


Gestão da Fusesc

A Fusesc administra três Planos de Benefícios, 

além do Plano de Gestão Administrativa.

Este ano a Fusesc completou 42 anos de experiência na gestão de 

planos de benefícios, contabilizando resultados positivos. 

No ano que passou, com a experiência e a dedicação de seus 

profissionais, a Fusesc contabilizou resultados positivos com base na 

estratégia adotada na Política de Investimentos dos Planos de 

Benefícios, que é revisada e aprovada anualmente pelo Conselho 

Deliberativo, executada pela Diretoria Executiva e acompanhada pelo 

Conselho Fiscal.



Números consolidados 2019:

Total de AtivosR$ 2.435 bilhões

R$ 2.126 – Provisões Matemáticas

R$ 111 – Superávit

R$ 152 – Fundos 

R$ 42 – Exigível Contingencial 

Sendo:



Composição dos investimentos 

– Plano de Benefícios I:

Plano de Benefícios I tem rentabilidade de 9,90% em 2019

Para buscar e manter bons resultados, a Fusesc trabalha com uma 

política de investimentos conservadora, que prioriza mais segurança e 

menos riscos. 

Com a distribuição de investimentos conforme o gráfico ao lado, mesmo 

com as incertezas nos campos político e econômico o Plano de 

Benefícios I alcançou uma rentabilidade de 9,90% em 2019.

Patrimônio – O Plano de Benefícios I encerrou o ano de 2019 com 

R$ 709 milhões de recursos investidos, sendo R$ 57 milhões de 

superávit. 

As despesas totais foram na ordem de R$ 3 milhões. Renda Fixa
73,50%

Imóveis
9,03%

Invest. 
Estruturados

10,25%

Empréstimos 
2,15%

Renda Variável
5,07%



Composição dos investimentos 

– Plano Multifuturo I:

Plano Multifuturo I tem rentabilidade de 9,30% em 2019

Para buscar e manter bons resultados, a Fusesc trabalha com uma 

política de investimentos conservadora, que prioriza mais segurança 

e menos riscos. 

Com a distribuição de investimentos conforme o gráfico ao lado, 

mesmo com as incertezas nos campos político e econômico o 

Plano Multifuturo I alcançou uma rentabilidade de 9,30% em 2019.

Patrimônio – O Plano Plano Multifuturo I encerrou o ano de 2019 

com R$ 1.374 milhões de recursos investidos, sendo 

R$ 47 milhões de superávit.

As despesas totais foram na ordem de R$ 7 milhões.

Renda Fixa
69,71%

Imóveis
7,49%

Invest. 
Estruturados

15,33%

Empréstimos 
3,55%

Renda Variável
3,92%



Composição dos investimentos 

– Plano Multifuturo II:

Plano Multifuturo II tem rentabilidade de 9,17% em 2019

Para buscar e manter bons resultados, a Fusesc trabalha com uma 

política de investimentos conservadora, que prioriza mais segurança 

e menos riscos. 

Com a distribuição de investimentos conforme o gráfico ao lado, 

mesmo com as incertezas nos campos político e econômico o Plano 

Multifuturo II alcançou uma rentabilidade de 9,17% em 2019.

Patrimônio – O Plano Multifuturo II encerrou o ano de 2019 com 

R$ 294 milhões de recursos investidos, sendo R$ 5 milhões de 

superávit. 

As despesas totais foram na ordem de R$ 1 milhão.

Renda Fixa
72,80%

Imóveis
5,68%

Invest. 
Estruturados

15,34%

Empréstimos 
2,56%

Renda Variável
3,62%



Benefícios pagos:

R$ 161 milhões



Encerramos 2019 com:

Total: 7.379

Ativos
2.352

Assistidos/Pensionistas
5.027



15.000 Atendimentos

Por telefone, e-mail e presencial



O Relatório anual de cada Plano encontra-se no site da Fusesc. 

Lá vocês terão o detalhamento de cada Plano.

Pedimos que acessem e dediquem um tempo para leitura.

Havendo dúvidas ou questionamentos contate a Fusesc nos 

canais de comunicação: central@fusesc.com.br e 0800 48 3000.

Vânio Boing

Diretor Superintendente

Marcos Anderson Treitinger

Diretor Financeiro e Administrativo




