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Gestão de Riscos  
experiente e  
certificada no  
enfrentamento à crise 

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).

Ao longo de seus 48 anos de história, 
a Forluz tem procurado valorizar e apri-
morar a forma como atua perante os 
riscos, que são inerentes à atividade de 
gestão de planos de previdência comple-
mentar. Esta postura preventiva, pautada 
na prudência, transparência e conheci-
mento de seu negócio, levou a Funda-
ção a ser reconhecida pelas práticas que 
adota. A Entidade possui a certificação 
IS0 31000:2018, norma internacional de 
gestão de riscos, utilizada por mais de 60 
países.  São estas diretrizes que norteiam 
o enfrentamento de crise, como o atual, 
perante a Pandemia de Coronavírus. 

O gerente da Assessoria de Riscos da 
Forluz, Antônio Carlos Bastos D’Almei-
da, explica que a Entidade possui um 
Comitê de Continuidade de Negócios 
em caráter permanente. O grupo, forma-
do por profissionais de diversas áreas, 
foi criado em 2014 e tem como objetivo 
definir ações e avaliar os eventos refe-
rentes às crises. Sendo assim, após in-
tenso debate, o Comitê indicou à admi-
nistração, no dia 19 de março de 2020, 
a entrada em regime de contingência. 
Uma recomendação que atende ao pro-
tocolo estabelecido pelo PCN – Plano 
de Continuidade de Negócios. “O PCN é 
um documento aprovado pelo Conselho 
Deliberativo em 2016, que traça as me-
didas de atuação da Fundação em situa-
ções como esta. O intuito é permitir uma 
condução ordenada da continuidade das 
operações e, quando aplicável, de recu-
peração de um evento crítico”.  

No mesmo dia, foi instaurado o Comi-
tê de Execução da Crise, integrado pelos 
membros da Diretoria Executiva. As reu-
niões periódicas do grupo, que são feitas 
de forma remota, acompanham a evolu-
ção da crise e a extensão de seus 
riscos nas mais variadas 
naturezas. É este moni-
toramento constan-

te que assegura a execução de atividades 
essenciais e permite minimizar os impac-
tos da crise. “A Forluz vem realizando 
normalmente sua rotina, mitigando riscos 
operacionais. Além disso, mantém confor-
tável patamar de liquidez, necessária para 
honrar as obrigações assumidas pelos pla-
nos de benefícios. Frente à forte oscilação 
dos ativos, vem regulando seu nível de 
exposição ao risco em cada segmento, de 
acordo com o contexto. Assim, atua na re-
dução dos riscos econômicos, financeiros e 
atuariais. Cabe ressaltar também que esta-
mos cumprindo regularmente obrigações 
legais e fiscais, mitigando riscos legais. 
Por fim, observamos o comportamento do 
cenário a fim de verificar o quanto esta-
ríamos distantes de um risco de natureza 
sistêmica”, pontua Antônio Carlos. 

Ele salienta também que, além dos 
comitês citados anteriormente, a Fun-
dação tem garantido o andamento do 
trabalho dos órgãos estatutários, do 
Comitê de Investimentos e do Comitê 
Permanente do Acompanhamento do 
Passivo. Esforços que visam não preju-
dicar as operações enquanto a crise se 
sustentar. “Não podemos estimar o tér-
mino da crise, mas é certo que ela vai 
passar. Enquanto isso, seguimos traba-
lhando com foco nas melhores práticas 
de gestão, para preservar o patrimônio 
de nossos participantes e a qualidade 
dos serviços que prestamos”. 



COMUNICAÇÃO

Forluz Diálogo Aberto –  
Transparência e informação  
na crise do coronavírus 

Há pouco mais de um mês, a Forluz 
declarava situação de contingência pela 
primeira vez em sua história, em fun-
ção da Pandemia de Coronavírus. Isto 
significou esvaziar a sede e viabilizar 
a continuidade das operações, com 79 
empregados trabalhando remotamente. 
A prioridade da Fundação, desde então, 
tem sido a de manter a proximidade 
com seus mais de 22 mil participantes, 
por meio da divulgação de informações 
claras e precisas, que evitem ruídos e in-
segurança neste momento ímpar.   

