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EDITORIAL

Quatro anos de muito 
trabalho e imensa satisfação

Estamos encerrando nosso man-
dato em 2010 com muitas realiza-
ções e satisfação. 

Nesse período em que fizemos a 
gestão da Fusesc, buscamos diaria-
mente aplicar a essência do conceito 
da previdência complementar na 
vida dos participantes. Através do 
aprimoramento dos serviços presta-
dos, do cuidado em realizar o melhor 
atendimento, da imensa responsabi-

lidade de gerir os investimentos dos 
planos de benefícios, nosso objetivo 
principal sempre foi fazer com que 
todos pudessem desfrutar de uma 
aposentadoria tranquila. Hoje os 
planos possuem recursos suficientes 
para honrar todos os compromissos 
previstos nos regulamentos e ainda 
há reservas excedentes que podem 
proporcionar, no futuro, melhorias 
nos benefícios. 

Atendendo integralmente à le-
gislação e o que rege o Estatuto e 
os Regulamentos, além das demais 
normas operacionais que regem o fun-
cionamento de um fundo de pensão, 
implantamos também rotinas e proces-
sos que trouxeram mais transparência 
e segurança para os participantes. 
Como exemplo, citamos: a moderni-
zação dos sistemas de tecnologia da 
Fusesc e do Sim – Plano de Saúde, o 
sistema de controle e monitoramento 
de riscos das entidades, o mapeamento 
das atividades e também a instituição 
do planejamento estratégico anual, a 
adoção da plataforma eletrônica para 
realização dos investimentos, a altera-
ção e o aprimoramento do critério de 
cálculo das reservas matemáticas e o 
pagamento das diferenças apuradas, 
a unificação das datas de pagamento 
dos benefícios, a adoção de tábuas 
atuariais conservadoras e adequadas 
à massa de participantes já contem-
plando o aumento da longevidade, a 
redução da taxa de juros atuarial em 
razão das previsões econômicas para 
os próximos anos, o aumento do prazo 
de pagamento dos empréstimos, ele-
vação do limite e a respectiva redução 
da taxa de juros, o acesso das pen-
sionistas ao benefício do empréstimo, 
o apoio financeiro aos participantes 
que sofreram com desastres naturais, 
a antecipação do 13º salário para 

janeiro, as alterações regulamentares 
dos planos que possibilitaram realizar 
a mudança da forma de recebimento 
do benefício (percentual do saldo de 
conta), a reforma nas instalações fí-
sicas da entidade para oferecer mais 
conforto e acessibilidade aos partici-
pantes, a ampliação e aprimoramento 
do relacionamento da entidade com 
os participantes por meios das reuni-
ões presenciais anuais de prestação 
de contas, a implantação da área de 
Comunicação e incremento das ações 
de comunicação estratégica (novo 
site, e-mails, jornais, relatórios anuais, 
palestras), a pesquisa de satisfação, o 
investimento na profissionalização dos 
colaboradores, o programa de controle 
de despesas, e o reconhecimento do 
direito das pensionistas votarem, entre 
outras tantas ações. 

Foram quatro anos de nossa intensa 
dedicação e dos valiosos colaborado-
res, cujo resultado é o pagamento de 
R$ 10 milhões de benefícios mensais, 
amparado no patrimônio que hoje 
alcança a cifra de R$ 1,6 bilhão. Esse 
patrimônio irá garantir o pagamento 
de benefícios vitalícios para os partici-
pantes e seus familiares até o ano de 
2100. Também foi feita a constituição 
de provisões contingenciais de R$ 39 
milhões e há um superávit acumulado 
de R$ 102 milhões.

Além disso, hoje a Fusesc possui 
um fundo administrativo de R$ 68 
milhões, que tem a função de custear 
todas as atividades administrativas 

da entidade por várias décadas sem 
onerar os participantes. Esses sólidos 
e positivos números estão registrados 
nos demonstrativos contábeis e serão 
divulgados no próximo relatório anual. 

Na gestão do plano de saúde, 
mantivemos um monitoramento per-
manente dos prestadores de serviços 
com o objetivo de aprimorar o aten-
dimento aos associados. Além disso, 
realizamos programas para disseminar 
informações sobre manutenção da 
saúde e da qualidade de vida.

