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Editorial

Trabalhar pelo
futuro
A Fusesc iniciou 2017 comemorando os resultados dos
inves mentos no ano que passou. Em uma época bastante
desaﬁadora para a economia, a Fundação mostra que a
experiência e a dedicação resultaram na rentabilidade em 2016
de 11,86% do Plano de Bene cios I, 12,37% do Mul futuro I e
12,76% do Mul futuro II.

Somos movidos pela
conﬁança de nossos
mais de 7 mil
participantes e
assistidos, que ano
após ano participam
dessa história para
construir e desfrutar
de uma
complementação de
aposentadoria com a
ajuda da Fusesc.

E, claro, nosso obje vo é sempre fazer melhor, con nuar os
esforços em busca do melhor resultado possível. É importante
ressaltar que, além da rentabilidade, o plano de previdência
complementar possui vantagens, como o diferimento ﬁscal
ob do com a dedução das contribuições da base de cálculo do
Imposto de Renda em até 12% da renda tributável, para aqueles
que optam pelo modelo de declaração completa e são também
contribuintes do INSS. A Fusesc disponibiliza ainda em ações de
educação ﬁnanceira e previdenciária - encontradas nas
comunicações da Fusesc e também em seu programa A Escolha
Certa - e um atendimento que preza pela máxima clareza e
agilidade.
Somos movidos pela conﬁança de nossos mais de 7 mil
par cipantes e assis dos, que ano após ano par cipam dessa
história para construir e desfrutar de uma complementação de
aposentadoria com a ajuda da Fusesc. Esta é uma história erguida
sobre os alicerces de muito trabalho e transparência. A Fusesc
está aqui, sempre trabalhando por você.
Desejamos que os obje vos sejam sempre alcançados e que
haja muitos sonhos realizados.
Uma ó ma leitura!
Diretoria Execu va da Fusesc

www.fusesc.com.br
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0800 48 3000

central@fusesc.com.br

Relatório Anual

Relatório Anual: transparência
e clareza para participantes,
assistidos e patrocinadoras

A

nualmente a Fusesc elabora e disponibiliza, no
site da En dade, o Relatório Anual de
Informações (RAI) dos três planos de
bene cios: Plano de Bene cios I, Mul futuro I e
Mul futuro II, referente ao ano anterior.
Os três Relatórios trazem informações relevantes
sobre os planos, a respeito da situação patrimonial, da
polí ca e dos resultados dos inves mentos, das
despesas administra vas e da situação atuarial do
Plano.
A produção dos documentos conta com as
informações fornecidas pelas Gerências de
Seguridade, Inves mentos e Contabilidade.
Além de dados técnicos, os Relatórios trazem um
resumo dos principais acontecimentos do ano,
das ações realizadas pela Fundação, os
resultados dos inves mentos e o cenário
econômico.
Os Relatórios do exercício 2016 já estão
disponíveis no site - www.fusesc.com.br - acesse
para conferir todas as informações. Os documentos
podem ser visualizados a qualquer momento e é
possível baixar os arquivos.
Caso haja interesse em receber uma via
impressa, basta solicitar pelo e-mail central@fusesc.com.br.
Legislação – A disponibilização do RAI cumpre o
estabelecido na Instrução PREVIC nº 13 de 12/11/2014, em
sintonia com a Resolução CGPC nº 23, de 06 de dezembro de
2006.
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Estatuto

