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Você sabia que, além da contribuição

mensal que você faz para o plano Taesa-

Prev, é possível realizar contribuição even-

tual? Ela é chamada de aporte. 

Fazer um aporte significa investir mais em

sua conta de aposentadoria, no seu futuro

e de seus beneficiários. De acordo com

Luiz Gustavo Conrado, da gerência de

Atuária e Seguridade, no plano TaesaPrev,

o benefício é baseado no saldo de contas.

“Significa dizer que, se eu efetuar aportes

além da minha contribuição mensal, maior

será o meu saldo de contas e, consequen-

temente, maior o benefício. Isto porque, a

rentabilidade também é calculada em cima

do valor do saldo de contas. Parece óbvio,

mas é importante ressaltar que uma mes-

ma rentabilidade, gera resultados diferen-

tes de acordo a quantia acumulada. No ca-

so dos planos administrados pela Forluz,

este resultado pode ser ainda melhor, con-

siderando o ótimo desempenho de suas

rentabilidades. Por isso, quanto maior o in-

vestimento e mais cedo ele for feito, maior

o retorno”, explica. 

Benefício Fiscal

Além da vantagem de aumen-

tar o saldo de contas, efe-

tuar aportes pode resul-

tar em benefício fiscal ao declarar o Impos-

to de Renda. Ou seja, as contribuições fei-

tas no plano ao longo do ano, podem ser

deduzidas da base de cálculo, limitadas a

12% da renda bruta anual, quando utilizado

o modelo completo da declaração. 

Para exemplificar, vamos considerar um

participante que recebe um salário de

R$ 7.000 e investe no plano com o percen-

tual de contribuição de 100%, por exem-

plo, possui como base de cálculo anual pa-

ra o IR R$ 93.310. O valor ideal de contri-

buição anual para usufruir ao máximo do

benefício fiscal, que equivale aos 12%, é

de, aproximadamente, R$ 11.197. Contu-

do, sem nenhuma contribuição adicional, a

pessoa teria contribuído com, aproximada-

mente, R$ 3.229, alcançando somente

3,46% de dedução da base de cálculo. Por

isso, é importante efetuar aportes ao lon-

go do ano ou até o último dia útil do ano

base. Neste caso, o valor necessário do

aporte para complementar as contribui-

ções mensais e alcançar os 12% seria em

torno de R$ 7.967. Alcançando este nível

anual de contribuição, o benefício fiscal pa-
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Forluz obtém certificação em gestão 
de riscos pelo terceiro ano seguido

Identificar, monitorar e mitigar

riscos inerentes às atividades da

Fundação, aprimorando proces-

sos e estabelecendo controles

eficientes. Estas são as medidas

praticadas pela Forluz com o in-

tuito de oferecer ainda mais se-

gurança e credibilidade aos seus

participantes. Um compromisso

que acaba de ser reconhecido: a

Entidade recebeu, pelo terceiro

ano consecutivo, a Certificação

ABNT NBR ISO 31000, totalmen-

te aderente à ISO 31000:2018,

norma internacional de gestão

de riscos, utilizada por mais de

60 países. 

A conquista foi resultado de audi-

toria realizada no último mês de

julho pela empresa Bureau Veri-

tas Certification. Na ocasião, fo-

ram testados processos e indica-

dores de desempenho de todas

as áreas. O auditor, Audenício Pe-

reira, entrevistou gestores e suas

equipes e, ao final, atestou a ade-

rência dos procedimentos adota-

dos pela Forluz aos requisitos e

exigências da norma. Com isso, a

Fundação permanece integrando

um seleto grupo de 15 organiza-

ções, no mundo inteiro, que pos-

suem sua gestão de riscos certifi-

cada pelo padrão ISO 31000. 

Histórico 

O caminho para a primeira certifi-

cação foi iniciado ainda em 2015

e envolveu toda a equipe. O tra-

balho resultou em uma longa re-

visão de procedimentos, elabora-

ção de novos documentos e trei-

namento de multiplicadores.

Desde então, a cultura de uma

gestão baseada em riscos se tor-

nou parte do dia a dia da Funda-

ção, prezando pela manutenção

do padrão de excelência. 