Queremos agradecer imensamen-
te aos participantes pela confiança 
depositada em nossa atuação, aos 
colaboradores pelo empenho diário de 
realizarem suas atividades da melhor 
maneira possível, às patrocinadoras 
pelo apoio proporcionado, aos integran-
tes dos Comitês pelo assessoramento 
prestado e aos Conselheiros pela orien-
tação e fiscalização da gestão realizada.

A proximidade das festas de final de 
ano sempre sugere um momento de 
reflexão. O que queremos é que todos 
sejamos felizes em 2011, que os so-
nhos se materializem e tragam muitas 
alegrias. Que as nossas vidas sejam 
produtivas e nos tragam realizações, 
que serão as bases para novos sonhos.

Que o novo ano traga as coisas 
melhores da vida: paz, saúde, amor, 
segurança e proteção.

Desejamos boas festas, estando 
perto de quem é importante para você. 
Feliz Natal e um excelente 2011! 

Aroldo, Bruno e José Manoel

Foram quatro anos de 
nossa intensa dedicação e 
dos valiosos colaboradores, 
cujo resultado é o 
pagamento de R$ 10 
milhões de benefícios 
mensais, amparado no 
patrimônio que hoje 
alcança a cifra de
R$ 1,6 bilhão. 

sua proteção, nosso valor
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INVESTIMENTOS
ESPECIAL ESPECIAL

Às vésperas de um novo processo 
eleitoral, a Fusesc convoca todos os 
seus participantes ativos, assistidos e 
pensionistas para eleger democratica-
mente os novos dirigentes da Fundação. 
Serão eleitos três membros efetivos e 
três suplentes do Conselho Deliberativo, 
dois membros efetivos e dois suplen-
tes do Conselho Fiscal da Fundação, 
o Diretor Superintendente e o Diretor 
Administrativo e de Seguridade, que 
farão a gestão da Fundação e também 
na Caixa de Assistência SIM até 2014.

A eleição é um momento signi-
ficativo nos rumos da Fusesc e na 
vida dos seus participantes, que 
tem papel fundamental nesse pleito 
quando analisam as propostas das 
chapas e votam de forma consciente. 
Os participantes são os donos dos 
recursos que formam o patrimônio 
dos planos de benefícios e devem 
acompanhar de perto a gestão dos 
administradores da Fusesc.

Você tem acesso às propostas das 
duas chapas que concorrem na elei-

Eleições: o participante 
definindo os rumos da Fusesc

sua proteção, nosso valor

Processo eleitoral 2006:
Justiça rejeita acusações infundadas

Infelizmente em todas as eleições da Fusesc tem se repetido uma triste 
situação: a imposição de demandas judiciais (sem êxito) com acusações 
infundadas de supostas irregularidades nos procedimentos rotineiros dos 
processos eleitorais da entidade. Como um claro exemplo disso, em decisão 
proferida no último dia 22 de novembro (processo n.º 023.06.356885-6, 
1ª Vara da Fazenda Pública de Florianópolis), o Magistrado Dr. Juiz Luiz 
Antonio Zanini Fornerolli reconheceu a legalidade do processo eleitoral 
de 2006, que havia sido questionada judicialmente por candidato que foi 
derrotado no pleito na referida época. Entre outras considerações, o Juiz 
elogiou a conduta dos Auditores (contratados também para atuar na eleição 
em andamento), os quais, segundo ele, participaram “de forma contínua e 
operante na auditoria das eleições procedidas, garantindo a autenticidade 
e integridade de todos os dados gerados e processados por ela”.

A decisão judicial impôs ao perdedor a condenação ao pagamento de cus-
tas de honorários advocatícios. Atos como esses não agregam qualquer valor, 
impõem prejuízos à entidade e em todas as oportunidades ficou comprovado 
que os processos foram conduzidos de forma ética e com transparência.

Para que os participantes tenham a 
oportunidade de atuar nesse importan-
te momento, haverá as opções de votar 
pela internet ou por correspondência. 

Participe desse processo demo-
crático! Esse é um momento de 
grande importância na sua vida e de 
sua família. Somos 8.500 pessoas 
que tem o poder de decidir.

Saiba como votar
A Fusesc encaminhou para a 

residência de todos os participantes 
o material de votação com todas as 
instruções, via carta registrada com 
AR (registro de recebimento). Lembra-
mos que o serviço do correio faz três 
tentativas de entrega na residência, 
em caso de não haver alguém para 
receber a correspondência é deixado 
um aviso para retirar o material na 
agência do correio indicada.

