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Conexão entre
presente e futuro

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

Chegamos a 2021 após um ano cheio de desafios. 
Essas inúmeras mudanças que estamos vivendo 
durante a pandemia causada pelo vírus COVID-19 
impulsionaram todos os segmentos a se adaptarem e 
com a Fusesc não foi diferente. No ano passado 
realizamos diversas inovações para manter nosso time 
trabalhando de suas casas sem afetar a prestação de 
serviços aos Participantes e Assistidos.  

É importante lembrar que os atendimentos 
presenciais foram suspensos, mas os atendimentos por 
meio dos canais digitais e do telefone da Central 
continuaram funcionando sem interrupções. Com o 
intuito de preservar a saúde dos colaboradores e do 
nosso público, continuaremos levando em 
consideração a situação da pandemia e as 
recomendações dos órgãos de saúde. 

Em 2020 os Planos de Benefícios puderam passar 
pela instabilidade de mercado sem grandes impactos 
negativos da rentabilidade, principalmente em função 
do colchão de títulos de dívida pública a que a Fusesc 
mantém em carteira própria. Também, não obstante o 
perfil conservador de alocação de ativos, foram 
realizadas alocações táticas em ativos maior volatidade 

histórica, sempre sustentados por prognósticos 
positivos de mercado. Ao final do exercício, essas 
alocações se confirmaram em rentabilidade essencial 
para a entrega dos compromissos dos planos de 
benefícios no longo prazo. Assim, encerramos o ano 
com a rentabilidade dos planos positiva, alcançando a 
meta atuarial. 

Em 2021 continuaremos atentos as melhores 
oportunidades de investimentos e atuando para 
aprimorar a prestação de serviços – a Entidade irá para 
uma nova sede, com espaço mais adequado ao atual 
quadro funcional e com modelo integrado e moderno. 
Investiremos na capacitação das equipes e adotaremos 
um sistema híbrido de trabalho. 

Confira nas próximas páginas mais detalhes sobre 
estes e outros temas relevantes da Fusesc. Continue 
conectado à Fusesc nas redes sociais, site e 
comunicações por e-mail para ficar por dentro de todas 
as novidades e informações importantes. A Fusesc é a 
conexão com o seu presente e o seu futuro. 

Tenha uma ótima leitura!
Diretoria Executiva 
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Retorno acima da meta nos planos 
e perspectivas para 2021

Com a crise do coronavírus, o ano de 2020 foi muito desafiador 
para os investimentos de uma forma geral. Muitos investidores 
amargaram fortes prejuízos. De um lado a queda vertiginosa da 
bolsa de valores de São Paulo que só no primeiro trimestre de 
2020 teve uma desvalorização de aproximadamente 43%, 
recuperando-se nos meses seguintes e fechando 2020 com 
valorização de +2,93% em relação a dezembro de 2019.

Por outro lado, a taxa de juros básica de juros da economia 
(taxa Selic), balizador das aplicações no segmento de renda fixa, 
que se manteve, ao longo de todo o ano, em 2%, contribuindo muito pouco 
na rentabilidade deste segmento. "A Fusesc, deixou de adotar esta referência como meta dos seus investimentos 
e passou a fixar como meta, uma ponderação de alguns indicadores como parâmetro de rentabilidade, tais como: 
a própria taxa de juros Selic, Índices de inflação e também e cenário para Renda Variável", conta Ernesto 
Montibeller Filho, Gerente de Investimentos da Fusesc.

Mesmo neste cenário desafiador, as rentabilidades dos três planos de benefícios da Fusesc superaram as 
metas atuariais. No Plano Benefícios I, a rentabilidade acumulada foi de 10,86%, acima da meta de 9,90%. No 
Multifuturo I, a rentabilidade foi de 10,06%; e no Multifuturo II, o retorno foi de 9,83%. Nestes dois últimos, a meta 
atuarial foi de 9,67%.

A equipe de investimentos da Entidade e os gestores externos passaram a realizar alocações táticas, 
procurando boas oportunidades entre os meses de maio a setembro. Com a alta da Bolsa em novembro e 
dezembro, foi possível superar as metas do ano.  “Seguimos uma política de investimentos conservadora. 
Mantivemos um volume de recursos líquidos antes da pandemia e procuramos aproveitar oportunidades do 
mercado que apareceram com a queda da Bolsa em março do ano passado”, explica Vânio Boing, Diretor 
Superintendente da Fusesc.

