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Forluz, 50 anos:  
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foco no presente para  
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meio século de  

história no dia 27 de  
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conquistas e preparada 
para os próximos desafios. 
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Sustentabilidade: desde 2007, a Forluz é signatária dos Principles for 
Responsible Investment - PRI (Princípios para Investimento Sustentável).

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

Esta edição do Jornal Forluz é muito 
especial: ela marca o início de uma 
nova fase para o informativo, que já 
possui quase 40 anos de história. 
No ano do cinquentenário da Fun-
dação, decidimos que era hora de 
reformular o nosso principal meio 
de informação para os participan-
tes. A partir de agora, a publicação 
terá 12 páginas de muito conteúdo 
de qualidade e será veiculada em 
periodicidade trimestral. 

O Jornal nasceu em 1982, com o 
nome de Informativo Forluz. Com 
o passar dos anos, ele foi se ade-
quando às tendências, foi rebati-
zado e passou por pequenos ajus-
tes gráficos até chegar aos dias 
de hoje. Com este novo formato, 
agora teremos mais espaço para 
explorar temas que são relevan-
tes ao dia a dia do nosso público. O 
visual também está de cara nova, 
com um conceito mais moderno e 
adequado aos novos tempos. 

A novidade faz parte de uma série 
de ações que estão em curso na 
Entidade, focadas em revitalizar 
nossos meios de comunicação. O 
intuito é estarmos cada vez mais 
próximos dos participantes, pre-
zando por uma comunicação cla-

ra, eficiente e de fácil acesso. Para 
isso, temos investido já há algum 
tempo em formatos diversos, que 
vão além do jornal impresso. O Por-
tal Forluz é atualizado frequente-
mente e estamos ativos nas redes 
sociais: Instagram, Facebook, You-
tube, LinkedIn e, mais recentemen-
te, também lançamos um podcast. 

Já estamos desenhando uma am-
pla repaginada para o nosso site, 
bem como a reestruturação do 
aplicativo. São projetos que serão 
encaminhados em 2022. Com isso, 
queremos simplificar a navegação, 
oferecendo aos usuários uma expe-
riência agradável e intuitiva. 

Para chegar aos 50 anos com so-
lidez e preparada para os desafios 
futuros, a Forluz precisou se rein-
ventar várias vezes ao longo de sua 
trajetória. E, assim, pretendemos 
continuar avançando: aprimoran-
do nossos processos e serviços 
para nos mantermos alinhados às 
transformações do mundo. Tudo 
isso sem perder de vista a nossa 
prioridade, que é a satisfação e 
confiança de nossos participantes. 

Esperamos que gostem deste 
novo Jornal Forluz: ele foi pensa-

do com carinho para vocês. Abai-
xo, deixo também os endereços 
dos nossos canais digitais para 
que possam acompanhar as prin-
cipais notícias da Fundação. 

Boa leitura! 

Jornal Forluz  l Out a Dez de 2021

Um novo Jornal Forluz,  
com a qualidade de sempre 

Editorial

Conselho Deliberativo: Titulares: Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier (Presidente), Adilson Dias Mattos, 
Mauro Marinho Campos, Guilherme Alves Fernandes, Marcos Túlio Silva e Roseli Conceição Maciel. Suplentes: 
Marcos Aurélio Alvarenga Pimentel Júnior, Mário Lúcio Braga, Antônio Carlos Vélez Braga, Cláudia Muinhos 
Ricaldoni, João José Magalhães Soares e Magno Augusto Aquino. Conselho Fiscal: Titulares: Ubirajara Nery Fer-
reira, Maria Helena Barbosa, Espedito Gonçalves Júnior e Frederico Alvarez Perez. Suplentes: Eduardo Henri-
que Campolina, Ildefonso Perry e Rogério Hazaña Carvalho. Diretoria: Ronalde Xavier Moreira Júnior (Presiden-
te), Nelson Benício Marques Araújo, Emílio Luiz Cáfaro e Vanderlei Toledo. Jornal Forluz: Publicação Trimestral. 
Editado pela Assessoria de Comunicação. Tiragem: 15.447. Editora Responsável: Cinara Rabello. Redação: 
Cinara Rabello, Márcia Costanti e Raissa Ferreira. Projeto gráfico e diagramação: Agência Mosaico Comunica-
ção e Design Tel: (31) 99967.8583. Impressão: EGL Editora Gráfica. Correspondências: Avenida do Contorno, 
6500 - 3º andar - Fone: 0800 090 9090 - CEP: 30110-044 - Belo Horizonte - MG. E-mail: comunica@forluz.org.br. 
Portal Corporativo: www.forluz.org.br. Obs: as matérias publicadas neste jornal são exclusivamente de caráter 
informativo, não gerando qual quer espécie de direito ou obrigação por parte da Forluz.