Atenção: utilize o kit de votação 
enviado no mês de dezembro (com 
instruções e cédula eleitoral na cor 
amarela). O material encaminhado 
antes da suspensão do processo 
eleitoral não tem mais validade.

Quem pode votar
São eleitores com direito a votar os 

participantes ativos, assistidos e pen-
sionistas que estejam regularmente 
vinculados aos planos de benefícios 
administrados pela Fusesc.

Como votar e prazo
para a votação

O voto é direto, secreto e feito 
dentro de um processo absolutamente 
seguro, com o objetivo de manter o 
sigilo do voto de cada participante. O 
voto pode ser efetuado por correspon-
dência ou via internet. 

- Por correspondência: basta en-
caminhar a carta-resposta com porte 
pago pela Fusesc a uma agência do 
correio. Serão considerados como vá-
lidos os envelopes recebidos na caixa 
postal de Florianópolis no máximo até 
o dia 22 de dezembro às 18 horas. 

Atenção: solicitamos àqueles que 
desejarem utilizar a opção de voto 
pelo correio que façam a postagem 
imediatamente assim que receberem 
o material em casa, pois o correio está 
com um grande atraso na entrega de 

A Fusesc convoca todos 
os seus participantes 
ativos, assistidos e 
pensionistas para eleger 
democraticamente os novos 
dirigentes da Fundação. 

Os participantes são os 
donos dos recursos que 
formam o patrimônio dos 
planos de benefícios e devem 
acompanhar de perto a gestão 
dos administradores da Fusesc.

Para que os participantes 
tenham a oportunidade 
de atuar nesse importante 
momento, há as opções de 
votar pela internet ou por 
correspondência. 

correspondências de forma geral. Se 
deixarem para a última hora, é pos-
sível que o voto não chegue a tempo 
para validação e contagem.

- Pela internet: basta utilizar a se-
nha exclusiva que chegará por carta e 
votar no site da Fundação. A votação 
estará aberta pelo site a partir do dia 
16 de dezembro às 8 horas e irá até 
o dia 22 de dezembro às 18 horas. 

Os regulamentos e instruções es-
tão disponíveis no site da Fundação: 
www.fusesc.com.br.

ção através dos informativos especiais 
que já foram encaminhados para a 
sua residência e que também estão 
no site da Fundação. 
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Aplicação de 
recursos no Banco 

do Brasil
Após cumprir todas as for-

malidades legais constantes na 
Política de Investimento dos pla-
nos de benefícios, a Fusesc está 
transferindo para o Banco do 
Brasil um fundo de investimento 
exclusivo, no valor de R$ 320 
milhões, para que a BBDTVM 
faça a gestão e administração 
desses recursos de maneira 
compartilhada com a entidade.

O valor transferido está aplica-
do em títulos públicos federais, 
com vencimentos até o ano de 
2045, o que representa 21% do 
total dos recursos que garantem 
o pagamentos de benefícios, 
proporcionando ainda mais se-
gurança aos participantes.

INDICADORES NOTÍCIAS DA FUSESC

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

PLANOS / PERÍODO nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10
em 

2010
12 

meses
BENEFÍCIO I (**) 1,57  0,86 0,51 0,84 1,11 0,55 0,18 0,82 0,92 0,87 1,31 0,90 8,30 10,95

MULTIFUTURO I 1,57 0,86 0,52 0,85 1,11 0,56 0,20 0,83 0,92 0,86 1,31 0,90 8,35 11,00

MULTIFUTURO II 1,61 0,84 0,52 0,82 1,08 0,56 0,25 0,80 0,92 0,85 1,29 0,87 8,25 10,91
META ATUARIAL FUSESC
(INPC + 5,5% a.a.)*

0,73 0,86 0,69 1,33 1,15 1,16 1,18 0,88 0,34 0,38 0,38 0,99 8,80 10,54

TAXA CDI    0,66 0,72 0,66 0,59 0,76 0,66 0,75 0,79 0,86 0,89 0,85 0,81 7,89 9,38

% DO CDI (BENEFÍCIO I) 237,88 119,44 77,27 142,37 146,05 83,33 24,00 103,80 106,98 97,75 154,12 111,11 105,25 116,70
% DO CDI 
(MULTIFUTURO I) 