Montibeller menciona também que a Entidade conseguiu superar os obstáculos no ano, exatamente por pensar 
seus investimentos sempre nos médio e longo prazos. 
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De acordo com o Diretor Financeiro e 
Administrativo da Fusesc, Carlos Eduardo Pitz, a 
alocação de recursos da Entidade está baseada na 
expectativa de retorno de cada segmento de 
investimento no longo prazo. "Para o horizonte dos 
próximos cinco anos, realizamos mudanças pontuais 
nas Políticas de Investimentos dos Planos de 
Benefícios, com o objetivo de permitir a alocação de 
recursos em segmentos que diminuem a exposição 
ao risco de mercado através da diversificação e 
acenam para um retorno conjunto superior à meta 
atuarial no longo prazo.  É o caso do aumento da 
banda para alocação de recursos em renda variável e 
investimentos no exterior", explica Pitz.

E o que esperar de 2021? Os próximos anos trazem alguns desafios, o 
primeiro é sobre a carteira de imóveis da Entidade, 
após a publicação da Resolução 4.661 de 
25/08/2018. De acordo com a resolução, a partir de 
2030 a Entidade não poderá mais manter imóveis em 
carteira própria. "A partir de 2021, a Fusesc deve 
atuar para rentabilizar a sua carteira de aluguéis, 
reavaliar os imóveis e considerar oportunidades de 
desinvestimentos em favor dos Planos de 
Benefícios", comenta o Diretor Financeiro e 
Administrativo.

Já o segundo desafio é o mercado de renda fixa. 
"Para atingir continuamente a meta atual dos planos 
de benefícios, é fundamental que a Fusesc observe o 
horizonte de tempo que possui para pagar benefícios 
e passe a alocar recursos em consonância com a 
projeção do passivo dos Planos", ilustra Pitz.



Em razão das 
adequações necessárias 
para atender as demandas 
da LGPD, inclusive da que 
trata da questão do 
consentimento dos 
Participantes e Assistidos 
para utilização dos dados 
pessoais, a pesquisa que estava 
prevista para ocorrer em 2020 foi 
adiada para o segundo semestre de 
2021. A Entidade divulgará o 
lançamento da pesquisa em seus 
canais de comunicação.

Pesquisa de Satisfação 
ocorrerá no 2º semestre

A Fusesc tem um novo número de telefone. Agora, 
para falar com a Central de Atendimento ligue 0800 048 
3000. Acrescente um 0 antes do 48. O e-mail para contato 
continua o mesmo: central@fusesc.com.br.

A mudança faz parte da Resolução nº 709 da Anatel, 
de 27 de março de 2019. 

Novo número de
telefone na Fusesc

Aprovada em agosto de 2018, a Lei n° 13.709, 
denominada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
– LGPD entrou em vigor no dia 18 de setembro. Ela tem 
como finalidade regular o tratamento de dados 
pessoais, nos meios digitais ou físicos, realizado por 
pessoas naturais ou pessoas jurídicas, de direito 
público ou privado.
O que a Fusesc fez para se adequar - A Fusesc 
atualizou processos e adotou uma série de 
procedimentos para garantir a proteção dos dados 
pessoais de seus Participantes, Assistidos e 
Beneficiários. Isto inclui os contratos com prestadores 
de serviços e a criação de uma equipe multidisciplinar, 
que mapeou o fluxo de dados da Entidade para 
adequá-lo à legislação.

Além disso, a Fusesc também criou uma Política de 
Privacidade de Dados que descreve como a Entidade 
realiza a coleta, armazenamento e tratamento de 
dados pessoais e sensíveis, durante e após o 
relacionamento dos participantes e assistidos com a 
Fundação. Ela também esclarece quais são as práticas 
relacionadas à privacidade e proteção de dados, 
pautadas na ética e na responsabilidade corporativa.

Importante: a Fusesc coleta dados do seu público 
exclusivamente para realizar a gestão dos planos de 
benefícios. O tratamento dos dados ou informações 
coletadas são confidenciais e apenas serão utilizados 
para os fins descritos na Política de Privacidade de 
Dados, disponível no site www.fusesc.com.br.

Informamos que, de acordo com o parágrafo 
primeiro do art. 41 da Lei Geral de Proteção de Dados, 
abaixo: 

Art. 41. O controlador deverá indicar encarregado 
pelo tratamento de dados pessoais.

1º A identidade e as informações de contato do 
encarregado deverão ser divulgadas publicamente, de 
forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio 
eletrônico do controlador.