Expediente

Ronalde Xavier

    www.forluz.org.br 

    @forluz_oficial 

    facebook.com/forluz.org 

    linkedin.com/company/forluz 

    soundcloud.com/forluz 

http://www.forluz.org.br
https://www.instagram.com/forluz_oficial
http://facebook.com/forluz.org
https://www.linkedin.com/company/forluz
http://soundcloud.com/forluz
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PLANO B 

Alterações Regulamentares

    www.forluz.org.br 

    @forluz_oficial 

    facebook.com/forluz.org 

    linkedin.com/company/forluz 

    soundcloud.com/forluz 

Em cumprimento aos princípios 
de ética e transparência com 
seus participantes, a Diretoria 
Executiva da Forluz informa que 
recebeu no último dia 11 de no-
vembro, uma carta da Ce-
mig que formaliza pro-
posta de reestruturação 
para o Plano A. 

Na correspondência, a Pa-
trocinadora propõe que seja 
criado um novo plano de previ-
dência, estruturado na modalidade de 
Contribuição Definida (CD), possibilitando a 
migração voluntária dos participantes ativos e as- s i s -
tidos do Plano A. Ou seja: criação de um plano de cotas, 
com características financeiras.

Neste sentido, caso o participante opte pela migração, 
o valor de sua Reserva Matemática Individualizada (RMI) 
será transferido integralmente para uma conta de apo-
sentadoria individual. Na proposta, também foi prevista 
a possibilidade de saque de parcela à vista, no ato da mi-
gração, cujo percentual será estabelecido posteriormen-
te, mediante estudos específicos de viabilidade.

O participante que optar pela migração poderá escolher 
o percentual sobre o saldo que deseja receber mensal-
mente e, em caso de falecimento, o saldo remanescente 
será transferido para seus beneficiários ou espólio.
 
Próximos passos
Ciente da relevância deste assunto para seus participan-
tes, a Fundação esclarece que as discussões são prelimi-
nares e nenhuma mudança será feita neste momento. O 
tema ainda será levado para análise e aprovação pelo Con-
selho Deliberativo e, diante de sua complexidade, exigirá a 
construção de estudos e pareceres criteriosos.

Além disso, o assunto será submetido à Previc – Su-
perintendência Nacional de Previdência Complemen-
tar. Todo este rito demandará prazos específicos e cada 
etapa será apresentada posteriormente.

Cemig encaminha  
à Forluz proposta de   
reestruturação do Plano AConforme divulgado anteriormente, o Con-

selho Deliberativo da Forluz aprovou um 
conjunto de alterações para o Regulamento 
do Plano B em julho deste ano. Estas mu-
danças foram elaboradas após um longo e 
criterioso estudo feito por um Grupo de Tra-
balho Multidisciplinar, composto por mem-
bros de várias áreas da Fundação, Diretoria 
Executiva e representantes do Conselho.

Vale ressaltar que ainda não há data para 
que as modificações entrem em vigor, uma 
vez que dependem da adaptação dos siste-
mas e processos internos, além da aprova-
ção por parte da Superintendência Nacio-
nal de Previdência Complementar - Previc. 
Dentre as principais alterações, estão: re-
dução no tempo mínimo de filiação ao pla-
no para o requerimento do benefício, pos-
sibilidade de migração do benefício vitalício 
para a modalidade de MAT Temporária em 
Valor Variável (Cotas), mudança no saque à 
vista, troca de perfil de investimentos para 
os assistidos em MAT Temporária em Valor 
Variável (Cotas), entre outras.

Pensando em levar esse conteúdo de forma 
didática e esclarecedora aos participantes, 
a Forluz preparou um vídeo abordando os 
principais pontos sobre o assunto. Você 
pode acessá-lo clicando aqui ou através do 
canal do Youtube da Fundação.

http://www.forluz.org.br
https://www.instagram.com/forluz_oficial
http://facebook.com/forluz.org
https://www.linkedin.com/company/forluz
http://soundcloud.com/forluz
https://www.youtube.com/watch?v=igmVHSTdSy4&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=igmVHSTdSy4&t=12s
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Tributação

Estamos chegando ao término de mais um ano e, com 
ele, a última oportunidade para realizar contribuições 
eventuais ao seu plano de previdência em 2021. Reali-
zar estas contribuições, também conhecidas na Forluz 
como aporte, além de acumular uma reserva maior 
para o seu futuro, também te ajuda a usufruir da van-
tagem do benefício fiscal.

