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Planos
saudáveis
Mesmo diante de
tantas adversidades
no cenário econômico,
a Fusesc superou a
meta atuarial
estabelecida
para 2017

Programa A Escolha Certa promove educação
ﬁnanceira e previdenciária - p. 06

Fusesc prepara comemoração
dos seus 40 anos - p. 08

Editorial

História que se renova

Além do retorno
dos investimentos,
a Fusesc segue
investindo no
aprimoramento dos
processos internos,
sistemas, na
comunicação e no
relacionamento
com seus
Participantes e
Assistidos.

Os úl mos anos têm sido bastante desaﬁadores para a economia, e
2017 não foi diferente. Porém, a Fusesc mais uma vez contabilizou
resultados posi vos, graças à experiência e a dedicação dos proﬁssionais
que realizam a gestão dos planos de bene cios. Mesmo nestes períodos
di ceis, a En dade vem alcançando ó mos retornos nos inves mentos até o mês de novembro, a rentabilidade acumulada do Plano de Bene cio I
foi de 7,66%, a do Plano Mul futuro I, 8,20%, e do Plano Mul futuro II,
8,37%. Desta forma, todos superaram a meta atuarial, que no período
estava acumulada em 6,42%.
Estes resultados têm base na estratégia das Polí cas de Inves mentos
dos planos, que são revisadas anualmente, aprovadas pelo Conselho
Delibera vo e Fiscal, acompanhadas permanentemente pela Diretoria
Execu va, Comitês de Inves mentos e Conselho Fiscal.
Além do retorno dos inves mentos, a Fusesc segue inves ndo no
aprimoramento dos processos internos, sistemas, na comunicação e no
relacionamento com seus Par cipantes e Assis dos. Tudo isso para
aprimorar cada vez mais a prestação de serviços.
Assim, chegando em 2018 - quando a En dade completará 40 anos –
contamos com a certeza de que o trabalho con nuo, a transparência e a
comunicação tornaram a Fusesc referência no segmento de previdência
complementar. Nesta história, que segue entrelaçada aos Par cipantes e
Assis dos, a Fundação tem muitos mo vos para comemorar, mas
certamente o maior deles é ter o reconhecimento do seu trabalho para
proporcionar qualidade de vida, por aqueles que constroem e desfrutam
de sua aposentadoria com a ajuda da Fusesc.
E foi este crescimento conjunto que levou a Fusesc ao tema da
campanha ins tucional preparada para 2018 “Fusesc 40 anos. Fazendo
parte da sua história”. Certamente, nos próximos anos ainda teremos
muitos mo vos para celebrarmos.
Que o ano que está chegando seja repleto de dias felizes, cheios de
saúde e alegria na companhia daqueles que você ama. Que em 2018
estejamos juntos para celebrar todas as coisas boas da vida!
Nesta edição, aproveitamos para encaminhar o nosso tradicional
calendário.
Uma ó ma leitura!
Diretoria Execu va da Fusesc

www.fusesc.com.br
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Planejamento

Planejamento pessoal e ﬁnanceiro para 2018
O início de um ano sempre representa ideias novas,
planos traçados e obje vos a cumprir. É nesta época que
também são necessários gastos maiores, como o
pagamento de impostos, compra de material escolar e
pagamento das compras realizadas a prazo no Natal.
Portanto, nada melhor que aproveitar o mês de janeiro,
onde o orçamento pode apertar, para começar a organizar
as ﬁnanças e ter um ano mais tranquilo.
O principal é não ter dívidas, pois elas se acumulam e
muitas vezes podem triplicar por conta dos juros. Se não
conseguir pagar tudo, priorize aquelas onde os juros são

mais altos, como as de cartão de crédito. Se precisar, parta
para a renegociação, desta forma é possível conseguir
bons descontos, já que grande parte dos credores
renegocia os juros para receber o montante devido.
É importante também rever os hábitos. Por isso a
necessidade de saber para onde vão seus gastos, se não
existe nada que possa ser enxugado. Para ajudar no
planejamento, acesse o site do nosso programa de
Educação Financeira e Previdenciária, A Escolha Certa –
www.aescolhacerta.com.br - e aproveite as planilhas
ﬁnanceiras e outras ferramentas disponíveis no portal.

