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Em tom de brincadeira, mas baseando-se

na realidade, o diretor de Seguridade e

Gestão da Forluz, José Ribeiro Pena Neto,

costuma dizer que o jovem não acha que

envelhecerá. Segundo ele, essa é, talvez,

a maneira que a juventude tem de inter-

pretar a aposentadoria como algo muito

distante. “Os jovens têm tantas coisas

com as quais se preocupar no curto prazo

e, por isso, acabam adiando o cuidado

com o futuro. O segredo para formar uma

poupança razoável para a aposentadoria

é começar cedo”, garante o diretor.

José Ribeiro esclarece que, quando se co-

meça cedo, o esforço é menor. Não só

porque a pessoa poupa durante mais

tempo, mas também pelo efeito da ren-

tabilidade dessa poupança. “O verdadeiro

fermento que ajuda a formar a poupança

previdenciária são os juros”.

Segundo o gerente da área de Previdên-

cia, Atuária e Atendimento da Forluz, Wil-

son Geraldo, aderir ao plano de previdên-

cia privada é uma forma inteligente de

poupar porque existe a contribuição da

patrocinadora na conta do participante.

“Quanto mais cedo começa melhor, pois
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O PLANO TAESAPREV

Formatado para atender exclusi-

vamente os empregados da Tae-

sa, o plano de previdência com-

plementar da Forluz, Taesaprev,

existe desde 2012 como impor-

tante ferramenta de recursos hu-

manos. A empresa possui, hoje,

340 empregados e, até o mo-

mento, foram realizadas 270

adesões. 

Para saber tudo sobre a conta de

aposentadoria, o participante da

Taesa pode acessar o portal da

Forluz, clicar no link do menu su-

perior “Previdência”, e ir até o

item Autoatendimento do Plano

Taesaprev.  Na página do Autoa-

tendimento, o participante tam-

bém pode fazer simulação do

seu benefício futuro e, com isso,

ele pode verificar se a contribui-

ção feita atualmente está de

acordo com a sua expectativa

para o futuro.



o tempo de contribuição é um deter-

minante no acúmulo dos recursos”.

Os contribuintes para a Previdência

Social têm direito a uma aposenta-

doria paga pelo Instituto Nacional

do Seguro Social - INSS, após atingir

determinada idade ou tempo de

contribuição. O valor do benefício

geralmente é menor que o salário da

ativa, principalmente para quem ga-

nha acima do teto da Previdência,

que atualmente é de R$ 4.390,24.

A analista da área de previdência,

Gláucia Amorim, explica que o be-

nefício do INSS poderá ser inferior

ao teto máximo, mesmo para quem tem salário atual superior a esse teto.

“Para saber o valor da aposentadoria, é preciso verificar primeiro a base de

cálculo, que corresponde à média dos 80% maiores salários de contribuição,

limitado ao teto, corrigidos monetariamente desde julho de 1994. O valor é

calculado por meio do fator previdenciário, que leva em conta o tempo e a

alíquota de contribuição, a idade que a pessoa pretende se aposentar e a ex-

pectativa de vida dela. Na maioria dos casos, esse cálculo acaba  levando a

uma redução do benefício”, esclarece.
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O plano Taesaprev permite ao participante escolher dife-

rentes valores de contribuição. Você pode contribuir com

50, 75, 100, 125 ou 150% do valor básico. A patrocinado-

ra contribuirá com o mesmo valor do participante até o li-

mite de 100% da contribuição básica. Assim, se o partici-

pante optar por contribuir com percentuais acima de

100%, a patrocinadora não contribuirá sobre a parcela

excedente. E caso a opção do participante seja contribuir

com menos de 100%, a patrocinadora também reduzirá,

ao mesmo percentual, o valor que ela contribui na conta

de aposentadoria do participante.