O benefício fiscal se trata da redução da base de cálcu-
lo para o Imposto de Renda. A lei permite que as con-
tribuições previdenciárias sejam usadas para deduzir 
até 12% da renda bruta anual. O supervisor de Atuá-
ria e Previdência da Forluz, Jésus Amarante, explica 
como funciona: “O participante deve somar todos os 
rendimentos tributáveis que recebeu ao longo do ano, 

como salário e aluguel, por exemplo. Deste total, ele 
consegue reduzir até 12% e, assim, diminuir o valor 
de imposto a ser pago. Para aproveitar esta vantagem, 
o participante deve saber com quanto contribuiu para 
sua conta de aposentadoria durante o ano. Caso este 
valor seja inferior ao percentual máximo de dedução, 
seu aporte será aproveitado na redução do imposto.”

Jésus destaca ainda que, caso o participante consiga se 
planejar para contribuir com um valor anual maior, esta 
é uma atitude recomendável. “Mesmo que ultrapasse o 
percentual de 12% para dedução no imposto, vale lem-
brar que essa é uma medida importante para construir 
uma reserva maior. E, quanto maior o valor que ele tiver 
poupado, maior será o seu benefício lá na frente”. 

Para ajudar seus participantes a calcularem a quan-
tia certa para aproveitar ao máximo este benefício fis-
cal, a Forluz preparou um simulador de “Aporte Ide-
al”, que pode ser acessado no Portal Forluz, dentro 
do menu “Planos Previdenciários” e depois em “Cal-
culadora de Aporte”. Confira o exemplo abaixo feito 
neste simulador.

Contribuir  
para deduzir 

A simulação acima representa um participante que teve 
como renda bruta anual R$ 80 mil e contribuiu com R$ 7 mil 
para o plano de previdência ao longo do ano. Este valor que 
até então ele havia investido em sua conta de aposentado-
ria, equivale a somente 8,75% do valor total da renda bruta. 

Logo, com estas informações, o simulador mostrou que 

ainda faltavam 3,25% para alcançar o teto do benefício 
fiscal. Ou seja, o valor ideal de aporte é de R$ 2.600.  

Caso opte por fazer o aporte, ele deixará de pagar 
R$ 715 de imposto de renda e ainda irá aumentar 
sua poupança previdenciária. Por isso, vale a pena 
simular, calcular e contribuir para, assim, deduzir!

Conforme simulação, se você optar 

Poderá deixar de pagar de IR em 2021 
R$ 2.600,00

R$ 715,00

Renda Bruta Anual Tributária*

Valores em Reais Percentual de Dedução Beneficio Fiscal ***

Contribuição realizada  
Previdência Complementar **

Sugestão de Aporte de Contribuição Eventual 

Dedução Máxima Permitida por Lei (12,00%)

R$ 80.000,00

R$ 7.000,00

R$ 2.600,00

R$ 9.600,00

8,75%

3,25%

12,00%

R$ 1.925,00

R$ 715,00

R$ 2.640,00

(*) Rendimento bruto (total) recebido no ano (2021) que incide o imposto de renda da pessoa física, como por exemplo: remuneração, aluguel, pensão e outros.  
(**) Contribuições e aportes realizados na Forluz em 2021.                                                                                             (***) Valor pago a menos de IR em 2022.
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No ano do seu cinquentenário, a 
Forluz alcançou mais um marco 
significativo para sua trajetória. A 
Fundação conquistou 9,3 na Pes-
quisa Anual de Satisfação, realizada 
no último mês de novembro. Esta é 
a maior nota da história da Entida-
de e representa ainda um aumento 
de três décimos com relação ao ano 
passado. O diretor de Seguridade 
e Gestão, Nelson Benício Marques 
Araújo, ressalta que ter este retor-
no positivo dos participantes após 
um ano desafiador é extremamente 
gratificante. “Nos esforçamos em 
dobro para atender o nosso partici-
pante mesmo diante das limitações 
impostas pela Pandemia em um ano 
tão difícil. Receber este resultado 
tão expressivo no ano em que a Fun-
dação completa 50 anos é um enor-
me orgulho para toda a equipe”. 

A empresa responsável por conduzir 
o levantamento foi a Gestner Gestão 

e Consultoria. No total, foram ouvidas 
628 pessoas, entre participantes ati-
vos, assistidos e pensionistas. A For-
luz recebeu uma avaliação positiva de 
100%, mantendo o patamar de 2020. 
Além disso, os percentuais de avalia-
ção dos atributos relacionados à mar-
ca da Entidade, tais como “transpa-
rência”, “confiança” e “credibilidade” 
apresentaram estabilidade. 
 
