
Fundação Forluminas de 
Seguridade Social - Forluz

Gerência de Previdência, Atuária e Atendimento



Cenário

• A despesa na aposentadoria é igual ou
maior à despesa durante a fase
laboral. Para manter a qualidade de
vida, a renda na aposentadoria deve
corresponder a, no mínimo 80%
(oitenta por cento), do último salário
(ABRAPP 2014).

• A Seguradora Aegon realizou, no período entre janeiro e fevereiro de
2015, uma pesquisa entre quinze países, incluindo o Brasil, sobre as
expectativas das pessoas quanto à aposentadoria.

• Com o aumento da expectativa de vida, os entrevistados pretendem
viver em média vinte e quatro anos após a aposentadoria.

• O teto da aposentadoria pelo INSS caiu em torno de 70% (setenta
por cento) em quatro décadas.



Cenário

• Os fundos de pensão registraram rentabilidade de 2.187% nos
últimos 20 anos, resultado muito acima do exigível atuarial de
1.189% no mesmo período.

• Os Fundos de Pensão são Entidades sem fins lucrativos, logo, o
custeio administrativo é muito menor do que o cobrado pelas
Entidades Abertas de Previdência Complementar – EAPC.

• Nos Fundos de Pensão ,existe a contrapartida da Patrocinadora, ou
seja, um sócio que ajuda o Participante a poupar.

• Com tributação específica, pode-se abater até 12% das contribuições
destinadas à previdência privada da base de cálculo do imposto de
renda na declaração anual.

• Entretanto, poupar para a aposentadoria aparece na lista de
prioridades dos participantes de planos de aposentadoria a partir dos
quarenta anos de idade.



O que é a Forluz

• Entidade fechada de previdência complementar (“fundo de pensão”)

cujos participantes são empregados ou ex-empregados de suas

patrocinadoras: Cemig, Cemig-D, Cemig-GT, Gasmig, Sá Carvalho,

Cemig Telecom, Cemig Saúde, Rosal Energia, Taesa, INDI e Forluz.

• Objetivo:

– Oferecer planos previdenciários.

• 8º maior fundo de pensão do Brasil, 1º de Minas.

• Ativos em torno de R$ 13 bilhões.



Plano Misto de Benefícios 
Previdenciários 

Plano



• Beneficiários Vitalícios

 cônjuge, ex-cônjuge, companheiro(a) inclusive do mesmo
sexo, filho inválido, pais.

• Beneficiários Temporários

 Filhos até 24 anos, enteado e menor sob

tutela.

Quem poderá ser seu beneficiário 
no Plano para fins de RCM 

Renda Continuada por Morte?



Plano Misto de Benefícios 
Previdenciários (Plano B)

Conta de Aposentadoria

 Conta Individual

– Contribuição Mensal Obrigatória

– Contribuição Mensal Adicional

– Contribuição Eventual Facultativa

 Conta Patronal

– Contribuição Mensal Obrigatória (paritária à contribuição básica do 
Participante) 



Tabela de Contribuição 
Forluz - Plano B



Critério de cálculo:

Remuneração Bruta Mensal = R$ 3.800,00

Contribuição Básica (100%) = (R$ 3.800,00 * 0,1199) - R$ 208,73
(455,62)

Contribuição Básica (100%) = R$ 246,89

Conta Individual Conta Patronal

R$ 246,89 R$ 244,42 (R$ 246,89 X 0,99)

Fundo de Risco

R$ 2,47

Total da contribuição para a Conta do Participante: R$ 491,31

Contribuição Forluz



Contas de Aposentadoria  Plano B

 Alteração anual por opção do Participante

– Agente Administrador da Conta:  Forluz 

– Perfil de Investimentos (Ultraconservador, Conservador, 
Moderado, Agressivo)

– Nível de Contribuição (50, 75, 90,100, 125, 150%) 

 Disponibilizado mensalmente no Portal Corporativo

– Rentabilidade Forluz

– Extrato da Conta



Melhoria de Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição, Especial ou 

Idade (MAT)

Condições para requerimento:

• Ter 120 meses ininterruptos de filiação.