Neste sentido, foi traçado um projeto 
de comunicação com identidade visual e 
tom de voz próprios, que recebeu o nome 
de “Forluz Diálogo Aberto – Transparência 
e informação na crise do coronavírus”. O 
lançamento ocorreu no dia 31 de março e 
a primeira ação foi a publicação de uma 
carta da Diretoria Executiva. 

Até o momento, várias iniciativas já fo-
ram implementadas, como a elaboração 
de vídeos, o desenvolvimento de um es-
paço destinado aos esclarecimentos de 
perguntas frequentes no Portal, a realiza-
ção de um webinar com especialistas em 
investimentos, entre outras. A gerente 
de Comunicação e Atendimento, Cinara 
Rabello, destaca que o trabalho tem sido 
intenso e visa utilizar todos os canais dis-
poníveis para alcançar o maior número 
de participantes. “Neste momento de cri-
se, os participantes querem saber como 
a Fundação está gerindo seus recursos, 
como a equipe de investimentos está 
administrando os impactos econômicos 
e o que está sendo feito para minimizar 
perdas. Além disso, é natural que as pes-
soas se preocupem com o pagamento 
dos benefícios, se o empréstimo terá as 
parcelas postergadas e se a alteração de 

perfil será antecipada. A Diretoria Execu-
tiva e o corpo gerencial têm se reunido 
periodicamente para analisar e discutir 
todos estes pontos. Mas era essencial 
transmitirmos isso aos participantes. Por 
isso, este projeto se fez tão importante”. 

Os esforços da Entidade em amenizar 
os transtornos causados ao seu público 
vêm surtindo efeitos. No dia 14 de abril, 
foi possível restabelecer o funcionamen-
to da Central de Atendimento Telefônico. 
Os atendentes permanecem acessando 
os servidores remotamente, o que tor-
na o processo um pouco mais lento do 
que o habitual. Ainda assim, retomar o 
serviço é uma conquista importante, já 
que está é uma das principais formas 
de contato do participante com a Forluz. 
“É através do atendimento que o par-
ticipante ganha voz e pauta as nossas 
ações de comunicação. Neste momento 
de grande instabilidade lá fora, poder 
responder com assertividade e eficiência 
é o nosso foco”, pontua Cinara. 

Semanalmente, são feitas reuniões de 
alinhamento para a definição de novas 
ações. Cinara explica que, a partir destas 
análises e das necessidades identificadas 
pela equipe de atendimento, são defini-
das as diretrizes e soluções mais adequa-
das a cada demanda. “Temos transmiti-
do as informações com muita verdade e 
empatia. Não é a Forluz que está atraves-
sando uma crise, mas o mundo. Não co-
nhecemos o final desta história ou o que 
ela deixará como legado, mas estamos 
buscando atuar dia a dia com o mesmo 
compromisso e seriedade. O desafio é 
gigante, mas a nossa vontade de seguir 
em frente é ainda maior. Esperamos que 
o nosso participante se sinta acolhido e 
bem informado”. 
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Estratégia eficiente 
para driblar desafios 

Veja o que já foi colocado em prática 
pela Forluz para atender aos questio-
namentos e solicitações de seus partici-
pantes neste período de contingência. 

Vídeos periódicos com  
a Diretoria Executiva;

Divulgação via Redes Sociais  
de todas as iniciativas;

Divulgação da postergação  
da cobrança das parcelas  

de empréstimo;

Tutorial para solicitação da  
postergação da cobrança das 
parcelas de empréstimo;

Realização de webinar  
com especialistas  

em investimentos;

Implantação da página  
de perguntas frequentes 
no Portal Forluz (FAQ);

Vídeos e textos no Portal Forluz 
com a equipe de investimentos;

Restabelecimento da  
Central de Atendimento; 

Envio pontual de mensagens 
pelo Whatsapp;

