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A Fusesc mudou de endereço



Primeiro semestre de 
ótimas notícias, com 
casa nova e rentabilidade 
positiva  

www.fusesc.com.br 0800 048 3000 central@fusesc.com.br

A Fusesc fechou o primeiro semestre de 2021 
celebrando ótimas notícias. 

Na primeira semana do mês de julho a Entidade 
mudou a sua sede para um novo endereço. Com o 
objetivo de reduzir custos e encontrar um local que 
atendesse as necessidades de espaço atuais, a 
Entidade passou a ocupar dois andares do Edifício 
Pérola Negra, localizado no centro de Florianópolis, 
próximo a sede anterior. Tão logo possamos retomar os atendimentos presenciais, suspensos em razão da 
pandemia, nosso público estará convidado a conhecer o novo local.

Nos investimentos, além dos bons resultados alcançados na rentabilidade, ainda que num cenário econômico 
afetado por adversidades, a Entidade vislumbra a possibilidade de investir no exterior, que está sendo estudada no 
momento. Mesmo em situações desafiadoras, oportunidades surgem e a Fusesc mantém-se atenta para 
aproveitá-las. 

E, pensando em melhorias e no futuro, estamos programando para o segundo semestre a aplicação de uma 
pesquisa de satisfação com Participantes e Assistidos. O objetivo é averiguar a opinião do público a respeito da 
prestação de serviços da Fusesc, os resultados serão muito importantes para ajudar a Entidade a nortear as ações 
futuras.   

Tenha uma ótima leitura! 
Diretoria Executiva
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Rentabilidade dos planos no primeiro 
semestre alcança excelentes resultados

O desempenho dos planos de benefícios da Fusesc 
está em situação bastante favorável, fechando o 
primeiro semestre com rentabilidades que superaram as 
expectativas, diante a continuidade da crise econômica 
mundial causada pela pandemia do coronavírus. 

Os resultados nos primeiros seis meses do ano 
foram alcançados com o aproveitamento das 
oportunidades no mercado financeiro, principalmente 
com aplicações nos segmentos de Renda Variável e 
Títulos Públicos atrelados a inflação. “A rentabilidade 
dos planos Multifuturo I e Multifuturo II, de janeiro a 
junho de 2021, ficaram muito próximas à meta atuarial. 
No Plano de Benefícios I já conseguimos superar a meta 
atuarial. 

”Para alcançar as metas atuariais dos planos, neste 
primeiro semestre realizamos aquisições de títulos 
públicos de longo prazo que vencem em datas 
coincidentes com o pagamento de benefícios até 2030. 
Esse movimento foi pensado em busca de taxas de 
juros mais atraentes sem exposição ao risco de crédito 
e no recebimento semestral de juros para pagar os 
benefícios correntes. À medida que as condições 
macroeconômicas permitam, neste segundo semestre a 
Entidade poderá alocar recursos em segmentos que 
aproveitem a retomada da economia, incluindo o 

segmento de Investimentos no Exterior”, explica Carlos 
Eduardo Pitz,  Diretor Financeiro e Administrativo da 
Fusesc. 
Cenário econômico no primeiro semestre - nos 
primeiros meses de 2021 a pandemia de Covid-19 
continuou como maior influência no mercado financeiro, 
nacional e internacional, trazendo muita volatilidade e 
incertezas. Mesmo assim, os primeiros meses do ano 
tiveram superação das expectativas, como a alta no 
principal índice de renda variável brasileiro, o Ibovespa, 
que chegou a 6,55% no primeiro semestre. 

No decorrer dos meses, ocorreu uma elevação na 
taxa Selic (taxa básica de juros) pelo Banco Central 
(BACEN). A expectativa é que venham mais elevações 
nesta taxa, como medida para um processo de 
normalização parcial da taxa de juros. 

No cenário externo, nos EUA, a inflação para os 
consumidores avançou acima das expectativas, o 
crescimento acelerado do país ainda deve acontecer, 
mas com alguns pontos de atenção. Atualmente, a 
inflação americana é a principal variável que os 
investidores no mundo inteiro estão acompanhando e 
ela está elevada, principalmente por conta dos preços 
das commodities, em especial o petróleo, que também 
afetou a inflação brasileira. 

Investimentos3

Perspectivas - Para o segundo semestre de 2021, as principais estratégias são manter o 
acompanhamento constante dos mercados e aproveitar as oportunidades que agregam 
rentabilidade e segurança, com investimentos no exterior, segmento que a equipe de 
investimentos da Fusesc estuda para alocar recursos financeiros. “Neste momento este 
segmento se apresenta como uma ótima oportunidade para gerar rentabilidade e 
diversificação. Além, disso, os Títulos Públicos, com rentabilidade atrelada à inflação, também 
apresentam boas perspectivas.”, diz Ernesto Montibeller Filho, Gerente de Investimentos.
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Pensando em tornar ainda melhor a 
prestação de serviços, o atendimento, a 
comunicação e o relacionamento com os 
Participantes e Assistidos, a Fusesc realizará 
no segundo semestre de 2021 uma pesquisa de 
satisfação. 