Saiba como são realizadas as alterações
de Estatuto e Regulamento na Fusesc

A

s en dades fechadas de previdência complementar, como a Fusesc, possuem um Estatuto e também um
Regulamento para cada plano de bene cios. O Estatuto consiste no conjunto de regras básicas de organização da
En dade, como o funcionamento do Conselho Delibera vo, da Diretoria Execu va e do Conselho Fiscal, além dos
seus níveis de competência, requisitos para sua composição e duração do mandato. Já o Regulamento estabelece as normas
gerais do plano de bene cios, cons tuindo direitos e deveres.
Recentemente, conforme divulgado nos meios de comunicação da Fusesc, foram aprovadas alterações no Regulamento
do Plano Mul futuro II e está em andamento a aprovação de alterações no Estatuto e nos Regulamentos dos Planos de
Bene cios I e Mul futuro I.
Para realizar qualquer alteração nestes documentos é necessário seguir um rito entre as mudanças propostas e a
alteração ﬁnal, que são garan das por Lei para que a integridade das en dades fechadas de previdência complementar seja
assegurada. É importante lembrar que, caso a PREVIC sugira alguma alteração em alguns dos documentos, é necessário
fazer parte deste caminho novamente (aprovação do Conselho Delibera vo e Patrocinadoras, além de novo envio à PREVIC).
Conﬁra no passo a passo como são feitas as alterações regulamentar e estatutária:

3
Após aprovação ocorre a
comunicação aos Par cipantes
e Assis dos sobre as propostas de
alteração, mostrando o que
muda em um quadro
compara vo.

4
Após 30 dias da comunicação
disponível, a proposta é enviada
à Superintendência Nacional de
Previdência Complementar PREVIC para
aprovação.

2

5

A proposta é analisada e
aprovada pelo
Conselho
Delibera vo e
também pelas
Patrocinadoras.

Se aprovada pela
PREVIC, a alteração
é publicada no
Diário Oﬁcial da
União.

1
A Diretoria Execu va com par cipação
das áreas técnicas
que elaboram as
minutas - analisam o
impacto de cada
sugestão.

6
A En dade atualiza
o documento e
comunica a
aprovação aos
Par cipantes e
Assis dos.

Acesse o site da Fusesc – www.fusesc.com.br - e conﬁra as no cias a respeito da versão em aprovação para o
Estatuto e a alteração regulamentar já aprovada.
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Transparência

Participe das apresentações de
Prestação de Contas da Fusesc

O

s Par cipantes e Assis dos da Fusesc poderão par cipar, entre maio e junho, das apresentações de prestação de
contas da en dade, referente ao exercício de 2016. Nos encontros, que acontecem anualmente, o Diretor
Superintendente, José Manoel de Oliveira, disponibilizará informações sobre a gestão dos planos de bene cios e
da en dade, ampliando a transparência da administração e colocando-se à disposição para rar as dúvidas. Escolha em qual
cidade deseja par cipar e conﬁrme a sua presença pelo e-mail central@fusesc.com.br ou pelo telefone 0800-483000.

Conﬁra as datas e locais das apresentações:
15/mai – 16h: CHAPECÓ
Local: Hotel Bertaso

25/mai – 16h: BLUMENAU
Local: Hotel Himmelblau

16/mai – 16h: SÃO MIGUEL DO OESTE
Local: Hotel Solaris

29/mai – 16h: CRICIÚMA
Local: Merco Plaza Execu ve Hotel

17/mai – 16h: CONCÓRDIA
Local: Caitá Hotéis

30/mai – 16h:TUBARÃO
Local: Art Hotel

18/mai – 16h: JOAÇABA
Local: Hotel Jaraguá Real

06/jun – 16h: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Local: Hotel Sibara Flat e Convenções

23/mai – 16h: LAGES
Local: Grande Hotel Lages

07/jun – 16h: JOINVILLE
Local: Mercury Joinville Prinz

24/mai – 16h: RIO DO SUL
Local: Hotel Aliança Express

13/jun – 16h: FLORIANÓPOLIS
Local: Castelmar Hotel
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Educação Financeira

Evite dívidas após
a aposentadoria
U

ma boa parte da população brasileira chega à aposentadoria sem ter alcançado
seus obje vos ﬁnanceiros, que proporcionam uma vida tranquila. Isto pode
acontecer por mo vos variados, mas o principal deles é a falta de planejamento.
Mesmo que tenha economizado para esta época da vida, é preciso levar em conta o
aumento com gastos de saúde, uma eventual ajuda a ﬁlhos e netos, além de gastos
inesperados, como uma necessidade de reforma emergencial, por exemplo.

