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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.
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Novidade

Conselho Deliberativo: Titulares: Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier (Presidente), Adilson Dias Mattos, 
Mauro Marinho Campos, Guilherme Alves Fernandes, Marcos Túlio Silva, Roseli Conceição Maciel. Suplentes: 
Marcos Aurélio Alvarenga Pimentel Júnior, Mário Lúcio Braga, Antônio Carlos Vélez Braga, Cláudia Muinhos 
Ricaldoni, João José Magalhães Soares, Magno Augusto Aquino. Conselho Fiscal: Titulares: Ubirajara Nery Fer-
reira, Maria Helena Barbosa, Espedido Gonçalves Júnior, Frederico Alvarez Perez. Suplentes: Eduardo Henrique 
Campolina, Ildefonso Perry, Rogério Hazaña Carvalho. Diretoria: Ronalde Xavier Moreira Júnior (Presidente), 
Nelson Benício Marques Araújo, Emílio Luiz Cáfaro e Vanderlei Toledo. Jornal Forluz: Publicação Trimestral. 
Editado pela Assessoria de Comunicação. Tiragem: 15.551. Editora Responsável: Cinara Rabello. Redação: 
Cinara Rabello, Diorella Kelles, Janaína Almeida e Raissa Ferreira. Projeto gráfico e diagramação: Agência 
Mosaico Comunicação 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 ex-
clusivamente de caráter informativo, não gerando qual quer espécie de direito ou obrigação por parte da Forluz.

Expediente

Ronaldo Nogueira

Resultado de um trabalho realizado 
a várias mãos e iniciado em 2020, 
o novo Portal Forluz está prestes a 
ser lançado. Esta é uma das ações 
que fazem parte da comemoração 
do cinquentenário da Fundação e 
tem como objetivo facilitar a vida de 
nossos participantes com uma fer-
ramenta mais moderna, com me-
nos páginas e submenus, mas com 
a mesma transparência e qualidade. 

O projeto começou com a identifi-
cação da necessidade de atualizar 
o canal para os novos tempos, ofe-
recendo uma melhor experiência de 
navegação aos usuários. Em segui-
da, através de empresa contratada, 
foi feito um levantamento das métri-
cas do site atual, bem como pesqui-
sas quantitativas e qualitativas com 
funcionários da Forluz e seus parti-
cipantes, permitindo que a amostra 
respondente pudesse dar suas opi-
niões, fizesse críticas e oferecesse 
sugestões de melhorias. Foi feito 
ainda, um benchmark com portais 
de outras fundações e instituições. 

A partir destes diagnósticos, foi con-
cluído que, apesar de o acesso via 
desktop ainda gerar mais tráfego, 
devido ao fato de grande parte des-
ses acessos acontecerem dentro 
das patrocinadoras em horário co-

mercial, o acesso via celular havia 
crescido de forma exponencial. Em 
números, a queda no acesso desk-
top foi de 26,44% e o aumento nos 
acessos via celular foi de 26,78%.

Para o gerente de Tecnologia da In-
formação da Forluz, Ronaldo Noguei-
ra, este foi um dos principais pontos 
considerados para a mudança no site. 
“Ajustar a experiência do usuário, de 
forma a facilitar o entendimento de 
navegação e a busca pelas informa-
ções, foi o primeiro fator. O segundo 
foi o de melhorar o acesso ao site em 
qualquer dispositivo, uma vez que as 
tecnologias atuais permitem o uso em 
diferentes dimensões de tela: celular, 
computador, tablet e outros formatos. 
O terceiro e não menos importante, foi 
a atualização tecnológica, para algo 
que a gente tenha mais facilidade de 
desenvolvimento, tanto em termos de 
tecnologia, quanto de profissionais de 
mercado”, explica.

Em breve
Após finalizados todos os processos, 
pesquisas e testes, o novo Portal 
Forluz estará pronto para ser utiliza-
do pelos nossos públicos no início do 
segundo semestre de 2022. Informa-
ções como rentabilidade dos Planos, 
composição dos Conselhos e Direto-
ria Executiva, bem como documen-

tos que regem a Fundação, notícias 
e comunicados continuarão acessí-
veis, mas de forma mais moderna e 
prática, exigindo menor quantidade 
de cliques e esforço de busca. Outra 
novidade é que o leiaute irá contar 
com mais imagens, cores e atalhos, 
além de um menu flutuante, ou seja, 
que é visível durante toda a navega-
ção, em todas as páginas e mesmo 
quando há rolagem de tela. 

