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Longevidade em ritmo
acelerado 

Estudo do IBGE estima País com mais idosos do que crianças já em 2039

As últimas estatísticas divulgadas pelo IB-

GE (Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-

tística) comprovam: o Brasil está envelhe-

cendo em uma velocidade cada vez maior.

Segundo o estudo “Projeção de Popula-

ção”, a partir de 2039, o País terá mais pes-

soas idosas, ou seja, com mais de 65 anos,

do que crianças até 14 anos. 

O levantamento foi realizado com base no

índice de envelhecimento dos habitantes,

que é a relação entre estes dois grupos

etários. A expectativa de vida, que atual-

mente já é de 76,2 anos, passará a 81

anos até 2060. Um cenário cada vez mais

atual e que, na avaliação do especialista

em Economia da Longevidade, Jorge Fé-

lix, para o qual ainda não estamos prepa-

rados. “O primeiro desafio que temos é a

conscientização de que, em pouco tem-

po, teremos uma sociedade totalmente

diferente do ponto de vista econômico e

social. A transição demográfica é um fe-

nômeno coletivo e não existem soluções

individuais para desafios sociais. Mas é

claro que o indivíduo pode, na medida do

possível, adotar um outro estilo de vida.

Mas nem todos têm possibilidade de es-

colhas”, afirma. 

Daqui a 42 anos, um quarto dos brasileiros

terá mais de 65 anos – atualmente, os ido-

sos representam cerca de 9% da popula-

ção. Em 2060, o País terá 67,2% de cida-

dãos considerados dependentes para cada

100 pessoas em idade de trabalhar. 

Uma mudança profunda e acelerada que

exige investimentos do Governo em me-

lhorias no segmento de educação, saúde e

bem-estar, na opinião de Félix.  “É bom que

se lembre que, só para falar em termos de

renda, 73% dos brasileiros não têm capaci-

dade de poupança hoje. Mais de 70% só

têm o SUS – Serviço Único de Saúde, como

possibilidade de cobertura médica”. 

Jorge ressalta que ainda que uma minoria

da população conta com “o luxo” de ter

acesso à previdência privada ou fundo de

pensão. “Ao contrário do que se pensa, o

brasileiro tem, sim, preocupação com a ve-

lhice. A população já percebeu que está

em um risco cada vez maior diante da si-

tuação atual do País. A previdência com-

plementar é positiva neste sentido e temos

que ter a consciência de que ainda se trata

de um grupo seleto que pode contar com

este apoio para o próprio envelhecimento”,

reflete o especialista. 

A "Projeção de População" calculou que o

Brasil tem 208.494.900 milhões de habi-

tantes. Os pesquisadores estimam que o

contingente continuará a crescer até

2047, quando deverá chegar a 233,2 mi-

lhões de pessoas. Nos anos seguintes,

porém, a população começará a cair de

forma gradual, até chegar aos 228,3 mi-

lhões em 2060.
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“No momento em que deixo a pre-

sidência da Forluz, gostaria de en-

viar uma mensagem de agradeci-

mento, confiança e atenção aos

participantes da Fundação.

Foram 22 anos de convívio muito

importantes para minha experiên-

cia profissional e, mais que isso,

para meu aprendizado de vida.

Muito obrigado a cada um de vo-

cês pela oportunidade que me de-

ram de conhecer esse tão neces-

sário – e, às vezes, incompreendi-

do – sistema de previdência com-

plementar fechada. Muito obriga-

do por me fazerem entender o

quanto é importante a previdência

complementar na nossa vida e de

nossas famílias.

Agradeço também aos conselhei-

ros e diretores da Forluz com

quem convivi ao longo desse tem-

po. Sua seriedade e dedicação são

fundamentais para a perenidade

da Fundação. Permito-me citar

aqui os nomes de Affonso Vianna

e Fernando Pimenta, dois ex-presi-

dentes com quem tive a honra de

trabalhar, com quem muito apren-

di e que muito fizeram por nossa

entidade. Registro um especial

agradecimento aos vários profis-

sionais que passaram pela Forluz

e aos que permanecem. Eles são a

grande razão de ser dos bons re-

sultados que temos alcançado.

Disse muitas vezes em eventos

públicos que o principal fiscal da

Forluz é você, participante. Repito

agora e peço que esteja sempre

atento ao que acontece na gestão

de seus recursos e benefícios. Es-

tar atento não significa deixar de

confiar, mas contribuir para que

essa confiança seja merecida e

continue crescendo. 

Tão importante quanto os recur-

sos que cada um de nós conse-

guiu poupar para o futuro é a

competência e seriedade de quem

os administra. Nossa equipe téc-

nica tem esses atributos e precisa

ser valorizada pelos participantes

da mesma forma como o saldo da

conta de aposentadoria ou o be-

nefício recebido no fim do mês.

Vamos preservar esse time forma-

do ao longo dos anos. Não vamos

permitir que seja injustamente

atacado nem vamos correr o risco

de que seja desmontado.