Além das contribuições mensais, o participante pode fa-

zer outras de forma eventual, de acordo com regras esta-

belecidas no regulamento. O valor de cada contribuição

eventual deverá ser, no mínimo, igual ao da contribuição

básica mensal.

Toda a sua contribuição vai para uma conta pessoal em

seu nome. A contribuição que a patrocinadora faz para

você vai para a chamada conta patronal, também em seu

nome. Além disso, a patrocinadora faz uma contribuição

para custear as despesas administrativas do plano.

Veja este exemplo. Se você ganha R$ 4.000,00, sua con-

tribuição para o Taesaprev será a seguinte:

Saiba como aumentar seu saldo de aposentadoria
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Optando pela contribuição mensal obrigatória padrão (100%)

n Valor mensal de sua contribuição destinado à sua conta de aposentadoria:
R$ 129,31.
n Valor mensal depositado pela patrocinadora em sua conta de aposentado-
ria: R$ 129,31.

Optando por pagar, além da contribuição mensal obrigatória, uma contribuição
mensal facultativa de 25%:

n Valor mensal de sua contribuição Forluz: R$ 129,31 + R$ 32,33 = R$ 161,64.
n Valor mensal depositado pela patrocinadora em sua conta de aposentado-
ria: R$ 129,31.



Perfil de investimento 
deve ser avaliado com 
frequência 

O participante tem a opção de alte-

rar o perfil de investimento uma vez

por ano. No entanto, muitos não

acompanham a rentabilidade do

perfil e não o alteram há anos. Ou-

tros trocam constantemente por

causa da volatilidade do mercado.

Pesquisa realizada com 2 mil pes-

soas no Reino Unido, pela Barings

Asset Management, constatou que

mais de um, em cada três partici-

pantes, jamais mudou o perfil de ris-

co em seus fundos de pensão. E al-

guns vêm aceitando o mesmo nível

de risco escolhido há décadas. Me-

tade dos investidores com idades

entre 55 e 64 anos, e 40% daqueles

com 65 anos ou mais, disseram que

nunca mudaram o perfil. Isso pode

colocar as reservas para a aposenta-

doria em risco, caso haja grandes

oscilações de mercado quando eles

estiverem perto de se aposentar. 

Aderindo ao plano Taesaprev, tanto

o participante quanto a Taesa fazem

uma contribuição mensal, que é

acumulada em uma conta de apo-

sentadoria, onde todo o saldo é apli-

cado em investimentos. Quando o

participante requerer o benefício, o

valor da prestação mensal será cal-

culado com base no saldo acumula-

do nesta conta. Os recursos são ad-

ministrados pela Forluz de acordo

com o perfil de investimento que o

  
 
 

Perfil de Investimento 

   
COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS  

DO PLANO TAESAPREV DA FORLUZ 
 

  
Segmento de Renda Fixa, Operações com 

participantes e empréstimos  

  
Segmento de Renda Variável e 

Estruturados 
   
  

Ultraconservador 

100% 0% 
  

Títulos de renda fixa públicos e privados, ( pré 
e pós fixados ) e empréstimos. 

  
Fundos de ações 

  
  

Conservador 

De 90 a 95% De 5 a 10% 
  

Títulos de renda fixa públicos e privados, ( pré 
e pós fixados ) e empréstimos. 

  
Fundos de ações 

  
  

Moderado 

De 75 a 90%  De 10 a 25% 

  
Títulos de renda fixa públicos e privados, ( pré 

e pós fixados ) e empréstimos. 

  
Fundos de ações 

  
  

Agressivo 

 De 50 a 75%  De 25 a 50% 

  
Títulos de renda fixa públicos e privados, ( pré 

e pós fixados ) e empréstimos. 

  
Fundos de ações 

  
* Pode haver variação nos limites e percentuais acima definidos, face à valorização ou desvalorização dos ativos, em 

decorrência de variações no mercado financeiro e conjuntura econômica.  
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participante optar, entre os ofereci-

dos: agressivo, moderado, conser-

vador ou ultraconservador.

