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Números evidenciam o sucesso da reestruturação 
do setor, após um ano da primarização da 
Central de Atendimento Telefônico (0800).
Páginas 4 e 5

 Investimento 
Entenda como usufruir do benefício
fi scal com o seu plano da Foluz.
Página 7
fi scal com o seu plano da Foluz.fi scal com o seu plano da Foluz.fi scal com o seu plano da Foluz.fi scal com o seu plano da Foluz.
Página 7Página 7
fi scal com o seu plano da Foluz.fi scal com o seu plano da Foluz.
Página 7Página 7
fi scal com o seu plano da Foluz.fi scal com o seu plano da Foluz.
Página 7Página 7

JornalJornalJornalJornal

 Para Viver Melhor 
Diretoria marca presença 
em evento da Cemig.
Página 3

JornalJornal
Efi ciência e proximidade 
sustentam atendimento 
de excelência na Forluz

Ano 37  nº182  Abril de 2019



2  Jornal Forluz   Abril de 2019 

LEGISLAÇÃO

expediente

Conselho Deliberativo: Titulares: 
Nelson Benício Marques Araújo (Presiden-
te), Danilo Gusmão Araújo, Eduardo Costa 
Vasconcelos, João Wayne Oliveira Abreu, 
Roseli Conceição Maciel, Marcos Túlio Silva. 
Suplentes: Helton Diniz Ferreira, Luiz Augusto 
Barcellos Almeida, Mauro Marinho Campos, 
Flávio Marcos Alves Juste, Magno Augus-
to Aquino, João José Magalhães Soares.  

Conselho Fiscal: Titulares: Luiz Carlos 
Sperandio Nogueira (Presidente), Carlos Re-
nato de Almeida, Andrea de Lourdes Pereira, 
Ubirajara Nery Ferreira. Suplentes: Mirian 
Paula Ferreira Rodrigues, Eduardo Henrique 
Campolina. Diretoria: Gilberto Gomes 
Lacerda (Presidente), Thiago Felipe Gonçal-
ves, Emílio Luiz Cáfaro e Vanderlei Toledo. 

Jornal Forluz: Publicação Bimes-
tral. Editado pela Assessoria de Comu-
nicação. Tiragem: 15.364. Editora 
Responsável: Cinara Rabello. Re-
dação: Cinara Rabello, Márcia Costan-
ti e Raissa Ferreira. Projeto gráfi co 
e diagramação: Oups! Comunica-
ção e Desing Tel: (31) 99967.8583. Im-
pressão: EGL Editores. Correspon-
dências: Avenida do Contorno, 6500 
- 4º andar - Fone: (31) 3215-6701 - CEP: 
30110-044 - Belo Horizonte - MG. E-mail: 
comunica@forluz.org.br. Portal Corpora-
tivo: www.forluz.org.br.

Obs: as matérias publicadas neste jornal 
são exclusivamente de caráter informati-
vo, não gerando qual quer espécie de 
direito ou obrigação por parte da Forluz.

Forluz se prepara 
para adequação 
à Lei Geral de 
Proteção de Dados

Proteger a privacidade dos cidadãos, 
evitando que as empresas utilizem 
seus dados sem autorização para fins 
diversos. Esta é a proposta da Lei nº 
13.709/18, conhecida como Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD). Assim 
como outros setores, as entidades fe-
chadas de previdência complementar 
já se movimentam para adequarem os 
processos aos novos critérios, que co-
meçam a valer em agosto de 2020. Este 
prazo, no entanto, ainda poderá ser mo-
dificado para fevereiro do mesmo ano, 
caso a Medida Provisória nº869, que 
cria uma autoridade específica para a 
fiscalização da norma, não seja aprova-
da pelo Congresso Nacional.

A Abrapp – Associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de Previdên-
cia Complementar, montou um grupo 
de trabalho multidisciplinar que vem 
se reunindo desde novembro do ano 
passado a fim de discutir os impactos 
da legislação. O gerente da Assesso-
ria de Riscos da Forluz, Antônio Carlos 
Bastos d’Almeida, integra esta equipe. 
Ele avalia que a LGPD trará “mudan-
ças significativas” no que diz respeito 
ao tratamento dos dados pessoais dos 
participantes. “Toda instituição terá 
que estabelecer e seguir protocolos ri-
gorosos de segurança para garantir que 
estas informações não sejam usadas 
para outra finalidade que não envolva 
seu negócio, sob pena de sanções pesa-
das. No nosso caso, estes dados devem 
ser destinados ao cumprimento do con-
trato previdenciário entre o participan-
te e a Entidade”. 

