai conse-

guir dedicar uma contribuição maior ao 

plano? Ou, o contrário. Está com o orçamento 

um pouco apertado e precisa reduzir tempo-

rariamente seu aporte mensal? Simples, basta 

alterar o seu porcentual de contribuição.

Quando mudar
A qualquer momento, mas desde que por, 

no máximo, duas vezes ao ano.

Como mudar
Preencha um formulário de alteração 

disponível no link Formulários do site e nos 

DHOs, e entregue-o à área.

Quando a mudança entra em vigor
O novo porcentual passa a valer no mês 

seguinte.

Impacto
O crescimento do seu saldo está direta-

mente ligado ao rendimento obtido pela 

Funsejem, mas também ao volume de 

recursos aportados no plano. Dessa 

forma, ao reduzir as contribui-

ções, seu saldo passa a crescer 

mais lentamente. Ao passo que 

ao aumentá-las, você impulsiona 

a poupança que está sendo formada 

para o futuro. Pense nisso.



Informativo Funsejem8

IMPoSTo DE RENDA

programa de empréstimo da Funsejem está com 

um novo regulamento, desde março. A principal 

alteração refere-se ao valor máximo concedido aos parti-

cipantes ativos, que passa a ser a somatória dos saldos de 

participante e empresa a que o funcionário teria direito 

O
Empréstimo tem novo regulamento

em caso de resgate, considerando como tempo de serviço 

contínuo no Grupo o período entre a admissão e o mês 

em que o empréstimo é solicitado.

No caso dos participantes ativos do VotorantimPrev, 

os porcentuais do saldo da empresa seriam os seguintes:

Agora, veja quais são os porcentuais do saldo da empresa aplicados aos ativos do plano VCNE:

Para saber o valor exato a obter em reais, não é preciso 

fazer conta. O simulador de empréstimo do site www.fun-

sejem.org.br já está atualizado a esta nova regra. Antes de 

utilizá-lo, porém, tenha os saldos de participante e patrocina-

dora em mãos, e lembre-se de informar o tempo de serviço 

contínuo no Grupo. Os saldos, você pode obter facilmente, 

acessando sua página individual, com login e senha. Saiba 

como, na matéria das páginas 4 e 5 desta edição.

Serviço contínuo no grupo Saldo de participante Saldo da empresa
Até 1 ano, 11 meses e 29 dias 100% 15%

De 6 a 10 anos, 11 meses e 29 dias 100% 30%

De 11 a 15 anos, 11 meses e 29 dias 100% 45%

De 16 a 20 anos, 11 meses e 29 dias 100% 60%

A partir de 21 anos 100% 80%

Serviço contínuo no grupo Saldo de participante Saldo da empresa
Até 1 ano, 11 meses e 29 dias 100% 15%

2 anos 100% 18%

3 anos 100% 22%

4 anos 100% 25%

5 anos 100% 28%

6 anos 100% 31%

7 anos 100% 35%

8 anos 100% 38%

9 anos 100% 41%

10 anos 100% 44%

11 anos 100% 48%

12 anos 100% 51%

13 anos 100% 54%

14 anos 100% 57%

15 anos 100% 61%

16 anos 100% 64%

17 anos 100% 67%

18 anos 100% 70%

19 anos 100% 74%

20 anos 100% 77%

21 anos 100% 80%


