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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

P. 6

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. 

http://infograficos.oglobo.globo.com/economia/calculadora-aposentadoria.html


Para o escritor, jornalista e psicólogo

Daniel Goleman, autor do livro Inteli-

gência Emocional, estamos prepara-

dos biologicamente para comer e dor-

mir, lutar e fugir, e todas as outras rea-

ções de sobrevivência embutidas no

repertório humano. No entanto, não

desenvolvemos muito bem a com-

preensão de sistemas maiores, como

os perigos de longo prazo, dentre eles,

pensar em aposentadoria. A psicóloga

Elke Weber, da Universidade de Co-

lumbia, reforça: “Isso é o que acontece

em relação às nossas economias para

o futuro. Quando compramos aquele

segundo carro bacana, não há nada

que nos diga “você vai se arrepender

disso quando estiver velho e pobre”. 

50%
das pessoas têm 

aceleração do ritmo
cardíaco ao lidar com 

o seu dinheiro

11%
sentem mal-estar ao

analisar seus extratos
bancários

15%
evitam abrir envelo-
pes bancários para
não ter transtornos 

23%
das mulheres têm 

fobia financeira

18%
dos homens sofrem 

do mesmo mal 

Segundo o psicólogo

e professor universitá-

rio Gustavo de Val Bar-

reto, doutor em Neu-

rociências, a dificulda-

de de se pensar no futuro vem de

uma certa dificuldade em conseguir

lidar com projeções tão distantes no

tempo e, principalmente, pelas mu-

danças nos objetivos de vida. “Aos

20, queremos dinheiro para usufruir

da vida e aproveitar o agora. Aos 30,

queremos desfrutar do dinheiro. Fo-

camos nossas energias nas relações

duradouras e em começar a construir

um patrimônio”, explica.

Para Barreto, já entre os 40 e 50

anos, as pessoas começam a se pre-

parar para o futuro, em especial por

dois motivos: o vislumbre da finitu-

de da vida. O foco passa a ser na fa-

mília em razão dos filhos que estão

crescendo e dos pais, na terceira ida-

de. O enfoque dessa fase da vida,

segundo ele, passa a ser a própria

qualidade de vida e a das pessoas ao

seu redor.

Mas é possível mudar o raciocínio,

começar a pensar no futuro mais ce-

do e juntar dinheiro, explica Barreto.

“É preciso haver uma mudança da

cultura familiar.  A família deve co-

meçar a pensar na velhice como

mais uma etapa da vida e que deve

ser vivida da melhor forma possível.

Ao ensinar, e praticar, que a velhice é

apenas uma fase e não deve ser evi-

tada, a tomada de decisão vai fluir de

maneira mais fácil, o que fará com

que as pessoas tenham menos difi-

culdades em conseguir poupar di-

nheiro para os eventos desse mo-

mento”, esclarece.
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Vamos falar de dinheiro? 

Momentos de vida interferem nas escolhas 

Segundo pesquisa realizada pela Universidade de Cambridge – “Investment

Phobia”, falar sobre dinheiro causa sensações não muito agradáveis às pes-

soas:



Comece sonhando. Essas perguntas

são convites para sonhar, para pensar

no que realmente é importante e aju-

dá-lo a perseguir metas. 

A boa notícia é que você, participante

Forluz, já está no caminho certo. O

seu plano é um investimento 100%

rentável, onde você escolhe um per-

centual de contribuição e a empresa

deposita o mesmo valor, até o limite

de 100% da contribuição. Ou seja, sua

poupança dobra imediatamente de

valor.  Não há no mercado nenhum in-

vestimento como este. 

Você também pode aumentar sua

conta de aposentadoria fazendo de-

pósitos extras, o que a Forluz chama

de aporte, ou aumentando a sua con-

tribuição mensal. “É importante que o

participante pense que o desconto no

contracheque é apenas uma transfe-

rência de valor para ser usado mais

tarde”, ressalta a ana-

lista previdenciária da

Forluz, Glaúcia Amo-

rim.  Ela explica que a

conta é simples, e que

o participante pode utilizar o simula-

dor de benefícios do autoatendimen-

to do portal, na área logada, para pro-

jetar o benefício futuro e verificar o va-

lor já acumulado na conta de aposen-

tadoria. Veja como fazer:

Se tudo funcionar perfeitamente bem, o que você fará em 25 anos?

Qual renda mensal você quer ter?
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Como conquistar sua independência 
financeira?

► Quer calcular com quanto pretende se aposentar pela Forluz? 
Acesse o Autoatendimento em nosso site.

Veja abaixo a projeção de 30 anos de contribuição de 
um participante com 25 anos de idade.

Insira a rentabilidade do
ano, menos a inflação. 

Observação: é impor-
tante que o participan-
te faça uma projeção o
mais realista possível

com o mercado 

Insira o que teve
de reajuste salarial
no ano, menos a
inflação.

