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dos planos
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Editorial

Relacionamento
em dia
A Fusesc foi uma das en dades pioneiras na realização da
apresentação de prestação de contas, que leva aos par cipantes e
assis dos informações sobre a gestão dos planos de bene cios e da
en dade, ampliando a transparência da administração e
esclarecendo as dúvidas.
Os encontros acontecem há quase duas décadas e são muito
importantes para que todos possam conhecer a Fusesc e o trabalho
realizado diariamente pelos diretores, conselheiros e equipe
técnica.

Assim como é
importante que a
Entidade disponibilize
as informações, para
que o relacionamento
seja completo é
fundamental que os
participantes e
assistidos revisem e
atualizem os seus
cadastros.

Assim como é importante que a En dade disponibilize as
informações, para que o relacionamento seja completo é
fundamental que os par cipantes e assis dos revisem e atualizem
os seus cadastros. Neste ano, a Fusesc está realizando o
Recadastramento Obrigatório dos seus par cipantes e assis dos.
O recadastramento é uma exigência legal, pois com base nos
dados cadastrais a Fusesc presta informações à Receita Federal do
Brasil e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar
(Previc). Previsto também nos regulamentos dos planos, o
recadastramento é fundamental, já que com as informações
atualizadas a En dade realiza a gestão dos planos com total
segurança, evitando pagamentos indevidos de bene cios, e
mantém o relacionamento com o seu público, para que todos
recebam as divulgações, como a rentabilidade dos planos,
alterações de estatuto e regulamento, campanhas informa vas e
calendário de bene cios, por exemplo.
Nesta edição, também tratamos de um assunto que é de
interesse geral: como o atual cenário econômico do país, com a
queda da inﬂação, impacta na vida de todos e na rentabilidade dos
planos de bene cios.
Tenham uma boa leitura!
A Diretoria Execu va

www.fusesc.com.br
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0800 48 3000

central@fusesc.com.br

Transparência

Fusesc realiza ciclo de apresentações
de Prestação de Contas em 12 cidades

M

ais de 450 par cipantes e assis dos conﬁrmaram
presença nas apresentações de prestação de contas da
Fusesc, referentes ao exercício de 2016. Foram visitadas
12 cidades catarinenses, entre os dias 15 de maio e 13 de junho. A
Fusesc é uma das en dades pioneiras na realização deste po de
evento, que traz proximidade e transparência aos par cipantes e
assis dos.
Nos encontros o Diretor Superintendente, José Manoel de Oliveira,
levou informações sobre a gestão dos planos de bene cios e da
En dade e esclareceu as dúvidas.
“A En dade realiza estas apresentações há quase duas décadas e
sabemos como elas são importantes, já que a Fusesc possui um
público que está espalhado por todo o Estado de Santa Catarina. E nós
temos este compromisso, de atender nossos par cipantes e assis dos
da melhor forma, levando em consideração as necessidades diversas
do público. Apesar de todas as informações estarem disponíveis no
site, muitos preferem se relacionar com a En dade também de forma
presencial, num contato mais direto e humanizado. Por isso,
percorremos o Estado levando informações a respeito da gestão dos
planos de bene cios e da Fusesc, falamos a respeito da economia, do
segmento de previdência complementar, dos nossos canais de
comunicação e relacionamento. É fundamental que as pessoas se
mantenham informadas, acompanhem de perto a gestão e saibam o
que pode impactar na rentabilidade dos planos de bene cios. Estamos
aqui para informar, esclarecer dúvidas e confraternizar com aqueles
que estão distantes da sede da Fusesc. E nosso obje vo é manter esse
contato ao longo do ano, por isso reforçamos em todas as reuniões
que para que estejamos sempre próximos, é importante que todos
mantenham o cadastro atualizado na En dade, assim a troca de
informações será feita de forma ágil”, ressaltou o Diretor
Superintendente.
Os encontros aconteceram em Chapecó, São Miguel do Oeste,
Concórdia, Joaçaba, Lages, Rio do Sul, Blumenau, Criciúma, Tubarão,
Balneário Camboriú, Joinville e Florianópolis. O arquivo das
apresentações realizadas está disponível para download no menu
Espaço Transparência > Prestação de Contas, no site da Fusesc –
www.fusesc.com.br.
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Recadastramento

Assistidos da Fusesc devem realizar
o Recadastramento Obrigatório para
evitar a suspensão do benefício

