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Ações do 
BESC: Fusesc 
exercerá 
direito de 
recesso 6

Coaf vai 
acompanhar 
movimentações 
superiores a 
R$ 50 mil

Incorporação: 

Em comunicado oficial, Banco do Brasil assume 
patrocínio da Fusesc e do SIM e reitera que incorporação 
não produzirá impactos para os participantes. Centrais

BB confirma 
que nada 
vai mudar



Ed
iç

ão
 c

on
cl

uí
da

 e
m

 2
4/

09
/2

00
8

EDITORIAL

Boas notícias em 
tempos de tormenta
 Num período de crise nos mer-
cados financeiros em todo mundo, 
este jornal poderia trazer notícias 
preocupantes para os participantes 
– mas, felizmente, não é assim. 
 Desde o final de agosto, o sobe-e-
desce nas bolsas de valores vem afe-
tando duramente os resultados de 
muitos fundos de pensão brasileiros. 
Em São Paulo, a Bovespa somou só 
em setembro perdas de 11,03% e, 
no trimestre, queda acumulada de 
23,8% - o pior desde o atentado às 
Torres Gêmeas, em 2001.
 Entidades de previdência com 
forte concentração de seus investi-
mentos em renda variável (ações) 
têm sofrido desvalorizações conside-
ráveis. Na Fusesc, graças às carac-
terísticas conservadoras da política 
de investimentos, os impactos são 
pequenos e a entidade mantém sua 
rentabilidade de 2008 acima da 
média das fundações no país.
 Os resultados de setembro serão 

excepcionalmente afetados pela in-
corporação do BESC ao Banco do 
Brasil. A definição do valor do banco 
em R$ 411 milhões provocou um 
ajuste no valor das ações do BESC 
que a Fusesc mantinha na carteira 
de investimentos, na data da incor-
poração, 30 de setembro, o que irá 
afetar o retorno do mês.
 Fora isso, a incorporação não provo-
cou nenhuma mudança na Fundação 
– o que é mais um motivo para man-
ter a tranqüilidade dos participantes e 
sua confiança na qualidade da gestão 
da entidade. Agora a Fusesc também 
é patrocinada pelo Banco do Brasil, 
maior instituição financeira da Amé-
rica Latina, com atuação no mundo 
todo, além do Badesc, da Bescor, da 
Codesc e da própria Fusesc. Essa re-
lação certamente trará contribuições 
para a Fundação, o que será positivo 
para todos.
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Em novembro, você poderá rever os 
percentuais de contribuição e benefício
A Fusesc remeterá aos participantes no início de novembro 
formulários para autorizar a revisão dos percentuais de contribuição 
ou de recebimento de benefício (para os assistidos que optaram pela 
modalidade de benefício percentual). A mudança é opcional e os 
índices serão aplicados em 2009. Mais informações, na próxima 
edição do Fusesc Informa. 

O presidente da Associação Atlética BESC 
de Chapecó, João Francisco dal Piva, envia 
manifestação, celebrando o aniversário da 
entidade, em setembro (foto). Veja o teor da 
nota: “Parabenizamos a Associação Atlética 
BESC, que, na data de 27 de setembro, co-
memora os seus 41 anos de fundação. Nos-
so reconhecimento aos valorosos fundado-
res e ao trabalho desenvolvido por tantos 
presidentes e membros das diretorias que 
no exercício de suas gestões foram cons-
truindo a nossa histórica caminhada! Aos 
sócios, mantenedores fiéis da associação, 
nossa calorosa gratidão!”
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Nossos valores são para sempre



NOTÍCIAS DA FUSESC

A Fusesc, como os demais fundos 
de pensão brasileiros, tem até o iní-
cio de dezembro para se adaptar às 
medidas para prevenir e combater 
crimes de “lavagem de dinheiro”, 
atendendo a instrução publicada 
pela Secretaria de Previdência Com-
plementar em 2 de setembro. A in-
tenção da SPC é evitar o uso crimino-
so das Fundações para a ocultação 
de bens, direitos e valores. 