Insira o percentual
mensal que pre-
tende receber, de
0,5 a 1,00.

Saldo hoje.

Saldo em
30 anos.

Premissas utilizadas
para projeção.
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E se eu me desligar da Taesa?
Se você se desvincular da empresa onde trabalha hoje, existem algumas possibilidades. Confira:

Autopatrocínio: neste caso o partici-

pante continua contribuindo para o

plano previdenciário, assumindo as

contribuições individual e patronal,

mais a taxa administrativa, que é defi-

nida anualmente. O cálculo da contri-

buição mensal como autopatrocina-

do é sobre o último salário real de

contribuição em atividade, atualizado

anualmente pela variação do Indexa-

dor do Plano Taesaprev (IPTP), no

mês de março. 

Benefício Proporcional Diferido

(BPD): quando preencher todos os

requisitos do regulamento, poderá re-

querer o benefício que será concedi-

do com base no saldo da conta de

aposentadoria acumulada naquele

momento. O participante permanece

com o plano previdenciário sendo o

saldo da conta corrigido mensalmen-

te pela rentabilidade do perfil de in-

vestimento escolhido. O participante

pode fazer aporte para a conta de

aposentadoria e o perfil de investi-

mento poderá ser alterado de acordo

com as regras vigentes.

Portabilidade: possibilita ao partici-

pante a transferência dos recursos

entre Entidades de Previdência, se-

jam fechadas, como a Forluz, ou aber-

tas, como o PGBL dos bancos. Não

há cobrança de taxa para portar os re-

cursos, nem incidência de Imposto.

Se o participante tiver empréstimo na

Forluz, o valor será descontado, con-

siderando a tributação, e será porta-

do o saldo remanescente. Para por-

tar, também é necessário que o parti-

cipante possua pelo menos três anos

de filiação ao plano. 

Resgate: o participante que optar pe-

lo resgate receberá o total de sua

conta individual e a proporção da con-

ta patronal, cujo montante a ser res-

gatado é o valor bruto do resgate in-

formado em seu extrato da conta de

aposentadoria. Sobre esse valor bru-

to, será descontado Imposto de Ren-

da e empréstimo, caso haja parecelas

em aberto. Quem optar pelo autopa-

trocínio ou BPD poderá efetuar a

qualquer momento o resgate ou por-

tabilidade. 

Para saber mais clique aqui e acesse

o Regulamento do Plano Taesaprev.

Se você vai se desli-

gar da Taesa e pre-

tende resgatar a

sua conta de apo-

sentadoria, é im-

portante avaliar o motivo do sa-

que.  A reserva previdenciária, acu-

mulada durante anos de trabalho,

foi programada para preservar seu

futuro e garantir uma vida finan-

ceira equilibrada durante a apo-

sentadoria. Destinar essa poupan-

ça para outra finalidade, pode pre-

judicar seu futuro. 

De acordo com o artigo 29 do regu-

lamento do plano Taesaprev, o par-

ticipante que optar pelo resgate po-

de solicitar o total de sua conta in-

dividual e a proporção da conta pa-

tronal, cujo montante a ser resga-

tado é o valor bruto do resgate in-

formado em seu extrato da conta

de aposentadoria disponível para

consulta no portal Forluz. Diante

dessa possibilidade, muitas pes-

soas resgatam os recursos de sua

CONTINUA NA PÁG. 5

“Antes de escolher o perfil é

interessante avaliar qual seria

o mais adequado à sua 

realidade e levar em 

consideração o momento 

de vida”

Resgatar seu dinheiro pode não ser 
a melhor decisão

Artigo de Mônica Siqueira

https://www.forluz.org.br/Planos/RegulamentoTaesa.aspx


Forluz obtém retorno de IPCA + 12,5% a.a. com venda 
de ações do Fundo Coliseu

reserva previdenciária, tendo a

ideia que serão melhores gestores

de seus investimentos: uma doce

ilusão. A Forluz tem uma equipe de

gestores de investimentos de altís-

simo nível, cuja função é exata-

mente buscar as melhores opções

no mercado e sempre avaliar os ris-

cos. Eles são especialistas. 

As vantagens também podem ser

vistas na administração do plano.

Quaisquer outros produtos ofere-

cidos pelos bancos e seguradoras,

tipo VGBL ou PGBL, além de não

apresentarem a consistência na

rentabilidade dos investimentos

obtidos pela Forluz, requerem ele-

vadas taxas de carregamento e de

administração. Por fim, o imposto

pago, no momento dos saques,

consome grande parte da reserva.

E sem contar que, bem como os

participantes em BPD e Autopa-

trocínio, quem porta seu saldo de

conta para outra instituição ou

resgata a reserva inteira deixa de

ter acesso ao empréstimo Forluz.

