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{ Editorial }

As boas notícias
Este primeiro Fusesc Informa de 

2014 traz boas notícias.
Em primeiro lugar a rentabilidade 

de 6,89% obtida em 2013. Na verda-
de se é menos do que em anos an-
teriores é um valor superior ao que 
a maioria dos fundos de pensão do 
país conseguiu obter num ano de 
insistente turbulência no mercado fi-
nanceiro. Extrair resultados positivos 
foi um enorme desafio para investi-
dores institucionais. E a Fusesc supe-
rou os obstáculos com profissionalis-
mo, trabalho e transparência.

Há ainda os resultados da pesqui-
sa de satisfação dos participantes. A 
Fusesc continua sendo bem avaliada, 
assim como os seus serviços. A pes-
quisa é um instrumento para ajudar 
a direcionar os esforços, corrigir de-
talhes, acertar rumos. Tudo no sen-
tido de buscar a excelência dos ser-
viços e a satisfação dos participantes 
que são, na verdade, os donos da 
Fundação. As avaliações positivas 
são motivadoras tanto para direto-
res e conselheiros quanto para os co-
laboradores que veem na prática seu 
trabalho reconhecido.

Não se espera de 2014 um ano 
menos turbulento. A economia in-
ternacional continua instável, cheia 
de pontos tensos. O mercado inter-
no reage com nervosismo, oscila, 
sobe e desce. E acrescente-se a este 
cenário Copa do Mundo em nossa 
casa e um ano eleitoral que sempre 
deixa o mercado sensível. Não vai 
ser fácil, mas a Fusesc está prepa-
rada para mais este desafio, pois 
confia nos seus profissionais e con-
sultores. Há uma política de investi-
mentos definida, flexível o suficiente 
para ser ágil e responder aos movi-
mentos do mercado.

Por tudo isto é um ano de con-
fiança. Confiamos que estamos 
preparados para os desafios. Conta-
mos, como mostra a pesquisa, com 
apoio dos participantes e isto nos 
torna mais forte como instituição e 
coletividade.

Sabemos onde queremos chegar. 
Caminhemos juntos.

Boa leitura.

Diretoria Executiva

Valores que geram valores

Este informativo tem espaço aberto para os participantes e assistidos se ex-
pressarem com suas fotografias ou histórias para a seção Participante de 
Valor. Envie sugestões para: jornal@fusesc.com.br

PUBLIQUE SUA FOTO OU HISTÓRIA
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O começo de ano e a 
organização das finanças

Organizar as finanças domésti-
cas costuma ser um item dos 
famosos compromissos de ano 

novo. Afinal, todo mundo já sabe que 
a organização é a única ferramenta 
que pode levar a uma condução efeti-
va das finanças.

Mas aí aparecem as despesas de 
início de ano, a assombração do ma-
terial escolar para quem tem filhos em 
idade escolar, o IPTU e ainda os res-
quícios indesejáveis das despesas de 
fim de ano que insistem em aparecer 
no extrato do cartão. E assim, pouco 
a pouco, a vida real vai atropelando o 
planejamento e tudo volta ao regime 
de caixa, ao vai levando...

Não é simples enfrentar os mo-
mentos em que a coluna das despesas 
supera a das receitas. Mas nem tudo 
estará perdido se houver um planeja-
mento sólido baseado em prioridades 
bem claras. E zerar o passado, as pen-
dências, geralmente deve ser a primei-
ríssima prioridade. Um plano bem es-
truturado, racional, para cobrir o que 
está em aberto costuma dar certo.

da: há que se “cortar na carne” para re-
duzir o custeio: buscar uma escola mais 
barata, uma moradia mais em conta e 
um foco no estritamente necessário.

Mas tudo isto só é possível se você 
– e sua família – tiver objetivos claros, 
metas e desejos compartilhados nos 
quais haja foco e prioridades. Quan-
do há foco é mais fácil identificar o 
dispensável e o “indispensável” ganha 
outro sentido.