Entenda o processo de Gestão

Baseada em Riscos 

Riscos inerentes são eventos que

podem impactar a atividade da

empresa, no caso da Forluz, seus

planos de benefícios. Semestral-

mente, os gerentes da Fundação

avaliam seus processos e suas

metas, com o intuito de detectar

possíveis riscos. Para cada um

deles, são traçados controles, ou

seja, ações que podem minimizar

a ocorrência e consequências

destes eventos. 

Também a cada seis meses, os

controles são revisitados e têm a

eficácia analisada pelos gestores.

O objetivo é assegurar que a For-

luz tenha uma postura preventiva

diante de possíveis ameaças e

criar planos de ação que se façam

necessários em caso de riscos re-

siduais em patamares elevados. 

ra cálculo do imposto de renda, passa-

ria de cerca de R$ 888 para R$ 3.079.

Como posso realizar um aporte?

No plano TaesaPrev, as contribuições

eventuais podem ser feitas até quatro

vezes por ano e o valor de cada con-

tribuição deve ser, no mínimo, igual

ao da contribuição básica mensal.

Para isto, basta enviar um e-mail para

atendimento@forluz.org.br solicitan-

do o boleto para aporte. Em até dois

dias úteis ele será encaminhado para

o participante que, após efetuar o pa-

gamento, terá o valor creditado em

seu saldo de contas. 

Vale ressaltar que se a solicitação for

feita até o 15º dia útil do mês, a data

de vencimento do boleto será o últi-

mo dia útil do mesmo mês. Caso se-

ja solicitado após o 15º dia útil, o ven-

cimento passa a ser o último dia útil

do mês seguinte e a competência do

crédito no saldo de contas é de acor-

do com o dia do pagamento, inde-

pendentemente da data de venci-

mento. 
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Forluz alcança 99,25% de satisfação 
com o atendimento

O balanço do primeiro semestre de

2019 foi extremamente positivo para

a equipe de atendimento da Forluz.

A satisfação com os atendimentos

realizados pela Central de Atendi-

mento Telefônico (0800), atendi-

mento presencial e BackOffice ficou

em 99,25%. 

Um percentual que comprova a

preocupação da Entidade em aten-

der, com eficiência e proximidade, as

demandas de seus participantes. En-

tre os meses de janeiro e junho, fo-

ram recebidas 18.855 ligações e

5.232 e-mails. No total, foram reali-

zados ainda 2.273 atendimentos pre-

senciais e 525 orientações previden-

ciárias.

Mesmo com um volume tão signifi-

cativo, o intuito é que cada solicita-

ção seja tratada de forma única, co-

mo destaca a gerente de Comunica-

ção e Atendimento, Cinara Rabello.

"Temos trabalhado dia a dia para que

essa satisfação permaneça e, se

possível, que possamos atingir a

marca de 100%. Não podemos pres-

supor ou imaginar uma solução, ela

precisa ser atendida à luz do Regu-

lamento, com clareza, ética e

empatia. Esse é o atendimen-

to que o participante bus-

ca quando precisa falar

com a Forluz e é para is-

so que estamos aqui".

Reestruturação

A área passou por uma rees-

truturação iniciada em 2017,

com a junção de Atendimento e Co-

municação. Em 2018, foi concluída a

primarização do Call Center, que ho-

je opera com sete atendentes e um

supervisor. Para saber mais sobre es-

te processo, clique aqui e confira a

matéria publicada no Jornal Forluz de

abril.

A Forluz atualizou a cartilha do Plano Taesaprev, dispo-

nível no Portal. O documento traz esclarecimentos

para as principais dúvidas dos participantes, orga-

nizadas em perguntas e respostas. Com layout re-

novado, ela está mais enxuta e de leitura fácil. 

Ao final da publicação, você confere um glossário com os principais

termos utilizados pelas entidades fechadas de previdência complemen-

tar, a fim de facilitar a compreensão. 

Acesse o link e confira.

