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Mesmo diante de um cenário marcado pe-

lo compasso de espera dos investidores

na expectativa da aprovação da Reforma

da Previdência, a Forluz tem conseguido

obter resultados positivos em seus inves-

timentos. No último mês de abril, a renta-

bilidade do Plano Taesaprev foi de 0,69%

no consolidado. O percentual representa

cerca de 130% do CDI (Certificado de De-

pósito Interbancário), principal índice de

referência do mercado financeiro. Este re-

torno é ainda melhor no acumulado do

ano, que chega a 170% do CDI. 

De acordo com o gerente de Renda Variá-

vel e Macroalocação da Entidade, André

Buscácio de Sousa, 2019 começou com

reação extremamente positiva do merca-

do em janeiro. Depois, a euforia deu lugar

a certa desconfiança, gerada pelos ruídos

no cenário político interno, e a expectativa

é de que o ritmo seja retomado somente

no início do segundo semestre. “A previ-

são é que viveremos momentos de oscila-

ções, até junho ou julho. No entanto, a ex-

pectativa é que a situação melhore no se-

gundo semestre. Tudo vai depender dos

rumos do País e da consolidação da Refor-

ma”, explica.   

Com isso, o segmento de Renda Variável

continua como principal aposta. André

ressalta, no entanto, que a equipe de in-

vestimentos está empenhada em buscar

alternativas de proteção da carteira, caso

ocorra uma mudança desfavorável no ho-

rizonte. “O que temos feito é melhorar a

qualidade da Renda Fixa, sem absorver ris-

co em demasia e diversificar os recursos

em outras alocações, como é o caso dos

investimentos no exterior e fundos multi-

mercado. Assim, conseguimos diminuir o

impacto da performance da Renda Variá-

vel nos resultados”. 

Histórico favorável 

André lembra ainda que o plano fechou

2018 com números expressivos, alcançan-

do 140% de CDI, acima da média de ou-

tros produtos financeiros semelhantes

disponíveis no mercado. “Quando analisa-

mos o consolidado, chegamos a 100% ou

110% de CDI dentro de um contexto difí-

cil. Já em boas condições, conse-

guimos superar 130% ou

140%.  Estamos indo bem

dentro do esperado para este ano,

o que nos dá a segurança neces-

sária para seguir trabalhando a fim

de maximizar os recursos

investidos pe-

los nossos

part ic ipan-

tes”.  

Forluz mantém resultados 
positivos mesmo com mercado

em “marcha Lenta”



2 BOLETIM DOS PARTICIPANTES DA TAESA

Planejamento tributário para ter 
benefícios no presente

Novos projetos, metas e objetivos pessoais são definidos

anualmente, mas nem sempre o orçamento financeiro é

incluído neste planejamento. Além de ter controle sobre

as receitas e despesas, esta organização permite identifi-

car quanto é possível aumentar nos investimentos, como

é o caso da previdência complementar.

Investir no Taesaprev, além de proporcionar segurança

para a aposentadoria no futuro, resulta em benefício fiscal

ao declarar o Imposto de Renda. Isto porque, o Governo

Federal permite que as contribuições feitas pelo partici-

pante ao plano sejam deduzidas na base de cálculo. Vale

lembrar que este abatimento é limitado a 12% da renda

bruta anual e é necessário utilizar o modelo completo da

declaração.

O que isto significa?

Para saber o valor que deve

ser investido no plano para

aumentar o benefício fiscal,

basta calcular quanto é 12%

do rendimento anual. Por

exemplo: no caso de um

contribuinte com renda bru-

ta anual de R$ 79.980, a de-

dução máxima é de 12% des-

te valor, ou seja, aproximada-

mente R$ 9.600. Com isso,

ele consegue que sua base

de cálculo reduza para R$

70.380, fazendo com que o

valor pago em IR no presente

seja menor, além de aumen-

tar o saldo de contas e, con-

sequentemente, gerar maior

rentabilidade e benefício no

futuro.

Para conseguir aproveitar ao

máximo o abatimento fiscal,

sem precisar realizar um grande aporte no final do ano,

Luiz Gustavo Conrado, da gerência de Atuária e Segurida-

de da Forluz, aconselha a fazer as contas e traçar um pla-

nejamento. "O ideal é diluir o valor necessário durante o

ano, nas contribuições mensais. Caso você identifique

que aplica uma quantia inferior à necessária, basta alterar

o percentual de contribuição e, assim, alcançá-la", diz. Se,

mesmo com a mudança do percentual de 100% para

150%, por exemplo, você ainda não conseguir atingir o

valor ideal para a dedução dos 12%, outra opção é realizar

pequenos aportes mensais. O aporte mínimo na Funda-

ção é de R$ 200, exceto para os participantes cuja contri-

buição mensal está abaixo disso. Nestes casos, a quantia

deverá ser, no mínimo, igual à parcela da contribuição. No

exemplo abaixo, demonstramos que uma pessoa que re-

cebe R$ 6.665 de salário – sem considerar férias e outros

benefícios – pode alterar seu percentual de contribuição

para 150% e, assim, atingir o valor ideal para reduzir a ba-

se de cálculo.