Portanto, antes de se apavorar com 
as despesas de final de ano e jogar seu 
planejamento para o deus dará, verifi-
que suas prioridades, estabeleça suas 
metas. O planejamento passará a ter 
uma referência objetiva e tudo, aos 
poucos vai ficar mais claro e mais ad-
ministrável.

Recorrer a renegociações costuma 
ser boa iniciativa, mas há várias pos-
sibilidades para organizar os passivos, 
inclusive contrair algum empréstimo 
com juros mais baixo e prazo mais lon-
go. A ideia é aliviar a pressão sobre o 
caixa, mas este caso só vale se os juros 
efetivamente compensarem. 

Mas a primeira medida de qualquer 
planejamento é fazer uma avaliação 
bem conservadora do seu custo fixo 
mensal, das despesas inescapáveis, 
como habitação, energia, água, trans-
porte, educação, alimentação. Esta vai 
ser a sua despesa de custeio. O exceden-
te é a margem de manobra que pode ser 
dividida entre os investimentos e a ges-
tão do passivo pré-existente. Mas se não 
houver excedente? Aí não há outra saí-
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Fusesc fecha 2013  
com média de 6,89%  
de rentabilidade

títulos públicos avaliados pelo IMA-
-B tiveram rentabilidade negativa de 
-12,78%, o Real teve desvalorização 
cambial de -14% e a bolsa de valores, 
medida pelo Ibovespa, caiu -15,51%”, 
analisa o Diretor Financeiro da Fu-
sesc, Marcos Treitinger.

A estratégia da Fusesc foi seguir 
com convicção a sua Política de In-
vestimentos e agregar valor com a 
boa gestão. “Trabalhamos com os 
melhores gestores, neutralizamos a 
queda do Ibovespa, agregamos re-
sultado com investimentos estrutu-
rados e gestão ativa da carteira imo-
biliária, aproveitando para montar 
posições de investimento que garan-
tirão bons retornos por muitas déca-
das. Nestes momentos, calma, frieza 
e discernimento, nos permitem en-
xergar as oportunidades que surgem 

Em 2013, fundos de 
pensão do Brasil tiveram 
rentabilidade média  
de apenas 0,20%

Ano de 2013 é daqueles que 
se pode dizer que não foi fácil 
para ninguém. Com rentabili-

dade positiva média de 6,89%, pon-
derada entre seus planos, a Fusesc 
obteve uma das melhores rentabili-
dades do país, no segmento de Previ-
dência Complementar Fechada, num 
ano marcado pela volatilidade que 
fez o mercado financeiro oscilar fre-
neticamente. Para se ter uma ideia da 
magnitude do ano de 2013, dos 730 
Planos de Benefícios em funciona-
mento existentes no país (com dados 
consistentes), a rentabilidade média 
acumulada do ano de 2013, no seg-
mento de previdência complementar 
fechada, foi de 0,20%.

A Fusesc amargou quatro meses – 
março, maio, junho e agosto – de ren-
tabilidade negativa nos seus planos, 
mas conseguiu um bom resultado no 
final. “Trabalhamos muito e, compa-
rado ao segmento, chegamos em um 
bom resultado ao final do ano, entre-
tanto, foi um ano muito atípico onde, 
sob critério de preço de mercado, os 

RENTABILIDADE DOS  
PLANOS FUSESC EM 2013

Benefícios 1 9,32%
Multifuturo I 5,71%
Multifuturo II 5,28%
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Benefícios 1 Multifuturo 1 Multifuturo II

Renda fixa 69,55% 60,53% 62,43%

Renda variável 9,64% 17,67% 17,50%

Investimento estruturado 10,57% 10,61% 10,28%
Imóveis 7,50% 7,41% 6,15%

Empréstimos 2,74% 3,78% 3,64%

INVESTIMENTOS DE CADA PLANO POR SEGMENTO (EM 31/12/13)

ro), mas o mercado já acena com 
movimentos pontuais de melhora.