Atendimento agendado com as 
equipes de Renda Variável e Macro-

alocação e Renda Fixa, Imóveis e 
Empréstimos para tirar dúvidas; 

last seen today at 13:25

Type a message

Lorem ipsum dolor
13:20

Lorem ipsum dolor
13:20

13:20

Fusce eleifend velit 
purus, vel ornare neque 

tristique id

13:18

Lorem ipsum dolor
13:18

ornare neque tristique
13:02Fusce eleifend velit 

purus, vel ornare neque 

tristique id

Forluz

11:50

Leia o QR Code abaixo para acessar os vídeos publicados até o momento.  
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Enfrentar uma mudança de cenário 
brusca, com graves impactos na econo-
mia mundial: este tem sido o desafio de 
empresas e investidores neste primeiro 
semestre de 2020. A Pandemia de Coro-
navírus paralisou as atividades comerciais, 
derrubou os preços das ações na Bolsa de 
Valores e afetou todos os segmentos de 
investimentos. O mercado financeiro co-
meçou a sentir os reflexos no final do mês 
de fevereiro e a situação evoluiu rapida-
mente em março. Para lidar com a crise, a 
Forluz conta com a mesma diligência que 
a fez construir resultados consistentes ao 
longo de sua história. É o que afirma o di-
retor de Investimentos e Controle, Emílio 
Cáfaro. “Nestes momentos, devemos agir 
com cautela e evitarmos decisões precipi-
tadas. Definimos nossos movimentos de 
forma coordenada e planejada, pautados 
em critérios técnicos e análises aprofun-
dadas da nossa equipe de especialistas”. 

Emílio pontua que o contexto que se fir-
mou neste primeiro semestre é o oposto 
do que foi projetado pelos investidores. 

Havia uma perspectiva promissora para 
a economia brasileira, especialmente no 
segmento de Renda Variável, após um 
2019 positivo, em que o Índice Iboves-
pa fechou com alta de 31%.  “Havia um 
consenso de que as reformas necessárias 
ao equilíbrio das contas públicas seriam 
aprovadas e, após anos de crescimento 
baixo, viveríamos um período de boa re-
cuperação. Estávamos preparados para 
uma alocação maior em Renda Variável, 
diante de uma taxa de juros cada vez me-
nor. Mas, tudo se modificou de um jeito 
repentino. Já no dia 26 de fevereiro, quar-
ta-feira de cinzas, começamos a discutir 
novas estratégias e monitorarmos dia a 
dia os acontecimentos”. 

A partir de então, foi iniciada uma 
agenda intensa de reuniões do Comitê 
de Investimentos e contato direto com 
os gestores dos fundos de investimentos 
da Entidade. Mesmo depois do dia 19 de 
março, quando todos os empregados en-
traram em regime de trabalho remoto, a 
equipe manteve as atividades, traçando 

novas medidas a fim de assegurar o cum-
primento dos compromissos assumidos 
pelos planos. “Nossa missão principal é 
garantir liquidez para o pagamento dos 
benefícios de nossos participantes e com 
relação a isso a nossa carteira está muito 
bem estruturada. Temos um portfólio ro-
busto, construído com ativos de alta qua-
lidade, o que nos dá certa tranquilidade 
para atravessar este momento. Perdas 
pontuais neste curto período são inevi-
táveis, mas não causam prejuízos perma-
nentes em nosso negócio, que é de longo 
prazo”, salienta Emílio.

Postura defensiva  
Segundo o gerente de Renda Variável e 

Macroalocação da Forluz, André Buscácio 
de Sousa, diante da nova conjuntura, uma 
das medidas praticadas foi diminuir a ex-
posição líquida em ações. Por outro lado, 
os recursos foram concentrados em em-
presas consideradas mais resilientes, com 
atuação em mercados regulados e que 
têm maior probabilidade de resistirem à 
crise. “Já tínhamos uma preocupação com 
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a questão de diluir o risco em outras clas-
ses de investimentos, mas era algo progra-
mado para ser feito ao longo do primeiro 
semestre. A modificação do contexto, no 
entanto, nos exigiu outros movimentos. 
Assim, reduzimos a nossa carteira de Ren-
da Variável para minimizar as perdas e 
acompanhamos os gestores, optando por 
aqueles que possuem uma postura mais 
defensiva. A ideia é privilegiar ativos mais 
seguros, que possuem potencial maior de 
recuperação, ainda que a performance 
neste momento não seja tão boa”. 