Com o intuito de orientar as afiliadas 
da Abrapp e dar mais agilidade a este 
processo, a equipe trabalha agora no 
levantamento dos riscos que envolvem 
o período de implantação da norma e 
sua posterior execução. Também será 

produzido um Guia de Referência de 
Melhores Práticas sobre a Lei. 

Antônio Carlos explica que, embora 
o prazo para adaptação pareça longo, 
há um grande mapeamento a ser feito. 
“Cada Entidade tem um grau de com-
plexidade diferente, mas, em geral, tere-
mos que identificar todas as operações 
possíveis em que são necessários dados 
do nosso cadastro e criar mecanismos de 
segurança para que eles permaneçam 
íntegros após a utilização. Por exemplo: 
quando há um processo eleitoral, estas 
informações são encaminhadas para 
uma empresa externa que organiza a vo-
tação. Passado o processo, será estipula-
do um padrão para o tratamento destes 
dados fora do ambiente da Fundação”. 

Comitê na Forluz
Na Forluz, preparação semelhante já 

foi iniciada. Antônio Carlos será o res-
ponsável por coordenar um comitê com 
representantes de todas as áreas impac-
tadas, que atuam com a manipulação de 
dados dos participantes, como o setor de 
Empréstimo, Cadastro, Comunicação e 
Atendimento. “Faremos um estudo dos 
nossos processos e vamos propor altera-
ções, caso oportuno. É fundamental que 
todos possuam o rigor no tratamento 
que é exigido pela Lei”, ressalta. 

A Fundação é associada 
à Abrapp - Associação 
Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previcência 
Complementar.

Sustentabilidade: desde 
2007, a Forluz é signatária dos 
Principles for Responsible In-
vestment - PRI (Princípios para 
Investimento Sustentável).



PARA VIVER MELHOR
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Saiba mais sobre os nossos planos. Preencha as lacunas abaixo, informe seus dados e envie para a Comunicação da Forluz. O participante 
ativo pode encaminhar por malote ao setor FPR/CA - 4º andar – Ed. Bontempo. Os assistidos podem enviar correspondência para av. do 
Contorno, 6500/3º andar – Lourdes, Belo Horizonte/MG - Cep: 30.110-044, aos cuidados da FPR/CA. Os jogos também podem ser digitali-
zados e enviados para comunica@forluz.org.br Os sorteios referentes ao primeiro semestre serão realizados em agosto de 2019. 

Diretoria da Forluz participa
de Sipat na Cemig

Com a proposta de instruir, informar e 
orientar seus participantes, o Para Viver 
Melhor – Programa de Educação Conti-
nuada da Forluz, busca desenvolver ações 
que atuem nestes pilares. Entre estas ati-
vidades, estão os eventos presenciais, com 
apresentações que visam abordar concei-
tos de educação financeira e previdenciá-
ria. No último dia 9 de abril, o presidente 
da Fundação, Gilberto Gomes Lacerda, e 
o diretor de Relações com Participantes, 
Vanderlei Toledo, estiveram presentes na 
SIPAT – Semana Integrada de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho. O encontro reu-
niu cerca de 150 pessoas. 

Em sua fala de abertura, Gilberto frisou 
a importância do planejamento financeiro 
para o bem-estar e salientou o papel da En-
tidade neste contexto. “As apresentações 
da Sipat abordam a saúde em diversos âm-
bitos: emocional, profissional e intelectual. 
Nós, da Forluz, representamos e falamos 
aqui sobre saúde financeira, tão relevante 
neste conjunto que forma o equilíbrio da 
vida do indivíduo. E a nossa missão é gerir, 
com eficácia, eficiência e responsabilidade, 
os recursos que os participantes investem 
durante a carreira para garantir o benefício 
na aposentadoria”. 

DRP 
Vanderlei iniciou a apresentação propon-

do uma reflexão sobre a relação que temos 

com o dinheiro ao longo das diferentes eta-
pas da vida e a necessidade de organizar 
nosso orçamento familiar para alcançar-
mos as metas que estipulamos. “Somos fei-
tos de sonhos e, para que possamos reali-
zá-los, precisamos de segurança financeira. 
Esta segurança depende de uma mudança 
de hábitos para evitarmos acidentes de 
percurso, como o endividamento. Por isso, é 
fundamental analisarmos nossas despesas 
e gastarmos os recursos com responsabili-
dade”, explicou.  

