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Empregados da Taesa têm a oportunida-

de de participar de um investimento

100% rentável, diferente de qualquer ou-

tro no mercado: é o plano Taesaprev da

Forluz. Quem adere a esse plano de bene-

fícios, pode escolher um percentual de

contribuição mensal para a poupança pre-

videnciária de 50, 75, 100, 125 ou 150%. 

Além da Forluz administrar o seu dinheiro

para fazê-lo render mais, a sua empresa

deposita até o valor de 100% da sua con-

tribuição básica. Isso depende, é claro, do

percentual que você escolher. Desta for-

ma, se você optar por um percentual de

50%, e esse valor significar R$ 500,00 do

seu salário, a Taesa vai depositar a mes-

ma quantia: R$ 500,00! Ou seja R$

1.000,00 no ato. Onde no mercado você

contrata um investimento que dobra de

valor assim?

Hoje, a Taesa possui cerca de 461 empre-

gados, sendo que desses, 67 ainda não se

filiaram ao plano. 

Quem tiver interesse em fazer a adesão,

deve entrar em contato com a Forluz por

meio do 0800 090 90 90 ou atendimen-

to@forluz.org.br. 

QUER SABER MAIS SOBRE A FORLUZ?

Quer receber nossos e-mails? Atualize seu cadastro no RH da sua empresa e fi-

que por dentro de nossos informativos,

jornais, comunicados e muito mais.

Acesse o nosso portal e saiba mais so-

bre a Forluz: www.forluz.org.br
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Minhas palavras hoje se dirigem prin-

cipalmente aos empregados da Taesa

que ainda não aderiram ao plano Tae-

saprev e que representam cerca de

15% do quadro. 

Para início de conversa, peço licença

para contar minha história de filiação à

Forluz. Fui admitido na Cemig no iní-

cio de 1980. Era solteiro, às vésperas

do casamento e tinha seis anos de for-

mado. Portanto, como qualquer jo-

vem nessa fase da vida, com priorida-

des financeiras muito grandes. A apo-

sentadoria era algo distante, a saúde

ótima, não tinha ainda uma família

que dependesse de mim. Poupar para

a velhice ou para uma emergência era

uma necessidade remota. Se me per-

guntassem se queria aderir a um pla-

no de previdência complementar, as

chances de dizer não eram grandes.

Talvez, a resposta fosse “agora não,

deixa para depois”. Felizmente, naque-

la época, no ato de admissão na em-

presa, assinávamos vários documen-

tos, entre os quais o pedido de inscri-

ção no plano. Era uma inscrição prati-

camente automática. Por causa desse

longínquo episódio, hoje tenho aces-

so a uma renda que me permitirá

manter, na aposentadoria, padrão de

vida compatível com o do período de

atividade. Agradeço a quem criou o

plano e a quem incluiu no pacote ad-

missional a ficha de inscrição!

Os tempos são outros, claro. O mun-

do mudou, as empresas mudaram e

os jovens, também. Ao contrário da-

quela época, poucas são as pessoas

que permanecem toda a vida traba-

lhando para uma só empresa. Isso tal-

vez leve algumas a pensar: “não vou fi-

car aqui até me aposentar, então não

vou me filiar”. Por outro lado, o fato de

que a velhice vai chegar para todos –

exceto para aqueles que morrerem jo-

vens! – continua verdadeiro. E mais: a

velhice, ou melhor, a maturidade, vai

durar muito, pois os jovens de hoje vi-

verão bem mais que seus pais. E para

complicar temos uma grande dúvida:

como será a previdência social no mo-

mento da aposentadoria desses jo-

vens? 

O Brasil precisa de uma reforma previ-

denciária para o equilíbrio de suas

contas. E essa reforma poderá reduzir

o benefício do sistema oficial, ou seja,

aumentar a dependência da previdên-

cia privada para assegurar um padrão

de vida adequado.