A Fusesc dispõe as informações do seu 
Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais:

Nome: Thomas Lima | E-mail: dpo@fusesc.com.br
Todas essas medidas trarão ainda mais eficiência, 

transparência e segurança no tratamento dos dados 
pessoais.
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LGPD - Ações da Fusesc 
para garantir a proteção 
de seus dados



PREVIC aprova alterações
no Regulamento do Plano 
Multifuturo II
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A Superintendência Nacional da Previdência 
Complementar (PREVIC), órgão regulador e 
fiscalizador das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar, aprovou em 12 de janeiro de 2021 o 
novo regulamento do Plano Multifuturo II (MFII) – com 
publicação no Diário Oficial da União. O novo 
documento já está em vigor desde 15 de janeiro de 
2021. Veja as principais alterações aprovadas:

a) Ajuste redacional para atualizar o valor da URF 
para uma data recente (item alterado: 2.27);

b) Ajuste redacional do caput quanto ao tempo 
verbal, dado que os itens se referem a eventos 
passados (itens alterados: 27.6 e 27.7);

c) Desvinculação da definição de custeio 
administrativo do Regulamento do Plano, em 
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;

d) 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;

e) Modificação do prazo para repasse das 
contribuições pela Patrocinadora para até o 5º dia útil 
do mês subsequente ao de competência, em 

adequação à nova data da folha de pagamento das 
Patrocinadora em decorrência da implantação do 
eSocial;

f) Mudança do limite de percentual de benefício 
concedido na modalidade percentual sobre saldo de 
conta de no 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;

g) CAPÍTULO XXVIII: 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.
PLANO MULTIFUTURO I (MFI) – Já as alterações no 
Regulamento do Plano MFI tiveram retorno do 
Patrocinador, que solicitou a reavaliação da proposta 
inicial, para que acompanhe as exigências realizadas 
no Plano MFII. Desta forma, a Fusesc realizou as 
alterações, que foram aprovadas pelo Conselho 
Deliberativo (CODEL) em 20 de janeiro. O processo já 
retornou para aprovação do Patrocinador e após 
anuência será enviado para a PREVIC.

Confira o novo Regulamento MFII e o quadro 
comparativo com as alterações no Regulamento MFI no 
site www.fusesc.com.br.

Todos os passos das alterações propostas nos 
Regulamentos dos dois planos foram comunicados aos 
Participantes e Assistidos pelo site da Fusesc.

Siga a Fusesc no LinkedIn
Além do Facebook e Instagram, agora a Fusesc está disponível também no 

LinkedIn, para trazer novidades e buscar candidatos ideais para suas vagas. 
O LinkedIn é a mais famosa e maior rede social profissional, focada em gerar 

conexões e relacionamentos. 
Siga a Fusesc, em www.linkedin.com/company/fusesc.



Começar o ano com as finanças já 
organizadas é uma tarefa difícil, mas sempre é 
tempo de iniciar o planejamento. Um dos primeiros passos é utilizar uma planilha de gestão das finanças pessoais, 
ela pode ser em papel, em um Excel ou aplicativo para smartphone. Anotando todas as receitas e despesas fica 
mais fácil entender como os recursos são utilizados e onde é possível economizar. 

Depois é preciso definir os objetivos, pois é mais fácil poupar quando se tem a missão de realizar um sonho. 
Depois de poupar, é hora de aprender a investir o que sobrou. Uma das melhores formas de fazer isso é com um 
plano de previdência complementar.

Você pode planejar desde já aportes durante o ano para aumentar o valor acumulado para o seu futuro. Além 
disso, ainda existe o benefício fiscal. Funciona da seguinte forma: quem possui plano de previdência complementar 
pode deduzir até 12% da sua renda bruta anual na declaração completa do Imposto de Renda (IR). 

Ou seja, quanto mais você contribuir ao plano, menor será o seu imposto. Vale lembrar que nas 
contribuições adicionais feitas ao seu plano de benefícios não há incidência de quaisquer taxas ou despesas.

Educação
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Planejamento 
financeiro para 
um ano mais 
tranquilo 

Com o objetivo de difundir os conceitos da previdência complementar para que os 
Participantes e Assistidos possam melhorar sua saúde financeira e tomar melhores 
decisões, o programa A Escolha Certa lançou um podcast. 