MOMENTOS DIFERENTES, 

DECISÕES TAMBÉM

Há pessoas que suportam melhor as

oscilações na rentabilidade dos in-

vestimentos e, até mesmo, perdas

em determinados momentos, con-

fiando que, no longo prazo, os resul-

tados serão recompensados. Já ou-

tras, ao contrário, perdem noites de

sono ao menor sinal negativo.

Para o gerente de Gestão de Portfó-

lio da Forluz, Sandro Garcia, não é

porque a bolsa está caindo que o

participante deve mudar de perfil. O

contrário também não precisa

acontecer: mudar apenas porque as

ações estão subindo. Para ele,

quem não suporta oscilações de

renda variável no mês a mês, tal-

vez fique mais confortável nos per-

fis com menor exposição a riscos.

“O indispensável é ter autoconhe-

cimento para definir adequada-

mente o perfil”.

As oscilações também podem fa-

zer com que a rentabilidade seja

negativa em determinado período.

Por isso, Sandro Garcia afirma ser

imprescindível avaliar o comporta-

mento da rentabilidade a médio e

longo prazos e alterar o perfil sem-

pre que considerar necessário,

lembrando que a troca pode ser

feita apenas uma vez ao ano.

“Outra coisa importante é o parti-

cipante ter consciência de que ren-

tabilidade passada não é garantia

de rentabilidade futura, ainda mais

em se tratando de ações, cujo

mercado é de renda variável. É

muito comum as pessoas escolhe-

rem o investimento tendo como cri-

tério principal taxas de retorno de

períodos anteriores, o que pode se

tornar um problema no futuro. O

mais importante é se conhecer e

saber até que ponto está disposto a

assumir mais riscos no investimen-

to”, explica o gerente. 

Segundo a gerente da Gestão de

Renda Fixa, Participações e Emprés-

timos, Patrícia Totino, a volatilidade

é uma variável que mostra a intensi-

dade e a frequência das oscilações

nas cotações dos ativos financeiros.

As cotações dos ativos sofrem com

eventos de natureza política, econô-

mica e social. Diante de uma deter-

minada situação conjuntural, as co-

tações reagem de maneira positiva

ou negativa, o que influencia a ren-

tabilidade dos ativos financeiros.

Para acompanhar a rentabilidade, o

participante Taesaprev pode verifi-

car os dados no Jornal Forluz, envia-

do bimestralmente, ou pelo próprio

site da Fundação. A cartilha “Perfil

de Investimento Taesaprev”, dispo-

nível no portal Forluz, também traz

detalhes sobre os perfis. Também é

aconselhável acompanhar a movi-

mentação do mercado financeiro,

por intermédio dos meios de comu-

nicação, como jornais, internet, TV

e rádio. 

PARA ALTERAR O PERFIL, BASTA ACESSAR WWW.FORLUZ.ORG.BR 

E SEGUIR OS SEGUINTES PASSOS:

1. Previdência  

2. Plano Taesaprev (Autoatendimento) 

3. Opções   

4. Alterar perfil

A opção feita até o dia 30 de determinado mês, entrará em vigor no

mês seguinte.

“É muito comum as pessoas

escolherem o investimento

tendo como critério principal

taxas de retorno de períodos

anteriores, o que pode se

tornar um problema no fu-

turo” – Sandro Garcia
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Ser ou não ser previdente
A palavra previdência vem de preca-

vido, prudente e é definida como

um seguro que garante a renda do

contribuinte e de sua família em ca-

sos de doença, acidente, gravidez,

prisão, morte e velhice, dependen-

do das características particulares

de cada plano. No Brasil, o sistema

de previdência é constituído por

três tipos: a pública, a complemen-

tar aberta e fechada, e a de regime

próprio.

