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Mesmo em um cenário de retomada eco-

nômica e incertezas políticas que movi-

mentaram o mercado financeiro, o retor-

no foi positivo para os investimentos do

Plano TaesaPrev durante o ano de 2017. É

o que afirma o gerente de Renda Variável

e Macroalocação da Forluz, André Buscá-

cio: “Estamos entregando uma rentabili-

dade acima da média de mercado de for-

ma geral”, destaca. 

André explica que, por não possuir meta

atuarial, ou seja, rentabilidade mínima

necessária das aplicações financeiras pa-

ra garantir o pagamento de compromis-

sos futuros, a referência utilizada para

mensurar o desempenho da carteira é o

CDI (Certificado de Depósito Interbancá-

rio – índice de rentabilidade utilizado no

mercado financeiro). Os investimentos

fecharam o mês de novembro alcançan-

do 120% de CDI.

Atualmente, a carteira do TaesaPrev é

composta, principalmente, pela alocação

em renda fixa (aproximadamente 79%

dos recursos), renda variável (15%) e em-

préstimos (5,38%). Em outubro, a Funda-

ção optou ainda por retomar os investi-

mentos em fundos no exterior. Conforme

André, a medida proporciona maior diver-

sificação e proteção na variação cambial.

“Identificamos potencial neste tipo de in-

vestimento para o plano, visto que não

agrega o risco das oscilações cambiais.

Assim, o retorno positivo poderá nos
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Investimentos do Plano TaesaPrev alcançam rentabilidade acima da média em 2017.



André avalia que os números são

extremamente satisfatórios e de-

monstram a solidez dos investi-

mentos realizados pela Entidade,

trazendo uma perspectiva otimista

para 2018. “Costumamos falar em

otimismo cauteloso, devido às os-

cilações do mercado financeiro do

Brasil, suscetível aos acontecimen-

tos políticos. No entanto, estamos

confiantes de que a carteira do Pla-

no TaesaPrev está bem posiciona-

da para desafios futuros”, conclui.  

compensar em uma situação de

mercado em baixa na renda variá-

vel”. A medida já surtiu efeitos nos

resultados apurados em novembro

e a tendência é de que o percentual

aplicado passe de 0,5% para até

1,5% no próximo ano. 

Para saber mais sobre os resulta-

dos de seu plano de previdência

complementar, acesse o Portal

Forluz. O informativo das rentabili-

dades de cada perfil é publicado

mensalmente, com notas explicati-

vas da nossa equipe de investi-

mentos. Para conferir, clique aqui. 
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FALE COM A GENTE!

Quer entrar em contato

com a Forluz? Anote nossos ca-

nais de atendimento:

Call Center: 0800 090 9090 ou

3214-6600 (para ligações realiza-

das pelo celular) 

Horário: de 8h30 às 17h30

E-mail:

atendimento@forluz.org.br

Atendimento Presencial, na sede

da Fundação – Avenida do Con-

torno, 6.500, 3º andar.

Horário: de 8h às 17h.

Participe da pesquisa

sobre o informativo

TaesaPrev e 

concorra a brindes!

Oferecer informação de qualida-

de e que atenda às expectativas

dos participantes é o objetivo da

Forluz. Para isso, precisamos ou-

vir o que você tem a dizer! Res-

ponda à pesquisa sobre o infor-

mativo TaesaPrev! Você nos aju-

da a produzir um conteúdo me-

lhor e ainda concorre a brindes.

Para preencher o questionário,

clique aqui. 

https://www.forluz.org.br/Planos/RentabilidadeTaesa.aspx
https://pt.surveymonkey.com/r/JQBR2QL
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Lançado em setembro deste ano, o aplicativo da Forluz é

gratuito e disponibilizado para os sistemas operacionais

Android e iOS. Até o momento, mais de 1.500 usuários fi-

zeram o download da ferramenta, que traz ainda informa-

ções importantes sobre o plano de benefícios do partici-

pante, tais como: perfil de investimento escolhido, percen-

tual de contribuição, rentabilidade e regime de tributação. 

Com interface atrativa e de navegação simples, o APP dá

mais autonomia ao participante, uma vez que a informa-

ção está a um toque de distância. 

Para saber mais, clique aqui e confira o vídeo sobre o as-

sunto.

Veja o que dizem os usuários que já utilizam o programa: 

“Excelente. Facilitou a nossa vida, dá acesso às informa-

ções que precisamos”. Fernando Pacheco. 

“O aplicativo é muito bom, gostei muito da usabilidade e

das funcionalidades. Superou as minhas expectativas”. Vic-

tor Quaresma. 

“Bastante intuitivo, direto e leve. Baixe, você vai adorar”!

Naelson Silva. 

Acesse a sua Play Store e faça o download 

do aplicativo!

SIMULAR BENEFÍCIOS, EMPRÉSTIMOS, CONFERIR SEUS DADOS CADASTRAIS E O SALDO DE SUA CONTA: 

AGORA VOCÊ PODE FAZER TUDO ISSO A QUALQUER MOMENTO COM O APLICATIVO DA FORLUZ. 

