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CERTIFICAÇÃO

expediente

Conselho Deliberativo: Titulares:
Eric Gonzalez Pinto (Presidente), Adilson 
Dias Mattos, Cornélio Antônio Pereira, 
João Wayne Oliveira Abreu, Roseli Concei-
ção Maciel, Marcos Túlio Silva. Suplentes:
João Luiz Silva Barbosa, Magno Augusto 
Aquino, Marcos Aurélio Alvarenga Pimen-
tel Júnior, Mário Lúcio Braga, Flávio Marcos 
Alves Juste, João José Magalhães Soares.  

Conselho Fiscal: Titulares: Luiz Car-
los Sperandio Nogueira (Presidente), Car-
los Renato de Almeida, Andrea de Lourdes 
Pereira, Ubirajara Nery Ferreira. Suplentes: 
Mirian Paula Ferreira Rodrigues, Eduar-
do Henrique Campolina, Espedito Gon-
çalves Junior, Maria de Fátima Bracks. 
Diretoria: Gilberto Gomes Lacerda 
(Presidente), Nelson Benício Marques Araú-
jo, Emílio Luiz Cáfaro e Vanderlei Toledo. 

Jornal Forluz: Publicação Bimes-
tral. Editado pela Assessoria de Comu-
nicação. Tiragem: 15.120. 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.

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).

A Pandemia de Coronavírus trouxe 
desafios para as empresas de todo o 
país, que precisaram correr contra o 
tempo para se adaptarem e tentarem 
minimizar os impactos à rotina opera-
cional. Na Forluz, esta transição para o 
novo cenário foi feita de forma ágil e 
segura, com o apoio de um diferencial 
relevante: uma gestão de riscos expe-
riente e habilitada. Agora, a Fundação  
renovou, pela quarta vez, a sua certifi-
cação NBR ISO 31000:2018 em Gestão 
de Riscos. Um novo ciclo de auditoria 
foi realizado, entre os meses de junho 
e julho, de forma online. 

Para viabilizar a auditoria remo-
ta, a equipe da Entidade se dedicou 
a estruturar todo o suporte tecnoló-
gico necessário para a empresa Bure-
au Veritas Certification, responsável 
pela avaliação. Foram feitos testes para 
garantir que seria possível disponibilizar, 
de forma virtual, todas as evidências 
solicitadas, sem prejuízo ao trabalho. O 
resultado foi positivo, como conta o au-
ditor Audenício Caimbra. “Não mudou 
nada porque pude verificar toda a do-
cumentação exigida para averiguar se o 
sistema de gestão de riscos da Fundação 
está aderente aos requisitos da norma”. 

Audenício ressalta que a estratégia 
bem-sucedida da Entidade para lidar 
com o contexto atual reflete a eficiên-
cia da gestão de riscos. “A velocidade 
com que o trabalho remoto foi ativado 
e os resultados satisfatórios que tem 
apresentado demonstram que a em-
presa estava preparada mesmo sem 
ter tido uma experiência como esta 
antes. No mercado, outras organiza-
ções não alcançaram o mesmo desem-
penho por falta de planejamento e, 
por isso, tiveram que tomar decisões 
precipitadas. Além disso, a Forluz está 
monitorando indicadores de contágio 
e mantendo no radar o planejamento 
da retomada. Tudo isto comprova que 
a gestão de riscos está bem implemen-
tada e mantida”. 

O gerente da Assessoria de Riscos, 
Antônio Carlos Bastos d’Almeida, rati-
fica este compromisso. “Temos o cos-
tume de simular situações de emergên-
cia para testar nossos procedimentos 
e acredito que esta prática nos deu a 
tranquilidade para conduzirmos este 
momento de contingência”. Ele destaca 
também a importância dos multiplica-
dores, representantes de todas as áreas 
da Forluz que receberam treinamento 
específico acerca do Sistema de Gestão 
de Riscos. Além de contribuírem para 
disseminar o conhecimento sobre o 
tema, eles auxiliam os gestores.

Para Audenício, é perceptível que a 
Fundação se dedica a adotar medidas 
que visem o aprimoramento contínuo 
de sua gestão de riscos. “Noto a pro-
atividade com relação aos apontamen-
tos deixados nos relatórios anteriores. 
É perceptível que a empresa aproveita 
oportunidades de melhoria, cria novos 
planos de ação e alinha com frequência 
seus riscos e controles, prezando pelo 
dinamismo deste processo”, conclui. O 
certificado atualizado já está diponível 
no portal Forluz.