E após a aposentadoria, ainda é possível?
Sim! Conﬁra o que pode ser feito:
Faça um diagnós co ﬁnanceiro - Serve para saber exatamente o quanto você ganha e onde o seu dinheiro está sendo
gasto. Use planilhas no computador ou um caderno, ache a forma que mais se adapta à sua realidade e não tenha medo de
calcular para ver o montante de dívida que precisa colocar em dia.

Elimine gastos desnecessários e supérﬂuos - Preﬁra pagar à vista para conseguir descontos e direcionar os valores
economizados para eliminar as dívidas ou fazer um colchão para gastos inesperados.
Inclua seus ﬁlhos nas suas despesas mensais - Comumente as pessoas desconsideram os gastos com a família ao
preverem a aposentadoria. Porém, os casais têm seus ﬁlhos cada vez mais tarde e, consequentemente, eles ﬁcam
dependentes dos pais até, ao menos, a primeira etapa da aposentadoria. Então após chegar esta época, faça um balanço real
de até quando seus ﬁlhos precisarão de ajuda ﬁnanceira e veja a melhor forma de encaixar isto no seu planejamento.

Planeje-se para pagar as dívidas - Priorize as que têm os juros mais altos, geralmente as de cartão de crédito e cheque
especial.

Evite dívidas - Adquirir novos bens por meio de ﬁnanciamento de longo prazo, por exemplo, pode acabar adiando os seus
planos de viagem e outras formas de aproveitar a aposentadoria. Também não empreste seu nome para que parentes e
amigos façam dívidas. Se eles não podem usar o próprio nome, é porque provavelmente já estão com problemas de
endividamento.
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O planejamento antes da aposentadoria é
fundamental, veja algumas dicas:
Planejamento ﬁnanceiro - Anote todas as receitas e despesas, ﬁxas e variáveis, em um caderno ou em uma planilha no
computador. Além disso, agrupe suas despesas em categorias de gastos como alimentação, remédios, lazer, etc. Dessa forma
é possível acompanhar seus gastos, avaliar prioridades e possíveis reduções no mês a mês.

Não dependa apenas do INSS - Com a tendência de aumento da expecta va de vida do brasileiro e a instabilidade em
relação ao cenário econômico do país, ﬁcou mais arriscado contar apenas com a previdência social.

Nunca é tarde para começar - O ideal é começar o planejamento para aposentadoria o quanto antes, u lizando o tempo
ao seu favor. Mas, para quem já está endividado, a dica é evitar novas dívidas e emprés mos.

Prepare-se para gastos extras - É muito importante que se mantenha uma reserva separada para eventualidades que não
estejam previstas no orçamento mensal. Uma viagem de úl ma hora, a troca de um carro, a reforma da casa e por aí vai.
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Fusesc

Concurso cultural A Voz da Experiência
conﬁra a dica para os jovens

E

m comemoração ao dia do Jovem, o programa de educação ﬁnanceira e previdenciária da Fusesc e demais en dades
de previdência complementar de Santa Catarina, A Escolha Certa, promoveu o concurso cultural “A Voz da
Experiência”.

Conﬁra as mensagens aos jovens dos vencedores da Fusesc:

Rentabilidade Fusesc em 2016
Com um patrimônio de mais de R$ 2,2 bilhões, a Fusesc trabalha com uma polí ca conservadora, que
busca mais segurança e menos risco em seus inves mentos. Desta forma, possui 82,49% dos
inves mentos em Renda Fixa, 7,51% em Imóveis, 4,57% em Inves mentos Estruturados, 3,06% em
Emprés mos e 2,37% em Renda Variável - dados de dezembro/2016.
Com esta distribuição, mesmo com as incertezas nos campos polí co e econômico a Fundação alcançou uma
rentabilidade em 2016 de 11,86% do Plano de Bene cios I, 12,37% do Mul futuro I e 12,76% do Mul futuro II.
São 4.467 assis dos, 553 pensionistas e 2.598 par cipantes a vos que contam com a dedicação da Fusesc há 39 anos e
dela recebem a certeza de um futuro mais tranquilo, contando com a renda complementar na aposentadoria.
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Fusesc