A ação será feita por uma empresa de pesquisa 
especializada, que entrará em contato por telefone com uma 
amostra do público da Entidade, selecionada por sorteio. As perguntas 
terão o intuito de conhecer a opinião do público a respeito da prestação de serviços da Fusesc, e a ligação 
terá duração de poucos minutos. 

Os participantes da pesquisa terão um papel fundamental para auxiliar a Entidade a nortear as ações 
futuras.   
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Pesquisa de satisfação 
Fusesc será realizada 
por telefone

Fusesc presente no 11º Encontro de 
Previdência Complementar Região Sul

Tecnologia das Digitais foi o tema do 11º Encontro de Previdência 
Complementar Região Sul e assunto presente nas diversas palestras e 
painéis que ocorreram nos dias 25 e 26 de maio. Mais de 700 
participantes, entre eles a diretoria e diversos colaboradores da Fusesc, 
assistiram online aos ensinamentos de profissionais especialistas nas 
áreas relacionadas à previdência complementar. 

Uma das novidades foi a Inscrição Social, como forma de pensar na 
responsabilidade que todos temos em minimizar o sofrimento e a fome da 
nossa população. O valor integral das inscrições foi doado para 
instituições beneficentes. Durante os dois dias diversos nomes relevantes 
como o economista Ricardo Amorim e a futurista Martha Gabriel 
apresentaram tendências nas áreas de investimentos, tecnologia e gestão. 

O 11º Encontro foi uma ação da Associação Catarinense das Entidades 
de Previdência Complementar (ASCPrev), da qual a Fusesc é associada, 
com o apoio institucional da Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp).



A Fusesc está de 
casa nova!

Nova sede5

No início do mês de julho, a sede da Fusesc mudou sua 
localização para a Avenida Prefeito Osmar Cunha, 251 – 
8º andar – Edifício Pérola Negra – Centro – Florianópolis.

Buscando otimizar recursos e ter um local adequado às 
necessidades de espaço atuais, a Entidade, que ficava 
num prédio pertencente aos planos de benefícios, agora 
ocupa dois andares num edifício comercial que também é 
de propriedade dos planos, estando próximo ao endereço 
anterior.

No sétimo andar estão a Diretoria, Gerências e as 
áreas operacionais e no oitavo andar estão a recepção, 
uma sala para reuniões, a área de Comunicação e 
Relacionamento e a Central de Atendimento, que possui 
um espaço apropriado para atender Participantes e 
Assistidos com conforto.

“A mudança de sede foi planejada com o objetivo de 
realizar diversas melhorias: conseguimos manter uma 
ótima localização e promover a redução de custos com 
aluguel, IPTU, energia elétrica, água e contratos com 
prestadores de serviços para manutenção, dentre outros. 
Assim, os recursos poderão ser investidos em melhorias 
na prestação de serviços aos Participantes e Assistidos. 
Desenvolvemos ambientes de trabalho com conceito 
integrado e colaborativo, para aumentar a sinergia entre 
as equipes e ampliar a produtividade.” informa Vânio 
Boing, Diretor Superintendente da Fusesc. 

Em razão da pandemia, no momento a maior parte das 
equipes mantêm o trabalho em home office e os 
atendimentos presenciais continuam suspensos, 
ocorrendo de forma normal nos demais canais - pelo 
e-mail central@fusesc.com.br ou pelo número 0800 048 
3000, das 8 às 17 horas, sem intervalos. Lembramos que 
a área de Autoatendimento do site da Fusesc 
www.fusesc.com.br possibilita o acesso, a qualquer 
momento, a contracheques, extratos, simulações e 
contratação de empréstimos, entre outras facilidades.



Acesse 6

O ano de 2020 foi cheio de desafios e inovações.
Para enfrentar os efeitos da pandemia da Covid-19, na execução 

das atividades operacionais da Entidade, a Fusesc executou uma 
série de medidas administrativas emergenciais, além de promover 
soluções digitais aos Participantes e Assistidos para manter o 
atendimento às demandas. 

Após concluir 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 
implementadas, e isso garantiu o cumprimento eficaz das atividades e 
também as determinações do poder público para controlar a 
pandemia, sem afetar os serviços prestados.  

A Fusesc não interrompeu o trabalho em nenhum momento - as 
equipes atuaram em home office e garantiram o pagamento de 163 
milhões em benefícios, a rentabilidade acumulada dos planos superior a 10% e, mesmo, diante da necessidade de 
suspensão dos atendimentos presenciais como medida para evitar a disseminação do vírus, foram realizados mais 
de 10 mil atendimentos ao público.   