A pública, regida pela Previdência

Social e conhecida como Instituto

Nacional do Seguro Social - INSS, é

responsável pelos pagamentos das

aposentadorias e demais benefícios

dos trabalhadores brasileiros, com

exceção dos servidores públicos. A

principal vantagem da contribuição

para o INSS é garantir o recebimen-

to de um benefício mensal durante

a aposentadoria.

O regime social oferece um teto de

benefícios, que nem sempre é ca-

paz de manter o padrão de vida das

pessoas quando elas se aposen-

tam. Dessa forma, a previdência

complementar, como o próprio no-

me diz, funciona como um sistema

para a complementação dos benefí-

cios pagos pelo Regime Geral de

Previdência Social, via INSS.

As entidades abertas de previdên-

cia complementar são entidades

constituídas sob a forma de socie-

dades anônimas e têm por objetivo

instituir e operar planos de benefí-

cios de caráter previdenciário, con-

cedidos em forma de renda conti-

nuada ou pagamento único, acessí-

veis a qualquer pessoa física.

São os planos encontrados nas ins-

tituições financeiras, como, por

exemplo, os bancos. As funções do

órgão regulador e do órgão fiscali-

zador são exercidas pelo Ministério

da Fazenda, por intermédio do Con-

selho Nacional de Seguros Privados

– CNSP e da Superintendência de

Seguros Privados – Susep.

As Entidades Fechadas de Previdên-

cia Complementar – EFPC’s, mais

conhecidas como fundos de pen-

são, são instituições sem fins lucra-

tivos que mantêm planos de previ-

dência coletivos. São permitidas ex-

clusivamente aos empregados de

uma empresa e aos servidores da

União, dos estados, do Distrito Fe-

deral e dos municípios.

Essas instituições são denominadas

patrocinadoras e as pessoas jurídi-

cas de caráter profissional, classista

ou setorial, denominados institui-

dores. As entidades são fiscalizadas

pela Superintendência Nacional de

Previdência Complementar – Pre-

vic, órgão vinculado ao Ministério

da Previdência Social.

O Regime Próprio de Previdência

Social – RPPS é a previdência dos

servidores públicos e tem políticas

elaboradas e executadas pela Previ-

dência Social. São excluídos deste

grupo os empregados das empresas

públicas, os agentes políticos, servi-

dores temporários e detentores de

cargos de confiança, todos filiados

obrigatórios ao Regime Geral.

EM QUAL CATEGORIA ESTÁ MEU

PLANO?

O plano Taesaprev é um plano de

previdência complementar fechado

e está entre os planos administra-

dos pela Fundação Forluminas de

Seguridade Social – Forluz, o fundo

de pensão dos empregados da Ce-

mig e suas subsidiárias, dentre elas,

a Taesa. Os planos de benefícios

administrados por entidades fecha-

das, como o da Taesa, são acessí-

veis apenas aos trabalhadores vin-
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culados à empresa patrocinadora.

Nesse tipo de previdência, você e a

empresa que o contratou fazem

uma contribuição mensal, que é

acumulada numa conta de aposen-

tadoria. A conta recebe o nome de

conta de aposentadoria e todo o

saldo é aplicado em investimentos.

Quando você requerer o benefício,

o valor da prestação mensal será

calculado com base no saldo da sua

conta de aposentadoria.

A previdência complementar é um

investimento de longo prazo: quan-

to maior o volume investido, maior

será a renda mensal. E você não

perde. Hoje, se você mudar de em-

prego, é possível resgatar o que foi

depositado, transferir para outro

fundo ou manter a aplicação. A re-

gra básica é que você verifique o

plano oferecido pela empresa. Em

alguns casos, é preciso cumprir um

tempo mínimo de contribuição para

ter direito sobre os aportes feitos

por ela.