A

Fusesc está promovendo o Recadastramento Obrigatório de aposentados e pensionistas. A atualização dos dados
cadastrais é importante para garan r a segurança das informações na gestão dos planos de bene cios. O
recadastramento é uma proteção, está previsto nos regulamentos dos planos e é uma exigência legal, pois é com
base nos dados cadastrais que a Fusesc presta informações à Receita Federal do Brasil e à Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (Previc).
A ação, que iniciou em julho, será feita por etapas. A Carta Explica va e a Ficha de Atualização Cadastral – Fusesc foram
encaminhadas ao primeiro grupo - pensionistas na forma de bene cio em Renda Vitalícia, Planos Mul futuro I (MFI),
Mul futuro II (MFII) e Plano de Bene cios I (Plano I), conforme o cronograma na página ao lado:
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Fique atento
A Fusesc solicita que os assis dos aguardem o recebimento da correspondência em casa, que irá no prazo indicado, conﬁra o
cronograma abaixo:

Data de início

Retorno

Prazo Final

05/07/2017

Modalidade
Pensionistas na forma de bene cio em Renda Vitalícia, Planos
MFI, MFII e Plano I

10/08/2017

10/09/2017

10/08/2017

Aposentados na forma de bene cio em Renda Vitalícia Plano I

14/09/2017

14/10/2017

14/09/2017

Aposentados na forma de bene cio em Renda Vitalícia Plano I

18/10/2017

18/11/2017

23/11/2017

23/12/2017

26/12/2017

26/01/2018

28/02/2018

28/03/2018

06/04/2018

06/05/2018

18/10/2017
23/11/2017
15/01/2018
05/03/2018

Aposentados na forma de bene cio em Renda Vitalícia,
Planos MFI e MFII
Aposentados e pensionistas na forma de bene cio em Renda
% Saldo de Conta, Plano MFII
Aposentados e pensionistas na forma de bene cio em Renda
% Saldo de Conta, Plano I
Aposentados e pensionistas na forma de bene cio em Renda
% Saldo de Conta, Plano MFI

A Ficha já está preenchida com os dados constantes no
cadastro da Fundação. Os dados devem ser conferidos e,
em caso de alteração, é necessário encaminhar também a
cópia auten cada dos documentos comprobatórios.
Com ou sem alteração de dados, obrigatoriamente a
Ficha deve ser assinada, reconhecida em cartório por
“AUTENTICIDADE” e enviada à Fusesc pelos Correios,
quando deverá ser u lizado o envelope de porte pago –
que não gera custos. Se preferir, a Ficha de Atualização
Cadastral – Fusesc pode ser entregue pessoalmente na
En dade, na Central de Atendimento. Desta forma, não
haverá a necessidade do reconhecimento de ﬁrma,
basta apresentar documento de iden ﬁcação.

To d o s d e v e m , o b r i g a t o r i a m e n t e , f a z e r o
Recadastramento dentro dos prazos do cronograma
apresentado para que ﬁquem em dia com a Fusesc e
con nuem recebendo o bene cio. O não recebimento do
formulário assinado pode ocasionar a suspensão do
bene cio até que a situação seja regularizada, conforme a
tabela:
Dias de atraso

Percentual de suspensão do bene cio

até 30 dias

30%

de 31 até 60 dias

60%

de 61 até 90 dias

90%

a par r de 91 dias

100%

O Recadastramento também é muito importante para que a Fusesc possa se relacionar com o
seu público, garan ndo que todos recebam as divulgações da En dade e assim possam se
manter informados a respeito da gestão dos planos de bene cios, da Fusesc e dos assuntos
mais relevantes.
Em caso de dúvidas, a equipe técnica da Área de Comunicação e Relacionamento está
sempre pronta para ajudar, basta ligar na Central de Atendimento pelo telefone 0800 48
3000 ou e-mail central@fusesc.com.br.
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Investimentos