Só não vai precisar de previdência

complementar quem tiver outra for-

ma segura de garantir renda na apo-

sentadoria: uma poupança consisten-

te ou uma generosa herança, por

exemplo. Se você não tem, a adesão

ao Taesaprev é um necessário e im-

portante passo para cuidar do seu fu-

turo. É um investimento que tem van-

tagens não encontradas em nenhum

outro produto do mercado financeiro.

A maior e mais imediata é que há um

sócio – a Taesa – disposto a investir

um real para cada real que você inves-

tir, dentro de um certo limite, claro. Is-

so significa 100% de rentabilidade no

momento inicial mais o que render a

aplicação dos recursos pela Forluz. E

você pode deduzir o que contribuir da

base de cálculo do seu imposto de

renda até o limite de 12% de seus ren-

dimentos.

Mas e se você não trabalhar na Taesa

até a aposentadoria? Nesse caso, há-

quatro opções: pode resgatar tudo o

que contribuiu com a rentabilidade al-

cançada e parte do que a Taesa contri-

buiu, que chega a 100% depois de 8

anos; pode portar, isto é, transferir es-

se valor para outro plano onde for tra-

balhar ou PGBL, oferecido por banco

ou seguradora; pode deixar os recur-

sos na Forluz, que vai administrá-los

até você resgatar ou poder receber

benefício; ou manter as contribuições

que você e a Taesa faziam enquanto

era empregado (autopatrocínio). Co-

mo tenho certeza de que vai precisar

de uma boa poupança previdenciária,

espero que, se deixar a empresa, faça

uma das três últimas opções.

Cuide agora do seu futuro. O maior

fermento para uma boa aposentado-

ria são os juros acumulados ao longo

do tempo. É preciso começar a se pre-

parar o mais cedo possível. A equipe

da Forluz está a seu dispor para tirar

suas dúvidas.

2 BOLETIM DOS PARTICIPANTES DA TAESA

“É um investimento 

que tem vantagens não 

encontradas em nenhum 

outro produto do mercado 

financeiro. ” 

Cuide agora do seu futuro
Palavra do Presidente José Ribeiro Pena Neto

*José Ribeiro Pena Neto também é atual presidente da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar – Abrapp. 



O plano Taesaprev oferece quatro

perfis de investimentos: ultraconser-

vador, conservador, agressivo e mo-

derado. Os perfis dão ao participante

da Forluz a oportunidade de alocar os

recursos de acordo com sua vonta-

de, apetite ao risco e perspectivas

para o futuro. 

O plano funciona como uma poupan-

ça: quanto maior o seu percentual de

contribuição e quanto melhor o ren-

dimento, maior será o saldo final e,

portanto, o valor de seu benefício.

Ao contribuir para o plano, os valores

são integralmente aplicados no mer-

cado financeiro e de capitais.

Irrefutáveis vantagens

De acordo com o estrategista de in-

vestimentos pes-

soais da Santander

Asset Managemet,

Aquiles Mosca, o

perfil é um dos ele-

mentos por trás de uma decisão de

investimentos bem embasada. “Ele

deve ser aliado ao objetivo do inves-

timento (o que o investidor quer con-

quistar) e ao horizonte da aplicação

(quando tal objetivo deve ser alcan-

çado) para resultar na alocação de in-

vestimentos adequada. “Perfil refere-

se à tolerância ao risco particular à

cada indivíduo, ou seja, a capacidade

de aturar flutuações em seu patrimô-

nio como resultado da inclusão de

ativos de risco na carteira como for-

ma de buscar retornos maiores. Para

identificar o perfil, são desenvolvidos

questionários que ajudam a conhe-

cer as características pessoais do in-

vestidor. É esse conhecimento que

permite determinar o perfil mais

apropriado para cada um”, explica

Aquiles.

O participante Jo-

sé Aloise Ragoni

Filho vem contri-

buindo tanto para

o Plano B, quanto

para o Taesaprev, e conta como es-

colheu seus perfis de investimentos.

“Tenho dois planos, pois trabalhei na

Cemig por 34 anos e também na

Taesa. Assim, para ter um mix de

aplicações, decidi manter dois perfis

diferentes. Optei por um perfil mais

conservador no Plano B, onde tenho

uma reserva maior, e no plano Tae-

saprev fiquei com o perfil agressivo”. 