Para atender às exigências, a 
Fusesc manterá registro das opera-
ções que realizar e a identificação de 
todas as pessoas físicas ou jurídicas 
com as quais estabelecer qualquer 
tipo de relação jurídica cujo valor 
seja igual ou superior a R$ 10 mil 
no mês-calendário.

Fusesc tem o dever de comunicar 
operações superiores a R$ 50 mil

As operações iguais ou superio-
res a R$ 50 mil não decorrentes de 
pagamento de benefício de caráter 
previdenciário, de empréstimo ou de 
portabilidade, realizadas em um mes-
mo mês de forma isolada ou conjunta, 
deverão ser comunicadas no prazo 
de 24h à Secretaria de Previdência 
Complementar, que as repassará ao 
Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf), para  cruzamento 
de dados. Os registros ficarão arma-
zenados durante cinco anos. 

As entidades de previdência com-
plementar deverão registrar e manter 
atualizadas as informações cadastrais 
dos participantes e de seus rendimen-
tos, a partir de estimativa feita com 
base no valor da contribuição mensal 

Encontro reuniu grande número de participantes do Vale do Itajaí
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Recorde de participação no Fusesc com Você em Blumenau
O encontro dos participantes do 

Vale do Itajaí no projeto Fusesc com 
Você, realizado em Blumenau em 2 
de outubro, reuniu expressivo nú-
mero de aposentados, pensionistas 
e auto-patrocinados.

Além de palestras com os temas 
“Resgate dos relacionamentos pesso-
ais, familiares e profissionais”, “Finan-
ças pessoais” e “Alternativas saudáveis 
de envelhecimento”, a diretoria pres-
tou informações e esclareceu dúvidas 
de participantes e associados sobre a 
Fusesc e o SIM – Plano de Saúde.

A Unimed Blumenau aplicou um 
questionário para avaliação física de 
cada participante, para a definição 
do perfil de saúde. Durante o evento, 
foram recolhidas doações em benefí-
cio da APAE de Blumenau (material 
pedagógico, alimentos não perecíveis 
e produtos de higiene pessoal).

ao plano de benefícios. A Secretaria 
garante que a confidencialidade das 
informações será mantida.

As determinações constam da Ins-
trução Normativa SPC n.º 26/2008, 
editada para substituir  a Instrução 
SPC n.º 20/2008, integralmente 
revogada.

Politicamente expostas

O artigo 3º da instrução 26 rela-
ciona as funções típicas de pessoas 
politicamente expostas, brasileiras e 
estrangeiras. Os novos participantes 
terão de declarar se estão nessas 
condições ou se têm relações de 
parentesco ou proximidade com 
essas pessoas.

Nossos valores são para sempre
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INVESTIMENTOS

Agora é oficial: nada muda
 com a incorporação 

NOTÍCIAS DA FUSESC

Fusesc lança campanha para esclarecer dúvidas e fortalecer relação com participante

Em nota oficial a respeito da polí-
tica de gestão de pessoas a partir da 
incorporação do BESC, o Banco do 
Brasil assegurou, no dia 2 de outu-
bro, que continuará patrocinando os 
planos de benefícios da Fusesc e o 
SIM-Plano de Saúde e que não ha-
verá mudanças no relacionamento 
com essas entidades.

A nota reitera informações presta-
das pela diretoria da Fusesc e do SIM, 
dando conta dos entendimentos entre 
as entidades e o BB para que as con-
tribuições, participações e pagamen-
tos sejam descontados normalmente 
da folha de pagamento dos partici-
pantes ativos (veja ao lado).

Para participantes assistidos, que 
já têm os compromissos das patro-
cinadoras saldados junto à Funda-
ção, também nada muda.