No longo prazo a Fusesc conti-
nua plenamente saudável e com 
um conjunto de resultados favo-
ráveis nos últimos anos. Quando 
se pensa em longo prazo vemos 
que os superávits de alguns pe-
ríodos servem para suprir os mo-
mentos menos favoráveis. “Nossa 
visão continua sendo o longo pra-
zo, sempre alinhando o fluxo de 
benefícios com o fluxo de investi-
mentos, sem abrir mão das opor-
tunidades. Ainda pode haver al-
guma volatilidade no curto prazo, 
mas os planos de benefícios estão 
sólidos, superavitários e protegi-
dos”, explica Treitinger.

RENTABILIDADE NOS  
ÚLTIMOS CINCO ANOS

Benefícios I 73,61%
Multifuturo I 68,55%
Multifuturo II 67,79%

A expectativa é de que o mer-
cado continue volátil em 2014. O 
cenário global permanece pareci-
do com o ano anterior, mas há fo-
cos de otimismo entre alguns ana-
listas. A Fusesc, no entanto, vai 
manter sua posição estratégica. 
A Política de Investimentos apro-
vada e monitorada pelo Conselho 
Deliberativo será o norte. A prio-
ridade em títulos públicos será 
mantida porque são papeis de 
longo prazo que suprem as neces-
sidades dos compromissos futu-
ros, ou seja, a demanda atuarial. 
A modalidade permite uma estra-
tégia de “proteger o passivo”, ou 
seja, e garantir recursos para as 
despesas futuras já contratadas. A 
Renda Variável, especialmente as 
ações da bolsa de valores, é uma 
margem para obter rentabilidade 
adicional no médio e longo prazo.

Pode-se esperar eventualmente 
alguns meses de rentabilidade ne-
gativa (como ocorreu já em janei-

em meio às turbulências do merca-
do”, explica Treitinger.

Os estudos para macroa-
locação dos investimen-

tos ocorre a partir dos 
compromissos para 

pa gamento de be-
nefícios que irão 

perdurar por 
muitas dé-

c a d a s , 
s e m p r e 

com o auxílio de 
consultorias espe-

cializadas, passando por alguns dos 
maiores gestores de recursos do país, 
contando com a participação do co-
mitê de investimentos, e, com todas 
as decisões tomadas de forma co-
legiada e fundamentada, assim for-
talecendo a solidez da Fusesc como 
instituição.

Nos meses de rentabilidade nega-
tiva, literalmente, a Fusesc não per-
deu dinheiro. Ocorre que os títulos 
públicos de longo prazo perderam 
valor no mercado, mas como eles são 
comprados com taxa já fixada para o 
seu vencimento não há prejuízo se 
não forem negociados antes de tal 
prazo. E a Fusesc não os negociou. O 
que acontece é que por Lei a sua con-
tabilização deve ser feita pelo valor 
de mercado no momento (a chamada 
marcação a mercado), o que faz com 
que ela apareça com valor diminuído 
momentaneamente, gerando resul-
tados modestos ou negativos.

Como serão  
os investimentos  
em 2014
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Investimentos em 
reformas e contruções 
preservam e ampliam 
valor do patrimônio

Fusesc tem mais de 400 imóveis  
entre prédios, salas e boxes de garagens
Fusesc tem mais de 400 imóveis  
entre prédios, salas e boxes de garagens
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Sempre em sintonia com as me-
lhores práticas de gestão imobi-
liária e atenta às tendências des-

se mercado, a Fusesc atua ativamente 
na busca dos melhores retornos, seja 
por meio de investimentos em imó-
veis para locação ou por meio de apli-
cações em fundos imobiliários.

Atualmente a Entidade possui 7,5% 
do patrimônio dos planos aplicado 
no segmento de imóveis, estando en-
quadrada no limite de alocação neste 
segmento, fixado pelo Conselho Mo-
netário Nacional em 8%, além das 
aplicações em fundos imobiliários. A 
Fundação possui cerca de 400 matrí-
culas de imóveis entre prédios, salas 
comerciais e boxes de garagens.