Já viu a cartilha revisada 
do Plano Taesaprev?

https://www.forluz.org.br/Planos/CartilhaParticipantePlanoTaesa.aspx
https://www.forluz.org.br/PublicacoesForluz/Jornal Forluz/Jornal Forluz N%C2%BA182 Abril 2019.pdf


A edição de setembro da Revista Lume está disponível. A

matéria de capa fala sobre a importância de

começar hoje um planejamento para o futu-

ro. O assessor de investimentos, Jonathan

Camargo, dá dicas para alcançar este objeti-

vo e ter uma aposentadoria tranquila.

Na seção Previdência em Foco, você vai co-

nhecer a equipe da gerência de Atuária e Se-

guridade da Forluz e como esse time cami-

nha junto para obter melhores resultados

para os participantes.

Na seção Institucional, confira as diferenças entre o regime

Progressivo e o regime Regressivo e reflita

qual deles é o ideal para você. 

Ainda nesta publicação, o auditor da Bureau

Veritas Certification, Audenício Caimbra, res-

ponsável por avaliar os processos seguidos

pela Fundação, compartilha as funções de

sua profissão e explica como seu papel é de-

sempenhado dentro das empresas. 

Clique aqui para acessar a revista na íntegra e

boa leitura! 
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Confira a nova edição da Revista Lume

A taxa básica de juros – Selic atingiu

uma nova mínima histórica, com sua

segunda queda seguida. A última redu-

ção foi anunciada pelo Banco Central

no dia 18 de setembro, quando o índice

saiu de 6% para 5,5%. A diminuição ra-

tifica a mudança de cenário da econo-

mia brasileira, acostumada a conviver

com juros de até 14,25% ao ano.

O gerente de Renda Fixa, Imóveis e

Empréstimos da Forluz, Tiago Martins,

explica o que a iniciativa representa. “A

taxa de juros é um instrumento de

controle da inflação, ou seja, é um me-

canismo utilizado na condução da po-

lítica monetária que tem como foco a

preservação do poder de compra da

moeda no País. A redução dos juros é

uma boa notícia porque é um momen-

to propício para os investimentos

acontecerem já que as empresas e a

maioria dos agentes do mercado acre-

ditam que este patamar irá se manter

e, com isso, têm mais coragem de in-

jetarem recursos nos negócios”.

Tiago destaca que, embora o Brasil te-

nha vivido diminuições expressivas da

Selic nos últimos anos, a queda por si

só não é suficiente para garantir a reto-

mada do crescimento. O mercado

aguarda ainda que sejam feitas mu-

danças focadas no equilíbrio das con-

tas públicas e ações de melhoria estru-

turais, na parte de concessões rodo-

viárias, ferroviárias, portuárias e sanea-

mento, por exemplo. “Sozinha, a Selic

baixa não estimula o desenvolvimen-

to. Mas este corte é um movimento

ordenado com os demais avanços que

se esperam como o encaminhamento

das reformas atualmente em discus-

são no Congresso Nacional".

Investimentos exigem adaptação

Se de um lado a taxa de juros em bai-

xa é considerada um fator positivo pa-

ra a economia, por outro também traz

desafios para rentabilizar os investi-

mentos.

Para a Forluz, se faz necessário, diante

desta nova realidade, buscar alternati-

vas para cumprir a RMA (Rentabilidade

Mínima Atuarial) dos planos. “O Brasil

mudou de fase e temos que nos adap-

tar tendo em vista que somente com

alocações de baixo risco, não conse-

guiremos pagar a conta. Entre as me-

didas que adotamos, está a diversifi-

cação dos investimentos. Isto torna o

trabalho de selecionar as aplicações

ainda mais criterioso já que devemos

ousar mais para obter melhores retor-

nos, mas assumindo riscos controla-

dos. Cabe ressaltar, nesse caso, que

as alocações ocorrem sempre em

conformidade com a Política de Inves-

timentos aprovada pelos órgãos esta-

tutários".

Corte na Selic consolida novo cenário 
para os investidores no Brasil

https://www.forluz.org.br/PublicacoesForluz/Revista Lume/Revista Lume Setembro 2019.pdf

