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{ Editorial }

O desafio diário de obter 
rentabilidade nos planos

A economia do Brasil mudou. A 
tão desejada queda da taxa de ju-
ros já é realidade e, efetivamente, 
aqueceu o mercado interno e ace-
lerou a economia do país. A receita 
está sendo eficiente para proteger o 
Brasil das turbulências da crise inter-
nacional que abala as economias da 
Europa e Estados Unidos.

Para a Fusesc esta mudança sig-
nifica um realinhamento da prática 
de investimentos e rentabilização 
do patrimônio dos participantes. A 
matéria das páginas centrais deste 
jornal mostra como nosso setor de 
investimentos tem se desdobrado 
para encontrar alternativas equili-
bradas para atingir a rentabilidade 
necessária sem exposição a riscos 
desnecessários. Uma nova situação 
que a Fusesc tem enfrentado com 
profissionalismo, precisão técnica 
e uma prática de governança que 
protege a entidade.

A observação atenta dos cená-
rios econômicos e das tendências do 
mercado financeiro tem permitido 
à Fusesc detectar e aproveitar boas 
oportunidades, mas para isto tem 
analisado uma enorme quantidade 
de oferta de produtos, o que faz com 
apoio de boa estrutura de software 
de análise e de uma equipe profissio-
nal altamente qualificada.

A boa notícia é que os resultados 
estão sendo favoráveis e a meta atu-
arial está sendo atingida, o que pre-
serva o equilíbrio atuarial e financeiro 
dos planos de benefícios, o que faz a 
Fusesc  ser uma referência de entida-
de equilibrada e saudável.

Além disso, a Fusesc continua re-
alizando ações para proporcionar 
facilidades aos participantes, como 
a parceria feita com a patrocina-
dora Banco do Brasil para disponi-
bilizar o acesso aos contracheques 
dos assistidos na rede de autoa-
tendimento do banco. O documen-
to continua disponível no site da 
Entidade, assim como os extratos 
e as despesas médicas, que estão 
no site do SIM – Plano de Saúde.  
 Este instrumento está proporcio-
nando uma grande agilidade no 
acesso a essas informações, além 
de economia à Fundação, que deixa 
de ter expressivas despesas de im-
pressão e postagem no correio. A 
colaboração com o meio ambiente 
também é indiscutível. Essa é uma 
ação que reverte em favor de todos.

Boa leitura.

Diretoria Executiva

Para que a Fusesc possa entrar 
em contato com você, precisa-
mos ter o seu cadastro em dia. 
Assim você terá sempre todas 
as informações necessárias para 
melhor usufruir dos serviços da 
sua Fundação. Utilize o site, a 
Central de Atendimento da Fu-
sesc ou faça uma visita à nossa 
sede e atualize seus dados como 
endereço, telefone e e-mail. As-
sim a Fusesc vai estar efetiva-
mente mais perto de você.

ATUALIZE SEU CADASTRO

Valores que geram valores
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O Diretor superintendente da 
Fusesc, Vânio Boing, foi eleito o di-
rigente do ano da Regional Sul em 
2012 no 17º Prêmio Nacional de Se-
guridade Social.

A escolha foi feita pelas entidades 
associa das que compõem cada região 
do sistema ABRAPP/ICSS/SINDAPP, 
pertencentes ao quadro associativo 
em atividade. A votação foi eletrô-
nica, realizada através do portal dos 
fundos de pensão.

A eleição é realizada anualmen-
te, para homenagear os dirigentes 
considerados exemplares por suas 
atitudes pessoais e profissionais, 
pela liderança e contribuição que 
oferecem à Previdência Comple-
mentar Fechada.

O ICSS conferiu a cada eleito uma 
estatueta e um diploma, em solenida-
de realizada durante o 33º Con gresso 
Brasileiro dos Fundos de Pensão, em 
São Paulo, no dia 24/10.