Para preservar o patrimônio imo-
biliário e valorizá-lo, a Fusesc vem 
adotando algumas medidas como as 
exemplificadas abaixo:

Revitalização do Ed. Barra Sul: pré-
dio comercial localizado na Avenida Rio 
Branco, valorizada região do centro de 
Florianópolis, tem 24 anos, 8.671,65 m² 
e possui 01 bloco com 16 lojas, 88 salas, 
ático e 98 box de garagem. Neste edi-
fício, foi realizada a modernização da 
fachada, a reforma da galeria de entra-
da das lojas e da recepção, a imperme-
abilização das garagens, entre outras 
benfeitorias. A obra foi concluída no 
primeiro semestre de 2013.

Revitalização do Ed. Pérola Negra: 
prédio comercial localizado Av. Osmar 
Cunha, centro de Florianópolis, tem 

pecto ambiental. Este empreendimen-
to de alto padrão contará com arquite-
tura que trará ainda mais valorização 
e conforto para essa região da cidade.

Todos os procedimentos de manu-
tenção e modernização no patrimônio 
imobiliário, pertencente aos planos de 
benefícios, visam proporcionar renta-
bilidade e garantir o cumprimento da 
principal finalidade institucional da 
Entidade, que é o pagamento dos be-
nefícios aos seus Assistidos.

Fundos Imobiliários: ainda de acor-
do com as melhores práticas de gestão 
imobiliária, a Fusesc possui participa-
ções em fundos de investimentos imo-
biliários, uma excelente alternativa 
muito utilizada pelos fundos de pen-
são do país.

Em um destes, a Fusesc investe na 
edificação e locação de agências ao 
Banco do Brasil S.A. e em outros dois 
na construção e locação de centros de 
distribuição e galpões logísticos.

Desta forma, a Entidade diversifica 
os investimentos imobiliários e amplia 
a possibilidade de obter melhores re-
tornos, valoriza a região de abrangência 
dos imóveis e atende ao seu dever fidu-
ciário com os Participantes e Assistidos.

26 anos, 3.357,27 m² e possui 01 blo-
co com 02 lojas, 32 salas e 35 box de 
garagem. Neste edifício, está sendo 
realizada a modernização da fachada, 
valorizada com mármore, imperme-
abilizações, nova recepção, a insta-
lação de estrutura para cabeamento 
lógico e elétrico, colocação de Brise 
para acomodação de equipamentos 
externos, dentre outras benfeitorias. 
A obra será concluída no primeiro se-
mestre de 2014.

Terreno da Rua Presidente Cou-
tinho: localizado no centro de Flo-
rianópolis, em uma valorizada área 
de clínicas médicas, o terreno possui 
3.415,00 m². Com o objetivo de gerar 
retorno financeiro para o imóvel, a en-
tidade realizou uma parceria que via-
bilizará a construção de um moderno 
empreendimento comercial, no qual 
terá participação em área construída. 
Destacamos que o empreendimento 
possui todas as aprovações dos órgãos 
públicos competentes, inclusive no as-

Com 7,5% dos 
investimentos 
em imóveis, 
está quase no 
limite legal desta 
modalidade de 
investimento

Pérola Negra e 
Barra Sul foram 
revitalizados

INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL  | 7Confiança é o maior valor

{ Imóveis }



A maioria dos participantes tem 
avaliação positiva sobre a Fu-
sesc. Em números, 69% dos par-

ticipantes e 76% dos assistidos manifes-
taram opinião positiva sobre a Fusesc, 
espontaneamente, em livre resposta. A 
pesquisa de satisfação foi realizada pela 
consultoria Lupi & Associados, entre os 
dias 05 e 18 de dezembro, com uma 
amostra de 748 entrevistas, o que ofe-
rece uma confiabilidade de 95,5%, com 
margem de erro aceitável de 5%, para 
mais ou menos.

Com mais de 20 anos no mercado de 
pesquisas de opinião e mercado, a Lupi 
& Associados há vários anos realiza as 
sondagens na Fusesc, oferecendo re-
ferências para a melhoria dos serviços 
e aumento da satisfação por parte dos 
participantes. “A realização da pesquisa 
é um momento importante porque nos 
permite conhecer melhor as expectati-
vas dos participantes e auxilia na cor-
reção de rumos no sentido de atender 
melhor”, explica o Diretor Superinten-
dente da Fusesc, Vânio Boing.