Fusesc trabalha no planejamento estratégico
para o período de 2017 - 2027
Assim como qualquer organização, uma En dade Fechada de Previdência Complementar como a
Fusesc possui obrigações legais, que devem ser encaradas como mecanismos para
aperfeiçoamento da gestão e melhoria na prestação de serviços oferecida.
Para que isso ocorra da maneira mais asser va possível, é preciso buscar permanentemente
ferramentas que auxiliem a implementar os aprimoramentos necessários. Sob este ponto de vista, o
Planejamento Estratégico é uma importante ferramenta que possibilita estabelecer necessidades e prioridades de gestão.
Além disso, representa um sólido compromisso com a sobrevivência e desenvolvimento da En dade do curto ao longo prazo,
buscando determinar a direção que melhor assegure esse propósito.
Por isso, desde julho deste ano a Fusesc vem trabalhando no Planejamento Estratégico para o período de 2017 – 2027.
Para a realização do documento estão sendo feitas reuniões de trabalho que envolvem o Conselho Delibera vo, a Diretoria
Execu va, o Comitê de Gestão da Fusesc e a Consultoria Ins tuto Foco, contratada para auxiliar no aprimoramento do
processo. Após a aprovação do Conselho Delibera vo, a En dade começará a trabalhar os planos de ações para os obje vos
estratégicos deﬁnidos. Desta forma, a Fusesc estará ainda mais preparada para alcançar os obje vos traçados para o
presente e o futuro.
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Investimentos

Planos saudáveis
Fusesc supera meta atuarial
estabelecida para 2017

A

o ﬁnal de 2016 os analistas dos mercados
ﬁnanceiros desenhavam para 2017 uma
recuperação mais robusta em função do
afrouxamento da polí ca monetária implementado pelo
Banco Central do Brasil, de queda da taxa Selic.
Com isso, o desemprego poderia ser menor e a
economia experimentaria um crescimento melhor. Mas,
as coisas não aconteceram dessa forma. O desemprego
con nuou alto, o consumo se manteve baixo e a inﬂação
ﬁcou comportada, por volta de 3% em 2017.
“Não vemos grandes surpresas no cenário
econômico. No início de 2017 já vislumbrávamos um ano
di cil por conta da crise polí ca, as inves gações e as
diﬁculdades do Governo aprovar as reformas mais
urgentes. Porém, nos preparamos posicionando nossas
carteiras de inves mentos em a vos de baixo risco e com
boas rentabilidades, para superar a meta atuarial. Neste
ano, o retorno dos imóveis também não foi bom. Em

razão do impacto da economia houve uma expressiva
desvalorização no preço dos aluguéis e o resultado disso é
que muitos imóveis disponíveis para locação estão
desocupados”, conta o Gerente de Inves mentos da
Fusesc, Ernesto Mon beller Filho.
Mesmo diante de tantas adversidades os resultados
da Fusesc ainda foram bastante posi vos. Até o mês de
novembro, as rentabilidades acumuladas foram:
Plano de Bene cio I: 7,66%
Plano Mul futuro I: 8,20%
Plano Mul futuro II: 8,37%
Desta forma, todos superaram a meta atuarial, que no
período estava acumulada em 6,42%. “Os planos da
Fusesc estão saudáveis, com uma gestão adequada à
massa de par cipantes de cada plano, e assim temos a
tranquilidade de comprovar que todos os planos
possuem reservas suﬁcientes para pagar os bene cios
previstos”, explica Mon beller.