Atendimento de excelência 
Os quesitos referentes ao atendi-
mento telefônico também foram 
destaques. Itens como “cordialida-
de do atendente”, “cumprimento 
dos prazos de respostas” e “capaci-
dade de transmitir confiança” apre-
sentaram evolução e alcançaram 
100% de avaliação positiva. Nelson 
atribui esta análise dos participantes 
à capacidade de adaptação da En-
tidade ao cenário e ao investimento 
em treinamento constante da equi-
pe. “Acredito que a união de um bom 
planejamento à capacitação contínua 
e o comprometimento do time fize-
ram a diferença para estes resulta-
dos. Seguiremos nossa metodologia 
de trabalho, focados em aprimorar 
processos e qualificar as pessoas”. 

A gerente de Comunica-
ção e Atendimento, Cina-
ra Rabello, compartilha 
desta reflexão e afirma 
que o monitoramen-
to é frequente para 
identificar os pontos 
que precisam ser 
trabalhados com os 
atendentes. “Hoje, 
a analista da área, 
Roberta Cândido, 
é a responsável 
pela Qualidade 
e está sempre 
ministrando 

reciclagens de assuntos que exigem 
atenção. Isto é fundamental para que 
possamos manter a satisfação dos 
participantes, afinal, nosso negócio é 
denso e requer muito estudo por par-
te de toda a equipe”, destaca. 

Ela pontua ainda que o bom desem-
penho do time começa no processo 
de seleção e que a Fundação tem 
procurado trazer as melhores pro-
fissionais do mercado, bem como 
promover feedbacks constantes e 
ciclos de alinhamento de expec-
tativas. Todos estes fatores devem 
contribuir para que a Forluz siga em 
frente com a confiança do seu pú-
blico em alta. “Manter uma avalia-
ção tão positiva é um desafio gran-
de e não podemos nos acomodar. 
Com foco, dedicação e trabalho em 
equipe, buscaremos cada vez mais 
os melhores resultados. Para isso, 
não podemos perder de vista nosso 
maior propósito, que é atender com 
rapidez, clareza e segurança nossos 
participantes”, reforça. 

Fundação registra maior  
nota da sua história na  
Pesquisa Anual de Satisfação 

Out a Dez de 2021  l  Jornal Forluz

Cinara Rabello

Institucional
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Nossa História

Completar 50 anos é motivo de muita comemoração para a trajetória de 
qualquer empresa. No dia 27 de dezembro, a Forluz alcança este mar-
co, contabilizando conquistas e números de peso. A Fundação é o maior 
fundo de pensão de Minas Gerais, o 10º maior do Brasil e administra, 
atualmente, cerca de R$ 19 bilhões de patrimônio. Mas, o mais impor-
tante entre tantas estatísticas: participa da construção do futuro de apro-
ximadamente 60 mil pessoas, entre seus participantes ativos, assistidos, 
pensionistas e beneficiários. 

O presidente da Entidade, Ronalde Xavier, ressalta que, ter meio século 
de existência reflete a capacidade de sobrevivência da Forluz e sua habi-
lidade de resistir aos desafios e mudanças de cenário ao longo dos anos. 
Ele destaca ainda que isso se deve à atuação eficiente dos empregados, 
gestores e dirigentes que passaram pela empresa. “É uma honra presidir 
a Forluz em qualquer época, mas, em uma data marcante como esta, a 
responsabilidade é ainda maior. Este momento é singular na nossa histó-
ria e chegamos a ele com grande respeito pelo nosso passado, nos com-
prometendo com o desempenho de excelência e adaptação ao presente, 
para que possamos garantir o melhor futuro possível”, afirma. 

Segundo Ronalde, a Forluz vive um momento de grandes desafios, como a 
reestruturação do Plano A, as alterações regulamentares para o Plano B, os 
ajustes em sua gestão de investimentos para maximizar os resultados dian-
te da tendência na queda de juros no longo prazo, bem como a necessidade 
de atualização tecnológica. “Vislumbramos mudanças, o que não poderia ser 
diferente, já que a vida de uma empresa é dinâmica. No entanto, nosso com-
promisso é de que todas as ações sejam discutidas, planejadas e executadas 
com absoluto profissionalismo, respeito e atenção com nossos participantes”. 

Rumo a um novo tempo 
O diretor de Seguridade e Gestão, Nelson Benício Marques Araújo, pon-
tua que os esforços internos para preparar a Fundação para este novo 
tempo já começaram. “Me sinto muito honrado em fazer parte deste 
time neste momento, em que estamos trabalhando para que a Fundação 
avance para uma nova era, pautada pela inovação”. 