Atendimento

Um dos números mais expressivos 
é a satisfação com a Central de Aten-
dimento da Fusesc. Na média entre 
participantes e assistidos 93.6% se 
disseram “muito satisfeitos” ou “sa-
tisfeitos” com o serviço prestado. O 
atendimento geral, incluindo todas as 
modalidades de atendimento, obteve 
média de 93,1% de satisfação. A pes-
quisa indica também que o nível de 
conhecimento técnico dos atenden-
tes é considerado ótimo ou bom para 
95,4% (média ativos e assistidos).

 O serviço de empréstimo também 
está agradando e obteve 89,6% de sa-
tisfação.

Pesquisa revela 
satisfação  
dos participantes 
com a Fusesc

Avaliação positiva da Fusesc supera os 85% 
segundo estudo realizado em dezembro.
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Planos de benefício

Na avaliação da satisfação com os 
planos de benefícios 69,8% se mani-
festaram satisfeitos. Em suma, uma 
avaliação positiva dos planos, sendo 
que a Fusesc continuará cada vez mais 
próxima dos participantes e assistidos, 
mantendo o atendimento personaliza-
do que permita à cada indivíduo ter a 
clareza de seus benefícios.

Investimentos

Embora a política de investimentos 
da Fusesc seja amplamente divulgada 
(disponibilizada no site, comentada 
nos jornais), 60,6% dos participantes 
e 55,1% dos assistidos declaram não 
conhecer a política de investimentos 
da instituição. Entre os que conhe-
cem há grande satisfação, registrando 
índice geral de 66%.

Para chegar mais perto das pesso-
as, a Fusesc passou a publicar logo 
nos primeiros dias de cada mês uma 
prévia da rentabilidade e dos movi-
mentos de mercado, que posterior-
mente é complementada com a lâ-
mina de rentabilidade de cada plano 
de Benefícios, prezando sempre pela 
clareza e pela transparência.

A lâmina de rentabilidade dá uma 
visão geral e abrangente, permitindo 
a comparação do retorno com outros 
índices de mercado, em diversas ja-
nelas temporais, incluindo também, 
todas as informações relevantes do 
seu Plano de Benefícios, como: dados 
atuariais, composição de ativos, pa-
trimoniais, contábeis e de segurida-
de, envolvendo todos os agentes da 
Entidade e, em linha com as melhores 
práticas de mercado.

por 67,3% dos participantes e 48,4% 
dos assistidos.

Jornal

O jornal Fusesc Informa é conside-
rado “ótimo” ou “bom” por 87,7% dos 
pesquisados, e 29,8% dos participan-
tes e 48,6% dos assistidos leem o pe-
riódico todinho, sendo as aplicações 
financeiras e rentabilidade o assunto 
preferido para 32,5% dos participan-
tes e as “notícias em geral” a prefe-
rência para 20,8% dos assistidos.

Mas quem navega no site da Fu-
sesc também está gostando do que 
encontra. A avaliação “ótimo ou 
“bom” para o site é de 91,7% dos 
ativos e 90,4% dos assistidos, consi-
derando apenas os que frequentam 
este espaço virtual.

NOTAS GERAIS 
(MÉDIA ATIVOS E ASSISTIDOS)

Atendimento Geral 93,1

Central de Atendimento 93,6

Serviço de Empréstimos 89,6

Gestão/Diretoria 79,8

Plano de Benefícios 69,7

Fonte: A Fusesc na visão dos Participantes –  
Lupi & Associados , janeiro 2014.

93.6% se disseram 
“muito satisfeitos” ou 
“satisfeitos” com a Central 
de Atendimento da Fusesc

A gestão é considerada 
“ótima” ou “boa” por 
76,4% dos participantes  
e 83,3% dos assistidos.

Facebook já é compartilhado 
por 67,3% dos participantes 
e 48,4% dos assistidos.

Gestão

O trabalho da Diretoria da Fusesc 
também recebeu avaliação positiva. 
Acham que a gestão é considerada 
“ótima” ou “boa” por 76,4% dos par-
ticipantes e 83,3% dos assistidos.