André destaca ainda que este também 
é o momento de identificar oportunidades, 
como, por exemplo, a ampliação de aloca-
ções no exterior. “O ciclo da doença em 
outros países já está mais avançado, então, 
talvez saiam primeiro da fase de quaren-
tena. Além disso, Euro e Dólar são moedas 
fortes, circulam em países com capacidade 
fiscal melhor e, portanto, podem apresentar 
um retorno mais acelerado”. 

Monitoramento e manutenção   
Para o gerente de Renda Fixa, Imóveis e 

Empréstimos, Tiago Martins, a construção 
de um portfólio robusto e o alinhamento 
bem executado entre ativo e passivo con-
tribuem para encarar momentos de vola-
tilidade, como o atual. Ele ressalta ainda 
duas vantagens com relação aos ativos 
de Renda Fixa adquiridos pela Fundação: 
as taxas elevadas dos títulos públicos e 
a estabilidade das empresas com relação 
aos títulos de crédito privado. “Revisamos 
anualmente nossa Política de Investimen-
tos e os estudos de ALM, avaliando as me-
lhores condições de risco-retorno. Isto nos 
deu condições para constituir uma carteira 
com títulos programados para vencimento 
conforme a necessidade de liquidez para 
pagarmos os benefícios. Por outro lado, 
nosso portfólio conta com ativos de ne-
gócios maduros, em situação favorável 
de estrutura de capital. Ou seja, empresas 
que fizeram o dever de casa e estão com 
balanços enxutos”, explica. 

Tiago lembra ainda que a Entidade en-
cerrou 2019 com 100% da sua carteira de 
imóveis locada, um diferencial expressivo. 
Preservar estes contratos é essencial e, por 
isso, alguns ajustes pontuais devem ser 
feitos com os inquilinos, sem que isso re-
presente prejuízos para a Forluz. “Todos os 
imóveis estão alugados e sem registro de 
inadimplência. Nossos locatários são parcei-
ros relevantes, que desejamos manter. São 
empresas nas quais nós acreditamos e, até 
que possam se restabelecer, a ideia é flexibi-
lizarmos algumas condições”, esclarece. 

Emílio Cáfaro André Buscácio
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brusca, com graves impactos na econo-
mia mundial: este tem sido o desafio de 
brusca, com graves impactos na econo-

Planejamento e cautela norteiam estratégia de 
investimentos da Forluz durante a crise 

Tiago Martins

Com o intuito de auxiliar os partici-
pantes que, porventura, tenham sofri-
do impactos no orçamento doméstico 
em função da Pandemia, a Fundação 
abriu a possibilidade de postergação 
temporária da cobrança das parcelas 
do empréstimo, referente aos meses de 
maio, junho e julho. 

A postergação foi opcional e, para 
registrar, os participantes tiveram que 
enviar o pedido para a Forluz até às 18 
horas do último dia 27 de abril. Todas 
as solicitações estão sendo analisadas 
mediante critérios preestabelecidos, 
em cumprimento ao Regulamento de 
Empréstimos. Tiago afirma que a inicia-

tiva não gera efeitos negativos para os 
investimentos. “Não fizemos nada para 
depreciar a qualidade da nossa cartei-
ra de empréstimos. Buscamos uma so-
lução temporária para apoiar nossos 
participantes, mas que respeitasse os 
requisitos do Regulamento para não 
modificarmos o risco da carteira”. 

