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INFORMAÇÃO

expediente

Conselho Deliberativo: Titulares:
Mauro Marinho Campos (Presidente), 
Helton Diniz Ferreira, João Wayne Oli-
veira Abreu, Roseli Conceição Maciel, 
Marcos Túlio Silva. Suplentes: João Luiz 
Silva Barbosa, Magno Augusto Aquino, 
Adilson Dias Mattos, Marcos Aurélio Al-
varenga Pimentel Júnior, Flávio Marcos 
Alves Juste, João José Magalhães Soares.  

Conselho Fiscal: Titulares: Luiz 
Carlos Sperandio Nogueira (Presidente), 
Carlos Renato de Almeida, Andrea de 
Lourdes Pereira, Ubirajara Nery Ferreira.
Suplentes: Mirian Paula Ferreira Rodrigues, 
Eduardo Henrique Campolina, Espedito 
Gonçalves Junior, Maria de Fátima Brackss. 
Diretoria: Gilberto Gomes Lacerda (Pre-
sidente), Nelson Benício Marques Araú-
jo, Emílio Luiz Cáfaro e Vanderlei Toledo. 

Jornal Forluz: Publicação Bimes-
tral. Editado pela Assessoria de Comu-
nicação. Tiragem: 15.173. Editora 
Responsável: Cinara Rabello. Re-
dação: Cinara Rabello, Márcia Costanti 
e Raissa Ferreira. Projeto gráfico e 
diagramação: Oups! Comunicação 
e Design Tel: (31) 99967.8583. Impres-
são: EGL Editores. Correspondên-
cias: Avenida do Contorno, 6500 - 4º 
andar - Fone: (31) 3215-6701 / 0800 090 
9090 - CEP: 30110-044 - Belo Horizon-
te - MG. E-mail: comunica@forluz.org.br. 
Portal Corporativo: 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.

Prevcast: o podcast 
da Forluz

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

Sustentabilidade: desde  2007, 
a Forluz é signatária dos Princi-
ples for Responsible Investment - 
PRI (Princípios para Investimento 
Sustentável).

Redes Sociais
Não deixe também de acompanhar a Forluz nas redes sociais. In-

formação, novidades do dia a dia e campanhas, tudo isso compar-
tilhado de acordo com o objetivo de cada uma delas. Siga, curta, 
compartilhe e, claro, fique por dentro! 

O podcast é um tipo de 
mídia de transmissão de 
informação, assim como 
a televisão, o rádio e 
o jornal. Seu consumo 
vem crescendo muito 
nos últimos anos, tan-
to no Brasil, quanto no 
mundo. E para não ficar 
para trás e acompanhar 
as novas tecnologias, a 
Fundação também ade-
riu a esta novidade. Por 
isso, chegou o Prevcast, 
o podcast da Forluz.

Os episódios serão di-
vulgados quinzenalmen-
te, através do perfil da 
Fundação na plataforma 
de áudio Soundcloud. 
O primeiro já está dis-
ponível e é sobre Perfis 
de Investimento. Para 
ouvir, acompanhar e fi-
car por dentro de tudo 
sobre a Entidade, acesse www.soundcloud.com/forluz, clique 
no ícone localizado no canto superior direito do Portal Forluz ou qr 
code. Prevcast: pílulas de previdência para você saber mais sobre 
os nossos planos!

Linkedin: www.linkedin.com/company/forluz

Facebook: www.facebook.com/forluz.org

Instagram: @forluz_oficial

Youtube: www.youtube.com/comunicacaoforluz



PARA VIVER MELHOR

Entenda a vantagem do aporte 
para garantia do Benefício Fiscal

O Benefício Fiscal consiste na redução do montante a ser pago 
ao declarar o Imposto de Renda. Isto é possível, porque o Go-
verno Federal permite que as contribuições feitas ao plano de 
previdência complementar sejam usadas para abater na base de 
cálculo do imposto devido. O limite desta dedução é de 12% 
dos rendimentos tributáveis no ano, ou seja, da renda bruta do 
contribuinte. É importante destacar que, para conseguir o abati-
mento, é necessário estar contribuindo para a Previdência Social 
e usar o modelo completo da declaração. 

