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O novo cenário comprovou que todo o 
planejamento traz resultados concretos



Novidades e adaptação
ao cenário

www.fusesc.com.br 0800 48 3000 central@fusesc.com.br

Em um ano tão atípico, no qual uma pandemia vem 
afetando o mundo de uma forma sem precedentes 
neste século, estamos vivenciando inúmeras 
mudanças.  Impactos na saúde, economia e sociais 
impulsionam todos os segmentos a se adaptarem, se 
reinventarem e aproveitarem oportunidades. 

Frente a essa situação inusitada, a Fusesc absorveu 
os impactos iniciais e se adequou para manter suas 
atividades em pleno funcionamento. Com a maior parte 
das equipes trabalhando em sistema de home office, 
nos mantivemos unidos para realizar todas as 
atividades sem qualquer prejuízo no andamento do 
trabalho. Os atendimentos presenciais foram 
suspensos, mas os atendimentos por meio dos canais 
digitais e do telefone da Central continuaram 
funcionando sem interrupções. 

Nos investimentos, focamos em um caminho de 
superação, mesmo mediante um cenário econômico 
ainda incerto. Realizamos ações com o objetivo de 
auxiliar nossos Participantes e Assistidos neste 
momento tão adverso. Antecipamos o adiantamento de 
50% do Abono Anual aos Assistidos em gozo de Renda 
Mensal Vitalícia para o mês de abril e criamos uma 
linha temporária de empréstimo emergencial. 

Em maio, a Fusesc renovou de parte dos 
Conselhos, conforme previsto no Estatuto - tomaram 
posse os novos conselheiros indicados pelas 
Patrocinadoras, nos Conselhos Fiscal e Deliberativo, 
para o quadriênio 2020/2024. Em junho, Pedro 
Bramont tomou posse como Presidente do Conselho 
Deliberativo e Carlos Eduardo Pitz tomou posse como 
Diretor Financeiro e Administrativo. As posses foram 
realizadas por videoconferência, tendo em vista as 
medidas de isolamento social pela pandemia do 
coronavírus.

Lembramos que a Fusesc, em seu tempo de 
existência, já enfrentou inúmeras situações e esta é 
mais uma. Sempre nos adaptamos diante dos cenários 
que surgem, aprimoramos os serviços e seguimos em 
frente, visando atender os compromissos assumidos 
com Participantes, Assistidos e Patrocinadoras. 
Seguiremos juntos, fazendo mais e melhor!

Tenha uma ótima leitura!
Diretoria Executiva da Fusesc
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Novos Conselheiros e Diretor
Financeiro e Administrativo
na Fusesc

Em maio tomaram posse os novos 
conselheiros indicados pelas 
Patrocinadoras, nos Conselhos Fiscal 
e Deliberativo, para o quadriênio 
2020/2024. 

Para o Conselho Deliberativo foram 
indicados pelo Banco do Brasil os 
titulares, Anderson dos Santos e Pedro 
Bramont, e os suplentes Edson 
Lehmann e Rafael Lanznaster. Já o 
BADESC indicou como titular, Eduardo 
Alexandre Correa de Machado, e como 
suplente, Marselle Goulart. No 
Conselho Fiscal, foram indicados pelo 
Banco do Brasil os titulares Rodrigo 
Mucelin e Kleberson Luiz Isensee, e os 
suplentes, Cristiano de Amarante e Diego Citadini. 

O novo Presidente do Conselho Deliberativo, 
Pedro Bramont, já atuava na Fusesc como membro 
efetivo dos Conselhos Deliberativo e Fiscal desde 
2010, sendo indicado pela Patrocinadora Banco do 
Brasil em todos seus mandatos. Ele afirmou que atuar 
no Conselho é uma grande honra e responsabilidade.

"Estamos falando do patrimônio das pessoas e 
seus projetos de vida. Por isso, 
exige-se muita qualificação técnica e 
dedicação. Nossas prioridades 
continuarão sendo gerir com eficiência 
e prudência os recursos sob nossa 
responsabilidade, manter uma 
estrutura de custo extremamente 
austera, efetuar os pagamentos de 
benefícios de forma consistente e 
organizada, além de aprimorar 
continuamente a nossa governança 
corporativa", explicou Bramont.