Ele repassou ainda noções de finanças 
e ensinou os participantes a estimarem os 
gastos que terão após a aposentadoria, 
especialmente com saúde. “O maior desa-
fio é manter o poder de compra. Ter este 
objetivo em mente é o segredo para um 
planejamento financeiro eficiente”. 

Durante a palestra, o diretor esclareceu 
dúvidas dos presentes acerca das mo-
dalidades de benefício oferecidas pelos 
planos previdenciários da Forluz e mos-
trou os resultados positivos dos investi-
mentos feitos pela Entidade ao longo dos 
anos. Ao finalizar, Vanderlei destacou que 
acompanhar o crescimento da poupança 
previdenciária é imprescindível para ter 
tranquilidade com relação ao futuro. “Este 
monitoramento é essencial para o sucesso 
da sua vida financeira. Lembre-se que é 
sempre possível se reorganizar para obter 
melhores resultados”. 

Reserve esta data 
O Presta Contas, evento que traz as 

informações sobre os investimentos e 
atividades realizadas pela Fundação du-
rante o ano de 2018, acontece no dia 16 
de maio, a partir de 14h, no auditório da 
Cemig, no edifício Júlio Soares (Avenida 
Barbacena, 1.200, bairro Santo Agosti-
nho. Belo Horizonte). 

1 - Nome do novo plano instituído da Forluz, que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo em dezembro do ano passado: 
__________________________. 

2 - A Central de Atendimento Telefônico da Fundação, que era operada por fornecedor externo, foi primarizada no mês de 
______________ de 2018.

3  -  Segundo mês do ano em que pode ser realizada a alteração de percentual de contribuição _____________________________. 

4 - Plano previdenciário administrado pela Fundação que se encontra, atualmente, deficitário. __________________.

Nome:______________________________________________Matrícula:______________Telefone:___________________
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No dia 2 de abril de 2018, a 
Forluz inaugurava uma nova fase 
repleta de expectativas, ao iniciar 
as operações da Central de Aten-
dimento na sede da Fundação. Até 
então, o serviço era realizado por 
fornecedor externo. A alteração de 
formato tinha como desafio não 
somente conquistar resultados 
melhores, como também remode-
lar todo o setor, envolvendo o aten-
dimento presencial e o BackOffice. 
Era o momento de avançar, com 
foco em oferecer ao participante 
uma experiência humanizada. 

Um ano depois, os números 
indicam que a Entidade está no 
caminho certo. Com equipe pró-
pria, a Forluz superou todos os 
indicadores apresentados pelo an-
tigo prestador. Atualmente, o 0800 
recebe, em média, 2.500 ligações 
por mês. Cerca de 90% destes 
chamados são solucionados ainda 
no primeiro contato, índice que era 
de 47% no último mês antes da 

primarização. O Tempo Médio de 
Atendimento passou de 6 minutos 
para 5 minutos e 30 segundos.  

“Primarizar uma Central de 
Atendimento que tinha uma 
avaliação de 96% de satisfação 
parecia ser uma atitude ousada 
demais. Mas não foi. Em 2018, os 
participantes avaliaram os serviços 
prestados com 99% de satisfação. 
O nosso tempo médio de espera 
é de 20 segundos, salvo em dias 
ou meses atípicos, como é o caso 
da campanha do Informe de Ren-
dimentos, intensificada em abril. 
Neste período, saltamos de uma 
média de 2.500 chamadas para 
mais de 7.000. Em apenas um dia, 
chegamos a receber 900 ligações. 
Isto fez com que o tempo de es-
pera fosse maior e nos desdobra-
mos para minimizar os incômodos 
gerados para os participantes”, 
explica a gerente de Comunicação 
e Atendimento, Cinara Rabello.

Todos estes dados demonstram 

a qualidade do serviço prestado 
pelos operadores, que conseguem 
responder aos questionamentos 
com agilidade e clareza. O am-
biente físico também foi modifica-
do, com reformas que integraram 
a equipe e proporcionaram mais 
conforto e privacidade para o 
público. Esforços que foram per-
cebidos pelos participantes, como 
a aposentada Lélia Maria Rodri-
gues, de 72 anos. “Vi vários be-
nefícios nesta mudança, pois fica 
evidente o cuidado da empresa 
com o tratamento que recebemos 
aqui. Eu só tenho elogios à Forluz 
e a coloco como referência na 
forma de atender, pois sinto que 
sempre serei bem acolhida”. 