Você já “curte” a Forluz nas redes sociais? 

Seu plano com você, aonde você estiver

Com o intuito de estimular o diálo-

go com seus participantes por meio

de novos canais de comunicação, a

Forluz está cada vez mais digital.

Além de seu aplicativo, a Fundação

possui uma página no Facebook

que já conta com cerca de 1.600 se-

guidores, perfil no Instagram e ca-

nal no Youtube. E você, já faz parte

desta comunidade online? 

Siga os perfis e fique por dentro

das novidades e eventos que

acontecem na Entidade, além de ter acesso a dicas de educação financei-

ra e previdenciária, bem-estar, saúde e lazer. Você ainda pode participar

das campanhas especiais realizadas em datas comemorativas, como Dia

dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal. 

ANOTE ESTES ENDEREÇOS E FIQUE MAIS 
PRÓXIMO DA FORLUZ!

Instagram: @forluz_oficial

Facebook: www.facebook.com/forluz.org 

Youtube: https://www.youtube.com/user/comunicacaoforluz 

www.instagram.com/forluz_oficial
www.facebook.com.br/forluz.org
https://www.youtube.com/user/comunicacaoforluz
https://www.youtube.com/watch?v=1i8O6TQIdtA&t=1s


O antigo Canal de Ética sofreu, recentemente, uma altera-

ção de nomenclatura. Aprovado unanimemente pelo Con-

selho Deliberativo, ele agora é chamado de Canal de De-

núncia.

De acordo com a gerente de Compliance e Governança,

Raquel Gouveia, a mudança de nome teve como objetivo

melhorar a divulgação aos participantes. "Era preciso dei-

xar mais clara a função do canal, direcionando os partici-

pantes a registrarem quaisquer questões relativas à ética

da Fundação no meio correto. Além disso, a utilização do

canal fortalece ainda mais as ações de compliance da For-

luz".

Ainda segundo Raquel, tornar o canal mais conhecido as-

segura que a inexistência de denúncias é resultado de uma

Fundação com conduta ética.

O gerente de Tecnologia da Informação, Cristiano Freitas,

conta que "devido a alguns problemas de disponibilidade

desse recurso, diariamente é rodado um teste para certifi-

car que o serviço está funcionando corretamente. Isso ge-

ra mais segurança ao usuário".

Vale lembrar que os registros no Canal de Denúncias po-

dem ser feitos por empregados, participantes e qualquer

outro público de interesse da Fundação, de forma anôni-

ma e com possibilidade de consulta do andamento da de-

núncia. 

Para relatar algum fato, clique no botão Registrar Ocorrên-

cia, localizado do lado direito da tela da página inicial do

Portal Forluz, e você será direcionado para um formulário,

que deverá ser preenchido. Ao final, você receberá um nú-

mero de protocolo para acompanhar sua solicitação.
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Canal de Denúncia
Alteração de nomenclatura 
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O espírito de solidariedade e união motivou a equipe da

Forluz a garantir um Natal mais feliz para cerca de 60 ido-

sos que vivem no Lar Maria Clara, localizado em Conta-

gem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A insti-

tuição, que é mantida por doações da prefeitura local e da

associação São Vicente de Paula, é assistida pela Funda-

ção há cerca de dois anos, por meio do programa Forluz

Verde. A iniciativa visa promover a conscientização am-

biental e social no dia a dia de trabalho da Entidade. 

Uma comissão formada por quatro empregados é respon-

sável por organizar campanhas de arrecadação de manti-

mentos, como alimentos, produtos de limpeza e higiene e

outros itens básicos necessários ao funcionamento do

Lar. Pelo segundo ano consecutivo, o grupo propôs que a

equipe “adotasse” os moradores do local no Natal. A ação,

assim como em 2016, foi um sucesso: todos os idosos ti-

veram seus desejos atendidos e receberam os presentes

no último dia 19 de dezembro. 

Radinhos de pilha, roupas, perfume e brinquedos foram

alguns dos pedidos realizados graças ao empenho dos

empregados da Fundação. Até mesmo um Papai Noel par-

ticipou da entrega dos presentes, deixando a comemora-

ção ainda mais alegre! 

O fim de ano na Forluz está em ritmo acelerado de

trabalho. O projeto de automatização dos formulá-

rios do setor de Previdência chegou à fase de valida-

ção. Agora, a equipe trabalha para verificar as infor-

mações e acertar os últimos detalhes. 

A previsão é de que, no início de 2018, os documen-

tos possam ser acessados e preenchidos de forma

automática por meio do Autoatendimento do Portal

Forluz. No futuro, eles estarão ainda disponíveis por

meio do aplicativo da Entidade. 

A Forluz investe cada vez mais em tecnologia a fim

de oferecer mais praticidade e rapidez aos seus parti-

cipantes, além de proteger seus processos de even-

tuais falhas.   

Validação dos formulários da Previdência em andamento

A Fundação acredita que disseminar princípios éticos e

atitudes de cidadania contribui de forma efetiva para um

modo de vida sustentável. 

Natal Solidário Forluz 2017 


