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Quando o trabalho vence a crise
Neste ano que termina a Fusesc 

contabilizou resultados positivos. Um 
ano que teve muitas incertezas no ce-
nário político do país, o que provocou 
um clima de instabilidade no mercado 
financeiro. No entanto, a convicção so-
bre alguns conceitos e a dedicação dos 
profissionais nos fez colher bons frutos.

Convicta em sua Política de Investi-
mentos, a Fundação prosseguiu com 
sua gestão conservadora. Analisou o 
cenário com cautela, realizou ajustes 
assertivos e chegou ao fim de 2015 
com a certeza de ter traçado e trilha-
do os mais acertados caminhos. 

Investindo em recursos tecnoló-
gicos, a Fusesc aprimorou desde os 
mais simples processos internos até 
aos processos de definição sobre in-
vestimentos e operações financeiras.

Aprofundou ainda as ações de re-
lacionamento, alterando a sistemáti-
ca das reuniões descentralizadas de 
prestação de contas, fortalecendo 
assim as políticas que visam informar 

com objetividade e transparência. 
Com isto obtém o mais valioso patri-
mônio, que é a confiança dos partici-
pantes e assistidos na instituição. 

Tudo isso levou a Fusesc ao tema 
da campanha institucional preparada 
para 2016: “Resultados geram con-
fiança”, em alusão a esta verdadeira 
conquista que não se contabiliza ape-
nas em números. 

Confiamos também no futuro que 
nosso trabalho constrói e, por isso, 
vemos um 2016 nascendo com novos 
desafios, esperanças e realizações. 
Que todos possamos celebrar as fes-
tas de final de ano com aqueles que 
queremos bem. Que tenhamos um 
final de ano de alegrias, um Natal ilu-
minado e um novo ano de vitórias.

Nesta edição, aproveitamos para 
encaminhar o nosso tradicional ca-
lendário. 

Boas festas e um excelente 2016!
Diretoria Executiva da Fusesc

Confiamos no 
futuro que nosso 
trabalho constrói 
e vemos 2016 
nascendo com 
realizações.

A Diretoria da Fusesc encaminhou 
uma carta à Caixa de Assistência - SIM, 
citando a “preocupação decorrente do 
comprometimento de renda ocasiona-
do pela 13ª contribuição aplicada so-
bre a gratificação natalina dos empre-
gados que patrocinamos, pois o valor 
que é cobrado em dezembro, gerando 
comprometimento bastante significati-
vo da segunda parcela do 13º salário”.

A carta solicita que se “avalie as 
melhores alternativas para com o de-
vido amparo técnico, garantir a capa-
cidade de pagamento no longo prazo 
e a atratividade como ferramenta da 
gestão de pessoas dos menciona-
dos planos de saúde de modo a: (i) 
extinguir a 13ª contribuição; (ii) ofe-
recer planos com abrangência regio-
nal e estadual; (iii) outras opções de 

acomodação, como enfermaria; (iv) 
adoção de preços por faixa etária; (v) 
oferecimento de novos produtos e (vi) 
outras alternativas que julgarem per-
tinentes”. Acredita-se que ações deste 
gênero podem contribuir para a miti-
gação do risco de migração para pla-
nos individuais ou coletivos por ade-
são, mantendo o plano atuarialmente 
saudável no longo prazo.
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Fusesc é destaque em rentabilidade
nos últimos 12 meses

Quando fecharmos os núme-
ros de 2015, certamente 
teremos bons motivos para 

comemorar.  Nos últimos 12 meses 
(Dezembro de 2014 a Novembro de 
2015), a rentabilidade dos planos 
administrados foram bastante posi-
tivos, para o Plano de Benefícios I o 
retorno foi de 15,84%, para o Mul-
tifuturo I de 15,57% e para o Mul-
tifuturo II de 15,41%. As diferenças 
de rentabilidades entre os planos 
ocorre em função da distribuição 
dos investimentos nos diversos seg-
mentos.

Os números são muito satisfa-
tórios, considerando que o cenário 
econômico e político em 2015 foi 
desafiador em razão das indefini-
ções nas aprovações de medidas 
econômicas necessárias ao equa-
cionamento do equilíbrio fiscal, no 
controle da inflação, no crescimento 
econômico, dentre outras variáveis 
que fizeram com que o mercados fi-
nanceiros oscilasse e afetasse os in-
vestimentos de uma maneira geral.

Para conseguir bons resultados, 
a FUSESC adotou uma estratégia de 
investir em ativos de baixo risco e 
rentabilidade favorável. Manter uma 
carteira de investimentos com par-
cela relevante de ativos indexados à 
inflação mostrou-se como estratégia 
assertiva. Este movimento tem duplo 
efeito positivo: permitiu obter bons 
retornos nas aplicações e ao mesmo 
tempo proteger as reservas previ-
denciárias dos participantes e assis-
tidos contra a corrosão inflacionária.

A escolha dos ativos indexados a 

inflação se mostrou oportuna, pois 
apesar de conter certo grau de vola-
tilidade, fornece estabilidade para o 
plano de benefícios, proporcionan-
do o casamento com os benefícios 
que serão pagos ao longo do ciclo 
de vida dos beneficiários, ou seja, 
conseguimos estruturar uma cartei-
ra de aplicações compatível com os 
benefícios que pagaremos no curto 
e também para o longo prazo.