Postergação da cobrança do empréstimo 
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INFORMAÇÃO

A taxa de administra-
ção dos planos A e B para 
2020 ficou em 0,1754% 
sobre os valores dos sal-
dos de contas e das re-
servas matemáticas dos 
participantes, apurados 
em 31 de dezembro de 
2019. O novo valor é para 
vigência entre abril de 
2020 e março de 2021. É 
o segundo ano consecuti-
vo que a Fundação reduz 
este percentual, que foi de 
0,1756% em 2019. 

O reajuste foi feito com 
base no orçamento apro-
vado pelo Conselho Delibe-
rativo da Entidade. Para o 
Plano Taesaprev, a taxa foi 
mantida em 1%. Este mes-

mo percentual será válido 
para quem é autopatroci-
nado ou está em BPD.

Conforme dados divul-
gados trimestralmente 
pela Abrapp - Associação 
Brasileira das Entidades 

Fechadas de Previdência 
Complementar, a despesa 
administrativa da Forluz em 
relação ao seu patrimônio é 
uma das menores entre as 
entidades de mesmo porte 
no segmento.

Forluz diminui taxa de 
administração dos  
planos A e B para 2020

A Forluz divulgou seu Re-
latório de Atividades 2020, 
que contém as informações 
referentes ao exercício de 
2019. O documento traz da-
dos sobre os resultados dos 
investimentos, principais 

acontecimentos do ano 
que se passou, balanços e 
situação atuarial dos pla-
nos de benefícios. Ele está 
disponível no Portal Forluz 
https://tinyurl.com/
ydabz3ub.

Nesta edição, o tema do 
relatório diz respeito ao 
Planejamento Estratégico 
da Fundação, que foi re-
visado e aprovado em no-
vembro do ano passado. 
As declarações corporati-
vas da Entidade, ou seja, 
seus conceitos de missão, 
visão e valores, ilustram 
as mais de 60 páginas. 

O intuito deste documen-

to é apresentar informa-
ções completas e objetivas, 
para que os participantes 
compreendam as ativida-
des executadas pela Enti-
dade, a composição de sua 
carteira de investimentos, 
distribuição do patrimônio 
e cumprimento dos com-
promissos assumidos pelo 
plano. 

Além da publicação com-
pleta digital, você confere 
ainda o Resumo do Relató-
rio de Atividades, que está 
encartado na versão im-
pressa do Jornal Forluz ou 
no link: https://tinyurl.
com/y7jeqn8v. 

Confira o Relatório 
de Atividades 2020

As demonstrações finan-
ceiras foram aprovadas e 
autorizadas para divulgação 
pelo Conselho Deliberativo 
da Fundação em 25 de mar-
ço de 2020, após avaliação 
do Conselho Fiscal. O docu-
mento apresenta a situação 
financeira da Forluz e mostra 
o balanço patrimonial conso-
lidado, que é representado 
pelo somatório de todos os 
planos de benefícios admi-
nistrados pela entidade. 

Para visualizá-lo, acesse  
h t t p s : / / t i n y u r l . c o m /
y779ogt4 ou vá no menu 
principal do Portal Forluz e 
acesse Investimentos. Em 
seguida, clique em Demons-
trações Financeiras. 

Demonstrações 
financeiras  
estão  
disponíveis 
para consulta 

https://www.forluz.org.br/AForluz/RelatorioAnualDeAtividades/Relat%C3%B3rios%202019/Relat%C3%B3rio%20Anual%20de%20Atividades%202019.pdf
https://www.forluz.org.br/AForluz/RelatorioAnualDeAtividades/Relat%C3%B3rios%202019/Relat%C3%B3rio%20Anual%20de%20Atividades%202019.pdf
https://www.forluz.org.br/AForluz/RelatorioAnualDeAtividades/Relat%C3%B3rios%202019/Resumo%20RAI%202019.pdf
https://www.forluz.org.br/AForluz/RelatorioAnualDeAtividades/Relat%C3%B3rios%202019/Resumo%20RAI%202019.pdf
https://www.forluz.org.br/DocumentosPortal/Demonstrações%20Financeiras/Demonstrações%20Financeiras%202019.pdf
https://www.forluz.org.br/DocumentosPortal/Demonstrações%20Financeiras/Demonstrações%20Financeiras%202019.pdf