No site da Fusesc estão disponíveis, além do resumo da Prestação de Contas, os Relatórios Anuais dos Planos 
de Benefícios I, Multifuturo I e Multifuturo II, que trazem informações como as Demonstrações Contábeis, pareceres 
atuariais, de auditorias e dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, dentre outras.

Confira em www.fusesc.com.br.

Confira a Prestação de Contas e 
os Relatórios Anuais de 2020 

1

Relatório
Anual
2020

Conexão com o seu presente e futuro

Você já segue a Fusesc nas 
redes sociais?

A Fusesc está disponível também no Instagram, 
Facebook e LinkedIn para trazer novidades, ainda mais 
informações e aumentar a interação com seus Participantes 
e Assistidos. Acesse:

www.instagram.com/fusesc

www.facebook.com/fusesc

www.linkedin.com/company/fusesc



A mudança de sede da Fusesc, 
além de prever a economia de recursos 
e a adequação do ambiente de trabalho, 
também previu um importante 
investimento, referente a gestão e 
guarda documental.

Para realizar estes serviços, a 
Entidade contratou duas empresas 
especializadas. A primeira para prestar 
consultoria no mapeamento de acervos 
arquivísticos, organização, eliminação 
segura e arquivamento de documentos, 
garantindo que os arquivos que precisam 
ser guardados estejam de acordo com a lei, 
respeitando o tempo de guarda necessário.

E a segunda para realizar a guarda externa dos documentos, numa área exclusiva que atende todos os 
requisitos de segurança e condições adequadas para preservação, integridade e confidencialidade das 
informações armazenadas.

A guarda externa traz ainda a vantagem de liberar espaço físico na Entidade, o que permitiu a mudança da 
Fusesc para um espaço menor e com custo inferior em relação a antiga sede.

Na sede atual, serão mantidos os documentos principais, para fácil acesso no trabalho diário.

Novidades7

Fusesc investe em
gestão documental

No mês de julho foi concedida a antecipação de 50% do abono 
anual aos Assistidos que recebem benefício na modalidade de 
Renda Vitalícia, com pagamento automático na mesma data de 
pagamento do benefício mensal (23/07). O valor entrou na conta até 
o final do dia para quem recebe pelo Banco do Brasil e em até dois 
dias úteis para quem recebe por outros bancos.

Pagamento da Antecipação do Abono 
Anual (Renda Vitalícia) em Julho



No dia 04 de abril de 2021 a Fusesc completou 43 anos de conexão 
com o seu presente e futuro. São mais de quatro décadas de história, 
entrelaçada com as vidas de Participantes e Assistidos, que confiam na entidade 
para cuidar da sua tranquilidade financeira.

Os motivos para comemorar estão nos números, como o patrimônio acumulado de R$ 2.5 
bilhões ou no pagamento mensal de R$ 12.5 milhões em benefícios para mais de 4.9 mil 
famílias. Mas, também na dedicação diária dos diretores, conselheiros e corpo técnico em 
proporcionar qualidade de vida as mais de 7.2 mil pessoas, que constroem e desfrutam de seu 
benefício complementar com a ajuda da Fusesc.

Além do empenho para obter o melhor retorno dos investimentos, a Fusesc investe 
permanentemente no aprimoramento dos processos internos, sistemas, na comunicação e no 
relacionamento com seu público.

Agradecemos a sua parceria nessa trajetória, conte sempre conosco!

Planejamento financeiro - #finançasnolimite
Como estão suas contas bancárias? Suas despesas são pagas em dia? Você sabe 

para onde vai o seu dinheiro? Se você não sabe responder uma ou mais dessas 
perguntas é provável que você não tenha um planejamento financeiro ou que o seu 
planejamento não está bem desenhado. No médio e longo prazo, isso coloca suas 
finanças no limite. 

O que é um planejamento financeiro? Planejamento financeiro está diretamente ligado com a ideia de você 
ter o controle do seu dinheiro, ou seja, saber quanto de dinheiro entra, quanto sai e como ele é utilizado. Agregado 
a isso, um pilar importante do planejamento financeiro é ter objetivos claros e bem definidos. Esses objetivos devem 
guiar a forma como você utiliza suas receitas. Basicamente, saber fazer um planejamento financeiro está totalmente 
ligado a ter um orçamento bem realista. 

O Programa de Educação Financeira e Previdenciária da Fusesc, A Escolha Certa, desenvolveu um simulador 
que vai lhe ajudar a elaborar um bom planejamento financeiro. Para conhecer o simulador e conferir os próximos 
episódios da série #finançasnolimite acesse o site www.aescolhacerta.com.br.
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43 anos de conexão com 
o seu presente e futuro
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