40 anos e muitos desaﬁos
Em quatro décadas de história, a Fusesc já passou por diversos desaﬁos
econômicos. Desta forma, é fundamental que a En dade tome as melhores
decisões para manter os planos protegidos. “As tomadas de decisão são muito
bem embasadas, envolvendo a área técnica de inves mentos, a área jurídica, o
Comitê de Inves mentos, a Diretoria Execu va e os Conselhos Delibera vo e
Fiscal. A En dade também dispõe de contrato de riscos dos inves mentos com
consultoria externa, que afere a real exposição aos riscos de mercado aos quais
os inves mentos dos planos estão sujeitos. Desta forma, a Fusesc está sempre
preparada para enfrentar todos os desaﬁos que podem impactar nos planos de bene cios”, destaca o Gerente de
Inves mentos.
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Perspec vas econômicas para 2018
De acordo com Mon beller, a recuperação da economia deve começar a ocorrer a par r de
2018, mas pela experiência da En dade, nos anos em que ocorrem eleições polí cas sempre
há possibilidade de haver movimentações inesperadas nos mercados ﬁnanceiros. “No que
diz respeito à Fusesc, as Polí cas de Inves mentos dos planos já estão aprovadas pelo
Conselho Delibera vo e disponíveis para consulta no site da Fundação. As alocações de
recursos previstas nos permitem aﬁrmar que con nuaremos atuando com uma gestão segura e de
rendimentos compa veis com os mercados ﬁnanceiros, que possibilitarão novamente a ngir a meta atuarial”, conta.
Para 2018, a estratégia da Fusesc será diversiﬁcar os inves mentos em todos os mercados possíveis, previstos na
legislação dos fundos de pensão, agregando rentabilidade aos planos sem tomar riscos desnecessários. Superar a meta
atuarial (INPC + 5% ao ano) é obje vo principal da En dade. “Papéis de baixo risco e indexados à inﬂação estarão
sempre no radar de nossas análises internas. Nosso foco é preservar o patrimônio dos planos, mesmo diante de
qualquer adversidade da economia”, ressalta o Gerente de Inves mentos.
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Educação Financeira

Diretor Superintendente da
Fusesc encerra gestão como
presidente da ASCPrev

E

leito para a gestão 2016/2017 da Associação Catarinense das
En dades de Previdência Complementar (ASCPrev), o Diretor
Superintendente da Fusesc, José Manoel de Oliveira, encerra
em dezembro deste ano o seu mandato como presidente da
associação. Nestes dois anos de gestão, diversas ações foram realizadas, com destaque para o VIII Encontro de Previdência
Complementar – Região Sul. O evento reuniu mais de 350 pessoas, entre conselheiros, dirigentes e colaboradores das
en dades de previdência complementar, e os patrocinadores dos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande de Sul, em
Florianópolis/SC, nos dias 03 e 04 de julho.
Também foi nesta gestão que começou o Treinamento In Company - Exercício da Função de Conselheiro, que é fruto de
um contrato entre a associação e a Universidade Corpora va da Previdência Complementar (UniAbrapp). Foram realizadas
três edições do treinamento, duas em 2016 e uma em 2017, que veram como obje vo principal capacitar conselheiros para
a cer ﬁcação. Na avaliação de Oliveira, esses cursos agregam conhecimento signiﬁca vo para os dirigentes e para todo o
corpo técnico das en dades. "Nosso sistema está cada vez mais dinâmico e complexo e os cursos da UniAbrapp contribuem
para que as en dades alcancem maior eﬁciência técnica e operacional", aﬁrma.
Além destes cursos, foram promovidos outros, pela Comissão de Educação Con nuada, formada por proﬁssionais das
En dades que integram a ASCPrev, eventos e palestras com o obje vo de fomentar o conhecimento dos proﬁssionais,
conselheiros e diretores de suas associadas. E, em janeiro de 2017, a associação deu boas-vindas a duas novas associadas: a
SCPrev e a Sul Previdência.
Destacada pelas suas ações e união em prol de melhorias para as en dades associadas e seus públicos, a ASCPrev
recebeu premiações pelo seu Programa de Educação Financeira e Previdenciária A Escolha Certa, reconhecida e elogiada
nacionalmente.
Para a gestão 2018/2019 da ASCPrev, foram eleitos o presidente, Ezequias Candido de Paula (Fundação Elos), e os
diretores, Levi Nagano (Fundação Previg) e Karen Tressino (Fundação SCPrev).