Histórico
Por se tratar de um passo ex-

tremamente importante, todas 
as etapas foram conduzidas com 
cautela e sustentadas por estudos 
de viabilidade. O diretor de Seguri-

dade e Gestão, Thiago Gonçalves, 
lembra que a movimentação co-
meçou em 2017, quando o setor 
ainda era de responsabilidade da 
gerência de Atuária e Seguridade. 
“Constatamos que, com os aten-
dentes mais próximos da equipe 
técnica, eles seriam efetivamente 
treinados para responder às de-
mandas com precisão”, conta.

Assim, houve a definição de unir 
o Atendimento à Comunicação 
para dar continuidade ao projeto. 
A Entidade buscou no mercado a 
experiência de grandes fundos de 
pensão que praticavam o mesmo 
modelo, além de ouvir especialis-
tas de diversos segmentos. “Não 
foram poucas as vezes em que o 
conteúdo divulgado nos veículos 
de comunicação não estavam 
alinhados às necessidades dos 
participantes. Ao unirmos entrada 
e saída das informações, consegui-
mos diminuir este gap. Hoje, tenho 
a tranquilidade de dizer, com base 

INSTITUCIONAL

Atendimento Forluz: excelência e 
empatia, a serviço do participante

Ao comemorar um ano da primarização do 0800, Fundação alia capacitação e humanização 
para oferecer um serviço cada vez melhor 

Da esquerda para a direita: a supervisora, Fernanda Brey, os 
atendentes Victor dos Santos, Márcia Leite, Felipe Soares, Alice Xavier, 

Ana Carolina Souza, Jéssica Paiva, Priscila Gulart, e a gerente do 
setor, Cinara Rabello, na comemoração do primeiro ano da Central.
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nos resultados apurados mensal-
mente, e na Pesquisa Anual de 
Satisfação, que fizemos a escolha 
certa”, destaca Cinara. 

Melhoria contínua 
Após um processo seletivo crite-

rioso, que recebeu 539 currículos, 
foram contratados, inicialmente, 
seis atendentes, admitidos no dia 
5 de março de 2018. Hoje em dia, 
após uma revisão de estrutura, a 
Central funciona com sete pes-
soas, além da supervisora, Fernan-
da Linces Brey Gil. Com 13 anos 
de experiência na parte de gestão 
e melhoria de processos de aten-
dimento, ela é a responsável por 
monitorar o trabalho da equipe.

Fernanda atribui o excelente 
desempenho dos operadores ao 
treinamento que eles receberam 
ao entrar na Forluz e aos escla-
recimentos pontuais, realizados 
com o apoio das áreas técnicas. 
“Conseguimos identificar pontos 
de melhoria por meio do acompa-
nhamento dos indicadores e escu-
tas das ligações. Quando isto acon-
tece, temos o suporte dos demais 

setores para reciclagem, garantindo 
que estaremos com a informação 
correta e atualizada. A empresa 
toda está muito comprometida na 
missão de atender bem”. 

E para que este controle seja 
ainda mais efetivo, a Fundação 
implantou uma ferramenta cha-
mada Tableau, que reúne, com-
para, arquiva e disponibiliza, em 
gráficos, a evolução de diversos 
dados. Neste panorama, entram 
informações como o tempo de du-
ração das ligações, quantidade de 
chamadas recebidas e perdidas, 
além da performance individual 
dos operadores, entre outros. 

Fernanda acredita que todos 
estes recursos dão a tranquilidade 
para que a equipe evolua cada vez 
mais. “Trabalhamos com empatia 
porque queremos que o nosso par-
ticipante tenha a confiança de en-
trar em contato conosco. A nossa 
meta é estreitar este relacionamen-
to, para que ele se sinta em casa”. 

Como gestora do setor, Cinara 
pontua que a chegada dos atenden-
tes contribuiu para o crescimento do 
restante da equipe, que assumiu a 

responsabilidade de dar suporte aos 
novos colegas e compartilhar conhe-
cimento. Entre os seis contratados no 
ano passado, quatro permanecem 
na Fundação, sendo que um deles 
agora atua no atendimento presen-
cial, após ser aprovado em processo 
seletivo interno. “Hoje, temos uma 
dupla formada pelo Diego Jorge e 
Diego Fernandes, que é responsável 
por receber nossos participantes e 
atendê-los com prontidão em nossa 
sede. O nosso BackOffice conta com 
a expertise e comprometimento da 
Roberta Cândido e do Luiz Gusta-
vo Santos, que estão focados na 
orientação previdenciária ao nosso 
público e desenvolvimento de pro-
cessos de melhoria, pois sabem que 
as demandas que vêm da Central 
de Atendimento são infinitamente 
menores pois depois deste primeiro 
ano os atendentes têm autonomia e 
conhecimento para finalizar os cha-
mados no primeiro contato”. 