Ele conta que a equipe da Entidade está focada em ajustar sistemas e tornar 
os processos mais ágeis e digitais. “Trabalhamos na automatização de pro-
cessos e vamos modificar nosso sistema, em um grande projeto que levará 
aproximadamente dois anos. Ao final disso, pretendemos ter uma instituição 
em sua máxima capacidade de entrega, mais produtiva e moderna”, planeja. 

Nelson frisa a importância de um time extremamente capacitado para condu-
zir esta transformação. “Precisamos das pessoas certas nos lugares certos, 
engajadas neste propósito de construir os próximos passos da Forluz. Com 
uma equipe motivada, temos certeza de que manteremos a Entidade forte, 
protegida e tendo absoluto cuidado com o bem-estar de seus participantes”. 

Para o diretor de Investimentos e Controle, Emílio Cáfaro, manter o pata-
mar elevado de confiança da Forluz perante seu público deve ser prioridade. 
“Tenho mais de 30 anos como participante e contar com esta tranquilidade de 
ser filiado à Forluz é uma grande satisfação para mim. Desejo que a Fundação 

Ronalde Xavier

Nelson Benício Marques

Emílio Cáfaro

Vanderlei Toledo

Forluz, 50 anos:  
seu futuro é o nosso compromisso 



7

Forluz, pelas palavras de sua 
#ForçaLaranja 

Out a Dez de 2021  l  Jornal Forluz

Nossa História

A Fundação possui, atualmente, uma equipe de 90 empregados. Este 
time é chamado internamente de “Força Laranja”, por se tratar da força 
que move a Entidade a querer melhorar cada dia mais. 

Confira abaixo o que dizem alguns membros da Força Laranja sobre a 
relação que mantêm com a empresa. 

CLÁUDIO MADEIRA, Analista de Controladoria e Fi-
nanças, membro da Força Laranja desde 2002. 

“Estou na Forluz há quase 20 anos e, ao longo des-
te tempo, vivenciei inúmeros acontecimentos ex-

ternos, crises financeiras, trocas de Governo 
e, agora, a Pandemia. E a Forluz segue fir-
me como uma rocha. Gostaria de destacar 
a transparência das informações, a preocu-
pação com a gestão de pessoas e o cuidado 
que a Fundação tem com seus empregados e 

participantes. Me sinto muito honrado por fa-
zer parte desta Força Laranja e tenho certeza de 

que o futuro que nos aguarda é de muito sucesso”. 

DANIEL BENTO, do setor de Tecnologia da Informa-
ção, membro da Força Laranja desde 2020. 

“Eu comecei como prestador de serviços na 
Forluz e me apaixonei tanto pela empresa que o 
meu maior desejo era me tornar empregado. 
Me senti muito acolhido dentro da Entidade, 
tive pessoas que me ajudaram muito e fico 
motivado em ver o zelo que a empresa tem 
com a equipe e com os participantes. Foi um 
sonho realizado ser efetivado na Forluz e ago-
ra desejo dar o meu melhor e contribuir para 
que ela vá cada vez mais longe”. 

ALESSANDRA PEREIRA, da gerência de Controladoria e 
Finanças, membro da Força Laranja desde 2012. 

“Minha história com a Forluz se divide em duas. 
Fui efetivada em 2002 e, em 2010, fui traba-

lhar na Cemig Saúde, onde permaneci por 
dois anos. Retornei para assumir a área de 
Controladoria e Finanças. Temos um am-
biente acolhedor, alegre, em que as pesso-
as cooperam umas com as outras e perce-

bo também uma grande integração. Isso é 
fundamental para que possamos superar os 

desafios do dia a dia e do sistema de previdência 
complementar, alcançando ótimos resultados. De-

sejo que a Fundação mantenha a força de sua marca nos próximos anos 
e siga reconhecida como este grande fundo de pensão que é”.

siga reconhecida por seus valores, 
pela sua transparência e pela quali-
dade de entrega nos resultados. His-
toricamente, nossa rentabilidade é 
acima da média de mercado e é o que 
seguimos buscando para os recursos 
que administramos”. 

Ele também acredita que aliar ino-
vação a uma equipe de alta perfor-
mance é a chave para que a Forluz 
avance cada dia mais. “Temos óti-
mos profissionais dentro da em-
presa e projetos grandes já enca-
minhados. Assim, poderemos levar 
a Forluz a se consolidar como uma 
Entidade cada vez maior e de refe-
rência para todo o sistema de previ-
dência complementar”, conclui.

