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{ Editorial }

Olhar projetado  
ao longo prazo

A ideia de que pensar em previdên-

cia é pensar no futuro não é de todo 

verdadeira. Porque o futuro depende 

substancialmente do que fazemos no 

presente, da maneira como progra-

mamos nossas ações para que o futu-

ro seja como a gente deseja.

A definição dos percentuais de con-

tribuição para o plano previdenciário 

e do percentual de recebimento com 

relação à poupança previdenciária 

são exemplos claros de atitudes do 

presente que repercutem fortemente 

no desenho do nosso futuro. Neste 

momento o imediatismo não é bom 

conselheiro e nem um bom critério.

Numa época em que a economia 

do país e o próprio cenário interna-

cional estão sob certa tensão, é im-

portante ser criterioso e equilibrado 

e projetar o olhar para o longo prazo 

para evitar que ali adiante as coisas 
sejam diferentes do que se planejou.

A Fusesc é uma instituição que 
tem grande solidez e todos os seus 
planos equilibrados atuarialmente. 
O que quer dizer que as reservas 
são suficientes para honrar todos os 
compromissos, mesmo os que deve-
rão ser saldados algumas décadas 
adiante. Por isto a confiança na ins-
tituição é um ingrediente importante 
nas suas definições de percentuais.

A Fusesc, por meio de seus diretores 
e seus profissionais, está a disposição 
para auxiliar na tomada de decisões 
quanto aos percentuais que deverão 
ser definidos durante o mês de novem-
bro. O que desejamos é que cada um 
tome as decisões da forma mais equili-
brada e consciente possível.

A diretoria

Valores que geram valores

Este informativo tem espaço aberto para os participantes e assistidos se ex-
pressarem com suas fotografias ou histórias para a seção Participante de 
Valor. Envie sugestões para: jornal@fusesc.com.br

PUBLIQUE SUA FOTO OU HISTÓRIA

A Fusesc está presente nas redes sociais, disponibilizando a todos informa-
ções em sua página no Facebook. Visite www.facebook.com/fusesc e usufrua 
de mais este canal de informação.

A FUSESC NO FACEBOOK
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Em setembro as aposentadorias e pensões 
vitalícias pagas pela Fusesc nos Planos de 
Benefícios I, Multifuturo I e Multifuturo II fo-

ram reajustadas pela variação do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor – INPC, do IBGE, apura-
da no período de setembro/2013 a agosto/2014, 
com sua aplicação de acordo com a data de início 
do benefício.

Benefícios 
receberam  
reajuste em 
setembro

ÍNDICES APLICADO DE ACORDO COM A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO

CENTRAIS DE ATENDIMENTO FUSESC E SIM

Lembramos que a Fusesc e a Caixa de Assistência – SIM possuem números diferentes. Devido à segregação do atendimento 
telefônico não é possível transferir ligações entre as empresas, é preciso ligar para a Central específica (Fusesc ou SIM) de acordo 
com informação necessária.

Central de Atendimento:
 0800 642 9200

central@simplanodesaude.com.br
www.simplanodesaude.com.br

central@fusesc.com.br
www.fusesc.com.br

Central de Atendimento:
0800 48 3000

Suporte para dúvidas 
sobre: serviços de saúde, 
atualização cadastral 
(inclusão, exclusão, decla-
rações de dependentes), 
reembolsos, agendamento 
de perícias médicas, si-
tuação financeira (paga-
mentos, coparticipação, 
contribuições) informações 
regulamentares dos planos 
SIM e orientações gerais.

Aqui você pode 
obter orientações 
sobre os planos 
de benefícios, os 
regulamentos, 
esclarecer dúvidas 
a respeito da con-
cessão de aposen-
tadoria, simular e 
contratar emprés-
timos e esclarecer 
dúvidas gerais.