Quero deixar uma palavra de estí-

mulo e confiança no novo presi-

dente, Gilberto Lacerda, profissio-

nal experiente, competente e ta-

lhado para a missão de conduzir

os destinos da Forluz nos próxi-

mos anos.

Cordial abraço a todos.

José Ribeiro”

Carta de despedida do presidente da Forluz
A Diretoria Executiva da Forluz passa por mudanças. Após

22 anos na Fundação, sendo os últimos três como presi-

dente, José Ribeiro Pena Neto deixa o cargo. Em sua car-

ta de despedida, ele agradece aos participantes pela con-

fiança ao longo de sua trajetória e destaca a seriedade,

dedicação e competência de conselheiros, diretores e

profissionais com os quais conviveu. Confira a mensagem

completa: 

Com a saída de José Ribeiro, Gilberto Gomes Lacerda assumirá a função. Formado em Engenharia Elétrica pela PUC Mi-

nas (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Lacerda estava na Cemig Saúde desde 2013, como diretor presi-

dente. Antes disso, ele atuou por 12 anos na Superintendência de Relações Institucionais e Assuntos Regulatórios da

Cemig. Sua indicação foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da Forluz em reunião realizada na última quarta-feira

(29/08). E na sexta-feira, 31 de agosto, a Previc o habilitou para dar continuidade ao mandato de presidente, até 30 de

junho de 2021.



O processo eleitoral para escolha de

representantes dos conselhos Deli-

berativo e Fiscal e para Diretoria de

Relações com Participantes da For-

luz ocorreu entre fevereiro e junho

deste ano. Como resultado dos vo-

tos, Vanderlei Toledo (titular) e En-

derson Couto Miranda (suplente)

foram escolhidos pelos participan-

tes como seus representantes, indi-

cação que foi ratificada pelo Conse-

lho Deliberativo. O mandato corres-

ponde a quatro anos, a ser finaliza-

do em 30 de junho de 2022.

Em solenidade realizada na quarta-

feira, 1º de agosto, o presidente do

Conselho Deliberativo, Leonardo

George de Magalhães, deu posse

aos eleitos.

Diretor de Relações com Participantes toma posse

Os boletos de autopatrocínio dos participantes do Plano B e Taesaprev estão

disponíveis na área logada do Portal Forluz. A automatização dos boletos é

parte do processo de modernização dos serviços prestados pela Fundação e

tem o intuito de oferecer praticidade e agilidade no atendimento das deman-

das.

Cabe destacar que os documentos continuarão a ser enviados por e-mail. Po-

rém, ele também ficará disponível na área logada a partir da data de emissão

até o final do mês referente ao pagamento.

Para acessar, o caminho é simples. O usuário deverá selecionar o primeiro item

do menu principal, que corresponde ao nome do plano ao qual ele é filiado. Em

seguida, é só clicar no item Opções e, por fim, 2ª via de boleto.

Boletos de autopatrocínio e aporte podem
ser acessados na área logada  do Portal Forluz 

APORTE

O mesmo procedimento po-

derá ser feito para os boletos

de aporte. Caso você tenha

informado a Fundação sobre

seu interesse em realizar

uma contribuição eventual, o

documento será gerado para

pagamento e, além de enca-

minhado por e-mail, ficará

disponível em sua área loga-

da do Portal.

Desta forma, os participantes

têm acesso aos documentos

de forma simples e segura,

de onde estiverem.    
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O primeiro semestre de 2018

chegou ao fim com números ex-

pressivos do Programa de Edu-

cação Continuada da Forluz – Pa-

ra Viver Melhor. Entre os meses

de janeiro e julho, a Fundação or-

ganizou 17 apresentações e pas-

sou pelas cidades de Belo Hori-

zonte, Igarapé, Sete Lagoas, Rio

de Janeiro, Lavras e Uberlândia.

Ao todo, mais de 1.000 partici-

pantes estiveram presentes nos

encontros. 

No último dia 9 de julho, foi realiza-

do em Uberlândia, o Encontro de

Assistidos da Fundação. Cerca de

50 pessoas estiveram presentes.

Na parte da tarde, foi a vez de os

participantes ativos receberem a

apresentação da equipe da Enti-

dade, desta vez, durante a XII Si-

pat Integrada 2018. 

Agenda

A programação dos eventos con-

tinua no segundo semestre e a

equipe da Fundação já tem visita

marcada às cidades de Pouso

Alegre, Varginha e Ipatinga. Um

novo encontro para os assistidos

também está previsto para no-

vembro.

Para acompanhar o calendário

completo, clique aqui e acesse o

site do programa Para Viver Me-

lhor. Além de ficar por dentro das

apresentações agendadas, você

confere notícias sobre finanças e

bem-estar, simuladores, vídeos e

outros registros.

Eventos Para Viver Melhor 
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Central de Atendimento: 0800 090 9090 ou (31) 3214-6600 (para ligações feitas pelo celular). 

Horário: de 8h30 às 17h30.

Atendimento Presencial, em Belo Horizonte: Avenida do Contorno, 6.500, 3º andar, bairro Loudes,

Belo Horizonte,  Minas Gerais. De 8h às 17h. 