Luiz Gustavo Conrado, da Gerência de Atuária e Seguridade, 
explica que a diferença de valor pago de imposto é bem sig-
nificativa se compararmos a declaração de quem contribui ou 
não para o Plano B da Forluz. “Considerando, por exemplo, que 
a renda bruta anual do participante seja de 60 mil reais, se ele 
contribuir até o limite de 12% para o plano previdenciário, con-
seguirá reduzir o valor a ser pago de imposto de renda em cerca 
de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). O mesmo não ocorre 
para quem não se filiou ao plano ou mesmo, se o valor das con-
tribuições para a previdência complementar não atingir o limite 
de 12% e o participante não faz aportes ao longo do ano. “
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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 ati-
vo 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 digitalizados e enviados 
para comunica@forluz.org.br. Os sorteios referentes ao segundo semestre de 2019 serão realizados no final de janeiro de 2020.

1 - Novo locatário do Edifício Aureliano Chaves: Banco ____________________________________________________________ . 

2 -   Principal fonte de informação da Forluz para seus participantes, segundo resultado da Pesquisa de Satisfação 2019. R: ______________.

3 - Missão atualizada da Forluz: Oferecer soluções previdenciárias, gerindo com eficácia e eficiência os recursos __________________ 
de seus participantes. 

4 - Contribuição eventual é também conhecida como: _______________________________________________________.

Nome:______________________________________________Matrícula:______________Telefone:___________________

Aporte
A contribuição eventual, também conhecida como Aporte, além de con-

tribuir com o aumento do saldo de conta, pode auxiliar o participante a 
chegar ao limite do benefício fiscal. Isto porque, chegado o final do ano, 
é possível fazer os cálculos da renda bruta anual, considerando o salário, 
o décimo terceiro, férias, participação nos resultados e demais rendas, e 
qual foi o valor vertido para o plano ao logo do ano. Se o valor apurado for 
inferior aos 12% da renda bruta, o participante poderá realizar um aporte.  

BASE DE CÁLCULO R$93.310,00

BENEFÍCIO FISCAL

Contribuições e 
Aportes no Ano

R$ 7.645,00 R$ 2.102,38

Aporte Sugerido R$ 3.552,20 R$ 976,86

Valor Ideal R$ 11.197,20 R$ 3.079,23

Aportes Sugerido R$ 3.552,20 R$ 976,86

Valor Ideal R$ 11.197,20 R$ 3.079,23

R$ 60.000,00

Contribuições
e Aportes

R$ 60.000,00

R$ 7.200,00

COM FORLUZSEM FORLUZ

R$ 60.000,00

R$ 6.057,68

R$ 7.200,00

R$ 52.800,00

R$ 4.246,49

R$ 1.821,19

Renda Bruta 
Anual

Base de Cálculo
 para IR

Limite Máximo para 
Contribuição Fiscal
(12% Renda Bruta)

Imposto Pago a 
Menos no ano

IT a pagar

No exemplo acima, com valor bruto de R$ 93.310,00 (noventa e 
três mil, trezentos e dez reais), o valor ideal de contribuição anual, que 
consiste nos 12%, é cerca de R$11.200,00. Para alcançar este valor e 
ter o máximo de benefício, o participante deve realizar um aporte de 
R$3.552,20, (três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais) comple-
mentando assim, o montando pago mensalmente ao Plano. 

Essa opção também é muito vantajosa se for planejada ao longo do 
ano e diluída em suaves prestações. Para isto, basta fazer uma projeção 
das receitas e despesas previstas para o ano e calcular da mesma forma. 
Assim, é possível ter uma ideia do valor que faltaria para completar os 
12% da renda bruta e realizar vários aportes durante o ano, para que não 
seja necessário fazer um único de maior valor no final do ano. 