Fusesc - 39 anos
cuidando do
presente e
do futuro

N

o dia 04 de abril a Fusesc completou 39 anos. A
en dade tem muitos mo vos para comemorar, e
os mais signiﬁca vos são o reconhecimento dos
par cipantes e assis dos do empenho e proﬁssionalismo
com o qual é realizada a gestão dos planos de bene cios.
Mesmo diante de todas as adversidades já enfrentadas, e
o fato de ser possível acompanhar de perto os frutos deste
trabalho: par cipantes que compreendem a imensa
importância de poupar hoje para terem uma aposentadoria com mais qualidade de vida e assis dos que agora
usufruem do bene cio que construíram ao longo destes
anos.

Com quase quarenta anos de prestação de serviços, a
Fusesc mostra que a experiência e a dedicação resultam
no patrimônio sólido dos planos de bene cios, que fazem
a diferença na vida de milhares de famílias. Inves ndo
permanentemente no aprimoramento dos processos
internos, sistemas, na comunicação e no relacionamento
com seus par cipantes e assis dos, temos como obje vo
sempre aprimorar a qualidade dos serviços prestados.
Movida a cada dia pela conﬁança depositada, a
en dade segue fortalecida e conﬁante rumo a maturidade
dos 40 anos. É uma honra estarmos juntos nesta jornada.
Obrigado por sua conﬁança, conte sempre conosco!

Atualize seus dados cadastrais
Para que a Fusesc possa encaminhar com agilidade todas as informações necessárias, é muito importante que você mantenha os seus dados cadastrais atualizados na En dade. É possível realizar a atualização dentro da área de Autoatendimento do
site, basta acessar com seu CPF e senha e ir até o menu superior em Alteração, para alterar endereço de correspondência,
telefone e e-mail. Se preferir, pode informar as atualizações cadastrais na Central de Atendimento no telefone 0800 48 3000,
e-mail central@fusesc.com.br ou atendimento presencial na sede da Fusesc.

INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL | 9

Investimentos

Imóveis: uma opção de investimento

O

s planos de bene cios administrados pela Fusesc
possuem, dentre outros inves mentos,
aplicações no segmento imobiliário, a denominada carteira de imóveis. Isso faz parte da diversiﬁcação
dos inves mentos prevista na Resolução CMN nº 3792, de
24/09/2009, que regulamenta as operações dos Fundos
de Pensão no Brasil e permite que as En dades apliquem
até 8% do patrimônio total dos planos em imóveis.
Atualmente, os planos de bene cios possuem um total
de 419 matrículas imobiliárias distribuídas entre boxes de
garagens, lojas, salas e prédios, totalizando um inves mento da ordem de R$ 166,1 milhões que corresponde a
7,77% do total do patrimônio dos planos.
A par cipação de cada plano dentro da carteira de
imóveis está distribuída da seguinte forma:
Ÿ

Plano de Bene cio I: 32% da carteira, 57,9 milhões,
correspondente a 8,51% no total do plano

Ÿ

Plano Mul futuro I: 56% da carteira, 92,6 milhões,
correspondente a 7,77% no total do plano

Ÿ

Plano Mul futuro II: 12% da carteira, 15,6 milhões,
correspondente a 5,92% no total do plano