O diretor de Relações com Parti-
cipantes, Vanderlei Toledo, avalia 
que a sua história se mistura à da 
Forluz. Participante da Fundação 
desde 1991, ele conta que iniciou 
um relacionamento mais próxi-
mo com a Entidade em 2004, ao 
se tornar membro do Conselho 
Deliberativo. “Desde que eu en-
trei, tive interesse pela questão de 
previdência e decidi estudar o as-
sunto. A experiência no Conselho 
me deu condições de aprender e 
entender a essência do negócio, 
além de ter sido uma grande sa-
tisfação e privilégio de conviver 
com grandes profissionais que 
passaram pela Entidade”. 

Vanderlei pontua que um dos 
grandes diferenciais da Fundação 
é seu elevado nível de governan-
ça, que a protege de eventuais ris-
cos inerentes ao negócio. “Desejo 

que possamos manter uma 
governança robusta, com 
regras bem estabelecidas, 
que resguardem o proces-
so de tomada de decisão na 

Entidade. Este é um 
fator extremamente 
relevante, que, so-
mado ao aperfeiço-
amento das ativida-

des e à competência 
da equipe, garantirá à 

empresa continuar traba-
lhando pelo bem-estar de 
seus participantes”.  
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Fazer parte do órgão estatutário de um grande fundo 
de pensão, como é o caso da Forluz, exige habilidades 
que vão além das questões técnicas. Abertura ao di-
álogo, capacidade de conciliar opiniões e atenção às 
mudanças no segmento de previdência complementar 
são algumas das características fundamentais para 
exercer a função de conselheiro. É o que destaca a pre-
sidente do Conselho Fiscal da Fundação, Maria Helena 
Barbosa. “A técnica é essencial, mas ela pode ser apri-
morada. Por outro lado, nada supera o compromisso 
com o trabalho. Para ser conselheiro, é necessário ter 
em mente que estamos cuidando do patrimônio de mi-
lhares de famílias. O nosso propósito é garantir o me-
lhor para a sustentabilidade da Fundação, para que ela 
cumpra sua missão com os participantes”, afirma. 

À frente do órgão desde março deste ano, ela ressalta que 
tem sido um desafio “muito gratificante” e comenta que o 
papel do Conselho Fiscal é de grande responsabilidade. 
“As atribuições do Conselho não estão limitadas à apro-
vação de balanços e orçamentos. O Fiscal tem a obriga-
ção de acompanhar, avaliar e verificar se a Fundação está 
em conformidade com a legislação. Também emitimos 
um relatório de controles internos que reúne evidências 
de todas as áreas da empresa, ou seja, precisamos co-
nhecer o que se passa na rotina da gestão”, pontua. 

União de competências 
Maria Helena destaca o comprometimento de todo o gru-
po e explica que o projeto do órgão é que cada integrante 
possa contribuir ao máximo com as atividades, a partir 
de sua formação e expertise. “Felizmente, temos pesso-
as muito gabaritadas, sejam representantes da Patroci-
nadora ou eleitas pelos participantes. O grau de enga-
jamento e cooperação entre os integrantes é muito alto. 
Temos pessoas especialistas em temas diversos dentro 
dos assuntos que precisamos lidar e o nosso projeto é 
que estas competências sejam bem aproveitadas para 
obtermos bons resultados”. 

Ainda segundo ela, divergências podem ocorrer, mas 
é possível estabelecer diálogos produtivos. “É natu-
ral que existam discordâncias. O Conselho Fiscal às 
vezes gera alguma tensão, mas é preciso aprender 
a administrar estas tensões sem rompimentos. Para 
isso, é essencial falar a verdade e priorizar aborda-
gens respeitosas entre todas as partes”, avalia. 

Maria Helena também salienta a importância do supor-
te recebido pela equipe da Entidade. “Temos um nível 
de confiança muito alto com relação ao corpo técnico da 
Forluz. Contamos com o apoio essencial da área de Com-
pliance e Governança e temos uma relação muito próxima 
com a Diretoria. É fundamental também estreitarmos ain-
da mais nosso contato com o Conselho Deliberativo, tendo 
em vista os assuntos de grande porte que temos para li-
dar pela frente, como o déficit do Plano A, alterações re-
gulamentares do Plano B, dentre outras questões”, cita. 

Pessoas em primeiro lugar 
Para que a Forluz possa avançar, Maria Helena acre-
dita que o caminho é investir na qualidade e certi-
ficação dos processos, mas mantendo as pessoas 
como prioridade. “Não podemos nos perder em 
burocracia. Devemos seguir em frente, construindo 
relações de confiança e cooperação entre os seto-
res. Aos conselheiros, cabe escutar o que as partes 
envolvidas trazem de anseios e expectativas”. 