Além dos Conselheiros, o Banco do 
Brasil indicou Carlos Eduardo Pitz 
como novo Diretor Financeiro e 

Administrativo, que tomou posse em 
junho. Pitz já atuava na Fusesc como 
Presidente do Conselho Deliberativo 
desde 2016. Bacharel em Ciências 
Econômicas, possui MBA em Gestão 
de Projetos e Mestrado em 
Planejamento e Desenvolvimento 
Socioambiental. No Banco do Brasil 
desde 2008, foi Gerente Geral, Gerente 
de Mercado e membro do Conselho 
Fiscal da Fusesc de 2013 a 2016. 

"Com o cenário de início desta 
década, a Fusesc tem o desafio de 
inovar no mercado de previdência 
complementar sem perder suas 
principais fortalezas: a tradição em 

governança, a segurança em investimentos e a 
antecipação de tendências para a tomada de 
decisões que mantenham o equilíbrio técnico dos 
Planos de Benefícios no longo prazo”, declarou o 
Diretor Financeiro e Administrativo.

O Presidente do Conselho Deliberativo ainda 
informou sobre os objetivos para os próximos 12-24 
meses. "Queremos aprimorar a rentabilidade da 
carteira imobiliária, especialmente considerando a 

vacância e momento de redução de 
taxa de juros; monitorar o cronograma 
físico-financeiro do empreendimento 
na Presidente Coutinho, no qual a 
Fusesc tem uma boa participação; 
aprimorar algumas condições para 
inativos assistidos e agir e reagir com 
velocidade, técnica e prudência aos 
efeitos econômicos trazidos pela 
pandemia", ressaltou Bramont.

As cerimônias de posse foram 
realizadas por videoconferência, tendo 
em vista as medidas de isolamento 
social ainda em vigor pela pandemia do 
coronavirus.
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"A Fusesc tem o desafio de 
inovar no mercado de 

previdência complementar sem 
perder suas principais 

fortalezas."
Carlos Eduardo Pitz, novo 

Diretor Financeiro e 
Administrativo

"Estamos falando do patrimônio 
das pessoas e seus projetos de 
vida. Por isso, exige-se muita 

qualificação técnica e 
dedicação."

Pedro Bramont, novo 
Presidente do Conselho 

Deliberativo



A Fusesc é muito importante para os Assistidos e Participantes. Por isso o 
Diretor Superintendente da Entidade, Vânio Boing, concedeu uma entrevista 
para falar sobre a renovação de parte dos Conselhos e Diretoria, além dos 
próximos objetivos da Fusesc, confira a seguir.

Como você vê este novo momento na Entidade? 
Vânio Boing - A renovação da equipe é sempre positiva. Estamos contando 
com Conselheiros muito qualificados e que já conhecem a Entidade, certamente é um diferencial que trará bons 
resultados para a gestão da Entidade e dos planos de benefícios.

Quais são os objetivos da Fusesc daqui para a frente? 
Vânio Boing - A Fusesc mantém sua essência e seu objetivo primordial - honrar os compromissos assumidos com 
Participantes, Assistidos e Patrocinadoras. Nos investimentos, continuaremos focando numa gestão que 
proporcione bons retornos e o pagamento dos benefícios. Na gestão administrativa, temos como meta implementar 
ferramentas que agilizem o trabalho interno e, consequentemente a prestação de serviços, além de possibilitarem 
a otimização de custos. Na parte de tecnologia e comunicação, estamos buscando soluções modernas para 
aprimorar os serviços de atendimento e relacionamento com o nosso público.

A equipe de Diretores e Conselheiros trabalha em alguma novidade ou projeto no momento? 
Vânio Boing - Neste momento, estamos na fase final das alterações regulamentares dos Planos de Benefícios 
Multifuturo I e II, aguardando manifestação das Patrocinadoras e aprovação da Superintendência Nacional da 
Previdência Complementar - PREVIC, órgão fiscalizador das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 
Trabalhamos para oferecer aos Participantes e Assistidos uma modernização dos Regulamentos, buscando 
atender da melhor forma as reivindicações desses públicos. Estamos divulgando o teor das alterações em nossos 
canais de comunicação e, assim que ocorrer a aprovação, também comunicaremos.
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Uma das mudanças mais presentes com a pandemia do coronavírus é o isolamento 
social para prevenir a disseminação do vírus. Por isso, mesmo com alguns setores 
retornando às atividades, muitas vezes a recomendação dos decretos do Governo 
Estadual e da Prefeitura de Florianópolis é de que escritórios usem o home office como 
medida de prevenção e os atendimentos presenciais sejam evitados.