Superintendente eleito 
dirigente do ano da Regional Sul

>  Vânio Boing recebe prêmio de dirigente do ano da Regional Sul em 2012

Programa A Escolha Certa é destaque
Lançado em maio, o programa A Escolha Certa já é des-

taque no segmento: foi indicado pela Associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 
Abrapp – para receber o Prêmio Nacional de Seguridade So-
cial, na categoria de Educação Financeira e Previdenciária.

A ASCPrev – Associação Catarinense das Entidades de Pre-
vidência Complementar recebeu o prêmio no 33º Congresso 
Brasileiro de Fundos de Pensão, em São Paulo,  no dia 24/10.

O programa A Escolha Certa foi idealizado pelas entidades 
que integram a ASCPrev – BFPP, CASANPREV, CELOS, DATUS-
PREV, ELOS, FUMPRESC, FUSESC, OAB Prev–SC, QUANTA, 
PREVIG, PREVISC, PREVUNISUL e WEG. Celso Ribeiro de Souza (Dir. Superintendente da ASCPrev) e Danielle S. 

F. Xavier (Coordenadora do programa).

Profissionais dos fundos de pensão integrantes da Comissão do programa.
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contribuir com um pouco mais pode fazer muita diferença 
no momento da aposentadoria.
• contribuições adicionais e aportes extras podem ser 
realizados a qualquer momento, aumentando ainda mais 
o montante de sua reserva previdenciária.
• todas as contribuições realizadas para o seu plano de 
previdência complementar - mensais ou adicionais - po-
dem ser deduzidas da base de cálculo do Imposto de Ren-
da até o limite de 12% da renda bruta anual.

Contribuir um pouco 
mais pode fazer muita 
diferença no momento 
da aposentadoria.

Novembro é mês de rever 
percentuais de contribuição e 
retirada de benefício para 2013

N
ovembro é um mês sempre importante para 
participantes da Fusesc que optaram pelo be-
nefício percentual: os assistidos têm a possi-
bilidade de definir o percentual de retirada de 

benefício no próximo ano e os ativos de definir o percen-
tual de contribuição para a sua conta de aposentadoria.

Ativos: a patrocinadora 
acompanha percentual 
de contribuição até 7%

Aumentar o percentual de contribuição (sobre o sa-
lário de participação) é sempre um excelente negócio. 
Confira as vantagens:
• a empresa acompanha esse aumento paritariamente, 
conforme consta no regulamento dos planos, em até 7%. 
A contribuição com o percentual máximo tem um grande 
impacto na formação da reserva de aposentadoria, com 
repercussão no valor da aposentadoria futura. Quanto 
maior a contribuição, maior será o valor de benefício. 
• a contribuição da patrocinadora pode ser considerada 
como uma excelente rentabilidade, que não se encontra 
em nenhum produto financeiro do mercado. Afinal, a em-
presa está investindo no seu futuro, duplicando o seu va-
lor de contribuição. Esse é um vantajoso benefício que a 
maioria das empresas não oferece.
• se desejar, você pode contribuir além do limite de 7%, 
para aumentar o valor da sua reserva (lembrando que a 
contrapartida da empresa vai só até o limite). Neste caso, 
faça uma simulação no site da Fusesc: basta entrar com 
seu login e senha na área de autoatendimento e clicar 
no item Benefício> Simulação de Benefício. Confira como 

%%%
% %%% %

%%
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Assistidos: definição  
de valor de retirada deve 
considerar tendência 
econômica e situação familiar

A definição do percentual de re-
tirada de benefício deve ser feita 
sempre considerando alguns pontos 
importantes: a situação econômica 
familiar, o aumento da expectativa de 
vida, os retornos dos investimentos 
dos planos e as possíveis oscilações 
do mercado financeiro. 

É prudente realizar essa análise 
para equilibrar o percentual de retira-
da e garantir a utilização do benefício 

por mais tempo. Um benefício maior 
agora pode comprometer a reserva 
necessária para o futuro.