Gestão de Riscos da 
Forluz é auditada e 
renova certificação  
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PARA VIVER MELHOR

Diretoria Executiva 
esclarece dúvidas no 
Presta Contas online 

A fim de manter a proximidade e o diálogo 
aberto com seus participantes durante o perío-
do de contingência, a Forluz realizou, no último 
dia 14 de julho, o Presta Contas. O evento foi 
feito de forma virtual, por meio da plataforma 
Zoom, e reuniu aproximadamente 235 pessoas. 

O intuito foi fazer um balanço sobre as 
conquistas de 2019 e apresentar informa-
ções referentes ao primeiro semestre deste 
ano, além de esclarecer dúvidas dos partici-
pantes. A abertura foi conduzida pelo presi-

dente do Conselho Deliberativo da Enti-
dade, Eric Gonzalez Pinto. Eric assumiu o 
órgão estatutário no dia 20 de maio. 

A Diretoria Executiva abordou, entre 
outros tópicos, a situação dos planos pre-
videnciários A, B e Taesaprev, resultados acu-
mulados dos investimentos e desafios para 
os próximos meses de trabalho. As ações im-
plementadas nos últimos 120 dias para as-
segurar a excelência dos serviços prestados 
e a segurança de 77 empregados em regime 

de teletrabalho também foram destacadas. 
Ao final das apresentações, os diretores 

responderam a mais de 15 perguntas enca-
minhadas pelo público. O presidente, Gilberto 
Gomes Lacerda, foi o responsável pela mode-
ração. Abaixo, você confere alguns dos prin-
cipais pontos levantados pelos participantes.
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Recondução na Diretoria Executiva 

Plano A

Encontrar uma solução definitiva e equi-
librada para o déficit estrutural do Plano 
A, é assunto prioritário na Fundação. Gil-
berto salientou que não há uma proposta 
vinda da Patrocinadora sobre o assunto. 
Ele frisou ainda que, se a Entidade rece-
ber uma eventual proposta, informará 
imediatamente seus participantes. “Caso 
isso ocorra, temos o compromisso de ser-
mos ágeis, precisos e transparentes com 
os participantes do plano, pois temos total 
consciência da relevância deste tema e o 
que ele representa aos assistidos. Além 
disso, cabe à equipe da Entidade fazer 
uma análise técnica criteriosa”, afirmou. 

Plano Instituído 

Com relação ao lançamento do ForluzPrev, 
plano instituído que seria destinado aos 
familiares dos atuais participantes da 
Fundação, Gilberto informou que não há 
data prevista. 

Conforme o presidente, para que o pro-
jeto seja viabilizado, precisam ser feitas 
alterações no Estatuto da Fundação. Para 
modificar o documento, é obrigatório re-
ceber a autorização prévia das patroci-
nadoras, o que ainda está pendente. “A 
discussão sobre o plano ocorreu ao final 
de 2018, quando recebemos sinalização 
positiva da Cemig. Depois disso, no en-
tanto, uma nova Diretoria assumiu e hou-
ve o pedido para que aguardássemos um 
pouco mais. Portanto, é um tema que está 
em compasso de espera, mas não foi des-
cartado, tendo em vista que entendemos 
que o plano agrega valor à Fundação e 
está alinhado aos seus objetivos estraté-
gicos”, pontuou.

Rodovias Tietê 

O diretor de Investimentos e Controle, 
Emílio Cáfaro, respondeu aos questionamen-
tos sobre a situação de um título de crédito 
privado da Concessionária Rodovias do Tietê. 
Esta debênture adquirida em 2013 apresen-
tava ótima relação risco-retorno à época. No 
entanto, a grave crise econômica que o País 
atravessou nos últimos anos prejudicou a ca-
pacidade de pagamento da empresa. 

Emílio explicou que a negociação está em 
âmbito judicial. “Este é um ativo deteriorado 
que está em processo de recuperação judicial. 
A empresa apresentou uma proposta, mas 
depende de uma assembleia de debenturistas 
para a aprovação. É muito difícil recuperarmos 
a totalidade do investimento, mas temos que 
lembrar que a Fundação trabalha para encon-
trar ativos com a melhor relação risco-retorno 
possível. Eventos pontuais como este podem 
ocorrer ao longo do tempo, no entanto, não 
são suficientes para causar impactos expres-
sivos na carteira como um todo”. 