Sempre atenta à evolução da pandemia no Estado, a Fusesc planeja e adapta o atendimento em respeito aos 
decretos vigentes. Por isso, neste momento o atendimento presencial está suspenso, mas as demais alternativas 
estão funcionando normalmente e os processos estão sendo feitos de forma digital, que é mais ágil e prática. 

Confira os canais de atendimento:
Site: www.fusesc.com.br: na área de Autoatendimento é possível acessar a qualquer momento contracheques, 
extratos, realizar simulações e contratação de empréstimos, entre outras funcionalidades. Acesse a área com o 
seu CPF e senha no topo do site. | E-mail: central@fusesc.com.br | Telefone: 0800 48 3000
O atendimento pelo e-mail central@fusesc.com.br ou pelo telefone segue normalmente, das 8 às 17 horas, sem 

intervalos. Sempre que houver novidades sobre o atendimento presencial a Fusesc publicará em seu site e redes 
sociais, por isso é importante ficar atento aos canais digitais. 

Atendimento presencial suspenso temporariamente
utilize os canais digitais ?

Novo momento na Fusesc



- Alterações em dispositivos para desvincular a 
definição de custeio administrativo do 
Regulamento do Plano. Trata-se de adequação à 
prática de mercado e recomendada na legislação 
(inciso II do artigo 4º da Resolução CGPAR nº 
25/2018), eis que o custeio administrativo deve 
constar tão somente no Plano de Custeio anual.

- Inclusão da possibilidade de o Participante 
alterar seu percentual de contribuição também 
no mês de maio de cada ano para vigorar a partir do 
mês de julho subsequente, além da possibilidade já 
existente de alteração no mês de novembro de 
cada ano para vigência em janeiro subsequente.

- Alteração do prazo para repasse das 
contribuições pela Patrocinadora que atualmente 
é de até 1º dia útil para até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao de competência, em adequação à 
nova data da folha de pagamento das 
Patrocinadoras em decorrência da implantação do 
eSocial.

- Alteração dos limites percentuais de 
benefícios concedidos na modalidade 
percentual sobre saldo de conta, que atualmente 
é de 0,5% a 1,0%, passando para o mínimo 0,2% e 
máximo de 1% para os Assistidos com idade até 69 
anos e 1,5% para os Assistidos com idade igual ou 
superior a 70 anos, atendendo a demanda dos 
Participantes e Assistidos.

- Adequação da regra de transformação do 
benefício em pagamento único, passando a 
considerar como condição para isso, o saldo de 
conta total inferior a 400 Unidades de Referência 
Fusesc – URF (saldo que geraria benefício inferior a 
2 URF caso o percentual de retirada fosse o mínimo 
atual de 0,5%) ou o benefício na forma de renda 
vitalícia inferior a 2 URF.

- Inclusão da previsão de destinação de reserva 
especial por meio da melhoria de benefícios, em 
atendimento ao artigo 24 da Resolução CNPC nº 
30/2018.

Alterações Regulamentares dos Planos
Multifuturo I e Multifuturo II
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Em atendimento à Resolução do CGPC nº 08, de 19.02.2004, em especial ao item VI do § 1º do art. 5º, a Fusesc 
apresentou em seu site e redes sociais as mudanças propostas aos Regulamentos dos Planos Multifuturo I e 
Multifuturo II, que tem o objetivo de manter os Regulamentos atualizados às melhores práticas de mercado e 
anseios dos Participantes e Assistidos. As alterações já foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo e estão 
aguardando a aprovação das Patrocinadoras, na sequência serão submetidas à aprovação da Superintendência 
Nacional da Previdência Complementar - PREVIC. 