Vale lembrar que, no Plano B, os participantes podem efetuar um aporte 
por mês, sendo o valor mínimo de R$ 200, exceto para aqueles com contri-
buição mensal obrigatória abaixo disso. Aproveite a chegada de 2020 para 
se planejar e garantir o benefício fiscal. Não deixe para última hora!
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A Forluz encerra o ano de 2019 com um 
resultado extremamente positivo, que refor-
ça a confiança dos participantes e o trabalho 
interno da equipe. A nota final foi de 9,2 em 
uma escala que vai de 0 a 10. Entre os 628 
entrevistados, 100% avaliou os serviços da 
Fundação como bom ou ótimo. Vale desta-
car que este é o primeiro ano, desde que a 
pesquisa é realizada, que chegamos a este 
resultado. A Pesquisa Anual de Satisfação, 
foi aplicada na segunda quinzena do mês de 
novembro, entre participantes ativos, assisti-
dos e pensionistas de Belo Horizonte, região 
metropolitana e interior de Minas Gerais.

Para o presidente da Forluz, Gilberto 
Gomes Lacerda, o resultado deste ano, 
ainda melhor que de 2018, que foi de 9,1 
demonstra a elevada percepção de qualida-
de pelos participantes. “Para nós é sempre 
um desafio manter ou superar o resultado 
anterior, tendo em vista que a Fundação já 
se posiciona em um patamar de excelência. 
Para Gilberto, o resultado pode ser avaliado 
como uma construção de longa data e re-
flete dia a dia o esforço da equipe em fazer 
melhor. “Acredito que os participantes per-
cebem isso e nos avaliam positivamente. É 
claro que ficamos felizes e motivados com 
o resultado, especialmente porque é isento, 
feito por empresa especializada, com meto-
dologia e critérios estatísticos consistentes, 
seguindo rígidos padrões técnicos”.

Ele destaca ainda que, a pesquisa permi-
te insights que vão nortear os trabalhos no 
sentido de implantar melhorias para 2020. 
“Vejo um grande desafio na comunicação 
com um público que ora se interesse por tec-
nologia e mídias sociais, ora é avesso a ela, 
como um grande tema. A comunicação rá-

pida e efetiva com estes públicos distintos é 
importante. Precisaremos de soluções ágeis 
também para o empréstimo, se possível 
com crédito em conta no mesmo dia da so-
licitação. Enfim, temos que buscar soluções 
tecnológicas sem perder a essência huma-
nizada da Forluz que nos faz ser querida e 
respeitada pelos participantes”, afirma.

A pesquisa foi conduzida pela Gestner Ges-
tão e Consultoria, com sede no Rio de Janeiro. 
Com 10 anos de história, a empresa nasceu 
no segmento de previdência complementar 
fechada e isso confere a eles grande conheci-
mento sobre o sistema. Entre seus principais 
clientes, estão cinco fundos que se classificam 

entre os dez maiores do Brasil. 
Para o diretor executivo, Maverick Mel-

lo, é possível perceber que os participantes 
avaliam a Forluz de forma muito positiva 
se comparada ao mercado de previdência. 
“Percebemos que a Fundação está em des-
taque, com elevado grau de satisfação. Além 
disso, na vertente em que se avalia a ima-
gem da marca com relação à transparência 
e confiança o resultado também é muito 
bom. O atendimento teve grau de satisfação 
de 100%, e isso é maravilhoso. São notas 
excelentes, ainda mais em um País como o 
nosso, em que o atendimento ao público é 
um serviço muito criticado pela população”.  

PESQUISAPESQUISA
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Atendimento
Todos os itens que analisam o atendimen-

to prestado pela Fundação se mantiveram 
constantes ou apresentaram melhora como é 
o caso da “rapidez ao atender as ligações” 
que subiu um ponto percentual em relação a 
2018, sendo avaliado entre bom e ótimo por 
95% dos entrevistados. 

