
INFORME
B O L E T I M D O S P A R T I C I P A N T E S D A T A E S A

taesaprev N Ú M E R O  0 7

M A I  /  2 0 1 8

Nesta edição:

Gerentes da Fundação

visitam a Taesa 

P. 2

Fale conosco: 

conheça os canais de

atendimento da Forluz

P. 3

Novo procedimento

para alteração do perfil

de investimentos 

P. 5

Confira os resultados

dos investimentos até

abril 

P.5

INFORME
B O L E T I M D O S P A R T I C I P A N T E S D A T A E S A

taesaprev N Ú M E R O  0 4

D E Z / 2 0 1 6

Representantes da Forluz estiveram nasede da Taesa para uma reunião com a di-reção da empresa e para a realização dedois encontros de adesão ao plano Taesa-prev, no dia 30 de novembro.

Na parte da manhã, aconteceu uma reu-nião para alinhamento das ações comuni-cativas e de Recursos Humanos, no intui-to de aproximar os empregados da Taesaà Forluz. O presidente da Taesa, João Pro-cópio, participou do encontro, que tam-bém contou com a presença da diretorade Seguridade e Gestão da Forluz, MauraGaluppo, do gerente de Previdência Atuá-ria e Atendimento, Wilson Geraldo, geren-te da Assessoria de Comunicação, CinaraRabello e do gerente de Renda Fixa, Parti-cipações e Empréstimos, Fábio Maia. 

À tarde, foram realizados dois encontrosde adesão. Em cada um deles, houve aparticipação de cerca de 15 empregados

da Taesa de forma presencial, videocon-ferência e call. Ao término das apresenta-ções, foram registradas sete adesões. Nodecorrer da semana, outros empregadosentraram em contato com a Forluz parase filiar ao plano.

Segundo o gerente de Previdência Atuáriae Atendimento, Wilson Geraldo, é impor-tante esse contato mais direto da Forluzcom a Taesa, tratando de dúvidas sobre oplano de benefícios e investimentos, e in-centivando os empregados que ainda nãoaderiram ao plano a se filiarem. Foi mos-trado aos empregados a vantagem que étrabalhar em uma empresa que patrocinaum plano de previdência complementar.“Esperamos que os empregados que par-ticiparam das reuniões multipliquem asinformações com os seus colegas e os in-centivem a aderirem ao plano Taesaprev”,ressalta Wilson.

Nesta edição:
Visita e resultados

Equipe da Forluz visita
Taesa para apresentar
o plano de previdência
complementar aos
empregados que ainda
não aderiram e para sa-
nar dúvidas.
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Acompanhe a sua
conta de 

aposentadoria
Saiba como fazer con-
tribuições adicionais
para aumentar a sua
conta de aposentado-
ria. Confira ainda, nesta
edição, um passo a
passo para acompa-
nhar o seu saldo da
poupança previdenciá-
ria.
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Forluz comemora 
45 anos

A Fundação agradece a
todos os participantes
a confiança depositada
durante esses 45 anos.
Conheça um pouco
mais sobre o seu fun-
do de pensão.  
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Mesmo em um c
enário de retoma

da eco-

nômica e incert
ezas políticas qu

e movi-

mentaram o me
rcado financeiro

, o retor-

no foi positivo p
ara os investime

ntos do

Plano TaesaPrev
 durante o ano d

e 2017. É

o que afirma o g
erente de Renda

 Variável

e Macroalocação
 da Forluz, André

 Buscá-

cio: “Estamos en
tregando uma re

ntabili-

dade acima da m
édia de mercado

 de for-

ma geral”, destac
a. 

André explica qu
e, por não possu

ir meta

atuarial, ou sej
a, rentabilidade

 mínima

necessária das a
plicações financ

eiras pa-

ra garantir o pag
amento de com

promis-

sos futuros, a r
eferência utiliza

da para

mensurar o des
empenho da car

teira é o

CDI (Certificado
 de Depósito Int

erbancá-

rio – índice de re
ntabilidade utiliz

ado no

mercado financ
eiro). Os invest

imentos

fecharam o mês
 de novembro a

lcançan-

do 120% de CDI
.

Atualmente, a 
carteira do Tae

saPrev é

composta, princ
ipalmente, pela 

alocação

em renda fixa (
aproximadamen

te 79%

dos recursos), re
nda variável (15%

) e em-

préstimos (5,38%
). Em outubro, a

 Funda-

ção optou ainda
 por retomar os

 investi-

mentos em fund
os no exterior. C

onforme

André, a medida
 proporciona ma

ior diver-

sificação e prote
ção na variação 

cambial.