Iniciativas

Logo após a incorporação, a Fu-
sesc publicou em sua página na 
internet (www.fusesc.com.br) um 
hotsite com as respostas às dúvidas 
mais freqüentes dos participantes 
sobre a incorporação. Os textos ex-
plicam detalhadamente o que é a 
incorporação e por que razão ela 
não produzirá conseqüências nem 
para ativos, nem para aposentados 

Presidente da Federação, João Barbosa (em pé), e dirigentes na reunião com a Fusesc

ou pensionistas. Para ler, basta ir à 
página da Fusesc e clicar no banner 
sobre Incorporação.

O hotsite é uma das primeiras 
peças de uma campanha de fortale-
cimento da relação entre a Fusesc e 
seus participantes. Com o conceito 
“Nossos valores são para sempre”, a 
campanha destacará, nos próximos 
meses, os pontos fortes do atendi-
mento e dos serviços da Fundação 
e do plano de saúde – tais como a 
rentabilidade estável da carteira de 
investimentos, a proximidade da 
entidade e o controle da gestão pe-
los participantes.

Reuniões

A diretoria da Fusesc reuniu-se 
com a Federação dos Bancários 
de Santa Catarina em 27 de agos-
to, para informar sobre as iniciati-
vas que adotou para acompanhar a 
incorporação e colocar-se à dispo-
sição da entidade, para esclareci-
mentos ou ações políticas em defe-
sa do interesse dos participantes. A 
diretoria também convidou dirigen-
tes do Sindicato dos Bancários de 
Florianópolis e Região para diálogo 
semelhante.

Em outubro, a diretoria da Fun-
dação pretende reunir-se com a di-
reção do Banco do Brasil, para re-
forçar a relação de parceria.
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Nossos valores são para sempre
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NOTÍCIAS DA FUSESC

Agora é oficial: nada muda
 com a incorporação 

Fusesc lança campanha para esclarecer dúvidas e fortalecer relação com participante

Veja a posição oficial do BB
A partir da incorporação, o 

Banco do Brasil assume a fun-
ção de patrocinador dos planos 
de previdência e de saúde atual-
mente patrocinados pelo Besc - 
Fusesc e SIM. O Banco do Brasil 
e a Fusesc/SIM já discutiram os 
procedimentos técnicos para que 
as contribuições, participações 
e empréstimos continuem sen-

do descontados normalmente 
em Folha de Pagamento, como 
ocorre atualmente. Tratam-se de 
procedimentos operacionais sem 
impacto no atendimento aos as-
sociados.

Fonte: Comunicado oficial do BB 
a respeito da política de gestão de 
pessoas da instituição. Publicado no 
BESC Mais de 2/10/2008.

Nossos valores são para sempre

Ações do BESC 
sofrem ajuste de preço

Apesar de a crise mundial não 
ter afetado até o momento o pa-
trimônio dos planos de benefícios 
da Fusesc (veja na página 6), a 
rentabilidade de setembro sofrerá 
conseqüências da fixação do preço 
de avaliação para incorporação do 
BESC pelo Banco do Brasil.

O valor definido para os acionis-
tas dissidentes utilizarem o direito 
de recesso foi de R$ 2,4467 por 
ação do BESC, mas as ações que 
a Fundação ainda tinha em cartei-

ra própria estavam contabilizadas 
pelo valor de mercado de R$ 8,92 
em 31 de agosto de 2008.

Essas ações foram adquiridas 
na década de 1980. Desde a fe-
deralização, com a perspectiva de 
privatização, os papéis não pos-
suíam liquidez no mercado (não 
havia compradores interessados). 
Desde 1999, a Fusesc fez ofertas 
de venda para essas ações, porém 
os volumes de negócios eram pe-
quenos. A Fundação conseguiu 

vender 113.300 ações, e obteve  
o valor de R$ 976.320,00.

Com a notícia da incorporação, as 
cotações das ações do BESC passa-
ram a apresentar fortes oscilações, 
apesar do baixo volume de negócios 
e liquidez. Essas flutuações geraram 
impactos nos retornos mensais das 
cotas. Com o exercício do direito de 
recesso, que converterá os papéis 
em valor financeiro, a partir de ou-
tubro a exposição em renda variável 
será menor.

 INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL  | 5FUSESC  |  VALORES QUE GERAM VALORES



INVESTIMENTOS

Crise mundial não atinge 
patrimônio dos planos da Fusesc

O percentual de retorno dos in-
vestimentos dos planos de bene-
fícios – que atualiza as cotas dos 
participantes ativos e/ou que rece-
bem benefícios nas modalidades de 
prazo certo e percentual do saldo 
de conta – foi de 0,8% em agosto. 
É um retorno altamente expressi-
vo, considerando o cenário de crise 
mundial nos mercados financeiros.

Nos últimos meses, a crise fi-
nanceira e hipotecária americana 

tomou proporções gigantescas, afe-
tando diretamente os mercados de 
todo o mundo, inclusive no Brasil. 
Os prejuízos têm levado as autori-
dades governamentais a adotarem 
medidas emergenciais para socor-
rer as instituições que atravessam 
dificuldades, evitando a quebradei-
ra geral, dada a falta de confiança 
que se instalou nos mercados fi-
nanceiros. 

No Brasil, em torno de 30% dos 

investimentos dos fundos de pensão 
estão aplicados em renda variável 
(ações). A queda do Ibovespa, de  
11,03% em setembro, comprome-
teu o retorno de muitas fundações. 
A Abrapp estimou uma redução pa-
trimonial de R$ 40 bilhões. 

Não foi o caso da Fusesc, cujas 
aplicações estão, majoritariamen-
te, em ativos de risco mais baixo. 
O patrimônio dos planos não sofreu 
desvalorização.

PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS COM RETIRADA NA MODALIDADE DE RENDA CERTA E PERCENTUAL DO SALDO DE CONTA

PLANOS

set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 em 
2008

12 
meses

MULTIFUTURO I E II 1,27 1,33 0,20 1,05 0,20 1,16 0,92 0,91 1,08 0,96 0,54 0,80 6,76 10,92

BENEFÍCIO I (**) 1,35   1,36  0,20  1,05 0,20 1,16 0,92 0,91 1,08 0,96 0,54 0,80 6,76 11,04

META ATUARIAL (INPC + 6% a.a.) 1,08 0,74 0,79 0,92 1,46 1,18 0,97 1,00 1,13 1,45 1,40 1,07 10,08 14,01

TAXA CDI 0,80 0,92 0,84 0,84 0,92 0,80 0,84 0,90 0,87 0,95 1,06 1,01 7,59 11,30

% DO CDI (MULTIFUTUROS I E II) 158,75   144,57   23,81   125,00 21,74 145,00 109,52 101,11 124,14 101,05 50,94 79,21 89,04 96,71

% DO CDI (BENEFÍCIO I ) 168,75  147,83 23,81  125,00 21,74 145,00 109,52 101,11 124,14 101,05 50,94 79,21 89,04 97,78

Obs. 1: (**) Rentabilidade das reservas dos participantes que optaram por renda mensal na modalidade de Percentual do Saldo de Conta - Início maio/07. 
        2: Para os participantes ativos do Plano de Benefícios Multifuturo II, o saldo da conta específica é rentabilizado mensalmente pelo INPC + 6% ao ano.

              

RENTABILIDADE DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

PARTICIPANTES POR PLANO DE BENEFÍCIO (AGOSTO/08)

PLANOS DA FUSESC PATRIMÔNIO 
DO PLANO

SUPERÁVIT 
DO PLANO

PAGAMENTO
DE BENEFÍCIOS 

ATIVOS APOSENTADOS PENSIONISTAS TOTAL

BENEFÍCIO I 501.007.896,80 70.199.398,73 3.301.775,42 5 1.145 381 1.531

MULTIFUTURO I 800.054.235,31 58.262.377,56 5.169.700,43 3.458 3.032 46  6.536

MULTIFUTURO II 132.830.685,96 12.776.012,00    595.697,14 271 146 4 421

          1.433.892.818,07           141.237.788,29             9.067.172,99          TOTAL DE PARTICIPANTES: 8.488

  PARTICIPANTES   VALORES EM R$

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM 29/08/2008

LFTs

F. MULTI MERCADO

CDBs

EMPRÉSTIMOS

LTNs

NTN-B

FIDCs

DEBENTURES

NTN-C

AÇÕES

IMÓVEIS

OUTROS

0,51%2,56%3,74%4,81%
6,03%

1,67%

13,98%

3,68%
10,76% 6,27%

44,37%

1,62%

Nossos valores são para sempre
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INVESTIMENTOS