237,88 119,44 78,79 144,07 146,05 84,85 26,67 105,06 106,98 96,63 154,12 111,11 105,93 117,29

% DO CDI 
(MULTIFUTURO II) 

243,94 116,67 78,79 138,98 142,11 84,85 33,33 101,27 106,98 95,51 151,76 107,41 104,58 116,35

Obs. * Meta de INPC + 6% a.a. até dezembro de 2009.
        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.
        3: Meta atuarial Fusesc: considerado o período de dez/07 a nov/08. No ano – 12,9%

RENTABILIDADE DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

INDICADORES POR PLANO DE BENEFÍCIO (OUTUBRO/10)

PLANOS DA 
FUSESC

PATRIMÔNIO 
DO PLANO

SUPERÁVIT 
DO PLANO

PAGAMENTO
DE BENEFÍCIOS 

ATIVOS APOSENTADOS PENSIONISTAS TOTAL

BENEFÍCIO I 531.424.769,32 63.337.096,54 3.725.106,71 2 1.107 379 1.488

MULTIFUTURO I 822.000.033,30 27.650.493,66 6.571.852,44 2.704 3.498 53 6.255

MULTIFUTURO II 151.423.484,48 10.806.107,49 661.530,12 261 155 6 422

1.504.848.287,10 101.793.697,69

PARTICIPANTESVALORES EM R$

10.958.489,27 8.309

A rentabilidade das cotas que atu-
alizam as reservas previdenciárias dos 
planos de benefícios administrados pela 
Fusesc, Benefícios I, Multifuturo I e Mul-
tifuturo II, no mês de outubro, ficaram em 
0,90% para os dois primeiros e 0,87% 
para o último, que, comparado com a taxa 
básica de juros – Selic de 0,81%, no mês, 
representa um desempenho de 111% e 
107% respectivamente da referida taxa.

Contribuíram positivamente para 
a rentabilidade, neste mês, as aplica-
ções em títulos públicos de emissão do 
Tesouro Nacional (NTNBs e NTNCs), 
que contemplam além da taxa de juros 
remuneratórios a correção dos índices 
de preços (IPCA/IGPM) e que participam 
com 24,35% do total dos patrimônios 
dos planos de benefícios.

Confira os investimentos dos planos 
de benefícios administrados pela Fusesc 
cuja participação de cada plano, no 
total, é a seguinte: Plano Benefício I: 
33,51%; Plano Multifuturo I: 54,02%; 
Plano Multifuturo II: 8,52% e Plano 
Administrativo: 3,95%.

A rentabilidade da cota de novembro 
deverá ficar próxima a 1%.

Adoção de nova estratégia eleva 
rentabilidade das cotas em outubro

DISTRIbUIçãO DOS INVESTIMENTOS EM 29/10/2010 EM R$ EM %

Papéis de Emissão do Tesouro Nacional 1.432.885.934,60 89,93%

Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFTs 908.650.781,05 57,03%

Letras do Tesouro Nacional - LTNs 136.254.546,22 8,55%

Notas do Tesouro Nacional - Série b - NTNB 214.194.485,80 13,44%

Notas do Tesouro Nacional - Série c - NTNC 173.786.121,53 10,91%

Depósito a Prazo com garantia do Governo Federal 17.192.018,32 1,08%

DPGE 17.192.018,32 1,08%

Carteira de Ações 14.856.744,65 0,93%

Petrobrás (PN) 14.856.744,65 0,93%

Carteira de Imóveis 62.002.830,86 3,89%

437 Inscrições Imobiliárias 62.002.830,86 3,89%

Carteira de Empréstimos a Participantes 43.280.409,31 2,72%

Aproximadamente 3.100 contratos 43.280.409,31 2,72%

Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios 17.376.866,98 1,09%

FIDCs 17.376.866,98 1,09%

Debentures 5.821.984,06 0,37%

Debentures Adquiridas em 1994,1995 e 1996 (*) 5.821.984,06 0,37%

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.593.416.788,78 100,00%

(*) Valor Contábil atualizado R$ 28.705.172,61 – Valor Provisionado R$ 22.883.188,55

sua proteção, nosso valor

Fusesc participa de 
reunião no Sindicato

dos Bancários 
O relacionamento entre os 

funcionários do Banco do Brasil 
foi tema de um encontro realizado 
entre dirigentes sindicais, bancá-
rios e trabalhadores egressos do 
BESC no dia 22 de novembro. Em 
pauta, relatos de situações vividas 
por ex-funcionários do BESC, agora 
atuantes no BB desde o processo 
de incorporação.