Ligação gratuita

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO REAJUSTE (%)

em setembro/2013 6,35

em outubro/2013 6,07

em novembro/2013 5,43

em dezembro/2013 4,86

em janeiro/2014 4,11

em fevereiro/2014 3,46

em março/2014 2,80

em abril/2014 1,96

em maio/2014 1,17

em junho/2014 0,57

em julho/2014 0,31

em agosto/2014 0,18

em setembro/2014 0,00

INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL  | 3Confiança é o maior valor

{Previdência}



Alteração de contribuição 
e recebimento de 
benefício: hora de pensar 
estrategicamente no futuro

PARTICIPANTES  
Patrocinadora acompanha 
contribuição até 7%

Anualmente, em novembro, do dia 
1º ao dia 30, os participantes e assis-
tidos em percentual do saldo de con-
ta tem a possibilidade de redefinir o 
percentual do exercício seguinte. É um 
momento de refletir estrategicamente 
sobre o futuro, tanto para aposenta-
dos quanto para participantes ativos.

Para os participantes aumentar a 
contribuição é sempre um bom negó-
cio a curto e longo e prazo. Primeiro 
porque a patrocinadora acompanha 
paritariamente o percentual de contri-
buição até 7% (sobre o salário de par-
ticipação). Assim, na verdade acres-
centa à sua conta individual o dobro 
do que está colocando. Isso não existe 
em nenhuma modalidade do mercado 
financeiro, é um benefício que poucas 
empresas oferecem. Aproveite!

Se você desejar ir além dos 7% não 
há problemas, só que a patrocinadora 
acompanha até este limite. Mas você 
vai usufruir de uma rentabilidade que, 
por ser conquistada de forma coletiva, 
em volumes maiores de investimentos, 

No mês de novembro você pode alterar os percentuais de 
contribuição e recebimento de benefícios do seu plano

pode ser maior 
e mais segura 
que as aplica-
ções nos balcões 
de mercado.

Além das contri-
buições regulares po-
de-se fazer contribuições 
adicionais extraordinárias a 
qualquer momento, para au-
mentar o montante da poupança 
previdenciária.

Todas as contribuições realizadas 
para o plano de previdência, regu-
lares ou extraordinárias, podem ser 
deduzidas da base de cálculo do im-
posto de renda até o limite de 12% da 
renda bruta, para quem fizer a decla-
ração completa.

ASSISTIDOS

Percentual de 
recebimento deve  
ser definido com cautela 
analisando o mercado

Quando se trata de fazer uma opção 
de percentual sobre o saldo de conta, 
como no caso do Benefício Percentual, 

toda cautela é pouca para não ceder à 
tentação de receber mais sem avaliar a 
repercussão no futuro e no saldo res-
tante para os benefícios futuros.

Com a relativa instabilidade do 
mercado financeiro é recomendável 
que, antes de realizar qualquer alte-
ração, seja feita uma análise da situa-
ção financeira da família, consideran-
do o aumento da expectativa de vida 
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ALTERAÇÃO PODE SER FEITA PELA INTERNET,  
POR TELEFONE OU PRESENCIALMENTE

Pela Internet: a alteração de percentual pode ser feita no site da 
entidade: www.fusesc.com.br, até o dia 30/11, em três passos:

1º passo: acesse a área de Autoatendimento, com o seu CPF e se-
nha. Caso ainda não possua uma senha cadastrada, basta clicar em 
Como Cadastrar e gerar uma senha. 

2º passo: após fazer o acesso, basta clicar no botão Alteração. Os 
participantes devem selecionar Alteração de Percentual de Con-
tribuição. Os assistidos devem selecionar Alteração de Percentual 
de Benefício.

3º passo: leia as instruções iniciais na tela e escolha o percentual 
desejado. Clique no botão Confirmar.

Pelo Telefone: basta ligar até 28/11 para a Central de Atendimento 
da Fusesc no telefone 0800-48-3000 e informar o percentual de 
alteração desejado, os atendentes realizarão o procedimento dire-
tamente no sistema. 