Fusesc não tem recursos 
nos fundos do BESC 

A Fusesc não possui recursos 
aplicados nos fundos de investimen-
tos sob gestão e administração do 
BESC. Participantes manifestaram 
preocupação com possíveis perdas 
para a Fundação, por conta do pro-
visionamento de R$ 59 milhões em 
papéis dos fundos de investimentos 
do BESC, efetuado pelo Banco do 
Brasil. “Como tais fundos não aten-
dem às exigências específicas para 
aplicações dos fundos de pensão, a 
Fusesc não investe neles e, portan-
to, não teve perdas”, explica o diretor 
financeiro Aroldo Ouriques Filho.

Agenda
* Atendendo a convite, o diretor 
Bruno José Bleil participou de 
reunião com a Ageoeste (Associa-
ção de Gerentes e Ex-Gerentes do 
BESC do Extremo Oeste de Santa 
Catarina), em São Miguel do Oeste 
no sábado, 20 de setembro (foto), 
para esclarecer dúvidas e promo-
ver a cultura previdenciária.

Aroldo: participantes não terão perdas 

Nossos valores são para sempre
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Rentabilidade superior 
à média das fundações

Quadro comparativo produzi-
do a partir de informações forne-
cidas pela empresa de consultoria  
RiskOffice, que elaborou um estudo 
sobre o desempenho dos fundos de 
pensão, mostra que a rentabilidade 
da Fusesc em 2008 e nos doze me-
ses anteriores a agosto deste ano é 
superior à média das fundações.

No ano, os resultados da Fusesc 
somavam 6,76%, contra 3,93%, da 
média dos fundos de pensão, cujas 
carteiras de investimento podem 
ser comparáveis. Desde setembro 
de 2007, os percentuais respecti-
vos são de 10,92% para a Fusesc 
e 10,52% na média das fundações 
calculada pela Risk Office. 

“A Fundação há muitos anos 
adota uma política conservadora 
de gestão de recursos, que busca 
proteger o patrimônio dos partici-

Acumulado em 2008 (jan a ago) Acumulado nos últimos 
12 meses (set/07 a ago/08)

Desempenho Positivo da Fusesc

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Fusesc Média dos
fundos de pensão

6,76%

10,92%

3,93%

10,52%

Fontes: Fusesc / Risk Office (para a média dos fundos de pensão)

pantes de possíveis perdas 
advindas das incertezas por 
que passam os mercados fi-
nanceiros”, afirma o diretor 
financeiro Aroldo Ouriques 
Filho. “Os resultados alcan-
çados demonstram a eficá-
cia da estratégia adotada.” 

Superávit de 
R$ 141 milhões

A edição de agosto do Fu-
sesc Informa publicouque o 
superávit da entidade já ha-
via alcançado R$ 150 mi-
lhões. A informação correta 
é que o superávit de agosto 
chegou a R$ 141,2 milhões 
e representa 10,9% das re-
servas garantidoras dos be-
nefícios.
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[  ] Mudou-se [  ] Falecido [  ] Desconhecido [  ] Ausente   
[  ] Recusado [  ] Não Procurado     [  ] Endereço Insuficiente
[  ] Não Existe Nº Indicado [  ] Fora Perímetro Entrega 
[  ]  Zona Rural [  ] Outros 
[  ] Informação Prestada pelo Porteiro ou Síndico 
Reintegrado ao Serviço Postal em ...../......./........
Em......../.........../............      __________________________
   RESPONSÁVELCx. Postal 848, Fpolis/SC, 88010-970