Além desta novidade, está em an-
damento a implantação do chatbot 
– sistema de inteligência artificial 
que conversa com humanos – para 
oferecer um rápido atendimento a 
solicitações específicas. A área lo-
gada, também conhecida por Área 
do Participante, juntamente com o 
aplicativo, também serão transfor-
mados. Esses lançamentos serão 
feitos em um segundo momento. 

Um novo tempo,  
um novo Portal 
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Para Viver Melhor

Saiba mais sobre os nossos planos. Preencha as lacunas abaixo, informe seus dados e envie para a Comunicação da 
Forluz. O participante ativo 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 primeiro semestre serão realizados em meados de agosto de 2022.

1   Programa de Educação Financeira e Previdenciária da Forluz: Para _____________________________________________ . 

2   Ferramenta que tem o objetivo de ajudar o participante a entender o seu perfil de investidor: _________________________. 

3   Comprovante de todos os rendimentos recebidos pela Forluz e dos descontos efetuados ao longo do ano, disponibilizado para 
fins de Imposto de Renda. Informe de _______________________________________. 

4  Quatro perfis de investimentos que a Forluz oferece aos seus participantes: _______________________________,  
______________________________, __________________________________ e ________________________________.

5   Evento realizado pela Forluz, onde os participantes podem acompanhar o resultado dos planos e dos investimen-
tos do ano anterior: ____________________________________________. 

Confira os destaques do 
Presta Contas de 2022  

O evento anual de Prestação de 
Contas da Forluz referente ao 
exercício de 2021, aconteceu no 
dia 25 de maio. A abertura foi re-
alizada pelo presidente do Conse-
lho Deliberativo, Douglas Xavier, 
que destacou os bons resultados 
dos investimentos, apesar do ce-
nário desafiador. Douglas tam-
bém reforçou seu compromisso 
de trabalhar incansavelmente à 
frente do Conselho, na busca da 
perenidade e segurança financei-
ra da Forluz para cumprir o com-
promisso de pagar em dia o bene-
fício de todos os participantes.

Dando sequência à apresentação, 
o presidente da Forluz, Ronalde 
Xavier, destacou a importância da 
Forluz no contexto das Entidades 
Fechadas de Previdência Comple-
mentar. “Hoje a Forluz é o 9º maior 
fundo de pensão do Brasil em pa-
trimônio, administrando cerca de 
R$19,2 bilhões. E por seu porte, é 
classificada pela Previc, órgão de 
supervisão e fiscalização, como 
uma das Entidades Sistematica-
mente Fiscalizadas, o que é ótimo 
para os participantes e para a ges-
tão da Fundação”.

Ronalde mostrou os principais nú-
meros da Forluz em termos de Go-
vernança e Gestão de Riscos e os 
trabalhos realizados pelas áreas 
de Comunicação e Consultoria Ju-
rídica. O ponto de maior destaque 
da sua apresentação foi uma linha 
do tempo sobre os planos A e B. 

O diretor de Seguridade e Gestão, 
Nelson Benício, apresentou os nú-
meros dos planos, mostrando o per-
fil das massas em cada um deles. 
Falou também sobre ações relevan-
tes como por exemplo, a atualização 
cadastral, campanhas de aportes, 
valores pagos em benefícios e núme-
ros de requerimentos. No âmbito da 
tecnologia da informação, o destaque 
principal foi a implantação do novo 
ERP. Na gestão de pessoas, Nelson 
destacou os trabalhos que vêm sen-
do realizados para desenvolvimento 
das lideranças e o fortalecimento da 
cultura Forluz, contribuindo para um 
ambiente de trabalho saudável e com 
altos níveis de satisfação, produtivi-
dade e retenção. Outro ponto mos-
trado foram os números da área de 
Atendimento da Fundação.

O diretor de Investimentos e Controle, 

Emílio Cáfaro, fez uma retrospectiva 
dos fatos que afetaram o Brasil e 
o mundo no cenário econômico no 
último ano.

Ele destacou que até meados de 
2021, o índice Ibovespa apresenta-
va um otimismo que indicava uma 
variação positiva. No entanto, o ce-
nário do segundo semestre foi bem 
diferente. Emílio reforçou que a 
carteira de investimentos é sempre 
pensada no longo prazo. “Os planos 
da Forluz, se analisados no curto 
prazo, podem apresentar variações 
e, em alguns casos, ficar abaixo do 
CDI - Certificado de Depósito Inter-
bancário. Mas a carteira é posicio-
nada pensando no longo prazo, e 
neste cenário, sempre haverá resul-
tados positivos para o participante e 
para os planos”, tranquilizou.