“Identificamos p
otencial neste tip

o de in-

vestimento para
 o plano, visto q

ue não

agrega o risco d
as oscilações ca

mbiais.

Assim, o retorn
o positivo pode

rá nos
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des. 
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Trabalho consistente, 

resultados positivos
Investimentos d

o Plano TaesaPr
ev alcançam ren

tabilidade acima
 da média em 20

17.
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Confira nesta
edição:
Contar apenas com o

INSS já não é mais uma

boa estratégia para o

futuro. Saiba como 

mudar o jeito de pensar

e comece a juntar 

dinheiro.
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Diretora de Seguridade

e Gestão, Mônica 

Siqueira, fala sobre os

perigos do resgate
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Forluz obtém bom 

retorno com venda 

de ações do Fundo 

Coliseu
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Presidente da Forluz é

reconduzido ao cargo
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Fundação é 

recomendada a receber

certificação por Gestão

de Risco
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Seleto número de 
brasileiros tem previdência

complementar
Você, participante Taesaprev, faz parte

de um seleto número de brasileiros que

têm previdência complementar no País.

Segundo dados da Associação Brasilei-

ra das Entidades Fechadas de Previdên-

cia Complementar – Abrapp, o número

de participantes inscritos em plano de

previdência fechado é de aproximada-

mente 2,56 milhões. Número pequeno,

se levarmos em conta que o Brasil pos-

sui 24,9 milhões de população econo-

micamente ativa (dados IPEA 2016). Em

tempos em que tanto se discute a re-

forma da previdência e sua subsistên-

cia, contar apenas com a previdência

social não parece ser uma boa escolha. 

Retrato da previdência social 

A previdência social vivencia um problema

crescente: os gastos saltaram de 0,3% do

PIB, em 1997, para projetados 2,7%, em

2017. Em 2016, o déficit do INSS chegou aos

R$ 149,2 bilhões (2,3% do PIB) e, em 2017,

está estimado em R$ 181,2 bilhões. Os bra-

sileiros estão vivendo mais, tendo menos fi-

lhos e, por consequência, os jovens que sus-

tentam o regime diminuirão.

Quer saber quanto poderá ser sua

previdência social? Acesse a calcu-

ladora da Globo.com aqui. 

Você deu sua opinião e a Forluz atendeu:

o Informativo Taesaprev, normalmente

publicado duas vezes ao ano, passará a

ter três edições. A mudança é resultado

da pesquisa realizada no mês de dezem-

bro de 2017, que teve como objetivo le-

vantar as preferências e sugestões dos

leitores. 

No total, 43 participantes responderam o

questionário e aproximadamente 95%

afirmaram que conheciam o informativo.

Entre eles, 57% gostariam que ele fosse

publicado mais vezes ao ano. Além disso,

os temas apontados como de maior inte-

resse foram informações específicas so-

bre o plano Taesaprev (58%) e finanças

em geral (37%). 

A Forluz agradece a participação de to-

dos na pesquisa. Com a sua ajuda, a Enti-

dade procura aprimorar seus serviços a

cada dia, entregando, com clareza e pre-

cisão,um conteúdo relevante para seus

participantes.  

Continue acompanhando nossos veícu-

los de comunicação. A próxima edição do

Informativo Taesaprev será divulgada no

final de agosto. 

Mais conteúdo para você 
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No último dia 19 de abril, a equipe da Fundação esteve

na sede da Taesa, no Rio de Janeiro. O encontro foi mar-

cado para esclarecer as dúvidas dos empregados não-fi-

liados ao Plano Taesaprev. 

Durante a reunião, o gerente de Atuária e Seguridade da

Forluz, Thiago Gonçalves, explicou que abrir mão do pla-

no de previdência significa desistir de um investimento

que garante 100% de rentabilidade, já que a empresa au-

xilia o trabalhador na construção desta reserva financei-

ra. “O participante deposita um valor na conta e é acom-

panhado pela patrocinadora, que coloca a mesma quan-

tia. Este tipo de apoio não é encontrado em nenhum ou-

tro produto do mercado. Tomar a decisão de aderir ao

plano é um ato consciente de priorizar uma poupança

para o futuro no lugar de consumo no presente”.  

Ele destacou ainda que as contribuições realizadas pelo

empregado ao longo do ano podem ser abatidas na ba-

se de cálculo no momento da declaração do Imposto de

Renda. Sendo assim, ao possuir o plano, o trabalhador,

além de formar uma poupança para a fase pós-carreira,

ainda recebe um benefício fiscal. 