Informação

As percepções de ativos e assistidos 
divergem mesmo é como as pessoas se 
informam com relação à Fusesc. Entre 
os ativos 73,1% dizem que se informam 
pela internet (site ou e-mail). Já entre os 
assistidos o mesmo percentual, 73,1%, 
se informa pelo jornal impressos. A tra-
dição das gerações explica facilmente 
a questão. Importante mesmo é que 
62,6% dos ativos e 72,7% dos assistidos 
se consideram “muito informados” ou 
“informados” sobre a Fusesc.

Mas o velho e bom telefone ainda 
é preferência absoluta quando se per-
gunta como costuma se comunicar 
com a Fusesc. O aparelho é preferên-
cia de 70,7% dos participantes e de 
80,6% dos assistidos. O destaque foi o 
crescente o uso da internet focado na 
participação em redes sociais, espe-
cialmente o Facebook, compartilhado 
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Participantes ativos e assistidos com retirada na modalidade de prazo certo e percentual do saldo de conta

Planos / Período fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 Em 2014 12 
meses

Benefício I (*) 0,34 0,00 1,04 0,20 (0,71) 0,88 0,04 1,14 1,40 1,05 2,83 0,05 0,05 8,53 
Multifuturo I 0,07 (0,48) 1,21 (0,51) (1,82) 0,88 (0,24) 1,37 1,70 0,37 2,47 (0,72) (0,72) 4,31 
Multifuturo II 0,06 (0,46) 1,23 (0,66) (1,91) 0,92 (0,29) 1,37 1,69 0,16 2,52 (0,68) (0,68) 3,93 
Plano Administrativo (0,01) (0,52) 1,29 (1,71) (2,37) 1,03 (0,72) 1,23 1,62 (1,28) 2,65 (0,43) (0,43) 0,66 
Meta atuarial Fusesc
(INPC + 5% a.a.) 1,33 0,93 1,01 1,00 0,76 0,69 0,28 0,57 0,68 1,02 0,95 1,13 1,13 10,85 

Taxa CDI 0,48 0,54 0,60 0,58 0,59 0,71 0,70 0,70 0,80 0,71 0,78 0,84 0,84 8,33 
% do CDI (Benefício I) 70,83 0,00 173,33 34,48 (120,34) 123,94 5,57 162,66 175,48 147,61 362,82 5,60 5,60 102,35 
% do CDI 
(Multifuturo I) 14,58 (88,89) 201,67 (87,93) (308,47) 123,94 (34,14) 196,34 212,85 51,97 316,67 (86,07) (86,07) 51,69 

% do CDI 
(Multifuturo II) 12,50 (85,19) 205,00 (113,79) (323,73) 129,58 (41,86) 195,90 211,36 22,54 323,08 (80,95) (80,95) 47,21 

Obs.: (*) Rentabilidade das reservas dos participantes e dos assistidos que optaram por renda mensal na modalidade de percentual do saldo de conta ou prazo 
determinado.

RENTABILIDADE DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

INDICADORES POR PLANO DE BENEFÍCIO (JANEIRO/2014)

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM 31/01/2014*

Valores em R$ Participantes

Planos da Fusesc Patrimônio
do Plano1

Superávit
do Plano

Pagamento
de Benefícios Ativos2 Aposentados Pensionistas Total

Benefício I 575.557.890,85 15.206.053,49 4.004.751,70 3 1.045 410 1.458
Multifuturo I 907.909.802,31 43.618.146,51 6.311.720,63 2.493 3.382 90 5.965
Multifuturo II 190.065.261,49 16.065.918,79 847.169,58 272 169 7 448
Total 1.674.152.954,65 74.890.118,79 11.163.641,91 2.768 4.596 507 7.871

BENEFICIO I MULTIFUTURO I MULTIFUTURO II

Valor % Retorno Valor % Retorno Valor % Retorno

Segmento  586.405.599,49 100,00 0,05  944.099.259,05 100,00 -0,72  191.932.207,04 100,00 -0,68