Para conferir a co- 
bertura completa 
do evento, escaneie 
o QRCode ao lado.
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Sigilo e privacidade de dados 
são palavras de ordem na Forluz 

Jornal Forluz  l  Abr a Jun de 2022

Governança

Muito antes da entrada em vigor da LGPD (Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais), em 2020, a Forluz já 
criava ações no sentido de cuidar dos dados criterio-
samente, por isso, teve facilidade na adaptação à lei. 
Além disso, segundo nos explica Antônio Carlos Bas-
tos d`Almeida, gerente da Assessoria de Riscos da 
Forluz, a conscientização e treinamento dos colabora-
dores seguem sendo constantes para que a segurança 
se mantenha como prioridade.

O especialista explica que a Fundação trata o assunto do 
sigilo dos dados com o rigor que merece. “Quando há um 
incidente de segurança, a Forluz possui norma interna e 
procedimento formal de registro e comunicação do inci-
dente, cabendo destacar que, desde maio de 2021, a En-
tidade contabiliza 14 incidentes cujos impactos não che-
garam a justificar a comunicação à Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados Pessoais”, indica. Esses inciden-
tes são registrados internamente, para apontamento das 
ações relacionadas e absorção de lições aprendidas. 

Antônio Carlos também comenta que há um trabalho sen-
do realizado pela área de tecnologia da Forluz, decorrente 
de diagnóstico realizado por empresa especializada em se-
gurança de sistemas e dados. Isso resulta em uma lista de 
aprimoramentos de curto, médio e longo prazos, que garan-
tem o mais seguro tratamento de dados dentro da Forluz.

Gerenciar riscos é parte da governança da Fundação e é 
fundamental para sua gestão. Um dos pontos de controle 
utilizado é o Mapa de Tráfego de Dados Pessoais, criado 
com o intuito de organizar a quantidade de dados pessoais 
que cada área precisa e que mantém o registro de quem 
os manipula. “Todas as tarefas envolvendo tratamento de 
dados na Forluz estão descritas, por área, no Relatório de 
Impacto à Proteção de Dados Pessoais”, explicita Antônio 
Carlos. E isso gera mais segurança, não apenas interna-
mente, mas para quem fornece seus dados, na certeza de 
que, não serão repassados ou vazados dados para qualquer 
pessoa que não seja diretamente vinculada aos interesses 
do participante e em compatibilidade com suas funções.  

“Estamos falando 
de sigilo e  

privacidade de  
dados pessoais, 
de forma cada  

vez mais  
robusta”, garante 
 Antônio Carlos.
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Eleições

Eleições Forluz 2022 - 
Faça valer a sua voz! 

Gabriel Lara de Paula

Diretoria de Relações com Participantes
CHAPA 1 – UNIDADE E COMPROMISSO NA FORLUZ

Claudia Muinhos Ricaldoni - Titular
Misael de Jesus dos Santos Sá - Suplente

Diretoria de Relações com Participantes 
CHAPA 2 – UNIÃO E GOVERNANÇA 
Vanderlei Toledo – Titular
João Victor Marçal – Suplente

Conselhos Deliberativo e Fiscal 
CHAPA 3 – UNIDADE E COMPROMISSO NA FORLUZ
Conselho Deliberativo (categoria ativo)
Jarbas Discacciati - Titular
Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz - Suplente
Wagner Dimas da Silva - Sucessor

Conselho Deliberativo (categoria assistido)
Carlos Alberto Costa Fonseca - Titular
Rodolfo de Souza Monteiro - Suplente
Patrícia Totino de Oliveira - Sucessor

Conselho Fiscal (categoria ativo)
Divan Alves Tavares - Titular
Marley Flávio Barbosa - Suplente
Jefferson Leandro Teixeira da Silva - Sucessor

Conselhos Deliberativo e Fiscal 
CHAPA 4 – UNIÃO E GOVERNANÇA

Conselho Deliberativo (categoria ativo)
Espedito Gonçalves Júnior - Titular
João Wayne Oliveira Abreu - Suplente
Marcos Tulio Silva - Sucessor

Conselho Deliberativo (categoria assistido)
Luiz Carlos Sperandio Nogueira - Titular
Magno Augusto de Aquino - Suplente
Mauro Cesar Maggioti Costa - Sucessor

Conselho Fiscal (categoria ativo)
Welhiton Adriano de Castro Silva - Titular
Sandrei Araújo Guimarães - Suplente
Odimar José Bezerra Lima - Sucessor

Conheça as  
chapas inscritas:

Não deixe de participar do processo  

eleitoral da Forluz e faça valer a sua voz!