Já o gerente de Renda Variável e Macroalocação da Enti-

dade, André Buscácio, mostrou como funciona o pro-

cesso de tomada de decisão para alocação dos recursos

administrados pela Entidade e exibiu os últimos resulta-

dos do Plano Taesaprev, que estão performando acima

da média de mercado. “Nossa equipe técnica analisa o

mercado e as oportunidades de investimento e conta

também com o parecer da Assessoria de Riscos. Vale

lembrar ainda que devemos respeitar os limites estabe-

lecidos em nossa Política de Investimentos. Em seguida,

estes estudos passam por um Comitê de Investimentos,

que valida o melhor caminho. O nosso objetivo é sem-

pre buscar o melhor retorno com a maior segurança pa-

ra o participante”, ressalta. 

Entre os empregados que compareceram à reunião, to-

dos fizeram a adesão. Caso você tenha interesse em

aderir ao Plano Taesaprev, procure o setor de RH da em-

presa e solicite o formulário de inscrição ou acesse o

Portal Forluz. 

Equipe da Forluz faz visita à Taesa 

SOU PARTICIPANTE, E AGORA?

1 - Como funcionam as contribuições e para onde elas

são destinadas?

As suas contribuições e as da Taesa são depositadas

em uma conta pessoal e acrescidas dos rendimentos

obtidos por meio dos investimentos feitos pela Funda-

ção. Você pode escolher o seu perfil de investimento:

Ultraconservador, Conservador, Moderado ou Agressi-

vo. Para tomar esta decisão, leia mais sobre este as-

sunto na página 5. 

2- Com quanto devo contribuir?

Você pode contribuir com 50, 75, 100, 125 ou 150% do

Seja bem-vindo à Forluz! Como recém-chegado, você deve ter algumas dúvidas. Por isso, preparamos um roteiro

com os principais questionamentos dos nossos participantes. Confira:

https://www.forluz.org.br/Planos/PerfilInvestimentoPlanoTaesa.aspx
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Central de Atendimento: 0800 090 90 90 ou (31) 3214-6600 (para chamadas realizadas pelo celular)

E-mail: atendimento@forluz.org.br. 

E-mail da Assessoria de Comunicação: comunica@forluz.org.br .

Instagram: @forluz_oficial. 

Facebook: www.facebook.com/forluz.org .

Fale Conosco do Portal Forluz. 

Atendimento Presencial, em Belo Horizonte: Avenida do Contorno, 6500 – 3º andar. 

A Forluz quer ouvir o que você tem a dizer e está à disposição para te

ajudar a acompanhar a evolução do seu plano de previdência. Veja como

você pode entrar em contato com a Entidade:

valor básico. A empresa colocará em sua conta o mes-

mo valor, limitado a 100%. Ou seja, caso você decida

contribuir com o percentual máximo da tabela, de

150%, a Taesa seguirá depositando o valor referente

aos 100%. Por outro lado, se a sua opção for contribuir

com menos de 100%, a patrocinadora também irá re-

duzir a quantia depositada. 

3- Posso fazer outros depósitos na minha conta, além

da contribuição normal?

Sim, você também pode contribuir, de forma eventual,

até quatro vezes por ano. O valor de cada contribuição

deverá ser, no mínimo, igual ao da contribuição básica

mensal.

4 - Quem eu posso inscrever como beneficiário?

Qualquer pessoa poderá ser indicada como seu benefi-

ciário no plano, basta realizar a devida inscrição. 

5 – Onde posso encontrar mais informações sobre a

Forluz?

Nos veículos oficiais de comunicação da Entidade.

Acompanhe o Portal Forluz (www.forluz.org.br), leia a

Revista Lume, o Jornal Forluz e o Informativo Taesa-

prev. Aproveite e faça o download do aplicativo da Fun-

dação. Assim, você pode consultar seu saldo de conta,

os resultados dos investimentos e outras informações

a qualquer momento. Ele está disponível em Android e

iOS e é gratuito. 

Vamos 
conversar? 



1) Qual o período de votação?

O período começou às 8h do dia 21 de maio, e en-

cerra-se às 23h59 do dia 7 de junho de 2018 (horá-

rio de Brasília-DF).

2) Quem poderá votar?

Poderão votar todos os participantes inscritos nos

planos de benefícios até o dia 31 de janeiro de 2018.

Pensionistas e beneficiários não têm direito a voto.

3) Por que os participantes que se filiaram depois

de 31 de janeiro não terão direito ao voto?

Porque precisava ser definida uma data de corte

para o envio de senhas. Dessa forma, o Conselho

Deliberativo decidiu através do Regulamento Elei-

toral que a data seria 31 de janeiro.

4) Tenho direito a quantos votos?