Próximos passos  
Mesmo com um cenário já tão 

positivo, os planos não param. 
Segundo Thiago, diversos avan-

ços tecnológicos estão previstos 
para 2019, como a automatiza-
ção de todo o processo de reque-
rimento de empréstimo, adesão 
digital e ajustes no aplicativo. 
Com isto, será possível treinar e 
engajar os operadores para um 
atendimento ativo. “Estas ini-
ciativas nos permitiram ter mais 
tempo para oferecer um serviço 
ainda melhor. Então, em um fu-
turo breve, teremos condições de 
entrar em contato espontanea-
mente com o participante, pro-
pondo soluções para suas princi-
pais demandas e necessidades”. 

Se depender da trajetória dos 
últimos 12 meses, a equipe está 
preparada e motivada para en-
frentar os novos desafios que vêm 
por aí, avalia Cinara. “Seguimos 
no propósito de atender com qua-
lidade e rapidez. Que possamos 
manter o foco no que é mais caro 
e importante para nós, a satisfa-
ção de nossos participantes. Só 
temos motivos para comemorar, 
o que não significa dizer que não 
temos ajustes a serem feitos, mas, 
sim, que a receita deu certo”. 

INSTITUCIONAL

Atendimento Forluz: excelência e 
empatia, a serviço do participante

Ao comemorar um ano da primarização do 0800, Fundação alia capacitação e humanização 
para oferecer um serviço cada vez melhor 

Fale Conosco 

A Central de Atendimento Telefônico opera de segunda a sexta-feira, 
de 8h30 às 17h30, por meio do 0800 090 9090 ou (31) 3214-6600 
(para ligações feitas pelo celular). 

Já o atendimento presencial, feito na sede da Entidade, funciona de 8h às 17h, 
também de segunda a sexta-feira, no Edifício Bontempo – Avenida 
do Contorno, 6.500, 3º andar, Bairro Lourdes, Belo Horizonte. 

Esperamos por você!
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PREVIDÊNCIA 

O plano instituído da 
Forluz, destinado aos atu-
ais participantes e seus 
familiares de até terceiro 
grau, já tem nome. Ele foi 
batizado de ForluzPrev, 
após votação realizada 
entre ativos e assistidos 
da Fundação. 

Aprovado no dia 14 de 
dezembro de 2018 pelo 
Conselho Deliberativo, o 
novo produto da Entidade 

será estruturado na moda-
lidade Contribuição Defini-
da. Agora, a documentação 
referente ao plano será en-
caminhada para análise da 
Previc – Superintendência 
Nacional de Previdência 
Complementar. 

O órgão supervisor tem 

até três meses para dar um 
retorno. Após parecer po-
sitivo, a Forluz estima um 
prazo de até 180 dias para 
iniciar a operação do plano. 

Acompanhe os veículos 
de comunicação oficiais 
da Entidade e fique por 
dentro das novidades. 

ForluzPrev a caminho 

A Forluz e as patrocina-
doras Cemig, Cemig-D e Ce-
mig-GT, assinaram contrato 
referente ao equacionamento 
mínimo exigido pela legisla-
ção do déficit do Plano A apu-
rado até dezembro de 2017.

O valor total do déficit acu-
mulado apurado naquele ano 
foi de R$ 908 milhões, que, 
após ajuste de precificação, 
ficou em R$ 597 milhões, 
resultando em uma parcela 
mínima a ser equacionada de 

R$ 178 milhões, com amorti-
zação em 13,9 anos e início 
do pagamento em 2019. O 
pagamento da primeira par-
cela já foi efetuado pelas pa-
trocinadoras no mês de abril.

Já em 2018, o plano en-
cerrou o ano com redução 
do déficit técnico acumu-
lado, sem a necessidade 
de contratação de novos 
planos de equacionamento 
em 2019. O valor apurado 
foi de R$ 726 milhões para 

o período e o déficit técnico 
após ajuste de precificação 
foi de R$ 390 milhões, equi-
valente a 4,93% das reser-
vas matemáticas.  Com isto, 
o valor ficou abaixo do limi-
te estipulado para imediato 
equacionamento pelo arti-
go 29 da Resolução CNPC 
nº30/18.