A gerente de Comunicação e Atendimento, 
Cinara Rabello, destaca que ao longo do ano os 
atendentes foram monitorados de perto, pas-
sando por diversos treinamentos e reciclagens 
para que os participantes pudessem sentir segu-
rança ao entrarem em contato pelo (0800). “Os 
números retratam verdadeiramente o trabalho 
que vem sendo desenvolvido na Central de 
Atendimento. Depois de um ano e oito meses, a 
equipe está madura, segura e pronta para lidar 
com os desafios e as sazonalidades das deman-
das. Ter uma equipe própria, que veste a cami-
sa da Forluz nos permite prestar um serviço de 
qualidade, com rapidez, conhecimento técnico 
do negócio e cordialidade”, ressalta.

Vale destacar que até novembro deste ano, a 
Central de Atendimento da Forluz recebeu 29.447 
e conseguiu concluir o chamado dos participan-
tes, no primeiro contato, em 89% dos casos. 

Comunicação
Os veículos de comunicação da Entidade, tam-

bém foram avaliados e classificados como bons 

ou ótimos por 95% da amostra. O Jornal 
Forluz segue como a principal fonte de infor-
mação para 77% dos participantes. O e-mail 
Marketing, a Newsletter, Revista Lume, Por-
tal Forluz, Aplicativo e Redes Sociais tam-
bém foram avaliados. Entretanto, conforme 
indicado na pesquisa, as redes sociais e o 
aplicativo, apesar de bem avaliados por 
quem utiliza os serviços, ainda são pouco 
conhecidos pela maioria dos participantes. 

Para Cinara, um ponto avaliado que me-
rece destaque diz respeito à linguagem das 
informações contidas no Portal. “Traduzir os 
termos técnicos que envolvem o universo dos 
fundos de pensão não é tarefa fácil. É preci-
so cuidado para decodificar a mensagem e 
torna-la acessível aos participantes. Essa per-
gunta foi respondida por 361 participantes 
que dizem utilizar o Portal. E para 98,61% de-
les, a linguagem foi classificada como boa ou 
ótima. Um número muito positivo, mas que 
nos desafia a fazer melhor todos os dias”.  

Plano de Previdência
Uma das questões que merece atenção da 

equipe Forluz para o próximo ano diz respeito 

ao conhecimento dos participantes ativos em 
relação ao plano de previdência no qual estão 
inscritos. Dentre os 140 participantes que res-
ponderam à pergunta, 88% afirma que sabe 
em qual plano está inscrito. Porém, quando 
perguntado sobre o grau de conhecimento 
das principais características do plano, esse 
percentual caiu para 78. 

Para Rejane Couto, gerente de Previdên-
cia e Atuária a procura pelas informações 
pertinentes aos planos previdenciários, 
na maioria das vezes, só ocorre quando o 
participante está próximo de requerer seu 
benefício. “Conhecer o Plano de Previdên-
cia é fundamental para que o planejamen-
to da aposentadoria ou do desligamento 
das patrocinadoras aconteça de forma 
assertiva. Não recomendo deixar para a 
última hora ou mesmo, delegar essa res-
ponsabilidade a terceiros”, destaca. 

Sobre o acesso ao Autoatendimento 
do Portal, o percentual de participantes 
que fazem o acesso também demonstrou 
leve queda, ficando 5 pontos percentuais 
abaixo do resultado apurado em 2018. As 
opções mais acessadas são:

Gilberto Gomes Lacerda

Para saber um pouco mais sobre a Fun-
dação, leia o Jornal Forluz, a revista Lume, 
a Newsletter, acesse o Portal da Entidade 
(www.forluz.org.br) e acompanhe as nos-
sas redes sociais Instagram, Facebook, Lin-

kedin e Youtube. 
Vale ressaltar ainda que neste mês de 

dezembro, disponibilizamos no Portal For-
luz o “Prevcast”: pílulas de previdência 
para você saber mais sobre os planos. 