Presencialmente: se preferir, basta vir até a Central de Atendi-
mento, na sede da Fundação, até 28/11 e informar o percentual 
de alteração desejado, os atendentes realizarão o procedimento 
diretamente no sistema. 

e o histórico de retorno dos investi-
mentos do seu plano. A prudência 
resulta num equilíbrio que preserva 
a reserva para os benefícios dos anos 
seguintes.

Dados do mercado  
que podem ajudar  
na sua escolha

Cenário econômico em 2015: O pro-
vável cenário econômico para 2015 é 
de elevação da taxa de juros básicos 
da economia (taxa Selic) que poderá 
chegar a 11,5% a 12% ao ano. Isto re-
presenta uma taxa  de juros (média 
mensal) de 0,93%. Outro aspecto im-
portante a considerar quando trabalha-
mos com projeções é a inflação espera-
da, para 2015 que, segundo estimativas 
do mercado financeiro ficará entre 6% 
a 6,5% ao ano. Estas duas variáveis 
afetarão diretamente os rendimentos 
dos investimentos. Para o segmento de 
renda variável (ações) a previsibilidade 
de rendimentos é muito difícil, pois de-
pende de uma conjugação de fatores, 
no entanto podem surgir boas oportu-
nidades para incremento nas alocações 
no mercado de ações.

Política de Investimentos: a Funda-
ção manterá uma gestão de recursos 
financeiros voltados a segmentos com 
melhores perspectivas de retorno e 
baixo risco e em conformidade com o 
cenário econômico com que a Fusesc 
trabalha para os próximos anos. Nossa 
meta é buscar uma alocação de recur-
sos eficiente entre os diversos setores 
da economia de modo a superar a 
meta atuarial (INPC + 5% ao ano) bem 
como taxa de juros Selic.

Atenção: o novo percentual solicitado entrará em vigor a partir de 
janeiro de 2015. Caso não queira alterar o seu percentual, será au-
tomaticamente mantido o percentual atual. 
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Participantes ativos e assistidos com retirada na modalidade de prazo certo e percentual do saldo de conta

Planos / Período out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 Em 2014 12 
meses

Benefício I (*) 1,40 1,05 2,83 0,05 0,87 1,53 1,26 0,88 0,87 0,70 0,91 0,54 7,87 13,65 
Multifuturo I 1,70 0,37 2,47 (0,72) 0,92 1,80 1,32 0,90 1,01 0,72 1,00 0,55 7,75 12,70 
Multifuturo II 1,69 0,16 2,52 (0,68) 0,92 1,82 1,35 0,91 1,01 0,73 0,99 0,51 7,79 12,56 
Plano Administrativo 1,62 (1,28) 2,65 (0,43) 0,94 1,76 1,39 1,06 0,90 0,77 1,01 0,28 7,92 11,14 
Meta atuarial Fusesc
(INPC + 5% a.a.) 0,68 1,02 0,95 1,13 1,04 1,05 1,23 1,19 1,01 0,67 0,54 0,59 8,77 11,68 

Taxa CDI 0,80 0,71 0,78 0,84 0,78 0,76 0,82 0,86 0,82 0,94 0,86 0,90 7,84 10,33 
% do CDI (Benefício I) 175,48 147,61 362,82 5,95 111,47 201,32 153,46 102,34 106,16 74,15 106,13 60,29 100,33 132,20 
% do CDI 
(Multifuturo I) 212,85 51,97 316,67 (85,71) 117,95 236,84 161,27 104,83 123,29 77,07 116,03 61,61 98,82 122,99 

% do CDI 
(Multifuturo II) 211,36 22,54 323,08 (80,95) 117,31 239,47 164,55 105,58 122,80 77,74 115,51 56,78 99,40 121,59 

% do CDI 
(Administrativo) 202,68 (180,42) 339,74 (51,19) 120,51 231,58 169,66 122,87 109,50 81,52 117,91 30,62 101,04 107,81 

Obs. (*) Rentabilidade das reservas dos participantes que optaram por renda mensal na modalidade de percentual do saldo de conta - início maio/07.