Segundo relatos, alguns ex-bes-
quianos sentem que existe um tra-
tamento profissional diferenciado 
por parte de demais colegas do BB. 
Além desse encontro, o Sindicato 
dos Bancários já promoveu outros 
atos e pediu mediação junto à Su-
perintendência do Banco do Brasil.

A Fusesc foi convidada para par-
ticipar do evento e declarou apoio 
institucional, com o intuito de auxiliar 
na resolução das situações relatadas.

Relacionamento: 
Fusesc e Banco do Brasil 

consolidam parcerias 

Parceria de 
reciprocidade

com CASSI
Neste mês de novembro o 

gerente do SIM e a Gerente de 
convênios da CASSI se reuni-
ram em Brasília para finalizar 
as tratativas de um convênio de 
reciprocidade entre estas institui-
ções. O objetivo é proporcionar 
a melhoria da rede de cobertura 
aos associados dos referidos pla-
nos de saúde, onde a operadora 

que possuir dificuldades com a 
rede local usufruirá da cobertura 
do outro plano, a exemplo dos 
convênios que o SIM possui fir-
mado com a CABERJ e CABESP.

Uma ação proposta pela Abra-
pp (Associação Brasileira das En-
tidades Fechadas de Previdência 
Complementar), na qual foi ques-
tionada a alteração contratual dos 
encargos incidentes de investimen-
tos realizados em títulos públicos 
na década de 80 (OFND), tran-
sitou em julgado (não cabe mais 
recurso) no final do último mês 

de novembro (Superior Tribunal 
de Justiça, REsp n.º 1.163.879).

Com essa decisão, a Fusesc 
deve recuperar R$ 16,5 mi-
lhões, quantia que representa 
um adicional de 1% na rentabili-
dade dos planos no mês em que 
esse valor for contabilizado. Há 
uma expectativa que isso ocorra 
ainda neste ano.

Fusesc recupera recursos
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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......../.........../............      __________________________
   RESPONSÁVEL

Cx. Postal 848

Fpolis/SC

88010-970

A função essencial da Fusesc é ofe-
recer aos seus participantes proteção, 
segurança e tranqüilidade, a certeza 
de uma aposentadoria digna no futu-
ro. E no presente proporcionar uma 
série de benefícios que promovam 
a qualidade de vida. Tudo isso só é 
possível graças ao sentido coletivo da 
organização tanto do fundo de pensão 
quanto do plano de saúde.

Proteção
Essa é a palavra que vai orientar 

as ações de comunicação e relaciona-
mento com os participantes a partir 
deste final de ano e durante 2011. A 
expressão será usada da forma mais 
ampla, evocando desde a noção de 
preservação do patrimônio, até o 
cuidado dispensado com a saúde e 
várias situações do dia a dia em que 
a Fundação está presente.

O slogan “sua proteção, nosso 
valor” reforça o fato de que a 
tranquilidade dos participantes é 
um compromisso da entidade em 
todas as ações.

“Há três anos temos adotado, 
dentro da estratégia de comuni-
cação institucional, slogans que 
transmitam a essência do trabalho 
da entidade na relação diária com 
os participantes”, destaca Carolina 
Otte, Assessora de Comunicação 
da Fusesc. Para Carolina a escolha 
da palavra proteção expressa o 
comprometimento de todos os cola-
boradores: “O que fazemos todos os 
dias, em todas as áreas, é trabalhar 
para preservar e valorizar o patrimô-
nio que é dos participantes, isso é 
efetivamente uma ação de proteção. 
Por isso, afirmamos que trata-se de 
um valor em todos os sentidos, não 

só o valor econômico, mas os va-
lores de coletividade, solidariedade 
e participação que um fundo de 
pensão envolve”.

O calendário 2011, que você rece-
beu junto com essa edição do Fusesc 
Informa, é o primeiro material em que 
o novo conceito é aplicado.

Sua proteção, nosso valor
NOTÍCIAS DA FUSESC