Este resultado se deve, 
principalmente, ao retorno 
positivo dos investimen-
tos. A Fundação encerrou 
2018 com rentabilidade de 
11,46% no Plano A, acima 
da RMA (Rentabilidade Mí-
nima Atuarial) de 9,97%. 

A Entidade destaca aos 
seus participantes que segue 
trabalhando, em conjunto 
com a Cemig, na busca por 
uma solução definitiva para 
enfrentar o déficit remanes-
cente do Plano A.

Forluz e Cemig 
celebram contrato 
de equacionamento 
do Plano A

Fundação 
defi ne taxa de 
administração 
dos planos 
para 2019

A taxa de administração dos 
planos A e B para 2019 ficou 
em 0,1756% sobre o valor das 
reservas matemáticas dos par-
ticipantes, apurado em 31 de 
dezembro de 2018. Este per-
centual, que era de 0,1670% no 
ano passado, foi reajustado com 
base no orçamento aprovado 
pelo Conselho Deliberativo da 
Fundação. No Plano Taesaprev, 
a taxa foi mantida em 1%. 

Cabe destacar que, confor-
me Consolidado Estatístico di-
vulgado trimestralmente pela 
Abrapp – Associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de Pre-
vidência Complementar, a des-
pesa administrativa da Forluz 
em relação ao seu patrimônio 
é uma das menores entre as 
instituições de mesmo porte no 
segmento.



INVESTIMENTO
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Planejamento tributário para
ter benefícios no presente

Novos projetos, metas e objeti-
vos pessoais são definidos no iní-
cio de cada ano, mas nem sempre 
o orçamento financeiro é incluído 
neste planejamento. Além de ter 
controle sobre as receitas e despe-
sas, esta organização permite iden-
tificar quanto é possível aumentar 
nos investimentos, como é o caso 
da previdência complementar. 

Investir no plano da Forluz, 
além de proporcionar segurança 
para a aposentadoria no futuro, 
resulta em benefício fiscal ao de-
clarar o Imposto de Renda. Isto 
porque, o Governo Federal per-
mite que as contribuições feitas 
pelo participante ao plano sejam 
deduzidas na base de cálculo. 
Vale lembrar que este abatimen-
to é limitado a 12% da renda bru-
ta anual e é necessário utilizar o 
modelo completo da declaração.

 
O que isto signifi ca? 

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 bruta anu-
al de R$ 79.980, a dedução máxi-
ma é de 12% deste valor, ou seja, 
aproximadamente 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 aumentar o saldo de contas e, 
consequentemente, gerar maior 
rentabilidade e benefício no futuro.

Para conseguir aproveitar ao 
máximo o abatimento fiscal, 
sem precisar realizar um gran-
de aporte no final do ano, Luiz 
Gustavo Juventino Conrado, da 
gerência de Atuária e Segurida-
de da Forluz, aconselha a fazer 
as contas desde já e traçar um 

planejamento. “O ideal é diluir 
o valor necessário durante o ano, 
nas contribuições mensais. Caso 
você identifique que aplica uma 
quantia inferior à necessária, bas-
ta alterar o percentual de contri-
buição e, assim, alcançá-la”, diz. 
Se, mesmo com a mudança do 
percentual de 100% para 150%, 
por exemplo, você ainda não con-
seguir atingir o valor ideal para a 
dedução dos 12%, outra opção é 
realizar pequenos aportes men-
sais. O aporte mínimo na Funda-
ção é de R$ 200, exceto para os 
participantes cuja contribuição 

mensal está abaixo disso. Nestes 
casos, a quantia deverá ser, no 
mínimo, igual à parcela da con-
tribuição. No exemplo abaixo, de-
monstramos que uma pessoa que 
recebe R$ 6.665 de salário – sem 
considerar férias e outros benefí-
cios – pode alterar seu percentu-
al de contribuição para 150% e, 
assim, atingir o valor ideal para 
reduzir a base de cálculo. 

Vale destacar que a alteração 
do percentual de contribuição 
pode ser feita nos meses de feve-
reiro, maio, agosto e novembro, 
pela área logada do Portal Forluz.

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

Percentual de contribuição
100% = 

R$533,34

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

R$9.600,00 ÷ 12 (meses) = R$800,00

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

125% = 
R$666,68

150% = 
R$800,02