Quem deseja ocupar o cargo de conselheiro da En-
tidade, segundo ela, deve se conscientizar também 
sobre a necessidade de responder questionamen-
tos e estar aberto às sugestões. “Os participantes 
acreditam em nós e devemos honrar esta confiança, 
dando o nosso melhor e tendo a prontidão de pres-
tar esclarecimentos quando formos acionados. Es-
tamos a serviço da Forluz, prezando para que per-
maneça sólida e cumprindo com sua tarefa de pagar 
os benefícios em dia”, conclui. 

Jornal Forluz  l  Out a Dez de 2021

Governança

Compromisso  
e diálogo pautam 
trabalho do 
Conselho Fiscal
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Importante
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Saiba porque é  
essencial manter seus 
dados cadastrais  
atualizados 

O benefício do mês de dezembro será 
pago aos assistidos da Forluz inte-
gralmente no dia 20. Sendo assim, 
não haverá adiantamento quinzenal. 

Na mesma data, também será fei-
to o depósito do Abono Anual (13º) 
para os participantes que optaram por 
modalidades que oferecem o benefício. 

Forluz retoma  
atendimento  
presencial com 
agendamento 

Benefício de dezembro  
será pago no dia 20 

20
Dezembro  

A Forluz retomou parcialmente as atividades presen-
ciais em seu escritório, em Belo Horizonte, no último 
dia 25 de outubro. O processo vem acontecendo de for-
ma gradativa e, para continuar zelando pela saúde e 
bem-estar de sua equipe, a Fundação adotará, a princí-
pio, o regime de revezamento dos empregados na sede, 
assegurando que o espaço tenha ocupação reduzida, 
respeitando as orientações dos órgãos de saúde.

O atendimento presencial para os participantes foi res-
tabelecido no dia 8 de novembro e está sendo realizado 
mediante agendamento, garantindo o cumprimento das 
medidas de distanciamento social. Para marcar um ho-
rário, os participantes devem entrar em contato com a 
Central de Atendimento Telefônico pelo 0800 090 90 90. 

Já os agendamentos com a equipe da DRP (Diretoria de 
Relações com Participantes) devem ser feitos por meio 
dos números (31) 99537-8667 ou (31) 98440-6855.

Você sabia que um cadastro desatualizado pode 
te causar problemas? Mudou de endereço, e-mail, 
telefone? Lembre-se de informar à Forluz! Ter 
suas informações atualizadas na Fundação é a 
garantia da sua tranquilidade e de toda a sua fa-
mília, já que, assim, a Entidade poderá entrar em 
contato com você quando necessário e divulgar 
informações importantes sobre o seu plano de 
previdência. Também é uma forma de proteger 
seus beneficiários, que estarão resguardados em 
caso de seu falecimento. 

Aposentados e pensionistas podem fazer a atua-
lização em poucos minutos por meio da área lo-
gada do Portal Forluz. O procedimento é simples: 
depois de inserir a matrícula e a senha, verifique 
as informações que serão exibidas em sua tela 
inicial. Caso encontre divergências com os dados 
atuais, selecione o campo que deseja preencher 
ou modificar e salve as alterações na parte inferior 
da tela.

Já os participantes ativos devem procurar o RH da 
Patrocinadora para informar mudanças nos dados 
pessoais. No entanto, a atualização dos beneficiá-
rios inscritos para fins de RCM (Renda Continuada 
por Morte) pode ser feita na área logada. 

Para falar sobre este procedimento, a Fundação 
elaborou um vídeo simples e intuitivo. Clique aqui 
para conferir.

https://www.youtube.com/watch?v=B4Sf6KUo6qM
https://www.youtube.com/watch?v=B4Sf6KUo6qM
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Investimento

Forluz ajusta estratégia de  
investimentos para superar desafios

Jornal Forluz  l  Out a Dez de 2021

O ano de 2021 começou com grande expectativa dos 
investidores com relação à retomada da economia 
brasileira. Com o avanço da vacinação e a reaber-
tura dos comércios, o mercado aguardava retornos 
significativos. No entanto, a persistência de uma 
inflação elevada somada aos questionamentos so-
bre os gastos do Governo tornou o cenário desa-
fiador, como esclarece o diretor de Investimentos 
e Controle, Emílio Cáfaro. “Além da questão fiscal 
e das pressões inflacionárias, tivemos a instabili-
dade na relação entre os poderes e a antecipação 
da campanha eleitoral. Todos estes fatores conju-
gados interferem nos preços dos ativos, principal-
mente aqueles de maior risco”.