Quer conferir o evento

 na íntegra? Acesse 

https://youtu.be/7zT7Yrv7Jog 

ou leia o QR Code abaixo. 

O diretor de Investimentos e Controle, Emílio Cáfaro, foi reconduzido ao cargo no último dia 24 de junho. O novo man-
dato corresponde ao período de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2024.
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Até o final deste ano, os participantes da 
Forluz contarão com mais uma ferramenta 
de suporte no processo de escolha do Perfil 
de Investimentos. Isto porque a Fundação irá 
implantar o API – Análise de Perfil do Inves-
tidor. Trata-se de um questionário, que será 
disponibilizado na área logada, cujas per-
guntas têm como objetivo indicar o perfil que 
mais se adequa às características do indiví-

duo. Além de auxiliar o participante nesta 
importante decisão, o API atende à exigên-
cia legal imposta pela Instrução Normativa 
nº6 da Previc – Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar.  

O gerente de Renda Variável e Macroalo-
cação, André Buscácio de Sousa, explica 
que a prática já é adotada por instituições 
financeiras em geral. “São algumas per-
guntas de caráter financeiro, para identifi-
car qual é a familiaridade da pessoa com 
produtos de investimento, as intenções dela 
com o plano de previdência e o momento 
de vida. Em linhas gerais, o questionário 
visa medir a tolerância do participante ao 
risco e, a partir disso, indicar para ele uma 
referência sobre qual a opção que melhor 
se enquadra ao seu caso”. 

André destaca que a pessoa continuará 
tendo a autonomia de definir o próprio per-
fil e poderá ainda optar por um caminho 
contrário ao resultado sugerido pelo API. 
Por outro lado, caso o questionário não seja 
preenchido em um prazo pré-determinado, 
o participante será classificado automatica-
mente no Perfil Conservador. “Será estipu-
lado um prazo para que o API seja respon-
dido. Além disso, as respostas devem ser 

renovadas a cada 36 meses. Este período 
é estabelecido porque um dos critérios que 
devem ser considerados ao trocar o perfil é 
a proximidade com o momento de reque-
rer o benefício. Sendo assim, é interessante 
que o participante revise suas prioridades e 
expectativas com o investimento”, pontua.   

O API será exibido na área restrita do 
Portal Forluz quando o participante aces-
sar o menu de Mudança do Perfil de Inves-
timentos. Assim que o formulário estiver 
pronto, a Entidade fará uma ampla divul-
gação em seus veículos oficiais de comu-
nicação, além de disponibilizar o passo a 
passo acerca do preenchimento. André 
salienta que a iniciativa servirá ainda para 
estimular o participante a acompanhar de 
perto a evolução de seu plano de previdên-
cia. “Acreditamos que esta medida tam-
bém funcionará como incentivo para que 
as pessoas monitorem seus investimentos 

na Fundação e possam tomar decisões 
assertivas, que contribuam para o 
crescimento de seu saldo de conta”. 

INVESTIMENTOSINVESTIMENTOS

Novos recursos, mais informação: Forluz prepara 
questionário de Análise de Perfil do Investidor

André Buscácio de Sousa

Bons resultados dependem de análise consciente 

Segundo o superintendente Comercial, 
de Marketing e Digital da BNP Paribas 
Asset Management e especialista em 
finanças, Aquiles Mosca, para que um 
investimento seja bem estruturado, é fun-
damental que ele atenda a três passos. 

O primeiro é definir o propósito do di-
nheiro, ou seja, para que ele será utiliza-
do; o segundo é saber o prazo para que o 
recurso seja rentabilizado; e, o último, é 
identificar quanto risco o investidor está 
disposto a correr para obter retornos 
mais atrativos. É neste último ponto que 
o API se encaixa. “O questionário permi-
te mapear a tolerância ao risco da pes-
soa, ou seja, sua capacidade de aturar a 
imprevisibilidade e oscilações momentâ-
neas em sua conta para atingir objetivos 
no longo prazo. É este diagnóstico que 
ele consegue capturar”, afirma Aquiles. 