RENTABILIDADE DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

INDICADORES POR PLANO DE BENEFÍCIO | SETEMBRO/2014 

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM 30/09/2014*

Valores em R$ Participantes

Planos da Fusesc Patrimônio
do Plano1

Superávit
do Plano

Pagamento
de Benefícios Ativos2 Aposentados Pensionistas Total

Benefício I  588.192.313,94  12.139.317,09  4.263.034,89 3 1.037 413 1.453
Multifuturo I  947.777.856,82  46.818.646,89  6.231.481,76 2.458 3.331 91 5.880
Multifuturo II  203.253.937,86  16.698.561,85  837.979,91 267 178 8 453
Total 1.739.224.108,62 75.656.525,83 11.332.496,56 2.728 4.546 512 7.786

BENEFICIO I MULTIFUTURO I MULTIFUTURO II

Valor % Retorno Valor % Retorno Valor % Retorno

Segmento 602.818.633,82 100 0,54 988.509.677,25 100 0,55 204.893.006,65 100 0,51

Renda fixa 493.103.740,98 81,8 0,82 801.033.840,63 81,03 0,79 168.827.698,10 82,4 0,79
Títulos públicos 408.515.005,27 67,76 0,84 464.930.171,97 47,04 0,84 101.544.161,84 49,57 0,83
Créditos privados e depósitos 1.653.517,36 0,27 1,00 2.644.032,58 0,27 1,00 453.398,00 0,22 1,00
Fundo de renda fixa 811.366,02 0,13 -1,55 1.334.246,30 0,13 -1,55 252.424,98 0,12 -1,55
Fundo multimercado institucional 69.713.155,18 11,56 0,73 305.784.340,13 30,93 0,71 61.026.448,21 29,78 0,70
Fundo direitos creditórios 12.410.697,15 2,06 1,05 26.341.049,65 2,66 1,12 5.551.265,07 2,71 1,14
Renda variável 22.458.825,91 3,73 -10,75 33.394.794,76 3,38 -10,75 6.837.796,61 3,34 -10,75
Ações 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
Fundo ações 22.458.825,91 3,73 -10,75 33.394.794,76 3,38 -10,75 6.837.796,61 3,34 -10,75
Investimentos estruturados 25.631.997,78 4,25 -0,18 43.633.727,64 4,41 -0,16 9.600.615,96 4,69 -0,12
Fundo multimercado estruturado 17.147.766,34 2,84 -0,19 30.454.093,92 3,07 -0,16 7.314.083,37 3,58 -0,10
Fundo imobiliário 4.470.500,95 0,74 0,04 7.175.021,03 0,73 0,04 1.238.659,80 0,6 0,04
Fundo participações 4.013.730,49 0,67 -0,42 6.004.612,69 0,61 -0,42 1.047.872,79 0,51 -0,43
Imóveis 46.231.606,60 7,67 4,40 73.909.093,76 7,48 4,40 12.414.216,70 6,06 4,40
Investimentos imobiliários 46.231.606,60 7,67 4,40 73.909.093,76 7,48 4,40 12.414.216,70 6,06 4,40
Empréstimos 15.392.462,55 2,55 0,96 36.538.220,46 3,7 0,94 7.212.679,28 3,52 0,93
Empréstimos e financiamentos 15.392.462,55 2,55 0,96 36.538.220,46 3,7 0,94 7.212.679,28 3,52 0,93
Investimentos no exterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fundo investimentos no exterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obs.: 1 Patrimônio do Plano representa o valor das provisões matemáticas mais superávit mais fundos previdenciais e de investimentos 
2 No total de número de ativos está incluído autopatrocínio e BPD

*Dados para simples informação, obtidos a partir da classificação Andima, que não invalida as informações prestadas na lâmina de rentabilidade a partir do cri-
tério de classificação da resolução CMN nº 3792
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Na Renda Fixa, considerando o critério de marca-
ção do papel a preço de mercado, o IMA-b, índi-
ce que mede o rendimento das Notas do Tesouro 

Nacional – “série b” (NTNbs) foi negativo em 3,53%. O 
IRF-m, índice que mede os rendimentos das Letras do 
Tesouro Nacional - LTNs e das Notas do Tesouro Nacio-
nal, “série f”(NTN-f), ambos com taxas pré-fixadas se 
desvalorizou 0,74%.