NOTÍCIAS

Lisiane assume gerência do SIM-Plano de Saúde
A partir de setembro, dois antigos funcionários da Fu-

sesc e do SIM-Plano de Saúde trocaram de funções. Lisiane 
Machado assumiu a Gerência de Benefícios Assistenciais 
do SIM, em substituição a Júlio César Castro. Como Júlio 
está próximo de completar o tempo para aposentadoria, a 
diretoria decidiu preparar desde já seu sucessor na função-
chave do plano de saúde. Júlio assumiu a antiga função de 
Lisiane, agora designada como Assessoria de Planejamen-
to e Relações Institucionais.

Justiça decidirá se empregados 
têm direito a ações com deságio

Empregados e ex-empregados do 
BESC e da BESCRI que em 2002 po-
deriam ser favorecidos com as ações 
que seriam destinadas aos trabalha-
dores no processo de privatização 
agora aguardam uma decisão da 
Justiça Federal para saberem se esse 
direito poderá ser exercido frente à in-
corporação das empresas pelo Banco 
do Brasil no dia 30.

A medida judicial foi movida pela 
Asseb (Associação dos Empregados e 
Ex-Empregados do Banco do Estado de 
Santa Catarina), constituída pelos cotis-
tas de fundos como o BescInvest, hoje 
extintos, e representa o interesse do 
conjunto de empregados e ex-empre-
gados. Mas a decisão, se favorável, po-
derá atender a todos os empregados ou 
aposentados vinculados às empresas. 
O juiz Carlos Alberto da Costa Dias, da 
segunda vara federal de Florianópolis, 
aguarda a defesa da União, do Banco 
do Brasil, do BESC e da BESCRI.

Em 2002, o edital de privatização 
das empresas do sistema financeiro 
estadual previa a possibilidade de 
que os empregados comprassem, 

com deságio de 50%, um montante 
equivalente a até 10% das ações a 
serem leiloadas. Essas ações seriam 
revendidas ao vencedor do leilão, 
num prazo de seis meses, com o 
valor mínimo equivalente a 80% do 
preço obtido na privatização (corrigi-
do pela taxa Selic).

A medida judicial argumenta que, 
com o cancelamento do leilão, a reti-
rada do BESC e da BESCRI do Progra-
ma Nacional de Desestatização (PND) 
e a incorporação ao Banco do Brasil, 
retirou-se um direito importante para 
os trabalhadores. “Sob a ótica dos em-
pregados, a adesão ao PDI, adicionada 
ao incentivo propiciado com a compra 
das ações a serem emitidas quando 
da privatização por preço diferencia-
do, eram condições bastante atrativas 
para uma tomada de decisão”, afirma 
o advogado Gustavo Alberto Villela Fi-
lho, autor da ação. 

 Obrigações

Para ele, o compromisso de ofer-
ta de ações aos empregados criou 

“obrigações para o ‘futuro controla-
dor’, seja lá  quem fosse”.  “Não é 
pelo fato de que o BESC e BESCRI, 
através de uma ‘privatização branca’, 
venham a ser objeto de incorporação 
por parte do Banco do Brasil, que 
simplesmente se negará um direito 
que foi ao longo de todo o processo 
reconhecido aos empregados e apo-
sentados das instituições”, alega.

O juiz Carlos Dias negou pedido 
de tutela antecipada, apresentado 
pela Asseb, para que as ações des-
tinadas aos trabalhadores fossem 
mantidas em tesouraria quando da 
incorporação, realizada em 30 de 
setembro. A União e as empresas 
foram intimadas na primeira quin-
zena de outubro. Não é possível 
prever qualquer prazo para a deci-
são judicial. 

A Asseb acompanhará a trami-
tação e qualquer alteração será in-
formada. Quem desejar, pode fazê-
lo na página da Justiça Federal na 
internet (www.jfsc.gov.br). Basta 
informar o número do processo: 
2008.72.00.010575-7.

Nossos valores são para sempre
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Júlio passou a função para Lisiane e agora cuida do Planejamento