As propostas entrarão em vigor após aprovação da PREVIC e serão comunicadas nos canais de comunicação 
da Fusesc. Confira as principais mudanças que serão aplicadas nos Regulamentos dos dois Planos, a íntegra das 
alterações e quadro comparativo no site www.fusesc.com.br.

As principais mudanças regulamentares são:



A pandemia do coronavírus transformou o mundo 
rapidamente e 2020 tem sido um ano repleto de 
desafios e adaptações. Para a Fusesc, o novo cenário 
comprovou que todo o planejamento da gestão das 
atividades da Entidade traz resultados concretos. 

Em 2019 a Fusesc migrou todos os dados para a 
nuvem, com o objetivo de ter ainda mais segurança. 
Em caso de qualquer problema que não permita usar 
os computadores os dados permanecem seguros e 
podem ser acessados online, de qualquer dispositivo 
com acesso à internet. 

Outro benefício desta ação foi um gasto menor, já 
que o pagamento do serviço equivale apenas ao que 
for consumido, o que traz a possibilidade de 
automatizar o desligamento de máquinas durante a 
noite e finais de semana, proporcionando uma 
economia diária e um cuidado com o meio 
ambiente, ao usar menos energia. 

A Fusesc se beneficiou desta decisão ainda mais 
em 2020, com o trabalho em home office. As equipes 
podem realizar suas atividades normalmente e estão 
integradas online, mantendo o fluxo de trabalho, 
fazendo reuniões por videoconferência. 

A Diretoria, os Conselhos e a equipe técnica tem 
uma profunda responsabilidade e compromisso na 
estabilidade da Fusesc. Entendemos que em 
momentos como este temos que estar ainda mais 
atentos e unidos, na direção do que é importante para 
os Participantes e Assistidos. 

Devido às circunstâncias, a maioria dos 
colaboradores está trabalhando em sistema de home 
office (cada um em sua casa), todos bastante focados 
e em constante contato, e trocando informações para 
tomar as decisões mais acertadas. A Fusesc possui 
uma equipe enxuta, mas altamente qualificada para 
enfrentar qualquer desafio e atender aos Participantes 
e Assistidos em suas necessidades diárias.

Mesmo diante do atual cenário desafiador, as 
rentabilidades dos planos de benefícios da Fusesc 
conseguiram permanecer em boa situação. Os 
investimentos da Fusesc tiveram fechamento positivo 
e, no acumulado até julho de 2020, os resultados estão 
bastante favoráveis - o Plano de Benefícios I 3,91% de 
rentabilidade, o Plano Multifuturo I, 3,93%, e o Plano 
Multifuturo II, 3,92%. 

De acordo com Ernesto Montibeller Filho, Gerente 
de Investimentos da Fusesc, o maior impacto no 
mercado financeiro por conta da pandemia ocorreu em 
março – de janeiro a março o Ibovespa teve uma queda 
de 36,86%, registrando 29,90% negativo somente em 
março. Mesmo na Fusesc, cuja alocação em Renda 
Variável é baixa, esse movimento inevitavelmente afeta 
a rentabilidade. 

A Renda Fixa também foi impactada com a redução 
da Taxa SELIC, mas os investimentos tiveram boa 
rentabilidade com a recuperação dos mercados de 
renda variável. 

"A Bolsa de Valores fez um movimento em "V", pois 
primeiro caiu para depois subir. Aproveitamos 
oportunidades que ocorreram nessa pandemia para 
fazer pequenas realocações para agregar valor, 
respeitando o que rege a Política de Investimentos da 
Fusesc e a legislação", explica Montibeller. 
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Fusesc mantém atividades
e resultados positivos 
apesar da crise mundial

3,91% 3,93% 3,92%

Plano de
Benefícios I

Plano
Multifuturo I

Plano
Multifuturo II
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Até o final do ano a perspectiva é que a permanência da taxa de juros para renda fixa seja bastante baixa, com 
redução da Taxa SELIC para 2,00% ao ano e inflação de 1,60% em 2020. "Na Fusesc temos como estratégia 
aproveitar os momentos durante o segundo semestre também para fazer alocações pontuais e nosso objetivo é 
bater as metas atuariais dos planos", conta o Gerente de Investimentos. 