Para mais informações, clique aqui e acesse a Cartilha do Participante Taesaprev 
em http://goo.gl/Cz8n7R

Acompanhe os rendimentos da sua conta de aposentadoria

Acompanhar os depósitos de suas

contribuições na conta de aposenta-

doria é tão importante quanto se in-

formar sobre os detalhes do seu

plano de previdência e o cenário

econômico brasileiro.

O portal Forluz disponibiliza acesso

fácil e eficiente ao extrato de sua

conta previdenciária. Ao observar

seu extrato mensal, é possível tam-

bém verificar se o perfil escolhido

(que pode ser ultraconservador,

conservador, moderado e agressivo)

está de acordo com seus planos e

metas para a aposentadoria.

n Para acessar sua conta de aposen-

tadoria, basta acessar o portal

Forluz, pelo endereço eletrônico

www.forluz.org.br. Em “Previdên-

cia”, localizado no menu superior do

portal, efetuar o login, clicar em

Plano Taesaprev (Autoatendimento)

e Emitir extrato saldo de contas. 
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A cada mês, é descontado no seu contracheque o valor

destinado à poupança previdenciária. Esse valor é defini-

do pelo próprio participante, podendo ser de 50, 75, 100,

125 ou 150% do valor básico, conforme a tabela do seu

plano. A Taesa contribuirá com o mesmo valor que o fun-

cionário da empresa, até o limite de 100%. Se o empre-

gado optar por contribuir com percentuais acima de

100%, a Taesa não contribuirá com o que ultrapassa es-

se percentual. No entanto, caso o participante opte por

contribuir com menos, a Taesa também reduzirá de igual

forma a contribuição dela.

Para saber se o investimento na conta de aposentadoria

foi  descontado corretamente em seu contracheque, o

processo é simples. Primeiro, veja no contracheque os valores descontados. Se você contribuir com mais de 100%, vai

aparecer em uma linha o valor de 100% e na outra o de 50%. Grife os valores para conferir. No exemplo acima, o partici-

pante contribui com 100%.

Veja como é fácil conferir
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Em seguida, ainda no item Plano Taesaprev/Autoatendimento do Portal Forluz, clique na Tabela de Contribuição – Plano

Taesaprev para fazer o cálculo.

Agora, informe seu rendimento mensal e o percentual de contribuição. Fé-

rias ou PLR’s, hora extra, gratificações, adicionais etc, também entram no

cálculo. Portanto, considere o valor bruto. Conforme o exemplo ao lado, o

resultado na tabela deverá ser o valor descontado no seu contracheque e,

ainda, lançado no extrato.

CLIQUE EM PREVIDÊNCIA AUTOATENDIMENTO TABELA DE CONTRIBUIÇÃO

1 2



Neste mesmo exemplo, é possível verificar no cabeçalho do Extrato da Conta de Aposentadoria desse par-

ticipante que ele optou pela contribuição de 150%. No cabeçalho do Extrato da Conta de Aposentadoria,

você pode conferir quanto é o seu percentual e qual o seu perfil de investimento.

Na primeira coluna (Conta Individual), é possível verificar os valores depositados pelo participante.

Na coluna do meio (Conta Adicional), estão as contribuições adicionais e eventuais, quando for o caso.

Na terceira coluna (Conta Patronal), estão as contribuições da empresa. 

Na última linha, você confere o valor total. Ou seja, a soma das contribuições individuais, adicionais e pa-

tronal.
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Contribuição do participante.

1ª Coluna 2ª Coluna 3ª Coluna

Aqui aparece a 
contribuição adicional 
do participante, quando

for o caso.

Contribuição da empresa 

Para saber mais sobre cada item do extrato, a Forluz publicou na última edição do 
Jornal Forluz, um passo a passo para entender melhor o processo. Clique aqui para ler o passo a passo. 

https://www.forluz.org.br/Biblioteca%20Menu%20Esquerdo/Jornal%20Forluz/Jornal%20Forluz%20-%20Edi%C3%A7%C3%A3o%20153%20-%20Junho%202014/attach.html