A taxa de juros Selic, referencia para aplicações no 
segmento de renda fixa, fechou com variação positiva 
de 0,91%, a taxa de câmbio fechou setembro em R$ 
2,45 reais por dólar com valorização de 9,44% para o 
dólar. O risco-país, medido pelo CDS de 5 anos, subiu 49 
pontos-base, para 176 pontos-base.

O baixo crescimento da economia brasileira para 
2014, segundo estimativa será de 0,30%, associado ao 
elevado patamar inflacionário próximo a 6,50% ao ano, 
medida pelo IPCA, geram incertezas e provocam varia-
ções bruscas para cima ou para baixo nos mercados fi-
nanceiros.

O Ibovespa fechou com queda de 11,70%, por conta, 
principalmente, de especulações com pesquisas eleito-
rais para Presidente. A queda trouxe perdas generaliza-
das por todo o mercado. Neste período, a Fusesc ficou 
sublocada no segmento e manteve a proteção dos ativos.

Em nossa avaliação estas variações são diretamente 
influenciadas pelas expectativas ou especulações, que 
não refletem necessariamente os fundamentos típicos 
de alocação. No ano de 2014 a bolsa acumula ganhos de 
5,06% e de 3,38% nos últimos 12 meses.

Do lado internacional e pesando negativamente so-
bre os mercados está a dúvida dos investidores quanto 
ao momento em que o Fed (Banco Central Americano) 
elevará suas taxas de juros, assunto debatido entre seus 
dirigentes regionais, porém sem consenso sobre a data 
que deva ocorrer. Isto traz preocupações para os inves-
tidores já que este aumento poderá significar diminui-
ção do fluxo de recursos externos para os mercados 
emergentes do qual o Brasil faz parte. 

Mercado financeiro sofre 
influência das pesquisas 
eleitorais em setembro

{ Indicadores }

RENTABILIDADE DAS COTAS  
DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | Setembro/14

Rentabilidades das cotas dos planos de benefícios: 

Plano de Benefícios I: +0,54%

Plano Multifuturo I: +0,55 

Plano Multifuturo II: +0,51%.

Os resultados são diferentes entre os planos em função da 
composição das aplicações financeiras de cada um deles e 

do critério de marcação dos papéis em carteira.
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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

88010-970Valores que geram valores

Quem tem Imposto de Renda reti-
do na fonte sempre espera con-
seguir a maior restituição pos-

sível na hora de fazer a sua declaração. 
Acontece que a maioria das pessoas só 
se preocupa com isto na hora de apre-
sentar os números à Receita, sem um 
planejamento ou estratégia. A verdade 
é que tudo que se pode fazer deve ser 

feito até dezembro, depois disso está 
consolidado.

A busca da melhor restituição começa 
com pequenos cuidados, como guardar 
todos os comprovantes de despesas com 
saúde, educação e pensões alimentícias. 
Mas as contribuições ao seu próprio pla-
no de previdência também podem ser 
abatidas no limite de 12% do valor tribu-

tável total no caso de Declaração de Anu-
al do Imposto de Renda na modalidade 
Completa. Ou seja, bem calculado, você 
pode fazer retornar a você o que ficaria 
nos cofres do leão.

No caso das contribuições previdenciá-
rias, pode-se fazer aportes extraordinários 
ou contribuir com maior valor (veja maté-
ria das páginas centrais). 

Aportes no plano de previdência
podem aumentar restituição de imposto

{ Educação financeira }
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