O cenário econômico provável 
prevê uma taxa de juros (taxa Selic) 
estabilizada entre 7,5% e 8,5%, com 
reflexos nos rendimentos em renda 
fixa, mas com oportunidades que se 
abrem em outros segmentos de ne-
gócios (veja matéria sobre o tema 
neste jornal).

Crédito Consciente: auxílio financeiro ao seu alcance
Desde setembro de 2011, quando as 

novas regras do Crédito Consciente Fu-
sesc foram implantadas, muitos partici-
pantes ativos e assistidos puderam con-
tar com todas as vantagens dessa linha 
de crédito. Confira:
• Taxa de juros: bem abaixo das pratica-
das no mercado;
• Prazo de pagamento: até 96 meses;
• Mais de um contrato: possibilidade 
de ter mais de um contrato de emprés-
timo ao mesmo tempo - desde que haja 
margem consignável – inclusive sem qui-
tação do empréstimo anterior, o que gera 
economia no IOF (imposto obrigatório, 
incidente sobre o valor do empréstimo). 
• Contratação fácil e sem burocracia: a 
Fusesc disponibiliza duas opções e você 
escolhe a mais adequada às suas necessi-
dades - pelo site ou por telefone.

Pelo site: você mesmo pode fazer simu-
lações e liberar o valor desejado nas condi-
ções que optar, de forma simples e rápida. 

Basta entrar na área de autoatendimento 
com o seu login e senha habituais, acessar 
a área de Empréstimos, fazer a simulação, 
contratar o valor desejado e escolher o pra-
zo de pagamento. Simples assim. 

Pelo telefone: se preferir, basta ligar para 
a Central de Atendimento Fusesc no 0800-
48-3000 e os atendentes farão as simula-
ções e a contratação do valor desejado.

Se fizer a contratação até as 12:00 ho-
ras, o crédito será liberado em sua conta 
no mesmo dia. Após esse horário, até o 
final do dia seguinte.
• Documento necessário: para realizar 
empréstimos na Fundação, é necessário 
preencher e encaminhar o Termo de Ade-
são, um documento que está disponível 
no site da Fusesc. Basta assiná-lo uma úni-
ca vez, reconhecer a assinatura em cartó-
rio e fazer a devolução à entidade. Pronto! 
Você terá seu crédito pré-aprovado e esta-
rá liberado para fazer empréstimos. Você 
também tem a opção de entregar o Ter-

No site da Fusesc os participantes 
encontram todas as informações 
sobre como proceder para usu-
fruir deste serviço que pode ajudar 
tanto na realização de um projeto 
pessoal importante quanto na re-
solução de situações financeiras 
emergenciais. Acesse www.fusesc.
com.br/creditoconsciente

NA WEB w

Formulário para 
alteração do percentual

Todos os participantes ativos e 
assistidos receberão um formulá-
rio para preenchimento, que de-
vem utilizar apenas se desejarem 
alterar o percentual de contri-
buição ou retirada de benefício. 
Após preencher, basta levá-lo 
ao correio (porte pago) e postá-
-lo até o dia 30 de novembro. O 
novo percentual será aplicado a 
partir de janeiro de 2013. 

Atenção: caso não haja inte-
resse em alterar o percentual, 
basta desconsiderar a corres-
pondência enviada, o percen-
tual atual será mantido.

ATENÇÃO !

mo de Adesão pessoalmente na Fundação 
sem a necessidade do reconhecimento de 
assinatura em cartório, mediante apresen-
tação de documento oficial com foto.

Mesmo que você não queira contra-
tar um empréstimo agora, se enviar o 
Termo de Adesão preenchido terá a faci-
lidade de ter o seu crédito previamente 
liberado para contratar o empréstimo 
quando quiser ou precisar.
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A busca da rentabilidade 
num mercado instável

A vida de entidades de pre-
vidência complementar 
fechadas como a Fusesc, 
que administram uma 

grande quantidade de dinheiro per-
tencente aos planos de benefícios e 
buscam a melhor rentabilidade no 
mercado financeiro, mudou muito. 