Entenda como o cenário econômico
impacta na rentabilidade dos planos

C

omo já é de conhecimento de nossos par cipantes
e assis dos, os inves mentos de uma en dade
fechada de previdência complementar como a
Fusesc são feitos com o obje vo de preservar o patrimônio
dos planos de bene cios por um longo prazo, para garan r
o pagamento das aposentadorias dos assis dos de cada
plano de bene cios, diferentemente dos inves mentos
voltados a pessoas sicas que normalmente podem ser
feitos pensando no curto prazo e para saques totais ou
parciais a qualquer momento.
Com o obje vo de preservar o patrimônio dos planos, a
En dade possui uma Polí ca de Inves mentos
conservadora, administrando-a com base na diversiﬁcação
de carteiras de inves mentos. Desta forma, é possível
contemplar as diversas oportunidades que possam surgir
no mercado, sempre buscando o melhor retorno com o
menor risco.
Quem acompanha as no cias veiculadas na mídia,
sobre a economia mundial e do Brasil, e os materiais que a
Fusesc publica em seus meios de comunicação, já sabe que
muitos fatores impactam diretamente na rentabilidade
dos planos, sendo os mais importantes: o comportamento
da taxa básica de juros – Selic e da inﬂação.
A taxa básica de juros (Selic) vem sofrendo uma queda
grada va ao longo dos úl mos meses, e a expecta va do
mercado ﬁnanceiro e do Banco Central do Brasil é que
feche o exercício de 2017 em 8% ao ano ou até abaixo, em
decorrência da baixa inﬂação do país que poderá fechar
2017 próxima a 3% ao ano.
A taxa Selic é a “taxa mãe” das taxas de juros. Ela
impacta na vida das pessoas de forma geral: direciona o
mercado para as taxas cobradas em operações de crédito,
como emprés mos, cartões de crédito, cheque especial e
operações que envolvem pagamento a prazo. Quando a

Selic cai, as taxas cobradas pelo mercado também caem –
barateando as compras a prazo. Isto es mula o consumo, e
alguns segmentos do varejo se beneﬁciam bastante, como
os de eletroeletrônicos, veículos, móveis e material de
construção.
A queda da inﬂação também inﬂuencia diretamente a
rentabilidade dos inves mentos do país. Os períodos de
queda de juros favorecem as aplicações em renda variável
(ações). Mas, como a bolsa nos úl mos anos teve
desempenho pior do que as aplicações conservadoras de
renda ﬁxa, é necessária muita cautela antes de aumentar a
exposição em renda variável (ações) ou mesmo em outros
mercados de maior risco.
Diante de qualquer cenário econômico, é sempre
importante lembrar que, num plano de previdência
complementar fechado como o da Fusesc, a rentabilidade
precisa ser analisada não apenas considerando um único
mês, mas sim por um período de mínimo de 12 meses. A
tabela abaixo mostra que a rentabilidade dos planos
administrados pela Fusesc, mesmo diante das oscilações
da economia, vem se mantendo posi va:
Plano de bene cios

12 meses

24 meses

Bene cios I

8,27%

25,80%

Mul futuro I

9,14%

26,87%

Mul futuro II

9,64%

27,21%
Dados de junho de 2017

Por úl mo, cabe ressaltar que a Fusesc está sempre
atenta às melhores oportunidades de inves mentos,
possui uma equipe técnica especializada e consultoria de
inves mentos externa que auxilia na condução dos
inves mentos dos planos.
Informações fornecidas pela Gerência de Inves mentos da Fusesc.

Os par cipantes e assis dos podem acompanhar a gestão dos planos por meio das no cias sobre a rentabilidade e
também pelas lâminas de inves mentos, publicadas todos os meses no site da Fusesc, www.fusesc.com.br. Este material
também é divulgado por meio das newsle ers quinzenais.
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A Escolha Certa

Participantes da Fusesc
são sorteados no Quiz
Minuto da Previdência

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.
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

O

Programa A Escolha Certa par cipou da Semana Nacional de
Educação Financeira, promovida pelo CONEF – Comitê Nacional de
Educação Financeira, com a ação Minuto da Previdência, que
promoveu duas edições de um Quiz.
Desta forma, após assis rem aos vídeos mostrados pela ação, os
par cipantes deveriam responder perguntas relacionadas. O primeiro vídeo
foi com o doutor em Economia, Bernardo Nunes, e o segundo com a professora
de Psicologia Econômica, Luciane Fagundes.
Os respondentes que ob veram 100% de acerto concorreram ao sorteio de
um mini cofre eletrônico e um livro “Educação Financeira ao alcance de todos”.
Da Fusesc, foram sorteados os par cipantes:
João Adolar Correia Lopes
Dirce Maria Delazeri
Salete Maria dos Santos Mello
Magda Wegner Silva
Assista aos vídeos do Programa A Escolha Certa e aprenda sobre educação
ﬁnanceira e previdência complementar, basta acessar o canal
www.youtube.com/user/kprev13.