Vale destacar que a alteração

do percentual de contribui-

ção pode ser feita nos meses

de fevereiro, maio, agosto e

novembro, pela área logada

do Portal Forluz.

Clique aqui e acesse o simu-

lador de benefício fiscal que

a Fundação preparou para

você. Ele indica os valores

ideais de contribuição ou

aportes para que você usu-

frua ao máximo deste bene-

fício.

Para assistir ao tutorial de

preenchimento do simula-

dor acesse aqui. 

R$ 79.980,00
Base de cálculo (Rendimento bruto anual)

12% = aprox. R$ 9.600,00
(Dedução máxima)

100%= 
R$ 533,34

125% = 
R$ 666,68

150% = 
R$ 800,02

PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO

R$ 9.600,00 : 12 (meses)
= R$ 800,00

*Para fins didáticos, o 
cálculo não considerou 
o salário de férias e 13º.

http://netforluz/PublicacoesForluz/Simulador de contribui%C3%A7%C3%A3o ideal.xlsm
https://www.youtube.com/watch?v=vAqAUpZEC6U
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O evento anual de prestação de con-

tas da Forluz, referente ao ano de

2018, foi realizado no dia 16 de maio,

no auditório da patrocinadora Cemig.

Cerca de 100 participantes marcaram

presença.

O presidente do Conselho Deliberati-

vo, Nelson Benício, abriu o evento e

falou sobre a importância da marca

Forluz, principalmente, em relação

aos pilares da Governança e da Ética

e sobre os desafios dos Conselhos

diante das mudanças enfrentadas

pelos fundos de pensão, em especial

no cenário mineiro. "No Conselho,

enxergamos que temos muitos de-

safios para este ano e para o futuro.

Tudo está mudando e, por isso, pre-

cisamos nos adaptar, liderar e ser-

mos proativos e provedores das so-

luções que o cenário nos impõe. Es-

tamos trabalhando muito para cons-

truir um Conselho cada dia mais coe-

so e unido, com as melhores práticas

de Governança que existem", afirma.

O presidente Gilberto Gomes Lacer-

da apresentou um panorama da si-

tuação atuarial dos planos e encer-

rou sua fala pontuando os desafios

de 2019, como a busca por uma solu-

ção definitiva para enfrentar o déficit

remanescente do Plano A, o início

das operações do ForluzPrev, a ava-

liação do posicionamento da Funda-

ção no segmento previdenciário, o

edifício Aureliano Chaves, a implan-

tação de um novo sistema – ERP,

além da continuidade dos projetos

definidos no  Planejamento Estraté-

gico. “A Fundação tem um bom Pla-

nejamento Estratégico, com cenários

bem testados. Agora vamos levar ao

Conselho uma proposta de releitura

do projetos e verificar a necessidade

de algum ajuste, uma vez que é ele

que norteia os caminhos da Funda-

ção”, conclui.

O diretor de Relações com Partici-

pantes, Vanderlei Toledo, falou sobre

a importância do evento de presta-

ção para que os  participantes conhe-

çam como estão sendo geridos seus

recursos. Ele também mostrou os

números dos atendimentos e pales-

tras realizadas pela DRP Itinerante

em 2018.  

O diretor de Seguridade e Gestão,

Thiago Gonçalves, falou sobre o

Atendimento, o RH e a TI na parte de

Gestão e sobre os aspectos atuariais

e econômicos na parte de Segurida-

de. Sobre a primarização do Call Cen-

ter, Thiago afirma ter sido uma deci-

são acertada: “tivemos um nível de

satisfação com o atendimento acima

do que vinhamos entregando nos úl-

timos anos, quando a atividade era

terceirizada. Por estarem mais próxi-

mos da equipe técnica da Fundação,

facilitando o acesso às informações,

a maioria das demandas são resolvi-

das no primeiro contato, melhorando

a eficiência no atendimento." Ao

apresentar os números da Folha de

Benefícios, Thiago comparou o valor

arrecadado com o valor pago de be-

nefícios e destacou que a Forluz al-

cançou o pico de crescimento em

termos de patrimônio e que, por isto,

o ForluzPrev é tão importante para a

Fundação e seus participantes.