O valor que cada plano possui inves do nesse
segmento é quan ﬁcado em cotas, com critério aprovado
pelo Conselho Delibera vo na segregação do patrimônio
dos planos, conforme exigência da PREVIC.
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Anualmente, são realizadas reavaliações dos imóveis
por empresas especializadas no ramo imobiliário, que tem
por obje vo calcular o valor de mercado, aferir seu
estado de conservação e também para atualizar o valor
contábil, fatores que impactam diretamente na rentabilidade dos inves mentos em imóveis.
A Fusesc analisa permanentemente o mercado de
imóveis e procura adequar a gestão dos recursos para
assegurar a melhor rentabilidade neste segmento de
aplicação.
O resultado com a gestão da carteira de imóveis advém
da variação dos preços de mercado (valorização ou
desvalorização), deduzidas todas as despesas e somadas
as receitas de locação. O imóvel localizado na Rua
Presidente Cou nho, no Centro de Florianópolis, possuía
resultado inexpressivo entre despesas e receitas de
locação, representando aproximadamente 20% da
carteira de imóveis, foi permutado por área a ser construída no local, pela a empresa Vitale Empreendimento
Imobiliário Ltda.
O projeto prevê a construção de um empreendimento
composto por duas torres. Cabe aos planos de Fusesc
31,76% da área total, após a conclusão. Desta forma, a
En dade atende a diversiﬁcação dos inves mentos
imobiliários e amplia a possibilidade de obter melhores
retornos, valoriza a região de abrangência e atende ao seu
dever ﬁduciário com os Par cipantes e Assis dos.

Fusesc

Proteção para a família:
Benefício de Risco

INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO
CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Entidade associada à Abrapp, Sindapp, ICSS e ASCPrev.
Patrocinadoras: Banco do Brasil, Badesc, Bescor, Codesc,
Fusesc e Caixa de Assistência SIM.

O

Bene cio de Risco é uma proteção ﬁnanceira para o par cipante e sua
família. Em caso de invalidez do tular do plano (por doença ou
acidente), é promovida a concessão de aposentadoria ao Par cipante
e, em caso de morte, pensão aos seus dependentes.
Para garan r este bene cio são realizadas contribuições mensais previstas
em Regulamento, que mantém o adequado custeio dos bene cios de risco.
Anualmente, a Fusesc realiza uma avaliação atuarial - que é o estudo técnico
feito com base em dados cadastrais dos Par cipantes, seus dependentes. Este
estudo é realizado com o obje vo de dimensionar os compromissos futuros da
En dade e qual o valor de contribuição deverá ser realizado para a cobertura
dos bene cios de risco.
Os resultados da avaliação atuarial de 2016 dos Planos de Bene cios
Mul futuro I e II, promovida pela empresa Mirador Assessoria Atuarial Ltda.,
demonstraram a necessidade de realizar a alteração na taxa de contribuição de
risco desses planos a par r do mês de abril. Conﬁra:

Plano

Porcentagem do Salário de Participação

Multifuturo I

Alterado de 0,40% para 0,16% do Salário de Participação

Multifuturo II

Alterado de 1,82% para 1,32% do Salário de Participação

O Plano de Custeio de Risco para 2017 foi reavaliado considerando o efeito
da alteração da premissa “Tábua de entrada em Invalidez”.

CONTATO
Rua Dom Jaime Câmara, 217
CEP 88015-120 - Florianópolis - SC
Fone: (48) 3251-9333
Central de atendimento:
0800 48 3000 (ligação gratuita)
www.fusesc.com.br
central@fusesc.com.br
www.facebook.com/fusesc
CONSELHO DELIBERATIVO
Efetivos
Carlos Eduardo Pitz - Presidente
Rafael Lanznaster
Evelise de Andrade Meyer Sandri
Jesualdo de Araujo
Odinir Bonissoni
José Carlos da Silva
Suplentes
Kleberson Luiz Isensee
Anderson dos Santos
Romeu Afonso de Barros Schutz
Romildo Neuenfeld
Luciana Carlos Geroleti
DIRETORIA EXECUTIVA
José Manoel de Oliveira - Diretor Superintendente
Marcos Anderson Treitinger - Diretor Financeiro