Quando o Brasil praticava juros 
elevadíssimos era razoavelmente fá-
cil obter boa rentabilidade aplicando 

quase que exclusivamente em papéis 
do governo, como as Letras Finan-
ceiras do Tesouro, as famosas LFTs. 
Acontece que o mercado financeiro 
passou por significativas alterações 
nos últimos anos - os juros caíram 
gradativamente na perspectiva de in-
centivar o mercado interno, estimular 
o consumo e fortalecer a estabilidade 
da economia. E esta mudança causou 
uma enorme modificação no seg-

mento, com a remuneração dos papéis indexados à taxa 
Selic (a taxa oficial de juros) minguando a cada dia, exigin-
do que as entidades encontrem alternativas adequadas 
perante esse novo cenário econômico.

Há bastante tempo a Fusesc estava atenta e se prepa-
rando para esta mudança. Sabendo que nos negócios o 
melhor é sempre antecipar-se às tendências, a Entidade 
investiu na qualificação do pessoal técnico e adquiriu sof-
twares e sistemas mais modernos, que atendem às neces-
sárias análises de risco e gestão de um portfólio diversifi-
cado. Desta forma as novidades não causaram susto, mas 
multiplicaram o trabalho.

Desafios
A referência que a Fusesc usa atualmente é a meta atu-

arial de 5% a.a. + INPC. Essa meta é definida na Política de 
Investimentos todos os anos, e é o caminho estabelecido 
para que o patrimônio dos planos evolua de forma a hon-
rar todos os compromissos futuros. Em outras palavras, 
é a rentabilidade que se deve ter no presente para pagar 
com segurança as aposentadorias durante todo o ciclo de 
vida dos participantes.

O desafio permanente da Fusesc e de todos os fundos 
de pensão do país é obter a melhor relação risco x retor-
no, garantindo a melhor administração dos recursos. 

Para que isso aconteça, a solução é buscar produtos 
financeiros adequados, que visam o retorno de longo pra-
zo, muitas vezes encontrado em investimentos não 
tradicionais que oferecem risco equilibrado.

Os juros baixos 
diminuem o retorno 
dos papéis emitidos 
pelo Governo

Fundação tem obtido rentabilidade superior à meta num cenário que exige criatividade e profissionalismo

6 |  INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL www.fusesc.com.br

{ Investimentos }



A busca da rentabilidade 
num mercado instável

Fusesc tem estrutura e pessoal 
para avaliar novos produtos 
financeiros e evitar exposição 
desnecessária a riscos

Alternativas
A economia é cíclica e a busca de 

alternativas de mercado é cotidiana.

O Brasil segue no caminho para se 
solidificar como a 6ª maior econo-
mia do mundo, sendo reconhecido 
cada vez mais, como um país seguro 
para se investir. 

A política governamental está fa-
zendo com que os recursos das enti-
dades de previdência complementar 
fechadas, que até então quase exclu-
sivamente financiavam a dívida pú-
blica, passem a ser aplicados na eco-
nomia real. Isso significa que em um 
passado recente bastava comprar um 
pedaço da dívida do governo e a ren-
tabilidade estava garantida, situação 
que não existe mais.  Mas existem 
diversas alternativas para continuar 
buscando bons rendimentos e, me-
lhor ainda, contribuindo para o bom 
desenvolvimento do nosso país.

Fundação tem obtido rentabilidade superior à meta num cenário que exige criatividade e profissionalismo
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presas, bancos e outros, contando 
com fiscalização pela CVM e monito-
ramento pelas agências de risco.

A renda variável também é uma 
boa opção. Consiste em adquirir um 
pedaço do capital da empresa que 
conta com negociação em bolsa. 

A Fusesc atua com gestão profis-
sional, firma parcerias estratégicas e 
analisa com muito zelo as melhores 
oportunidades do mercado finan-
ceiro, procurando entregar o melhor 
rendimento diante das tendências 
apresentadas no segmento. 

Governança
As diretrizes dos investimentos 

da Fusesc são definidas por estudo 
técnico após aprovação do Conse-
lho Deliberativo.