Na base de toda esta estratégia 
está a Política de Investimentos dos 
planos de benefícios, que é revisada 
anualmente e aprovada pelo Con-
selho Deliberativo, e acompanhada 
permanentemente pela Diretoria 
Executiva, Comitês de Investimen-
tos e Conselho Fiscal.

A Fusesc conta ainda com equipe 
técnica especializada no mercado 
financeiro, com gestores e consul-
tores externos que acompanham, 
através de reuniões mensais, na 
sede da Entidade, o desempenho 
das aplicações em carteira e possí-
veis ajustes em decorrência de mu-
dança nos cenários econômicos.

Ressaltamos que as principais 
estratégias de investimentos ado-
tadas, pela FUSESC, em 2015 serão 
mantidas para 2016 isto porque a 
fraqueza econômica aliada à incer-
teza política, podem continuar pre-
sentes no ambiente econômico que 
navegaremos em 2016.

A Política de Investimento dos 
planos de benefícios revisada e 
atualizada para os próximos exer-
cícios está disponível no site da 
FUSESC.
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CONSELHO DELIBERATIVO

Efetivos

Fernanda de Figueiroa Freitas Neves - Presidente

Pedro Bramont

Marcello José Garcia Costa Filho

Jesualdo de Araujo

Odinir Bonissoni

José Carlos da Silva

Suplentes

Ademar de Oliveira, Kleberson Luiz Isensee, Lizete Pinheiro, 

Romildo Neuenfeld, Carlos Roberto Koslov, Luciana Carlos 

Geroleti

DIRETORIA EXECUTIVA

José Manoel de Oliveira - Diretor Superintendente

Marcos Anderson Treitinger - Diretor Financeiro

Aroldo Benjamin Ouriques Filho - Diretor Administrativo  

e de Seguridade

CONSELHO FISCAL

Titulares

Francisco Carlos de Oliveira - Presidente

Sérgio Aristides Slongo

Carlos Bogoni

Carlos Eduardo Pitz

Suplentes

Roberto Dias Junior, João Alcides Calliari Filho,  
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Coordenação na Fusesc: Carolina Pereira Simões 

Produção: Quorum Comunicação 

Jornalista responsável: Gastão Cassel (DRTRS/6166)

Projeto gráfico e edição de arte: Rosana Pozzobon 

Tiragem: 7,5 mil exemplares
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Benefícios
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“Todo mundo tem aquela comi-
dinha de família que é sinônimo 
de alegria. Pode ser doce ou sal-
gada, o que importa é que seja a 
sua receita da felicidade. Que tal 
compartilhar a sua receita?”

Este é o convite de Olivier An-
quier para o concurso cultural 
“Receita da Felicidade” – ação 
promovida pela Associação Cata-
rinense das Entidades de Previdência 
Complementar (ASCPrev), por meio do 
seu programa de educação financeira 
e previdenciária A Escolha Certa.

Aqueles que compartilharem suas 
receitas concorrerão a cinco livros “Di-
ário do Olivier – 10 Anos de Viagem em 
Busca da Culinária Brasileira”, autogra-

fados pelo cozinheiro, empresário 
e apresentador de televisão Olivier 
Anquier. E as 100 melhores receitas 
farão parte do Livro de Receitas On-
line do Programa A Escolha Certa.

Para enviar a receita e concor-
rer ao livro é necessário ser parti-
cipante de uma das 13 entidades 
que compões a ASCPrev, enviar 
uma foto junto ao prato e a receita 

deverá ser econômica. A participação 
deve acontecer até o dia 05/02/2016 
pelo hotsite: http://www.aescolhacer-
ta.com.br/receitadafelicidade/.

Concurso Receita da Felicidade. Participe!

DIA DO APOSENTADO ABRAPP 

Promoção definirá representante 
da Fusesc na comemoração

Todos os anos a Associação Bra-
sileira das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar 

– Abrapp realiza um evento nacional
para comemorar o Dia do Aposentado
(24 de janeiro), no qual entidades de
todo o país elegem aposentados pelo
INSS que estejam vinculados aos pla-
nos de benefícios para participarem
como seus representantes.

Pela primeira vez a Fusesc esta-
rá presente nessa comemoração, e 
para escolher o aposentado que irá 
representar a entidade vai realizar 

Eventos

um concurso cultural. Para participar, 
o aposentado deverá acessar o link
www.fusesc.com.br/concurso-dia-do-
aposentado, preencher os requisitos 
e os dados solicitados e escrever uma 
frase, de até 160 caracteres, com o 
tema: “A importância da Fusesc em 
minha vida”. Também é possível en-
tregar a frase pessoalmente, na Cen-
tral de Atendimento, na sede da En-
tidade.

As frases serão selecionadas por 
uma comissão julgadora interna da Fu-
sesc. O vencedor ganhará uma viagem 

aérea até a cidade da comemoração 
(que será definida pela Abrapp) com 
direito a um acompanhante.

O período do concurso é de 16 de 
dezembro de 2015 a 11 de janeiro de 
2016. O resultado será divulgado no 
site em 14 de janeiro, a Fusesc entrará 
em contato com o vencedor.

Veja todos os detalhes do Regula-
mento no link do concurso.