Ainda segundo ele, este é mais um re-
curso que possibilita ao participante evitar 
erros comuns, que podem prejudicar o 
crescimento da sua poupança previdenci-
ária. Neste sentido, ele frisa que o API deve 
ser preenchido com cuidado e atenção. 
“As pessoas costumam cometer atitudes 
equivocadas ao definirem o Perfil de Inves-
timentos. A primeira é ir atrás do que os 
outros fizeram, sem refletir se é a opção 
mais indicada para a sua realidade. Outra 
questão seria a troca frequente de perfil, 
sempre apostando no que teve melhor 
desempenho passado. Olhar para trás não 
adianta pois não há garantia de que a ren-
tabilidade se manterá no futuro. E, por fim, 
respondem ao questionário sob estresse 
ou alguma outra emoção, que pode afe-
tar o resultado. Aconselhamos que ele seja 
preenchido em um momento neutro, com 
bastante tranquilidade”.  

Na Forluz, os participantes podem 
escolher entre os perfis Ultraconserva-
dor, Conservador, Moderado e Agres-
sivo. Esta opção pode ser modificada 
nos meses de fevereiro, maio, agosto 
e novembro. Uma flexibilidade que, se-
gundo Aquiles, é interessante, mas 
deve ser usada de forma criteriosa. 
“O perfil não precisa ser revisitado 
toda hora. Ele vem de dois fatores 
essenciais: características da 
personalidade do indivíduo, 
de como ele lida com as in-
certezas e o momento em 
que está no ciclo de vida. 
Portanto, é recomendável 
que somente mudanças 
realmente relevantes sejam 
motivadoras de uma eventual 
migração”, conclui.  

O questionário permite 
mapear a tolerância 
ao risco da pessoa, 

ou seja, sua capacidade 
de aturar a 

imprevisibilidade e 
oscilações 

momentâneas em sua 
conta para atingir 
objetivos no longo 

prazo. É este 
diagnóstico que ele 
consegue capturar.

“

“
Aquiles Mosca

Aquiles Mosca

Acreditamos que esta 
medida também 
funcionará como 

incentivo para que as 
pessoas monitorem 

seus investimentos na 
Fundação e possam 

tomar decisões 
assertivas, que 

contribuam para o 
crescimento de seu 

saldo de conta.

“

“
André Buscácio
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 INSTITUCIONAL

Eleições Forluz 2020 -
Escolha seus representantes  

A Forluz iniciou o processo eleitoral para 
a escolha de um membro do Conselho De-
liberativo e um membro do Conselho Fiscal, 
ambos representantes dos participantes.

O Conselho Deliberativo recebeu e ana-
lisou propostas encaminhadas por diferen-
tes entidades ligadas aos participantes da 
Fundação. O Regulamento Eleitoral, apro-
vado pelo órgão na última sexta-feira (7), 
mantém a aplicação na eleição 2018/2020 
das mesmas regras adotadas nos proces-
sos de 2014/2016, quando a diretriz para a 
distribuição de vagas entre os conselheiros 
eleitos pelos participantes foi estabelecida.

Com a manutenção do critério de distribui-
ção, necessário para se completar a distribuição 
já iniciada em 2018, as chapas deverão, obri-
gatoriamente, seguir a formação especificada:

Participantes ativos ou assistidos ins-
critos nos planos previdenciários da 
Fundação até o último dia útil do mês 
anterior à publicação do Edital de Con-
vocação têm direito ao voto. O processo 
eleitoral ocorrerá em turno único e cada 
eleitor deverá votar em uma chapa com-
pleta, somente uma única vez. A votação 
será online e pelo telefone.

Instruções 
As informações referentes ao calendário 

eleitoral, critérios para os candidatos e ins-
crição das chapas, além dos procedimentos 
de votação, serão amplamente divulgadas 
em breve, nos veículos oficiais de comuni-
cação da Entidade e no site das Eleições.

Fique atento e acompanhe os próxi-
mos passos.

Um candidato a mandato de 
quatro anos, bem como seu res-
pectivo suplente e sucessor even-
tual para o Conselho Deliberativo, 
sendo todos participantes ativos.

Um candidato a mandato de 
quatro anos, bem como seu res-
pectivo suplente e sucessor even-
tual para o Conselho Fiscal, sendo 
todos participantes assistidos.