O processo decisório que ana-
lisa os investimentos propostos 
passa pelas áreas técnicas, Comi-
tê de Investimentos ou de Imóveis 
e Diretoria Executiva. Se o valor 
ultrapassar 5% do patrimônio do 

As oportunidades estão em investi-
mentos como FIP – Fundos de Inves-
timentos em Participações, FII – Fun-
dos de Investimentos Imobiliários, 
FIDC – Fundo de Investimentos em Di-
reitos Creditórios, e outros conjuntos 
de letras que significam modalidades 
de produtos financeiros disponíveis. 
Veja o que eles significam:

• FIP: é constituído por um grupo de 
investidores, conta com profissionais 
do setor de atuação e é fiscalizado 
pela CVM. Por esse veículo, vários in-
vestimentos podem ser feitos, como 
por exemplo: empresas, portos, rodo-
vias, concessões públicas, etc.

• FII: possui estruturação semelhan-
te ao FIP, entretanto voltado ao seg-
mento de imóveis. Pode ser utilizado 
para captação de recursos, aquisição 
ou edificação, entre outros, mas na 
maioria das vezes tem o objetivo de 
obter renda de locação e valorização 
imobiliária por longo prazo. Suas co-
tas são negociadas em bolsa.

• FIDC: consiste na aquisição de di-
reitos creditórios, podendo ser em-

plano, a alçada passa a ser do Con-
selho Deliberativo. 

Os Comitês de Investimentos e 
de Imóveis são compostos por qua-
tro profissionais indicados pelos 
Patrocinadores e um indicado pela 
Associação dos Aposentados, sendo 
coordenado pelo Gerente de Inves-
timentos da Fusesc.

O processo decisório, com se-
gregação de funções bem definido, 
representa o alto grau de profis-
sionalismo na gestão dos recursos, 
sempre alinhado às melhores práti-
cas de gestão.

Tendências
Todas as análises de especialistas 

do mercado apontam para um futuro 
em que o Brasil seguirá na política de 
juros baixos, havendo apenas oscila-
ções pontuais e específicas, porém o 
modelo de investimento deverá ser 
diferenciado e precisaremos encarar 
a volatilidade do retorno dos investi-
mentos com naturalidade. 

Renda fixa ainda 
predomina, mas com 
tendência aos títulos 
privados que melhor 
remuneram
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Os resultados dos  nove primeiros 
meses são favoráveis à Fusesc. A ren-
tabilidade de 8,86% (média de todos 
os planos) superou a meta atuarial de 
7,87% e a taxa de CDI, 6,62% que re-
presenta mais de 133% do CDI, que é 
referencia para boa parte do mercado. 

 A modalidade de renda fixa ainda é a 

que concentra a maior parte das aplica-
ções da Fusesc, com 81,18% de tudo que 
foi investido até agosto. A principal mu-
dança é que, dentro desta modalidade, 
boa parcela foi destinada a títulos pri-
vados, que oferecem melhor retorno.  
A migração para os papéis privados 
está sendo feita gradativamente.

Ótima notícia: meta está 
sendo superada em 2012

DISTRIBUIÇÃO DOS INvESTImENTOS Em 2012 POR SEgmENTO

NA RENDA FIxA PREDOmINAm TíTULOS PRIvADOS

Renda Fixa

ACUmULADO 2012 ATé SETEmBRO

(*) Rentabilidade média dos planos administrados pela Fusesc
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A orientação da política econô-
mica deve continuar a mesma, que 
revela bons resultados, inclusive 
comparados ao cenário mundial. 
Esta nova maneira de lidar com os 
investimentos deve se aprofundar, 
exigindo cada vez mais qualificação 
e monitoramento para que, além de 
obter bons resultados, tudo ocorra 
dentro dos limites da rigorosa legis-
lação que rege o setor de previdên-
cia privada complementar fechada, 
especialmente no que diz respeito 
aos limites de investimentos em 
cada modalidade.

