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Gestão da Fusesc
O ano de 2020 foi cheio de desafios.

Para enfrentar os efeitos da pandemia da Covid 19 a Fusesc executou uma série 

de medidas administrativas emergenciais que testaram o Plano de Continuidade 

de Negócios da Entidade, além de promover soluções digitais aos participantes 

e assistidos para não desatender suas demandas no ano.

Após a migração tecnológica de dados e processos para o ambiente de nuvem em 2019, as bases para a execução 

remota de serviços administrativos e de atendimento externo puderam ser implementados com tempestividade. Isso 

garantiu o cumprimento eficaz das determinações restritivas do poder público para controlar a pandemia, sem prejudicar 

os serviços prestados aos públicos de interesse da Entidade.

Em todo este um ano de pandemia, completados em março de 2021, nenhum participante, assistido ou patrocinador da 

Entidade ficou impossibilitado de requirir serviços da Fusesc, bem como as atividades administrativas, financeiras, 

previdenciárias.



Novos Conselheiros e Diretor Financeiro e Administrativo

Em maio, a Fusesc renovou 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. 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. 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.

Crédito Consciente Fusesc

No período entre 25/05 e 03/07/2020 os Participantes e Assistidos da Fusesc puderam contratar uma nova modalidade de empréstimo, 

o Empréstimo Simples Emergencial, uma alternativa criada para ajudar o público neste momento de pandemia do coronavírus. O 

formato ofereceu carência de três meses para início do pagamento da primeira parcela. Foi possível fazer uma nova contratação ou

refinanciar os empréstimos já contratados.



Números consolidados 2020:

Total de AtivosR$ 2.539 bilhões

R$ 2.212 – Provisões Matemáticas

R$ 130 – Superávit

R$ 157 – Fundos 

R$ 37 – Exigível Contingencial

Sendo:



Composição dos investimentos – Plano de Benefícios I

Plano de Benefícios I tem rentabilidade de 10,86% em 2020

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

conservadora, que prioriza mais segurança e menos riscos. O Plano de Benefícios I tem um 

montante de R$ 704 milhões, com 76,92% dos investimentos em Renda Fixa, 8,72% em Imóveis, 

5,36% em Investimentos Estruturados, 2,14% em Empréstimos e 6,85% em Renda Variável -

dados de dezembro/2020. 

Com esta distribuição, mesmo com as incertezas nos campos político e econômico o Plano de 

Benefícios I alcançou uma rentabilidade de 10,86% em 2020. 

Patrimônio - O Plano de Benefícios I encerrou o ano de 2020 com R$ 739 milhões de recursos 

investidos, sendo R$ 62 milhões de superávit. As despesas totais administrativas foram na ordem 

de R$ 9,6 milhões.
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Composição dos investimentos – Plano Multifuturo I 

Plano Multifuturo I tem rentabilidade de 10,06% em 2020

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

conservadora, que prioriza mais segurança e menos riscos. O Plano Multifuturo I tem um 

montante de R$ 1.393 milhões, com 64,89% dos investimentos em Renda Fixa, 7,03% em 

Imóveis, 14,98% em Investimentos Estruturados, 3,44% em Empréstimos e 9,67% em Renda 

Variável - dados de dezembro/2020. 

Com esta distribuição, mesmo com as incertezas nos campos político e econômico o Plano 

Multifuturo I alcançou uma rentabilidade de 10,06% em 2020. 

Patrimônio - O Plano Plano Multifuturo I encerrou o ano de 2020 com R$ 1.479 milhões de 

recursos investidos, sendo R$ 60 milhões de superávit. As despesas totais administrativas foram 

na ordem de R$ 9,6 milhões.
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Composição dos investimentos – Plano Multifuturo II 

Plano Multifuturo II tem rentabilidade de 10,06% em 2020

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

conservadora, que prioriza mais segurança e menos riscos. O Plano Multifuturo II tem um 

montante de R$ 308 milhões, com 66,90% dos investimentos em Renda Fixa, 5,36% em Imóveis, 

15,09% em Investimentos Estruturados, 2,76% em Empréstimos e 9,91% em Renda Variável -

dados de dezembro/2020. 

Com esta distribuição, mesmo com as incertezas nos campos político e econômico o Plano 

Multifuturo II alcançou uma rentabilidade de 9,83% em 2020. 

Patrimônio - O Plano Multifuturo II encerrou o ano de 2020 com R$ 321 milhões de recursos 

investidos, sendo R$ 35 milhões de superávit. As despesas totais administrativas foram na ordem 

de R$ 9,6 milhões.
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Benefícios pagos:

R$ 163 milhões



Encerramos 2020 com:

Total: 7.229

Ativos

2.352

Assistidos

5.027

Pensionistas

626



Mais de 10 mil 
atendimentos em 2020, 

realizados por telefone, 

e-mail e presenciais



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

Carlos Eduardo Pitz

Diretor Financeiro e Administrativo



Central de atendimento: 0800 048 3000 (ligação gratuita)

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

facebook.com/fusesc | instagram.com/fusescprevidencia