Renda fixa  414.567.269,61 70,70 1,18  584.936.161,55 61,96 0,99  122.569.200,51 63,86 1,03
Títulos públicos  364.230.406,77 62,11 1,27  413.195.882,67 43,77 1,26  91.308.663,27 47,57 1,25
Créditos privados e depósitos  1.653.517,36 0,28 0,73  2.644.032,58 0,28 0,73  453.398,00 0,24 0,73
Fundo de renda fixa  6.294.090,01 1,07 0,37  20.043.790,53 2,12 0,52  4.426.966,94 2,31 0,53
Fundo multimercado institucional  26.143.064,24 4,46 0,10  113.250.692,29 12,00 0,04  19.123.712,03 9,96 0,04
Fundo direitos creditórios  16.246.191,23 2,77 1,22  35.801.763,48 3,79 1,21  7.256.460,27 3,78 1,24
Renda variável  52.941.587,94 9,03 -7,15  156.953.391,96 16,62 -7,15  31.435.840,27 16,38 -7,17
Ações  0,00   0,00 0,00 0,00-   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
Fundo ações  52.941.587,94 9,03 -7,15  156.953.391,96 16,62 -7,16  31.435.840,27 16,38 -7,17
Investimentos estruturados  58.282.856,03 9,94 -1,22  95.097.852,87 10,07 -1,13  18.872.976,99 9,83 -0,92
Fundo multimercado estruturado  52.896.388,49 9,02 -1,19  86.615.093,66 9,17 -1,10  17.394.873,06 9,06 -0,87
Fundo imobiliário  3.599.440,96 0,61 -1,79  5.785.784,23 0,61 -1,75  1.002.582,11 0,52 -1,84
Fundo participações  1.787.026,58 0,30 -0,88  2.696.974,98 0,29 -0,88  475.521,82 0,25 -0,87
Imóveis  44.802.748,37 7,64 1,29  71.623.438,09 7,59 1,29  12.030.536,77 6,27 1,29
Investimentos imobiliários  44.802.748,37 7,64 1,29  71.623.438,09 7,59 1,29  12.030.536,77 6,27 1,29
Empréstimos  15.811.137,54 2,70 1,53  35.488.414,58 3,76 1,45  7.023.652,50 3,66 1,44
Empréstimos e financiamentos  15.811.137,54 2,70 1,53  35.488.414,58 3,76 1,45  7.023.652,50 3,66 1,44
Investimentos no exterior 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00
Fundo investimentos no exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obs.: 1 Patrimônio do Plano representa o valor das provisões matemáticas mais superávit mais fundos previdenciais e de investimentos 
2 No total de número de ativos está incluído autopatrocínio e BPD

*Dados para simples informação, obtidos a partir da classificação Andima, que não invalida as informações prestadas na lâmina de rentabilidade a partir do cri-
tério de classificação da resolução CMN nº 3792
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A exemplo de meses anteriores, 
em janeiro, a volatilidade (os-
cilações de preços dos ativos) 

deu o tom dos negócios. Isto está asso-
ciado à desconfiança que os investido-
res possuem em relação a capacidade 
do Governo Federal e Banco Central 
em adotar medidas para conter a alta 
dos preços e, ao mesmo tempo, man-
ter sob controle os juros em patamares 
baixos e suficiente para não atrapalhar 
o crescimento do pais, associado ao 
maior dinamismo da economia norte 
americana e a consequente realoca-
ção dos fluxos internacionais para paí-
ses desenvolvidos. 

Este cenário provocou forte des-
valorização dos ativos com muitos 
investidores se desfazendo de suas 
posições e migrando seus recursos 
para o dólar que se valorizou 3,57% 
em relação ao Real, ou mesmo trans-
ferindo-os para o exterior.

A repercussão no segmento de 

Volatilidade do mercado 
marcou o primeiro mês de 2014

Renda Fixa foi a exigência pelos inves-
tidores de prêmios maiores e acen-
tuada desvalorização das Notas do 
Tesouro Nacional – Série b (NTNbs), 
títulos próprios para aplicação de re-
cursos previdenciários, que compõe a 
proteção dos planos. O IMA B, índice 
que mede o desempenho das NTNbs 
se desvalorizou em janeiro -2,55% e 
nos últimos 12 meses acumula perda 
de -12,78%. 