49%51%

Título 
Público

Título 
Privado
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Participantes ativos e assistidos com retirada na modalidade de renda certa e percentual do saldo de conta

Planos / Período Out/11 Nov/11 Dez/12 Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 Em 
2012

12 
Meses

Benefício I (*) 1,18 0,92 1,28 1,27 0,97 0,90 0,85 0,66 0,73 1,03 1,10 0,84 8,67 12,38
Multifuturo I 1,20 0,93 1,29 1,26 0,97 0,90 0,86 0,59 0,78 1,09 1,09 0,83 8,69 12,45
Multifuturo II 1,18 0,94 1,18 1,22 0,95 0,91 0,89 0,72 0,89 1,11 1,09 0,85 8,97 12,60 
Plano Administrativo 1,17 0,91 1,29 1,26 0,93 0,91 0,88 0,69 0,94 1,15 1,11 0,91 9,13 12,84
Meta atuarial Fusesc
(INPC + 5% a.a.) 0,88 0,73 0,98 0,92 0,92 0,80 0,59 1,05 0,96 0,67 0,84 0,86 7,87 10,67

Taxa CDI 0,88 0,86 0,90 0,89 0,74 0,81 0,71 0,73 0,64 0,68 0,69 0,54 6,62 9,46
% do CDI (Benefício I) 134,09 106,98 142,22 142,70 131,08 111,11 119,72 90,41 114,06 151,47 159,42 155,56 130,96 130,91 
% do CDI 
(Multifuturo I) 136,36 108,14 143,33 141,57 131,08 111,11 121,13 80,82 121,88 160,29 157,97 153,70 131,29 131,62 

% do CDI 
(Multifuturo II) 134,09 109,30 131,11 137,08 128,38 112,35 125,35 98,63 139,06 163,24 157,97 157,41 135,53 133,28  

% do CDI (Administrativo) 132,84 105,47 143,22 141,35 126,08 112,35 123,94 94,52 146,88 169,12 160,87 168,52 138,00 135,82 
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/12)

Em R$ Em %
Papéis de Emissão do Tesouro Nacional - Renda Fixa 668.059.420,23 38,02%
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFTs 46.203.417,76 2,63%
Letras do Tesouro Nacional - LTNs 43.015.915,43 2,45%
Notas do Tesouro Nacional - Série b - NTNB 329.568.645,01 18,76%
Notas do Tesouro Nacional - Série c - NTNC 202.812.063,61 11,54%
Operações Compromissadas - OVER 46.459.378,42 2,64%
Depósito a Prazo com Garantia Especial do FGC 253.771.293,03 14,44%
DPGE 253.771.293,03 14,44%
Letras Financeiras 264.672.291,17 15,06%
Investimentos Estruturados 168.837.588,08 9,61%
Fundos Multimercados e Long & Short 159.259.048,09 9,06%
Fundo de Investimento Imobiliário - BB Renda Corporativa 4.080.017,44 0,23%
Fundo de Investimento Imobiliário - Claritas Logistica 4.473.557,44 0,25%
Fundo de Investimento em Participação - FIP Kinea Private 
Equity II 289.657,15 0,02%

Fundo de Investimento em Participação - FIP Brasil Óleo & Gás 281.455,48 0,02%
Fundo de Investimento em Participação - FIP Brasil Portos 453.852,48 0,03%
Renda Variável 102.608.400,88 5,84%
Fundo de Ações 102.608.400,88 5,84%
Carteira de Imóveis 70.095.295,96 3,99%
437 Inscrições Imobiliárias 70.095.295,96 3,99%
Carteira de Empréstimos a Participantes 55.453.747,42 3,16%
Aproximadamente 4.400 contratos 55.453.747,42 3,16%
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios 126.365.752,93 7,19%
FIDCs 126.365.752,93 7,19%
Debêntures 47.074.311,32 2,69%
Total do patrimônio líquido 1.756.938.101,02 100,00%