No último dia 20 de maio,  Eric Gonzalez Pinto tomou posse como presidente do Conselho Deli-
berativo da Forluz,  em substituição à Mauro Marinho Campos. Eric possui 15 anos de experiência 
na Cemig e, atualmente, lidera a Superintendência Jurídica Empresarial da Patrocinadora. Nesta 
entrevista, ele comenta os desafios do momento atual e cita as prioridades à frente do órgão 
estatutário, com foco na sustentabilidade da Fundação. 

GOVERNANÇA
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Entrevista: conheça o 
novo presidente do 
Conselho Deliberativo 

1. Conte um pouco sobre a 
sua trajetória na Cemig. 

Ingressei na Cemig em janeiro de 
2006 e, desde então, trabalhei em se-
tores jurídicos da companhia. Primei-
ramente, fui admitido na gerência que 
englobava as áreas de Direito Ambien-
tal, Administrativo e do Trabalho. Em 
2011, me tornei Gerente de Direito do 
Trabalho. Em seguida, no ano de 2014, 
após uma reestruturação interna, fui 
transferido para a gerência de Direito 
Administrativo. Depois, assumi a Supe-
rintendência Jurídica Executiva, onde 
lidava com quase todo o contencioso 
da empresa pois reunia questões de Di-
reito Civil e do Consumidor, Comercial, 
Regulatório e Tributário. Entre os anos 
de 2018 e 2019, fui superintendente nos 
setores do direito de negócios e socie-
tário. Já no ano passado, assumi minha 
função atual à frente da Superintendên-
cia Jurídica Empresarial. 

2. Quais são as prioridades 
do trabalho à frente do 
Conselho?

Minha intenção é trazer ao Conselho 
a maior profissionalização possível. É 
fundamental assegurarmos uma ges-
tão técnica, que nos permita tomar as 
melhores decisões em prol da sustenta-
bilidade dos planos previdenciários da 
Fundação e, consequentemente, a favor 
dos participantes ativos e assistidos. 

A Forluz já é reconhecida por priorizar 
as melhores práticas de gestão em seus 
processos e o intuito é fortalecer esta 
engrenagem, em busca de um aprimo-
ramento contínuo. 

3. Você tomou posse já du-
rante o período de contin-
gência. Na sua opinião, quais 
desafios adicionais este mo-
mento traz para a Fundação? 

Encaro como um momento de grande 
aprendizado. Quando estamos vivendo 
a rotina do dia a dia, existe uma ten-
dência de nos acomodarmos. Ao viven-
ciarmos um período como este, temos 
a oportunidade de pensar novas saídas 
para desempenharmos melhor o traba-
lho e sermos mais eficientes. 

Costumo dizer que é essencial tor-
narmos nosso trabalho mais simples 
para que seja agradável. Portanto, ao 
desenvolvermos soluções práticas, da-
mos fluidez aos processos e consegui-
mos colher resultados de forma mais 
rápida e consistente. 

4. Você integrou o Comitê 
de Ética da Fundação. Como 
essa experiência contribuiu 
para assumir a nova função, 
na sua opinião?

Fiquei durante cerca de um ano no 
Comitê e esta função me proporcionou 
um conhecimento interessante acerca 
do cotidiano da Entidade. As relações 
dentro de qualquer empresa devem 
ser pautadas pela ética e, no Comitê, 
percebi que isso ocorre na Fundação. 
Todas as discussões eram conduzidas 
com respeito, focadas em tomar deci-
sões equilibradas.  

5.  Quais são as habilidades 
necessárias para exercer a 
função de conselheiro de 
um grande fundo de pen-
são, como a Forluz?

É essencial ter o maior profissionalis-
mo possível, conhecer bem o ambiente 
no qual se está inserido e saber ouvir 
todos os lados envolvidos. Nós, conse-
lheiros, precisamos lidar com assuntos 
de matérias diversas e, para tomar-
mos decisões assertivas, devemos nos 
orientar por critérios técnicos. 

Tenho muito otimismo no trabalho que 
faremos no Conselho. Temos diferentes 
partes interessadas neste processo: patro-
cinadoras, participantes, além de entidades 
que nos fiscalizam. O foco é encontrarmos 
o caminho que melhor se adequa entre 
tudo isso e que seja o mais indicado para a 
preservação da Forluz. 