Na Forluz, é possível decidir entre quatro 
perfis de investimentos: Ultraconservador, 
Conservador, Moderado e Agressivo. Esta es-
colha pode ser revista trimestralmente, nos 
meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. 
Uma flexibilidade interessante, mas que deve 
ser usufruída com cautela, como destaca o  
Superintendente Comercial, Marketing e Digi-
tal da BNP Paribas Asset Management e pro-
fessor de Finanças Comportamentais, Aquiles 
Mosca. “Migrar a cada três meses é uma op-
ção dada pela Entidade, mas não é uma obri-
gação. O participante precisa ter disciplina e 
paciência para acompanhar seus resultados”. 

Aquiles ressalta que tomar esta decisão 
com base em resultados passados não é o 

mais indicado. “É muito comum as pessoas 
decidirem fazer a troca motivadas somente 
pela alta momentânea de ativos de risco, por 
exemplo. Mas não se deve olhar pelo retro-
visor porque números positivos que ficaram 
para trás não garantem nada para o dia de 
amanhã. O exercício é de olhar para frente”. 

E, neste sentido, o especialista lembra que, 
por se tratar de uma aplicação de longo prazo, 
a evolução do plano de previdência deve ser 
avaliada em janelas maiores de tempo. Outros 
fatores importantes são: o cenário econômico, 
a tolerância ao risco do indivíduo e o momen-
to de vida. “Em geral, o perfil de risco de cada 
um muda muito pouco, a não ser diante de 
acontecimentos significativos. Uma sugestão 
é repensar essa escolha quando houver uma 
situação relevante, como o nascimento de um 
filho, a proximidade com a aposentadoria, en-
tre outros marcos. Fora isso, revisitar sua opção 
anualmente para saber se permanece alinhada 
ao contexto da economia e às suas expectati-
vas é suficiente. Caso positivo, o ideal é manter 
o mesmo perfil, aguardando que os recursos 
sejam rentabilizados com o tempo”, conclui. 

Diferenças
O analista de Renda Variável e Macroalo-

cação da Forluz, Kepler Dias, explica que a 
diferença entre os perfis se dá, resumida-
mente, pelo percentual aplicado em ativos 
de risco. O Ultraconservador só possui alo-
cações em Renda Fixa, Imóveis e Emprésti-
mo. Já o Conservador pode ter, no máximo, 
10% dos investimentos em Renda Variável, 
seguido pelo Moderado, com até 25%, e 
Agressivo, com limite de 50%. “A Fundação 
define qual será o percentual dentro dos 

intervalos estabelecidos, conforme análise 
da conjuntura econômica do País. Se a pers-
pectiva é otimista, podemos ficar mais pró-
ximos ao teto. Caso contrário, reduzimos”. 

Sendo assim, ao definir o Perfil de Investi-
mentos, o participante está indicando qual o 
nível de risco ele considera aceitável. “Migrar 
do Conservador para o Agressivo, por exem-
plo, significa que ele está bem mais exposto 
à volatilidade do mercado. Ou seja: com esta 
mudança, há uma possibilidade maior de so-
frer perdas eventuais e perceber oscilações 
em sua conta. Por isso, é importante que ele 
reflita se está mesmo disposto a aceitar um 
risco maior em busca de melhores retornos”. 

Kepler reforça a orientação dada pelo es-
pecialista e frisa que, ao fazer sucessivas tro-
cas em um curto prazo o participante corre 
um risco grande de errar e, eventualmente, 
prejudicar o crescimento do seu saldo. “Se 
ele tem oscilações negativas em três meses 
seguidos no Agressivo e migra repentina-
mente para o Conservador, na prática, ele 
está assumindo a perda. Isto porque diminui 
muito o percentual aplicado em bolsa. Assim, 
deixa de ter a chance de recuperar ou, até 
mesmo, superar o valor perdido”, esclarece. Aquiles Mosca

Troca de perfil de investimento 
exige olhar crítico e disciplina 

Kepler Dias
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