Todo participante tem direito a dois votos. Ele de-

verá votar uma vez para escolher o diretor de Rela-

ções com Participantes e uma outra vez para esco-

lher os representantes nos conselhos Delibera-

tivo e Fiscal. É preciso registrar os dois votos.

Caso contrário, uma das opções ficará em

branco. Vale ressaltar ainda que a escolha

dos candidatos é independente. Ou se-

ja, você pode escolher o diretor de

uma chapa e os conselheiros de

outra.

5) Sobre as senhas, quais são as principais infor-

mações?

Se você é participante ativo, já deve ter recebido a

senha através de e-mail "Forluz-Envio Autorizado"

multilinks.servicos@rzc-is.com.br.

Caso não tenha recebido, basta acessar a Área do

Participante no Portal Forluz e seguir as instruções

para a recuperação da senha.

6) Quais as informações serão necessárias para a

votação?

Você precisará informar a senha, CPF e informa-

ções relativas à sua data de nascimento. Fique

atento pois, a cada tentativa de acesso ao portal

das eleições, as perguntas relativas à sua data de

nascimento mudam, podendo variar entre dia, mês

ou ano.

7) Não tenho o login do portal Forluz. O que fazer

para recuperar a minha senha?

Você deverá entrar em contato com o 0800 da

Forluz. Faça isso o mais rápido possível

para evitar que um grande número

de ligações aconteça nas últimas

horas, ou fora do horário comercial

e inviabilize a sua participação nas

eleições. Vale lembrar que a Cen-

tral de Atendimento da Forluz fun-

ciona de segunda a sexta-feira, das

8h30min às 17h30min. 
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Eleições Forluz 2018
Tire suas dúvidas

A votação para eleição dos representantes dos participantes nos conselhos Deliberativo e Fiscal e DRP – Diretoria de Rela-

ções com Participantes da Forluz segue até o dia 7 de junho, quinta feira. E se você se inscreveu no plano de previdência

da Fundação até o dia 31 de janeiro de 2018, tem direito ao voto! 

SAIBA COMO FUNCIONA E TIRE SUAS DÚVIDAS. EXERÇA O SEU DIREITO E FAÇA VALER A SUA VOZ!
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Entre os meses de janeiro e abril de 2018, os investimentos realizados pela

Forluz para o Plano Taesaprev alcançaram rentabilidade de cerca de 168% do

CDI – índice de referência adotado pelo mercado financeiro. Este percentual

diz respeito à totalidade dos investimentos realizados para o plano, e não ao

resultado segmentado por perfil. O resultado, segundo o gerente de Renda

Variável e Macroalocação, André Buscácio, é extremamente positivo. 

Conforme André, a boa performance de janeiro no segmento de renda variá-

vel compensou a queda registrada nos meses seguintes. Sendo assim, mes-

mo diante de um cenário de ajustes econômicos nos países desenvolvidos e

instabilidade política no Brasil, foi possível manter um desempenho estável.  

Por outro lado, operações ativas com títulos públicos que vêm sendo execu-

tadas pela Fundação no segmento de Renda Fixa têm proporcionado retornos

sequencialmente positivos. A rentabilidade apurada para o segmento está em

aproximadamente 120% de CDI. 

André destaca que, mesmo perante a perspectiva de um cenário desafiador, a

Fundação está preparada. “Temos uma carteira diversificada, que nos permite

superar estas oscilações futuras”, conclui. 

Para conferir a rentabilidade detalhada por segmento clique aqui e

veja os relatórios mensais.

Carteira diversificada 
e preparada 

Novo 
procedimento
para alterar 
o perfil de 

investimentos 

Desde o último dia 1º de

maio, o prazo para alteração

do perfil de investimentos na

Forluz foi modificado. Até en-

tão, o participante poderia

solicitar a troca a cada doze

meses.

Agora, a mudança pode ser

feita nos meses de fevereiro,

maio, agosto e novembro. A

novidade representa um be-

nefício para o participante,

que não precisará aguardar

um ano para solicitar a mu-

dança de perfil. Na prática,

ele poderá rever sua opção a

cada três meses. Para isso,

deverá solicitar a alteração à

Fundação até o último dia útil

dos meses citados.

A proposta foi aprovada pela

Diretoria Executiva em reu-

nião realizada no último dia 9

de abril e resultará também

em ganhos de produtividade

para a equipe da Entidade,

que poderá concentrar os es-

forços operacionais necessá-

rios para a movimentação em

períodos específicos.  

Para entender melhor, clique

aqui e assista ao vídeo sobre

o assunto. 

https://www.forluz.org.br/Videos/Attachments/103/Altera%C3%A7%C3%A3o perfil de investimento2.mp4
https://www.forluz.org.br/Planos/RentabilidadeTaesa.aspx