No primeiro episódio, sobre o assunto Previdência Social, a Diretora de Seguridade 
da Previg, Regina de Souza, explica em linhas gerais a estrutura do sistema 
previdenciário brasileiro. Outros assuntos já abordados foram Previdência 
Complementar, Planos Patrocinados, Planos Instituídos, Cotas e Resiliência.

O podcast está disponível em várias plataformas agregadoras de 
conteúdo, como Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts, Overcast, entre 
outras. Confira a playlist do podcast A Escolha Certa com todos os 
programas já publicados no site www.aescolhacerta.com.br
Sobre o programa - Desenvolvido pelas Entidades que fazem parte da 
Associação Catarinense das Entidades de Previdência Complementar (ASCPrev), 
entre elas a Fusesc, A Escolha Certa é um programa integrado de educação financeira e 
previdenciária.

Confira os podcasts A Escolha Certa



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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Declaração de Informe 
de Rendimentos do 
Exercício 2020

Visando manter uma estrutura adequada ao atual quadro de colaboradores e 
reduzir custos administrativos, a Entidade, que está instalada no Edifício Iguatemi, no 
centro de Florianópolis, irá para um novo imóvel.  

Diante da necessidade de buscar um espaço mais condizente e econômico, com 
redução de custos como aluguel, IPTU e despesas gerais, foram analisados vários 
imóveis de propriedade dos planos de benefícios da Fusesc. O escolhido foi o 
Edifício Pérola Negra, em razão de sua localização, próxima ao endereço atual, e 
pelo tamanho das suas salas, que permitem a alocação dos espaços de forma 
modular.

A Fusesc contratou uma empresa especializada para realizar um estudo preliminar de avaliação do 
atendimento das necessidades de espaço. O estudo considerou a utilização de dois andares do edifício, com 
espaços que terão um conceito mais moderno, com ambientes de trabalho integrados e colaborativos, com 
o objetivo de proporcionar um ganho na produtividade das equipes. 

No sétimo andar ficarão a Diretoria, Gerências e as áreas operacionais e no oitavo andar estarão a 
recepção, uma sala para reuniões, a área de Comunicação e a Central de Atendimento, que terá um espaço 
reservado para atender Participantes e Assistidos com conforto e privacidade.

As obras já estão em andamento e devem ser finalizadas antes do final do primeiro semestre. 

Fusesc mudará a sede para outro imóvel  



O pagamento de benefícios tem início após seu 
deferimento pela Entidade. Por isso, todo Participante 
que se desligar da Patrocinadora, tendo preenchido as 
condições necessárias especificadas no Regulamento 
do Plano, deve requerer dentro do prazo de até 90 dias 
a sua aposentadoria.

A data de início do benefício será o dia seguinte ao 
da data do término do vínculo empregatício, desde que 
o benefício seja requerido no prazo de 90 dias. Se este 

prazo não for cumprido, a data de início do benefício 
será o dia seguinte ao da data da entrada do 
requerimento na Fusesc.

A mesma situação ocorre na opção pelos Institutos 
de Resgate, Autopatrocínio, Benefício Proporcional 
Diferido e Portabilidade. Para ficar por dentro de todas 
as informações importantes sobre o seu benefício, 
acesse o Regulamento do seu Plano no menu 
Seguridade.
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Gestão dos imóveis da Fusesc
Com o objetivo de promover o melhor retorno da 

carteira de imóveis, a Fusesc renova sempre os seus 
investimentos imobiliários para mantê-los rentáveis. 
Com esta gestão ativa, realizou o leilão público 
(aprovado pelo Conselho Deliberativo) de alguns 
imóveis da carteira da Entidade em 29/10/2020, com 
prazo final para o recebimento de lances dos 
interessados até 28/12/2020.

Foram leiloados os seguintes imóveis: Edifício Pedro 
Gil (Florianópolis/SC), Edifício Professor Alcides Abreu 
(Florianópolis/SC), Edifício Reflex (Florianópolis/SC), 
Edifício Santos Saraiva (Florianópolis/SC) e um Imóvel 
Bom Jardim da Serra/SC.

O imóvel situado na Rua Antão de Paula Velho, 460, 
Bairro Centro, Bom Jardim da Serra – SC, com área total 
de 262,00 m², foi arrematado por R$ 804.000,00 
(oitocentos e quatro mil reais).  O Arrematante pagou o 
valor total do imóvel no dia 30/12/2020.

Os demais imóveis não receberam lances.

No desligamento 
da Patrocinadora 
informe a Fusesc 
em até 90 dias

Imóvei arrematado, em Bom Jardim da Serra/SC
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