E-mail: atendimento@forluz.org.br 

Fale Conosco: Portal Forluz. Clique aqui para acessar

Fale com a Diretoria: Portal Forluz. Acesse o Fale Conosco, selecione a Diretoria do seu interesse e envie 

sua mensagem. 

Orientação Previdenciária: feita mediante agendamento. O horário deve ser marcado pela Central de 

Atendimento Telefônico).  

Diálogo aberto: conheça os canais 
de atendimento da Forluz

Mais de 18 mil chamadas atendidas,

2.000 pessoas recebidas na sede da

Fundação e aproximadamente 5.200 e-

mails respondidos: estes são os núme-

ros contabilizados pela equipe de aten-

dimento da Fundação entre os meses

de janeiro e junho de 2018. Dados que

comprovam o esforço diário em aten-

der com agilidade e eficiência os parti-

cipantes.

Atualmente, sete atendentes são res-

ponsáveis por responderem aos ques-

tionamentos recebidos por meio da

central de atendimento telefônico.

Qualquer demanda recebida pela For-

luz tem um prazo de três dias úteis pa-

ra ser respondida. Os casos que de-

mandam uma análise aprofundada são

encaminhados para a equipe do cha-

mado Back Office, que busca respos-

tas junto às áreas técnicas até a finaliza-

ção do chamado. 

Existe ainda a Orientação Previdenciá-

ria, realizada em horário marcado. O

atendimento é indicado para aqueles

participantes que estão próximos de

requerer o benefício e precisam de

mais tempo para simulações e avalia-

ções sobre as opções que possuem. 

CONHEÇA OS CANAIS DE

ATENDIMENTO DA FORLUZ 

https://www.forluz.org.br/Contato/FaleConosco.aspx
https://www.forluz.org.br/Contato/FaleConosco.aspx
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Na Forluz, o participante do Plano

Taesaprev possui quatro opções de

perfis de investimentos: Ultracon-

servador, Conservador, Moderado e

Agressivo. Assim, ele tem a liberda-

de de escolher como prefere que

seus recursos sejam aplicados. 

Esta opção pode ser revista nos me-

ses de fevereiro, maio, agosto e no-

vembro. Mas, saber a hora certa de

fazer ou não a mudança, envolve a

análise de alguns critérios. Veja os

principais fatores que devem ser ava-

liados antes de tomar a decisão: 

Tempo: quem está iniciando a reser-

va, ainda tem um prazo mais longo

para que o recurso se transforme em

benefício. Sendo assim, em tese, es-

te investidor pode optar por perfis

mais arrojados, já que terá tempo pa-

ra se recuperar de eventuais oscila-

ções em sua conta. Por outro lado,

para o participante que está mais

próximo de se aposentar, o recomen-

dável são aplicações de risco mais

baixo, ou seja, mais conservadoras.  

Aceitação ao risco: o grau de tole-

rância ao risco também interfere di-

retamente nesta decisão. Isto por-

que o participante pode não se sen-

tir confortável em visualizar oscila-

ções em sua poupança previdenciá-

ria na expectativa de obter retornos

melhores no futuro. 

Cenário: o cenário econômico tam-

bém deve ser analisado. Em mo-

mentos de alta volatilidade no mer-

cado, uma postura mais conserva-

dora, por exemplo, é mais interes-

sante. Cabe destacar ainda que é

fundamental olhar para trás e avaliar

os números em um prazo mais lon-

go para que se possa fazer uma pro-

jeção dos próximos meses.  

Resultados

Mensalmente, a Fundação divulga a

rentabilidade obtidas pelos investi-

mentos. Para acompanhar os rendi-

mentos do Taesaprev, clique aqui. 

Confira abaixo os resultados do pla-

no por perfil de investimentos no úl-

timo mês de julho. 

Autonomia para cuidar do seu futuro 

Ultraconservador

Nele, a carteira de investimentos

é composta por títulos de renda

fixa públicos e privados, imóveis

e empréstimos. Atende a quem

não deseja que sua conta de apo-

sentadoria tenha qualquer parce-

la aplicada em renda variável. 

Conservador

Neste perfil, a carteira de investi-

mentos é composta por títulos de

renda fixa públicos e privados,

imóveis e empréstimo e até 10%

em renda variável.

Moderado

É indicado para quem prefere cor-

rer um pouco mais de risco na ex-

pectativa de melhor retorno, mas

está sujeito a maiores oscilações.

A carteira é composta por títulos

de renda fixa públicos e privados,

imóveis e empréstimos e até 25%

em renda variável. 

Agressivo

É o tipo de investimento para

quem não se importa em correr

muito risco na tentativa de obter

alta rentabilidade. A carteira é

composta por títulos de renda fi-

xa públicos e privados, imóveis e

empréstimos e até 50% em ren-

da variável. 

Entenda os perfis de investimentos oferecidos pela Forluz 

https://www.forluz.org.br/Planos/RentabilidadeTaesa.aspx