• Estar aposentado pelo INSS ou ter pelo menos 25 anos (Mulheres)
e 30 anos (Homens) de tempo de contribuição para a Previdência
Social.

• Não manter vínculo empregatício com as

Patrocinadoras.



Tipos de MAT

• MAT vitalícia sem conversão em RCM.

• MAT vitalícia com conversão em RCM (Filhos até 24 anos).

• MAT temporária durante 10, 15 ou 20 anos.

• MAT temporária em valor variável.

Em qualquer das opções acima, o participante poderá retirar o
máximo de 50% do valor de sua Conta de Aposentadoria, à
vista.

Melhoria de Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição (MAT)



Melhoria de Aposentadoria por 
Invalidez (MAI)

 Condições para recebimento do benefício:

– estar aposentado por Invalidez pelo INSS

– estar desligado das Patrocinadoras

– mínimo de 12 meses de filiação 

– efetuar o requerimento

– participante deve se submeter à perícia médica, avaliada por 

perito indicado pela Forluz, para constatar a Invalidez



Renda Continuada por 
Morte (RCM)

 Beneficiários de Participante Ativo

• Cota familiar de 75% do valor da prestação que o participante 
teria direito, se na data de seu falecimento entrasse em gozo de 
MAI 

 Beneficiários de Participante Assistido

• Participante Assistido: Percentual escolhido pelo participante 
quando do requerimento da MAT Vitalícia.

• Valor da RCM será dividido em partes iguais entre os 
beneficiários cadastrados para fins de RCM.



Futuro seguro e tranquilo 
para você e sua família

1- Aposentadoria e Pensão:  

a - Baixo valor pago pelo INSS.

b - Benefício no caso de invalidez.

c - Seus Beneficiários tem direito a uma
Renda Continuada por Morte - RCM.

2- Poupança:

a – A Patrocinadora é sua parceira na
formação de uma poupança.



Desligamento sem 
Requerimento de Benefício



Resgate

• Resgate de sua Conta Individual + 0,30% por mês de vínculo
empregatício (limitado a 90%) da Conta Patronal.

Institutos 

• Incide Imposto de Renda no resgate

de acordo com a opção do regime de

tributação.

• Desconta empréstimo Forluz (se

houver).



Portabilidade

• Transferência para outro plano de previdência complementar do
saldo resgatável.

• Os recursos não transitarão pelo participante.

• Quitação / amortização de saldo devedor de empréstimo (se
houver)

• Não incide Imposto de Renda.

Institutos 



Benefício Proporcional Diferido (BPD)

• Manutenção de sua conta de aposentadoria na Forluz para
opção de recebimento de benefício futuro ou opção por outro
instituto.

• Carência de 3 anos de filiação.

• Taxa administrativa.

Institutos 



• Opção que tem o participante de continuar
contribuindo para o plano, fazendo, além de
sua contribuição, a que corresponderia à
Patrocinadora.

• Participante paga contribuição referente a
despesa administrativa.

Institutos

Autopatrocínio



Regime de Tributação nos 
Fundos de Pensão



Diferenças dos Regimes

Prazo de Acumulação 
(Ponderado)

Alíquota

Menos de 2 anos 35%

De 2 a 4 anos 30%

De 4 a 6 anos 25%

De 6 a 8 anos 20%

De 8 a 10 anos 15%

Mais de 10 anos 10%

Regressivo

Maior tempo, 

menor 

tributação.

Progressivo

Maior 

benefício, maior 

tributação.

Base de Cálculo em R$ Alíquota 
%

Parcela a 
deduzir

Até 1.903,98 - -

De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80

De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80

De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13

Acima de 4.664,68 27,5 869,36



Característica Básica

• A escolha da nova tributação será aplicada somente sobre os
benefícios previdenciários complementares.

• Portanto, durante a atividade nada será modificado.

• O participante tem o prazo até o último dia útil do mês subsequente
à filiação Forluz para optar pelo Regime Regressivo de tributação.



Contatos

Atendimento Forluz e Orientação 
Previdenciária:

Avenida do Contorno, 6.500 / 3º andar.

0800-0909090 ou 3214-6600

atendimento@forluz.org.br

www.forluz.org.br