Atualmente, a taxa básica de juros no Brasil, a 
Selic, está fixada em 9,25%* ao ano e a previ-
são é que o índice continue subindo até o final 
de 2022. Emílio explica que o aumento da taxa é 
um mecanismo usado pelo Banco Central para 
conter a inflação. Este recurso, no entanto, in-
terfere diretamente nas decisões de investimen-
to das empresas. “Com os juros altos, fica mais 
caro para elas captarem recursos e investirem 
em crescimento, portanto, as organizações aca-
bam adiando seus projetos. Nesse contexto, os 
investimentos, de forma geral, acabam sendo 
migrados para ativos de menor risco, aproveitan-
do esse cenário de juros altos”.

Estratégia ajustada 
Ainda conforme Emílio, a equipe de investimentos 
da Entidade monitora rotineiramente os índices 
do mercado e tem ajustado a estratégia ao atual 
cenário. “Momentos de instabilidade também ge-
ram oportunidades e devemos estar atentos a elas. 
Neste sentido, fizemos vários movimentos táticos, 
de forma a ajustar essas oportunidades, otimizan-
do a relação de risco x retorno da nossa carteira. 
Com isso, conseguimos taxas de retorno satisfa-
tórias e que vão garantir o fluxo de pagamentos do 
nosso passivo”. 

Outras medidas foram colocadas em prática, como 
a redução da exposição a ativos de maior risco e 

*Referência: dezembro de 2021
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“Momentos de  
instabilidade  

também geram  
oportunidades e  
devemos estar  
atentos a elas.  
Neste sentido, 
 fizemos vários  

movimentos táticos, 
de forma a ajustar 

essas oportunidades,  
otimizando a relação 

de risco x retorno  
da nossa carteira. 

Com isso,  
conseguimos taxas 

de retorno  
satisfatórias e que 
vão garantir o fluxo 
de pagamentos do  

nosso passivo”. 

uma maior diversificação 
das aplicações. “Aumen-
tamos a participação em 
investimentos no exterior; 
aprovamos dois fundos 
de crédito com papéis de 
qualidade e taxas atrati-
vas, que vão nos trazer 
bons retornos e, ainda, 
passamos a participar de 
um fundo de desenvolvi-
mento imobiliário no se-
tor de logística, que tem 
mostrado um crescimen-
to expressivo nos últimos 
anos”, pontua. 

Estratégia ajustada
Com o cenário desfavorá-
vel, a rentabilidade dos pla-
nos da Forluz foi afetada. Os 
planos A e B, até o fechamento de outubro, registraram núme-
ros abaixo da RMA - Rentabilidade Mínima Atuarial. Emílio sa-
lienta, no entanto, que a carteira de investimentos da Fundação 
está preparada para atravessar momentos de oscilações como 

este. “No curto prazo, to-
das as classes de ativos 
estão sofrendo desvalo-
rização e, com isso, nos-
sos resultados também 
sentem os reflexos. Mas, 
graças à atuação diligen-
te que temos tido, as per-
das foram minimizadas. 
Assim, quando esta fase 
de turbulência passar, as 
alocações que fizemos 
trarão uma recuperação 
significativa”. 

Ele finaliza lembrando 
que é um momento de 
cautela para todos os 
investidores do País, 
mas que a Entidade está 
bem posicionada para 
superar desafios. “Es-
tamos sempre atentos 
aos acontecimentos do 
mercado buscando for-
mas de preservar os 
recursos dos nossos 
participantes, para ga-
rantirmos resultados 
consistentes no médio e 
longo prazo”. 

Emílio Cáfaro

Preenchimento  
do API será 
obrigatório para  
troca de perfil 
na Forluz  
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Para solicitar a migração de perfil de 
investimentos na Forluz, será obri-
gatório preencher o questionário de 
API – Análise de Perfil do Investidor. 
A troca somente será efetuada no 
sistema depois que o participante 
responder o questionário. 

A ferramenta foi disponibilizada na 
área logada do Portal da Fundação 
em novembro de 2020 aos partici-
pantes ativos do Plano B e Taesa-
prev e tem como objetivo ajuda-los 
a entender e identificar o seu perfil 
de investidor, para facilitar esta de-
cisão de migração. Cabe lembrar 
que se trata também de uma exi-
gência legal.  

Quem já preencheu o questionário 
nos últimos 12 meses não precisa-
rá responder novamente ao fazer a 
solicitação de troca. A Forluz ofe-
rece quatro perfis de investimen-
to: Ultraconservador, Conservador, 
Moderado e Agressivo. A escolha 
pode ser revista nos meses de fe-
vereiro, maio, agosto e novembro. 
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