Conﬁra as lâminas de rentabilidade e de
benefícios mensalmente no site da Fusesc

Aroldo Benjamin Ouriques Filho - Diretor Administrativo
e de Seguridade

CONSELHO FISCAL
Titulares

Os indicadores de seguridade e de rentabilidade dos planos de
bene cios da Fusesc são disponibilizados em lâminas, atualizadas e
publicadas mensalmente pela En dade. Estes documentos trazem, com
clareza e transparência, informações sobre cada plano.
Nas lâminas de seguridade, é possível consultar o número de
Par cipantes, compara vo do valor dos bene cios pagos nos úl mos
meses, quan dade de assis dos por po de bene cio – também com
compara vo dos úl mos meses, porcentagem e contribuição dos
Par cipantes e Patrocinadoras, além de informações gerais sobre o plano.
E nas lâminas de rentabilidade, os Par cipantes conferem o histórico de
rentabilidade do seu Plano de Bene cio, quadros compara vos, gráﬁcos de
rentabilidade, alocação por segmento e informações técnicas. Também é
disponibilizado em cada lâmina o glossário, que explica detalhadamente as
siglas e termos técnicos.

Francisco Carlos de Oliveira - Presidente
Sérgio Aristides Slongo
Pedro Bramont
Suplentes
Roberto Dias Junior
João Alcides Calliari Filho
Fernanda de Figueiroa Freitas Neves
Dalcinei Martins

Expediente
Coordenação na Fusesc: Carolina Pereira Simões
Produção: Frente Comunicação
Jornalista responsável: Simone Rabuske (SC-00908 JP)
Tiragem: 6.800 exemplares
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A Escolha Certa

Acesse no site www.aescolhacerta.com.br.

Cx. Postal 848
Fpolis/SC
88010-970

[ ] Mudou-se
[ ] Falecido
[ ] Desconhecido
[ ] Ausente
[ ] Recusado
[ ] Não Procurado [ ] Endereço Insuiciente
[ ] Não Existe Nº Indicado
[ ] Fora Perímetro Entrega
[ ] Zona Rural
[ ] Outros
[ ] Informação Prestada pelo Porteiro ou Síndico
Reintegrado ao Serviço Postal em ...../......./........
Em......../.........../............
__________________________
RESPONSÁVEL













































































   
   
   
   
   
   
   


















































































































 



 







 

 


 



































 










Plano de Benefícios I





 










Indicadores Financeiros

Indicadores Seguridade

Plano
de Benefícios I


































Indicadores do Plano de Benefícios I - Março/2017
Patrimônio
do Plano

Superávit
do Plano

Pagamento
de Benefícios

Participantes

Aposentados

Pensionistas

Total

R$ 674.466.206,88

R$ 51.440.498,26

R$ 4.872.737,14

3

975

433

1411











































































































































Indicadores Financeiros

Plano Multifuturo I


































































   
   
   
   
   
   
   












































































































 



 







 






 


 































 







 




























Indicadores Seguridade

Plano
Multifuturo I





































Indicadores do Plano Multifuturo I - Março/2017
Patrimônio
do Plano

Superávit
do Plano

Pagamento
de Benefícios

Participantes

Aposentados

Pensionistas

Total

R$ 1.167.013.441,73

R$ 42.441.849,52

R$ 7.658.432,82

2.298

3.330

115

5.743



















































































































































Indicadores Financeiros

Plano Multifuturo II


































































   
   
   
   
   
   
   











































































































 



 







 


 



 






















 




















 




























Indicadores Seguridade

Plano Multifuturo II






































Indicadores do Plano Multifuturo II - Março/2017
Patrimônio
do Plano

Superávit
do Plano

Pagamento
de Benefícios

Participantes

Aposentados

Pensionistas

Total

R$ 261.538.614,15

R$ 9.339.426,29

R$ 1.016.535,87

250

189

9

448



















































































































