86,54%

Dados Pessoais 81,73%

%RESPOSTA

75,96%

61,54%

57,69%

57,69%

Emissão de Extrato de Contas

Alteração de Perfil

Simulação de Benefícios

Alteração do Percentual de Contrubuição

Alíquota de Tributação do 
Regime Regressivo

Pelo segundo ano consecutivo, os par-
ticipantes foram questionados acerca de 
quesitos como confiança, credibilidade, 
transparência e competência. Eles ava-
liaram ainda a preocupação da Entidade 
com seu público e a capacidade de gerir 
seus recursos financeiros. Em todos, o re-
sultado se manteve acima de 90% com 

pequena elevação no quesito “Empresa 
que passa credibilidade”. 

Gilberto acredita que esse é um dos 
maiores patrimônios da Fundação, seu 
nome, sua marca.  “Ela representa aqui-
lo que temos de melhor e que também é 
construído a cada dia, credibilidade, ética, 
compromisso e interesse nos participan-

tes, honestidade. Os resultados que ob-
tivemos também nesta pesquisa reforça 
nosso orgulho de fazer parte da vida de 
tantas pessoas e é claro, nossa responsa-
bilidade de agir norteados pelos valores 
da Fundação em cada um de nossos atos: 
Segurança; Inovação; Ética; Relaciona-
mento; Sustentabilidade e Resultado”.

Marca
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INSTITUCIONAL

No dia 20 de novembro, o Conselho De-
liberativo aprovou, em sua 389ª reunião, 
o novo Mapa Estratégico. Nele, constam a 
missão, visão, valores e objetivos que orien-
tam os próximos passos da Entidade.

Diretores, gerentes e conselheiros deli-
berativos se uniram para participarem de 
oficinas conduzidas pela Elo Group, com 
o objetivo de reavaliarem estas declara-
ções corporativas, que haviam sido traça-
das em 2017. O trabalho levou cerca de 
três meses. 

O presidente, Gilberto Gomes Lacerda, 
destaca que são estes princípios que de-
vem pautar as ações de toda a equipe. 
“Não são apenas palavras, precisamos 
assimilar o que o mapa traz, porque ele 
também representa o nosso comporta-
mento. É um direcionamento que tem que 
ser internalizado pelas pessoas que fazem 
o dia a dia da Fundação”.

Ainda segundo ele, ter estes conceitos 
claros e consistentes para o público inter-
no e externo ratifica o compromisso com a 
perenidade da Fundação. “Queremos uma 
Forluz cada vez mais sustentável e dura-
doura. Não estamos parados no tempo, 

pensando somente no aqui e agora e cui-
dando da rotina. Estamos navegando para 
conquistas maiores”

Ainda segundo Gilberto, os indicadores, 
que são usados para mensurar o quão 
próximo a Forluz está de atingir seus ob-

jetivos, também ficaram mais enxutos, de 
forma a otimizar o trabalho e tornar a es-
tratégia mais simples de ser compreendi-
da por todos. 

Confira abaixo como ficou o mapa estra-
tégico da Entidade. 

Conselho Deliberativo aprova 
novo mapa estratégico da Forluz 

Um novo ano se aproxima e, logo no início, já é hora 
de começar a se planejar para a declaração anual do 
Imposto de Renda, não é mesmo? Vale lembrar 
que a Forluz não envia mais o comprovan-
te de rendimentos pagos e de retenção de 
imposto de renda na fonte, também co-
nhecido como Informe de Rendimentos, 
pelos Correios. 

Desde 2019, o documento é encami-
nhado por e-mail, disponibilizado na área 
logada do Portal da Fundação e via apli-

cativo. A iniciativa tem como objetivo agilizar a entrega 
do documento, evitar extravios e ainda estar alinhada ao 

princípio de inovação, que vem sendo praticado 
pela Entidade. 

Diante disso, manter os dados cadastrais 
atualizados é cada vez mais importante. É 
possível atualizar estas informações pelo 
site ou entrando em contato com a Central 
de Atendimento Telefônico da Forluz por 
meio do 0800 090 9090 ou (31) 3214-

6600 (para ligações feitas pelo celular).