A Fusesc tem uma Política de Investimentos bastante conservadora, já que seu principal objetivo é o pagamento 
dos benefícios de previdência complementar. Os recursos são investidos no mercado financeiro buscando obter a 
melhor rentabilidade, liquidez e solidez. Mesmo neste cenário, oportunidades se apresentam e a Fusesc, que está 
mais do que nunca atenta ao mercado, investe em ativos que fazem sentido no longo prazo. A governança 
permanece fortalecida e os investimentos são sólidos, fortes e resilientes.

É importante lembrar que é possível conferir as lâminas de rentabilidade de cada plano no site da Fusesc: 
www.fusesc.com.br. Nestas lâminas, atualizadas mensalmente, é possível consultar o histórico de rentabilidade 
dos planos, quadros comparativos, gráficos de rentabilidade, alocação por segmento e informações técnicas. 

A Fusesc deixa ao seu público uma mensagem de calma e otimismo – aos poucos, certamente tudo irá se 
ajustando e a pandemia e a crise irão passar, mesmo que demore um pouco. Enquanto isso, a Fusesc estará aqui, 
forte e segura no compromisso de atuar com excelência e profissionalismo na gestão dos recursos dos planos de 
benefícios e na continuidade dos trabalhos. 

Perspectivas
para o futuro



As obras do empreendimento Vitale Residence em 
construção na Rua Presidente Coutinho, em 
Florianópolis - SC, continuam em plena execução. A 
evolução dos serviços é constante e que diversas 
partes já estão concluídas, como a infraestrutura, 
estrutura, alvenaria dos apartamentos e pastilhas de 
parte das fachadas. 

O projeto tem duas torres e o condomínio contará 
com piscinas, salões de festas, captação da água da 
chuva para jardins e garagens, espaço saúde, espaço 
pet, academia, horta comunitária, infraestrutura para 
carregamento de carros elétricos, playground e 
brinquedoteca, entre outros diferenciais. São 11 
plantas diferentes, que estarão numa área total 
construída de 21.156, 81 m², cabendo à Fusesc 
7.781,39 m², que corresponde a uma participação de 
36,78% no empreendimento, composta por 40 
apartamentos, 40 hobbies box e 84 vagas de 
garagens, um investimento que trará retorno 
significativo para os planos de benefícios.

Empreendimento
Vitale Residence 
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Acesse a Prestação de Contas no
site da Fusesc

A Fusesc tem uma 
posição privilegiada, é 
uma das poucas 
entidades de previdên-
cia complementar do 
país que mantêm, continuamente, retornos positi-
vos. Foi o que aconteceu no fechamento de 2019, 
que teve um retorno bastante favorável. 

Para conferir a Prestação de Contas de 2019, 
basta acessar o site www.fusesc.com.br e no menu 
superior clicar em TRANSPARÊNCIA > Prestação 
de Contas.

Pesquisa de Satisfação
no segundo semestre

No segundo semestre a 
Fusesc promoverá uma Pesquisa 
de Satisfação com seus 
Participantes e Assistidos. Para isso, irá contratar 
um instituto de pesquisa especializado, para 
realizar a definição das premissas da pesquisa e a 
aplicação. A pesquisa é uma ferramenta 
fundamental para auxiliar a construir uma gestão 
profissionalizada e focada na satisfação dos 
Participantes e Assistidos. A Fusesc irá informar 
em seus canais de comunicação o lançamento da 
pesquisa.



De acordo com Decreto do Governo Federal, a alíquota do IOF 
sobre operações financeiras a pessoas físicas (que era de 3% ao 
ano + 0,38% fixo sobre o valor tomado) passou a ser de  0% (zero 
por cento) em abril de 2020, como uma alternativa para ajudar o 
público durante a pandemia do coronavírus. Incialmente o Decreto era válido por 
três meses, mas foi prorrogado até 02/10/2020.

Para contratar o Crédito Consciente Fusesc e aproveitar a 
alíquota do IOF reduzida acesse o site: www.fusesc.com.br e siga os 
passos disponíveis no meu EMPRÉSTIMO > Crédito Consciente 
Fusesc. 