No segmento de Renda Variável 
o movimento seguiu a tendência da 
renda fixa. O principal índice da bol-
sa paulista (Ibovespa) se desvalorizou 
-7,51% e o IBX100 fechou em queda 
de menos 8,15%, ambos com reflexos 
diretos nos preços das ações.

Fechamos janeiro/14 com as se-
guintes rentabilidades:

Plano Benefício 1: +0,05% ; 
Plano Multifuturo I: -0,72% ; 
Plano Multifuturo II: -0,68% .
Os resultados são diferentes para 

cada plano em função da composição 
das aplicações financeiras de cada um 
deles e do critério de marcação dos 
papéis em carteira.

A lâmina de rentabilidade conten-
do a visão abrangente e completa do 
seu Plano de Benefício, está publica-
da no sítio eletrônico da Fundação 
www.fusesc.com.br, menu finanças/
rentabilidade, seguindo também en-
cartado neste jornal. 

Nos primeiros dias de cada mês, 
a Fusesc divulga a estimativa prévia 
da rentabilidade acompanhada dos 
movimentos de mercado, sendo que 
a lâmina de rentabilidade, que inclui 
todas as informações relevantes do 
seu Plano de Benefícios, como: da-
dos atuariais, composição de ativos, 
patrimoniais, contábeis e de seguri-
dade, elaborada com a interveniência 
de vários agentes, tem a publicação 
prevista para ocorrer sempre após o 
dia 20 de cada mês.

{ Indicadores }
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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

88010-970Valores que geram valores

Para assistidos: a Fusesc enviou 
em 27/02/2014 para a residência 
dos assistidos o Informe de Rendi-
mentos do exercício 2013, com as 
informações referentes ao plano de 
benefício e as despesas médicas e 
odontológicas (discriminadas por 
dependente, se houver) descon-
tadas no contracheque. O referido 
documento também está disponível 

Declaração de Informe 
de Rendimentos  
já foram enviados 

Tire suas dúvidas
A Fusesc está sempre aberta para 
esclarecer suas dúvidas. Ligue para 
a Central de Atendimento ou faça 
uma visita. Nossa equipe terá prazer 
em lhe ajudar es esclarecer o que for 
necessário sobre seu plano, investi-
mentos, etc.

Central de Atendimento:
 0800 642 9200

central@simplanodesaude.com.br
www.simplanodesaude.com.br

Central de Atendimento:
0800 48 3000

central@fusesc.com.br
www.fusesc.com.br

na área de Autoatendimento do 
site www.fusesc.com.br, bas-

ta acessar com o seu CPF e 
senha e clicar no menu su-
perior em Consulta> Infor-

me de Rendimentos.
Para participantes ativos: 

lembramos que os participan-
tes ativos recebem essas in-
formações somente da em-
presa patrocinadora. Caso 
ainda não tenha recebido, 

entre em contato com a área de 
RH da empresa em que trabalha.

Para ativos e assistidos: as des-
pesas do plano de saúde que não 

foram descontadas por meio 
do contracheque ou folha de 
pagamento, tendo sido co-

bradas via débito em conta, bo-
leto ou tesouraria, já foram envia-
das pelo SIM – Plano de Saúde via 
correio. Em caso de dúvidas, entre 
em contato direto com o SIM pelos 
canais de comunicação disponíveis: 
Central SIM – Plano de Saúde no 
telefone 0800-642-9200 ou pelo 
email central@simplanodesaude.
com.br. A Fusesc não possui acesso 
a estas informações.

Para que a Fusesc possa entrar em 
contato com você, precisamos ter 
o seu cadastro em dia. Assim você 
terá sempre todas as informações 
necessárias para melhor usufruir 
dos serviços da sua Fundação. Utili-
ze o site, a Central de Atendimento 
da Fusesc ou faça uma visita à nos-
sa sede e atualize seus dados como 
endereço, telefone e e-mail. Assim a 
Fusesc vai estar efetivamente mais 
perto de você.

ATUALIZE SEU CADASTRO
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