DISTRIBUIÇÃO DOS INvESTImENTOS Em 30/09/2012

Valores em R$ Participantes

Planos da Fusesc Patrimônio
do Plano

Superávit
do Plano

Pagamento
de Benefícios Ativos Aposentados Pensionistas Total

Benefício I 562.582.514,36 41.003.494,91 4.189.205,13 3 1.057 403 1.463
Multifuturo I 882.640.409,17 20.983.151,82 6.658.292,31 2.517 3.483 75 6.075
Multifuturo II 178.535.797,23 11.387.211,69 763.717,97 262 166 7 435
Total 1.623.758.720,76 73.373.858,42 11.611.215,41 2.782 4.706 485 7.973

Em 2012 a 
rentabilidade já 
chega a 8,86% 
em média 
dos planos. 
Perspectiva é 
concluir o ano 
com rendimento 
acima da meta 
e superando 
os principais 
indicadores 
do mercado 
financeiro.
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Reajuste das 
aposentadorias e 
pensões vitalícias

Neste mês de setembro as apo-
sentadorias e pensões vitalícias 
pagas pela FUSESC nos Planos 
de Benefícios I, multifuturo I e 
multifuturo II foram reajusta-
das pela variação acumulada 
do índice Nacional de Preços ao 
Consumidor – INPC. O índice de 
correção é 5,39%.

Para quem se aposentou há me-
nos de um ano o reajuste segue a 
tabela regressiva abaixo, também 
com o INPC acumulado:

INÍCIO DO BENEFÍCIO REAJUSTE (%)
em setembro/2011 5,39
em outubro/2011 4,92
em novembro/2011 4,58
em dezembro/2011 3,99
em janeiro/2012 3,46
em fevereiro/2012 2,94
em março/2012 2,54
em abril/2012 2,35
em maio/2012 1,70
em junho/2012 1,14
em julho/2012 0,88
em agosto/2012 0,45
em setembro/2012 0,00

D
e janeiro a Setembro as 
rentabilidades médias dos 
planos foram de 8,86%, 
média mensal de 0,98%, 

superando a taxa de juros SELIC que 
ficou em 6,66% e também a meta 
atuarial que fechou em 7,87%.

Nos últimos 12 meses as rentabili-
dades médias dos planos ficaram em 
12,57%, média mensal de 1,04%, su-
perando a taxa de juros SELIC que fi-
cou em 9,51% e também a meta atu-
arial que fechou em 10,66%. 

Em setembro/12, a rentabilidade 
das cotas que atualizam os saldos de 
conta dos participantes e assistidos, 
que recebem benefícios na modali-

dade percentual do saldo de conta e 
prazo certo, pertencentes aos planos 
de benefícios - Benefícios I, Multifutu-
ro I e Multifuturo II - ficou em 0,84%, 
0,83% e 0,85% respectivamente, re-
fletindo 156% taxa Selic que ficou em 
0,54% e em linha com a meta atuarial, 
INPC + 5% ao ano, que ficou em 0,86%.

FATORES DE IMPACTO
a) A valorização de 3,71% do Ibo-

vespa. b) Desempenho do fundo de 
ações com 2,23% e do FI Granito com 
1,35% que possui papéis vinculados 
ao IGPm em sua carteira.  c) Maior 
alocação dos investimentos, nos seg-
mentos de renda variável e investi-
mentos estruturados.

Planos renderam mais 
que a meta em setembro

Confira na página ao lado, de forma 
consolidada, os ativos onde estão apli-
cados os recursos dos planos de bene-
fícios administrados pela Fusesc cuja 
participação percentual, de cada pla-
no, no patrimônio total é a seguinte: 
Plano Benefício I: 32,64%; Plano Multi-
futuro I: 53,36%; Plano Multifuturo II: 
10,07% e Plano Administrativo: 3,93%.
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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

88010-970

Novidade nas consultas de 
extratos, contracheques e 
despesas médicas, confira!