Além da alíquota de 0%, a Fusesc disponibilizou entre 25/05 e 03/07/2020, o Empréstimo Simples Emergencial. 
O formato ofereceu carência de três meses (90 dias) para início do pagamento da primeira parcela. No período, 
foram 285 operações contratadas na Fusesc, no valor de R$ 11.196.000,00. 
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Empréstimos - alíquota de IOF 
de 0% é prorrogada

Com o objetivo de utilizar um espaço mais adequado a sua estrutura, a Fusesc está 
buscando na área central de Florianópolis um novo espaço, que permita o 
aprimoramento da eficiência administrativa e redução de custos. Com a experiência 
positiva do trabalho em home office, a Fusesc estuda adotar um sistema misto, que 
possibilite o trabalho presencial por escala de colaboradores.

Fusesc planeja nova sede

Para informar e qualificar a tomada de decisão dos 
participantes em função do momento que a pandemia 
traz, o programa de educação financeira e 
previdenciária A Escolha Certa criou 
#issoprotegesuavida. Concentrada nos meios digitais e 
nas redes sociais do Programa e das entidades que 
fazem parte dele, como a Fusesc, a campanha foi 
lançada em maio.

Os conteúdos elaborados são disponibilizados em 
formatos diferentes: vídeos de dicas com os membros 
das Entidades, artes publicitárias de depoimentos de 
assistidos, além de textos e artigos autorais sobre as 
dicas. 

Outra novidade que 
#issoprotegesuavida trouxe 
foi uma live no Youtube 
(@programaaescolhacerta) 
em julho, sobre Finanças e 
Bem-estar.

A transmissão foi gravada 
e pode ser assistida no canal 
do Programa no Youtube. Os 
Participantes e Assistidos também podem encontrar os 
conteúdos da campanha no site (www.fusesc.com.br), 
no perfil do Instagram e página do Facebook da 
Fusesc.

Programa A Escolha Certa cria campanha #issoprotegesuavida



A Fusesc atualiza as mídias sociais da Entidade com notícias, 
dicas e conteúdos. 

Curta a página no Facebook: facebook.com/fusesc e o perfil no 
Instagram: instagram.com/fusescprevidencia e fique por dentro de 
todas as novidades. 
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Os planos de viagens, a convivência em sociedade e até 
a forma de trabalhar precisaram ser adaptados para o 
que está sendo chamado de novo normal. A pandemia 
do coronavírus mudou a vida da maioria das pessoas e 
tantas adaptações podem causar impactos físicos e 
mentais. Para prevenir e amenizar a situação, é 
importante ter hábitos saudáveis e praticar o 
autocuidado. É fundamental dar atenção para as 
necessidades e fazer atividades agradáveis neste 
período. 

Saúde física e mental durante 
o isolamento social 

Buscar uma boa alimentação 
faz uma grande diferença. Prefira 
alimentos naturais (frutas verduras e 
legumes) e lembre-se de reforçar a 
higienização de tudo que é 
comprado. 

Água também é fundamental, 
não espere sentir sede para beber. 
Para ajudar na hidratação, existem 
aplicativos para celular que facilitam 
lembrar de tomar o próximo copo 
d'água.  

Uma boa estratégia para 
cuidar da saúde mental é planejar 
uma rotina, já que ter um hábito 
regular traz equilíbrio emocional.

Quem é aposentado ou 
apenas se viu com mais tempo livre, 
pode aproveitar para organizar a 
casa, se exercitar, ou mesmo 
desenvolver atividades que tragam 
prazer como estudar uma nova 
língua ou aprender algum trabalho 
manual.

Falando em exercícios, é 
importante inserir alguns na rotina. 
Um bom começo é procurar 
exercícios de alongamento no 
Youtube e se atentar para as 
limitações do corpo, para que não 
ocorram acidentes. Muitos 
profissionais atendem online, 
orientando por vídeochamada e 
melhorando ainda mais a rotina de 
exercícios. 

Acompanhe todas as notícias da
Fusesc nas midias digitais

As pessoas que notarem alguma dificuldade ou sintoma devem buscar ajuda de profissionais. Muitos médicos e 
psicólogos fazem atendimentos online, facilitando para quem prefere ou não pode sair de casa neste momento.

Confira algumas dicas:
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