Para Ragoni, é primordial acompa-

nhar a rentabilidade dos planos.

“Acompanho mensalmente a renta-

bilidade e a qualidade da aplicação,

procuro saber como a Forluz está ge-

rindo o meu patrimônio e recomen-

do a todos que acompanhem”. 

Alertas quanto às mudanças de

perfil

Na Forluz, é possível mudar o perfil a

cada 12 meses da última alteração.

Entretanto, modificar constante-

mente o perfil ou não revisá-lo, pode

alterar significativamente o resulta-

do da poupança previdenciária.  

Existem diferentes grupos de partici-

pantes em fases distintas de contri-

buição para o Plano Taesaprev e,

portanto, com motivações e interes-

ses também diferentes no resultado

da rentabilidade de sua conta de

aposentadoria. Por exemplo, uma

pessoa em início de carreira pode es-

tar mais disposta a correr riscos em

um determinado investimento, uma

vez que, caso haja perda, ela prova-

velmente terá tempo para recuperar

o valor investido. Já uma pessoa que

está prestes a se aposentar, prova-

velmente vai optar por correr menos

riscos, por não dispor de tanto tem-

po para recuperar o valor investido. 

Aquiles Mosca explica que o investi-

dor que muda de perfil com fre-

quência e sem que tenha sofrido al-

teração relevante em seus objetivos

financeiros, via de regra, incorre em

erros grosseiros. “Nos momentos

de baixa dos mercados torna-se

avesso ao risco, sai do perfil mode-

rado ou agressivo e dirige todos os

seus recursos para aplicações con-

servadoras. Ao agir de tal forma, na-

da mais fez que vender barato os ati-

vos mais arriscados, ao invés de

comprar barato. O inverso ocorre
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“Perfil refere-se à tolerância

ao risco particular à cada 

indivíduo, ou seja, a 

capacidade de aturar 

flutuações em seu patrimônio

como resultado da inclusão 

de ativos de risco na carteira

como forma de buscar 

retornos maiores”

Sempre que necessário, revise
seu perfil de investimento



em momentos de alta, quando se

desfaz dos ativos conservadores e

volta a comprar ativos de risco mu-

dando para os perfis moderado ou

agressivo. Agindo dessa maneira,

faz as compras com os preços ele-

vados, isto é, compra caro e mais

uma vez troca o pé e prejudica o re-

torno total da carteira”.

COMO SUA ESCOLHA PODE AFETAR A RENTABILIDADE DO PLANO?

O Plano Taesaprev, iniciado em maio de 2012, alcançou em julho deste ano, um pa-

trimônio de R$ 18,7 milhões. Segundo o gerente da Gestão de Portfólio da Forluz,

Adriano Suzarte, o patrimônio de janeiro a julho deste ano, foi impactado positiva-

mente pelo bom resultado do segmento de renda variável, em que os perfis conser-

vador, moderado e agressivo possuem alocação. O perfil conservador apresentou

um retorno de 8,68%, o perfil moderado apresentou uma rentabilidade de 9,90% e o

perfil agressivo, que possui a maior alocação em renda variável do que os demais,

rentabilizou 11,92%. 
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Forluz realizou pesquisa 
com empregados que ainda 

não aderiram ao plano
Entre os meses de agosto e setembro, a Forluz reali-

zou pesquisa com os empregados Taesa que até aque-

le momento não tinham se filiado ao plano de benefí-

cios Taesaprev para conhecer o motivo da não

adesão. 

O resultado da pesquisa nos mostrou

que na maioria das vezes, o empregado

não havia feito essa escolha por falta de conhecimento

do plano ou por achar que a filiação era compulsória. 

A Forluz está de portas abertas para atender todas as

demandas de esclarecimentos sobre o plano de bene-

fícios para os empregados da Taesa. Entre em contato

conosco, tire suas dúvidas e faça hoje mesmo a sua

adesão. Quem ganha é você e a sua família.