Conforme informado no fol-
der encartado na última edi-
ção do jornal, a Fusesc está 
sempre trabalhando para 

modernizar os seus processos e disponibi-
lizar aos participantes e associados ainda 
mais agilidade no acesso às informações, 
buscando soluções que também visam 
a redução de despesas e preservação do 
meio ambiente. Para facilitar esse acesso, 
a Fusesc tem boas novidades, confira:

Contracheques
Além de poder consultar os contrache-

ques na área de autoatendimento do site 
da Fusesc a qualquer momento, firmamos 
um convênio com o Banco do Brasil, per-
mitindo aos participantes obterem o do-
cumento também na maior rede de caixas 
eletrônicos do país e no site do Banco. 

Assim, desde o mês de julho as infor-
mações passaram a ser disponibilizadas 
em tempo real no site da Fusesc, no site 
do Banco do Brasil (quando acessar sua 
conta corrente) e nos caixas eletrônicos 
do Banco. Saiba como visualizar essas in-
formações a qualquer momento:

• Site da Fusesc: www.fusesc.com.br
Acesse a área de Autoatendimento:
1 - Digite seu CPF e senha
2 - No menu superior acesse a área Consulta
3 - Contracheque.

• Site do Banco do Brasil: www.bb.com.br
1 - Acesse sua conta corrente, informan-
do sua agência, conta e senha

2 - No menu, acesse Serviços e segurança
3 - Outros serviços
4 - BB Contracheque
5 - Preencha o mês e o ano.
Você também pode usar o “ache fácil” 
com a palavra “contracheque”.

• Terminais de Autoatendimento BB
1 - Acesse Outras Opções
2 - Saldo/Extrato/Comprovantes
3 - Contracheque
4 - Identifique-se digitando seu CPF
5 - Preencha o mês e o ano.

Extratos de saldo de conta
Consulta disponível exclusivamente no 
site da Fundação.

• Site da Fusesc: www.fusesc.com.br
Acesse a área de autoatendimento:
1 - Digite seu CPF e senha
2 - No menu superior acesse a área Consulta
3 - Extrato de Contas Fusesc.

Despesas médicas - Extrato 
de Utilização de Serviços

Consulta disponível exclusivamente no 
site do SIM – Plano de Saúde:

• Site do SIM: www.simplanodesaude.com.br
Acesse a área de autoatendimento:
1 - Digite seu CPF e senha
2 - No menu superior acesse a área Infor-
mações Pessoais
3 - Extrato de Utilização de Serviços.
Para sua comodidade, utilize o site da Fu-
sesc, o site do Banco do Brasil ou os cai-
xas eletrônicos do BB!

Valores que geram valores

visando a agilidade, economia e respon-
sabilidade socioambiental, desde o mês 
de julho os contracheques, extratos de 
saldo de conta e os extratos de utiliza-
ção de serviços médicos não são mais 
impressos e enviados pelo correio.
A modernização deste processo visa 
uma economia de cerca de R$ 200 mil 
por ano, despesa anteriormente empre-
gada na impressão e envio pelos Cor-
reios desses documentos.

Importante: 
•	Os participantes que não possuem 
conta no Banco do Brasil podem conti-
nuar a utilizar a área de autoatendimen-
to do site da Fusesc. é simples e rápido!
•	 Todos os registros históricos são man-
tidos no site da Fusesc, podendo ser aces-
sados a qualquer tempo. Na rede Banco 
do Brasil os contracheques são substituí-
dos e atualizados mensalmente.
•	Os extratos de reserva possuem aces-
so exclusivo no site da Fusesc. 

Em caso de dúvidas, procure um aten-
dente do Banco do Brasil, ou entre em 
contato conosco por meio dos canais 
de comunicação e atendimento:

•	Central de Atendimento Fusesc: 
0800-48-3000 (ligação gratuita) ou o 
e-mail central@fusesc.com.br.

•	Central de Atendimento SIM: 
0800-642-9200 (ligação gratuita) ou 
e-mail central@simplanodesaude.com.br 

ATENÇÃO !
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