O diretor de Investimentos e Contro-

le, Emílio Cáfaro, encerrrou as apre-

sentações destacando a volatilidade

dos investimentos em Renda Variável

em 2018, e mostrou que a equipe de

invetimentos da Forluz aproveitou o

cenário de forma positiva, reverten-

do as oscilações em uma rentabilida-

de acima da RMA - Rentabilidade Mí-

nima Atuarial. Sobre o edifício Aure-

liano Chaves, Emílio informou que a

patrocinadora Cemig possui contrato

firmado até outubro de 2020, e vem

pagando em dia o aluguel. “Em caso

de desocupação antecipada o con-

trato prevê multa correspondente ao

valor mensal do aluguel devido”. Ele

informou também que, apesar de

ainda não ter recebido nenhuma pro-

posta formal, o edifício já possui em-

presas interessadas. Por fim, o dire-

tor falou sobre as perspectivas para

este ano, tanto em um cenário exter-

no, com a guerra comercial entre

EUA e China, quanto no cenário in-

terno, com a reforma da previdência.

Após as apresentações, a Diretoria

Executiva participou de um painel de

perguntas e respostas, a fim de es-

clarecer as dúvidas dos participantes.

Para assistir a gravação do evento,

clique aqui. 

Para acessar a apresentação utilizada

pelos diretores, clique aqui.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR6PWf9yTwZnx1JgwkRKC-8xjfbCOn-f8
https://www.forluz.org.br/Acontece/ApresentacoesEspeciais/Apresenta%C3%A7%C3%A3o Presta Contas 2019.pdf#zoom=100


Revista Lume traz entrevistas com
novos presidentes dos conselhos

ForluzPrev 
a caminho

A edição de abril da Revista Lume destaca a entrevista especial com os

novos presidentes dos conselhos da Fundação. Nelson Benício de Araú-

jo, à frente do Deliberativo, e Luiz Carlos Sperandio, no Fiscal, comen-

tam as expectativas diante dos novos cargos.

Na editoria Previdência em Foco, a supervisora de Previdência da Enti-

dade, Glaucia Amorim, lista algumas atitudes que os participantes po-

dem ter para guardar mais recursos para o futuro. Já em Finanças em

Dia, o tema é perfil de investimentos: você sabe como definir o seu?

Confira as dicas de um especialista

para tomar a sua decisão.

Clique aqui para ler a revista na ín-

tegra e fique por dentro das novida-

des. Caso tenha uma sugestão de

pauta para as próximas edições, en-

vie para comunica@forluz.org.br. 

O plano instituído da Forluz, destinado

aos atuais participantes e seus familiares

de até terceiro grau, já tem nome. Ele foi

batizado de ForluzPrev, após votação rea-

lizada entre ativos e assistidos da Funda-

ção. Aprovado no dia 14 de dezembro de

2018 pelo Conselho Deliberativo, o novo

produto da Entidade será estruturado na

modalidade Contribuição Definida. Agora,

a documentação referente ao plano será

encaminhada para análise da Previc – Su-

perintendência Nacional de Previdência

Complementar. O órgão supervisor tem

até três meses para dar um retorno. Após

parecer positivo, a Forluz estima um prazo

de até 180 dias para iniciar a operação do

plano. Acompanhe os veículos de comu-

nicação oficiais da Entidade e fique por

dentro das novidades.
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Relatório Anual de Atividades 
reúne destaques de 2018

O Relatório Anual de Atividades

2018 está disponível. O documen-

to apresenta detalhes das realiza-

ções do último ano na Fundação e

tem como objetivo informar os

participantes sobre o trabalho de-

sempenhado pela Entidade.

Nele, estão presentes dados co-

mo rentabilidades, demonstrativo

dos investimentos, demonstra-

ções financeiras, atividades reali-

zadas pelos órgãos estatutários,

entre outros. Além disso, o texto

aborda os destaques de 2018, co-

mo a aprovação do ForluzPrev, a

primarização da Central de Atendi-

mento e a automatização dos bo-

letos de aporte e autopatrocínio.

Nesta edição, o Relatório tem co-

mo tema a família, foco principal

do plano instituído.

Além da versão completa, está

disponibilizado também o resumo

do Relatório de Atividades, que lis-

ta os principais tópicos referentes

à situação dos planos de benefí-

cios administrados pela Forluz.

Para acessar o Relatório de Ativi-

dades 2018, clique aqui. 

Para acessar o resumo do Relató-

rio, clique aqui.

https://www.forluz.org.br/AForluz/RelatorioAnualDeAtividades/Relat%C3%B3rios 2018/Relat%C3%B3rio de Atividades Versao Final 2904.pdf
https://www.forluz.org.br/AForluz/RelatorioAnualDeAtividades/Relat%C3%B3rios 2018/Resumo do Relat%C3%B3rio de Atividades 2018.pdf
https://www.forluz.org.br/PublicacoesForluz/Revista%20Lume/Revista%20Lume%20Abril%202019.pdf