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
Pedro Bramont
José João Tavares
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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Qualiﬁcação

Conselheiros, Diretores e equipe da Fusesc
participam de encontro de Previdência Complementar

M

ais de 350 pessoas par ciparam do VIII Encontro de Previdência Complementar – Região Sul, que este ano foi
realizado pela Associação Catarinense das En dades de Previdência Complementar (ASCPrev) e trouxe como
tema “Previdência Complementar: Oportunidades e Conﬁabilidade”. O Diretor Superintendente da Fusesc, José
Manoel de Oliveira, que também é Diretor Presidente da ASCPrev, abriu o evento destacando que, no cenário atual, a
poupança complementar é ainda mais importante e vem como uma excelente alterna va para as pessoas desfrutarem de
uma renda que possibilite mais tranquilidade na aposentadoria.
“A longevidade e a falta de cultura previdenciária são temas fundamentais e que precisam de mais debate e mudança. Por
isso, trabalhar a educação ﬁnanceira e previdenciária junto aos nossos par cipantes é fundamental para fazê-los
compreender a importância de se pensar no longo prazo. Para se ter uma ideia, apenas 4% dos brasileiros poupam para a
aposentadoria. E esse é um dos piores índices do mundo. Imagine viver até os 90, 100 anos sem nenhuma reserva para
garan r o seu nível de vida?”, ques onou aos par cipantes.
Especialistas de diversas áreas apresentaram assuntos relacionados ao tema do Encontro em painéis e palestras nos dois
dias do evento. O painel “Sustentabilidade”, mediado por Edison Danilo Massulo Lisbôa, contou com palestras de Álvaro da
Luz, Claudio Tosta e Carolina Pereira Simões, que é Assessora de Comunicação e Relacionamento da Fusesc e Coordenadora
do Programa Integrado de Educação Financeira e Previdenciária A Escolha Certa. Os
“Trabalhar a educação ﬁnanceira
palestrantes ressaltaram a importância de levar em consideração as diferentes gerações
e previdenciária junto aos nossos
e personalidades na hora de levar a educação ﬁnanceira e promover a cultura de poupar.
par cipantes é fundamental para
Carolina compar lhou as ações realizadas pelo programa e convidou a todos para usar as
fazê-los compreender a
ferramentas
do portal para promover a educação em suas en dades.
importância de se pensar no
longo prazo. Para se ter uma
ideia, apenas 4% dos brasileiros
poupam para a aposentadoria.
Imagine viver até os 90, 100 anos
sem nenhuma reserva para
garan r o seu nível de vida?”

Além do Diretor Superintendente e Carolina, par ciparam do evento representando a
Fusesc: Marcos Anderson Trei nger – Diretor Financeiro; Aroldo Benjamin Ouriques Filho
– Diretor Administra vo e de Seguridade; os colaboradores Ernesto Mon beller, Fausto
Antonio Zimmermann, Fernando Durante Ruzza, Cecille Muniz da Mota Kuhl, José Luiz
Dias, Pablo Rodrigo de Marco, Thomas Nunes de Lima, Carlos Eduardo Pitz - Presidente
do Conselho Delibera vo - e os conselheiros Jesualdo de Araújo e Odinir Bonissoni.

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

Indicadores Financeiros

Plano de Benefícios I
























































   
   
   
   
   
   
   
 
















































































































 











 







 









 




 





















 




 







































Indicadores Seguridade

Plano
de Benefícios I

































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

Superávit
do Plano

Pagamento
de Benefícios

Participantes

Aposentados

Pensionistas

Total

R$ 696.269.382,65

R$ 52.104.549,01

R$ 4.669.779,39

3

973

433

1409











































































































































Indicadores Financeiros

Plano Multifuturo I
























































   
   
   
   
   
   
   
 























































































































 







 



 

 






























 


 



 







































Indicadores Seguridade

Plano
Multifuturo I






































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

Superávit
do Plano

Pagamento
de Benefícios

Participantes

Aposentados

Pensionistas

Total

R$ 1.229.650.805,78

R$ 43.372.996,39

R$ 7.175.117,26

2.281

3.327

116

5.724






















































































































































Indicadores Financeiros

Plano Multifuturo II
























































   
   
   
   
   
   
   
 
























































































































 







 



 





 




 




















 






 







































Indicadores Seguridade

Plano Multifuturo II






































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

Superávit
do Plano

Pagamento
de Benefícios

Participantes

Aposentados

Pensionistas

Total

R$ 264.669.442,10

R$ 10.029.356,94

R$ 1.315.395,26

245

193

9

447






















































































































