Lembrete: Informe de 
Rendimentos Forluz é digital 
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Forluz encerra 2019 com 
100% dos imóveis alugados    

Organização, iniciativa e um olhar aten-
to às oportunidades garantem à Forluz 
uma posição privilegiada com sua carteira 
de imóveis. Com a locação de 12 andares 
do Edifício Aureliano Chaves para o Ban-
co Inter, no último mês de novembro, a 
Fundação alcançou a marca de 100% dos 
imóveis alugados. Uma conquista significa-
tiva, especialmente diante de um cenário 
desafiador para o segmento, como destaca 
o gerente de Renda Fixa, Imóveis e Emprés-
timos, Tiago Martins. 

Atualmente, a carteira contempla os se-
guintes empreendimentos: o Hospital Life-
center e duas lojas do complexo, o Edifício 
Júlio Soares, quatro andares e meio do Edi-
fício Amadeus, além do Edifício Aureliano 
Chaves e dois pavimentos do Edifício Bon-
tempo, onde funciona a sede da Fundação. 
No total, 11% dos recursos do Plano A es-
tão aplicados neste segmento; no Plano B, 
o percentual é de pouco mais de 2%. “Nos-
sos alugueis rendem hoje, aproximadamen-
te, 0,5%. Pode parecer pouco, mas no ce-
nário em que vivemos é uma rentabilidade 
importante. Temos conseguido manter os 
aluguéis bem avaliados e sem inadimplên-
cia”, salienta Tiago. 

Iniciativas em 2019 
O analista do setor responsável pela gestão 

da carteira imobiliária, Tiago Quelotti, explica 
que a Fundação iniciou a procura por um novo 
inquilino para o Aureliano Chaves assim que 
recebeu a primeira sinalização da Cemig sobre 
a intenção de deixar o prédio. A Patrocinadora 
permanece como locatária de outros 11 anda-
res. “Saímos na frente para evitar a vacância 
do imóvel. O resultado foi muito positivo para 
a ancoragem do prédio. Ou seja: um locatário 
como o Banco Inter, que está em franca expan-
são e é muito bem reconhecido no mercado, 
acaba atraindo outros potenciais investido-
res”. Além do imóvel alugado, a Fundação 
terceirizou parte das vagas de garagem, para 
uma rede de estacionamentos, garantindo, as-
sim, outra fonte de retorno financeiro. 

Ele lembra ainda que a Entidade renovou o 
aluguel do Júlio Soares por mais cinco anos com 
a Cemig e finalizou o processo de obtenção do 
AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) 
do local. “É um prédio de 30 anos de construção 
e, por isso, foram necessários vários ajustes para 
adequação às normas vigentes dos Bombeiros. 
Foram cerca de sete anos de intervenção, que 
envolveram, por exemplo, a renovação de todo 
o sistema elétrico. Além disso, o edíficio passou 
por um retrofit, um trabalho robusto de moder-
nização de toda a estrutura”, pontua. 

Desinvestimento 
Por outro lado, outra transação que está em 

fase de conclusão é a venda de uma loja na 
rua Rio de Janeiro, no centro de Belo Horizon-
te. A medida antecipa o trabalho de adequa-
ção às diretrizes exigidas pela Resolução CNM 
4661/2018. A norma determinou que os fundos 
de pensão possuem um prazo de 12 anos, con-
tados a partir de maio de 2018, para se desfa-
zerem de seus imóveis ou coloca-los em fundos 
imobiliários. “Novamente, buscamos estar à 
frente. Mantivemos o imóvel permanentemente 
ocupado por um locatário por 25 anos. Com a 
saída dele, aproveitamos para agilizar a venda, 
em cumprimento à legislação”, afirma Quelotti. 

Cenário otimista 
Martins acredita que existe uma perspectiva 

positiva para o setor que começa a se recuperar 

depois da queda sofrida com a crise na economia 
brasileira nos últimos anos. Eventuais melhorias 
no cenário, consequentemente, podem trazer re-
tornos ainda melhores. “O mercado sofreu muito 
com a crise na economia e ainda aguarda a recu-
peração, de forma geral, existe uma capacidade 
ociosa. Esta realidade só reforça que fizemos o 
dever de casa, possibilitando uma posição privi-
legiada com espaço para crescer”.
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