A população brasileira está viven-

do mais e isso requer recursos fi-

nanceiros cada vez

maiores. 

No Brasil, aposenta-

mos jovens e precisa-

remos de recursos com-

plementares aos da pre-

vidência social para a ve-

lhice e para os gastos

específicos dessa ida-

de. A realidade é que

temos visto casos de pessoas ido-

sas passando os últimos anos da

sua vida em dificuldade porque

não se planejaram para viver essa

fase. Portanto, antes de tomar

qualquer decisão, converse com

um especialista financeiro da For-

luz e avalie se o resgate da sua

conta de aposentadoria é a me-

lhor opção.

A venda de ações da Taesa (Trans-

missora Aliança de Energia Elétrica)

pertencentes ao FIP (Fundo de Inves-

timentos em Participações) Coliseu

para a empresa colombiana de ener-

gia ISA – Interconexión Eléctrica S.A.,

resultou em um retorno de aproxi-

madamente R$ 800 milhões à Forluz

(valor nominal), entre dividendos e

amortização dos recursos investidos.

A Fundação iniciou suas aplicações

no FIP Coliseu em 2009, com aporte

de R$ 297 milhões.

O acordo para a venda das ações foi

assinado em dezembro do ano pas-

sado e concretizado no mês de ju-

nho, após autorização por parte dos

órgãos de controle e fiscalização en-

volvidos. O gerente de Gestão de

Portfólio da Forluz, Adriano Suzarte,

explica que a rentabilidade apurada

pelo fundo desde seu início foi de IP-

CA + 12,5% ao ano, resultado que o

consolidou como um dos investi-

mentos de melhor performance da

carteira de ativos da Entidade. “Este

investimento nos proporcionou um

retorno muito acima das metas

atuariais dos nossos planos de be-

nefícios”.

Sobre o Fundo

O FIP Coliseu foi constituído em ou-

tubro de 2009 como um dos contro-

ladores da Taesa. As ações adquiridas

pela ISA incluem o Fundo de Investi-

mento em Ações Taurus, represen-

tando 26,03% do capital votante da

Companhia e 14,88% do capital total.

A transação foi finalizada pelo valor de

cerca de R$ 1 bilhão.
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Presidente 
da Forluz é 
reconduzido

No dia 4 de julho, o Conselho

Deliberativo aprovou a recon-

dução do diretor presidente,

José Ribeiro Pena Neto, para

mandato até 30 de junho de

2021. José Ribeiro é membro

da Diretoria Executiva da For-

luz desde 1996, ocupando a

presidência desde 2015.

Ele agradeceu a confiança e

destacou a necessidade de

união de todos para que a Fun-

dação continue sendo referên-

cia no sistema. "Agradeço aos

membros do Conselho Delibe-

rativo da Forluz e à Diretoria

Executiva da Cemig pela con-

fiança em mim depositada.

Conto com o apoio dos conse-

lheiros, colegas de diretoria e

de toda a dedicada e compe-

tente equipe da Fundação, pa-

ra conduzirmos juntos a Forluz

neste difícil momento que vi-

ve nosso País e cumprir os

compromissos com nossos

participantes", destacou.

Forluz recebe recomendação 
para certificação NBR 31000 de 

gestão de riscos

Em 7 de julho, a auditoria realizada pe-

la empresa Bureau Veritas do Brasil

Certification recomendou a Certifica-

ção NBR 31000 da Forluz, totalmente

aderente à ISO 31000, norma interna-

cional de gestão de riscos, usada por

mais de 60 países.

Na ocasião o auditor responsável, Au-

denício Pereira avaliou os documen-

tos e procedimentos, e comprovou

que os processos adotados pela Enti-

dade estão em conformidade com os

critérios estabelecidos na norma. 

O presidente, José Ribeiro Pena Neto,

também destacou o envolvimento de

todos no processo e lembrou que o

desafio será o de prezar pelo padrão

de excelência. "Fico muito feliz por-

que essa recomendação para a certi-

ficação atesta nossa caminhada se-

gura no processo de gestão baseada

em riscos. Temos que comemorar,

mas persistir, pois é preciso conquis-

tar e manter a certificação, que de-

monstra aos nossos participantes

que estamos cuidando bem dos re-

cursos deles".

Você já conhece as redes 
sociais da Forluz?

Além do portal, www.forluz.org.br e nossa página exclusiva do Programa de

Educação Continuada da Forluz – Para Viver Melhor, também estamos no 

YouTube, Instagram e Facebook!

Acesse nossos canais e fique por dentro de tudo o que rola na Forluz, dicas de

educação financeira, eventos, rentabilidade dos planos, investimentos e muito

mais!

Esperamos sua visita! 

https://www.youtube.com/user/comunicacaoforluz
https://www.facebook.com/forluz.org/
https://www.instagram.com/forluz_oficial/?hl=pt-br