Programa A Escolha Certa promove ações
Desenvolvido pelas En dades que fazem parte da ASCPrev, entre elas a Fusesc, o Programa de Educação Financeira e
Previdenciária A Escolha Certa difunde os conceitos da previdência complementar, promove a educação e a conscien zação
ﬁnanceira e es mula a poupança de longo prazo.
Entre os dias 12 de setembro e 12 de outubro o programa promoveu o concurso cultural
"Poupar: Papo de família". Todas as crianças interessadas, de 5 a 10 anos, deveriam enviar
um vídeo, por intermédio de um adulto maior de 18 anos, explicando em suas próprias
palavras o que signiﬁca poupar. Da Fusesc, o vencedor foi Miguel Wanderlind Gorges, que
ganhou um jogo da mesada para es mular a educação ﬁnanceira infan l.
E, no mês de novembro, o quiz Minuto da Previdência chegou a sua quarta edição, com
o tema “Previdência – Aportes e Contribuição”. Para par cipar, bastava assis r ao vídeo
disponibilizado e responder as perguntas relacionadas. Dois jogadores de cada en dade
que acertaram mais questões em menos tempo receberam um jogo de frescobol. Da
Fusesc, venceram: Waldemar Morriesen Junior e Ana Paula Wanderlind Gorges.
Acesse o site do Programa e ﬁque por dentro de todas as ações –
www.aescolhacerta.com.br.
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Fusesc

Calendário de
Pagamento
de Benefícios

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.

Conﬁra o calendário de pagamentos de bene cios, previstos até dezembro
de 2018:

Pagamento em 2018

Data

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

25
26
26
25
25
25
25
24
25
25
26
19

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
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

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

INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL | 07

Fusesc

Fusesc prepara comemoração

dos seus 40 anos
A

Fusesc começou suas a vidades há quatro décadas, no período em que foi regulamentada a previdência privada no
país. Em 15 de julho de 1977 foi promulgada a Lei n.º 6.435, que dispunha sobre as en dades de previdência privada
e o regime jurídico da Previdência Complementar. A Secretaria de Previdência Complementar (SPC) e o Conselho de
Previdência Complementar (CPC) foram criados em 20 de janeiro de 1978, por meio do Decreto n.º 81.240.
Em 2018, a En dade tem o orgulho de comemorar 40 anos fazendo parte da história de vida dos seus Par cipantes e
Assis dos. Ao longo destas quatro décadas a En dade superou diversos desaﬁos, como o cenário econômico vivenciado no
país nos úl mos anos. Mesmo nos períodos desaﬁadores, a experiência e dedicação da Fundação resultam em ó mos
retornos nos inves mentos e solidez dos planos de bene cios administrados. O trabalho con nuo e a conﬁança dos
Par cipantes e Assis dos tornaram a Fusesc referência no segmento de previdência complementar.
A En dade tem muitos mo vos para comemorar, mas certamente o maior deles é ter o reconhecimento do seu trabalho
para proporcionar qualidade de vida, por aqueles que constroem e desfrutam de sua aposentadoria com a ajuda da Fusesc.
Para comemorar esta data especial, a Fusesc planeja para o próximo ano uma série de ações, entre elas um concurso
cultural. Além disso, a Fundação também criou uma logomarca comemora va, que aparece já nesta edição do jornal e
também será aplicada nos demais materiais da Fusesc para marcar este ano tão importante. Fique atento ao site www.fusesc.com.br, página do Facebook - www.facebook.com/fusesc - e e-mails para não perder nenhuma ação que a
Fundação promoverá.
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