Segue em andamento na Forluz o 
processo eleitoral de 2022, que irá 
eleger dois membros para o Con-
selho Deliberativo, sendo uma vaga 
destinada aos Ativos e outra aos As-
sistidos, bem como seus respectivos 
suplentes e sucessores. Um mem-
bro para o Conselho Fiscal, sendo 
a vaga destinada aos Participantes 
Ativos, bem como seu respectivo 
suplente e sucessor, e um represen-
tante e seu suplente para a Diretoria 
de Relações com Participantes.

O processo eleitoral desse ano 
trouxe novidades em atendimento 
ao parágrafo único do artigo 5º da 
Resolução CNPC 35/2019, que de-
fine que a escolha dos membros da 
Diretoria Executiva será realizada 
mediante processo seletivo, exigida 
qualificação técnica, com divulga-
ção e transparência, conduzido sob 
a orientação e supervisão do Con-
selho Deliberativo. Diante dessa 
adequação, a Forluz adotou a Polí-
tica de Seleção de Executivos.  

O gerente de Compliance e Go-
vernança, Gabriel Lara de Paula, 
comentou sobre o andamento das 
eleições até aqui: “O processo tem 
caminhado normalmente, mes-
mo com a necessidade de ajuste 
do cronograma. Em 7 de junho, a 
Comissão Eleitoral divulgou o Co-

municado com a confirmação das 
chapas inscritas. No dia 8, a For-
luz publicou o Informativo Eleitoral 
que traz a composição das chapas 
e as informações de currículos dos  
candidatos. No dia 13, o material de 
campanha das chapas também foi 
divulgado. Agora estamos no perí-
odo de votação e o resultado será 
divulgado no dia 29 de junho”. 

Gabriel Lara destacou ainda a im-
portância dos participantes votarem 
com responsabilidade. “É impor-
tante que os participantes estejam 
cientes da importância do seu voto. 
Por isso, é fundamental conhecer os 
candidatos, currículos e propostas 
de campanha para fazer uma boa 
escolha dos seus representantes”.

Todos os passos do processo elei-
toral, o cronograma com as datas 
de cada etapa, as normas, os cur-
rículos e material de campanha das 
chapas, além das principais notícias 
sobre o tema estão disponíveis no 
hotsite das Eleições, no endereço: 
https://eleicoesforluz.com.br

Vale lembrar que, conforme previsto 
no Edital de Convocação das Eleições 
Forluz 2022, são eleitores somen-
te os participantes assistidos e os 
ativos inscritos nos planos até o dia 
31/01/2022, e que tiverem atualizado 
seu cadastro até o dia 21 de março 
de 2022. A eleição terá um turno úni-
co e o voto, como nos demais anos, 
será direto e secreto. Cada eleitor 
terá a opção de votar em uma chapa 
completa para as vagas em disputa 
no Conselho Deliberativo e no Con-
selho Fiscal e outra chapa completa 
para preenchimento do cargo na Di-
retoria de Relações com Participan-
tes, dentre todas as inscritas. 

O período para votação acontece das 
8h do dia 21 de junho de 2022, até as 
17h do dia 28 de junho de 2022.

http://eleicoesforluz.com.br/
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Previdência

Seja durante a fase de contribuição ou de usufruir do benefício, muitas são as opções para o seu inves-
timento junto à Forluz. É por isso que a Fundação oferece opções e informações aos seus participantes. 
Conheça abaixo algumas delas.

Informação é a 
melhor opção  
para um futuro 
tranquilo

Roberta das Graças Cândido

90%

50%

100% 75%

Optou pela modalidade de Cotas? Entenda a melhor forma de manter o seu saldo rendendo  

Para que os participantes optan-
tes pelo regime de benefícios de 
Cotas mantenham seu saldo po-
sitivo, a palavra-chave é discipli-
na! O participante precisa ter em 
mente que a disciplina com suas 
retiradas e o acompanhamento 
da inflação versus o resultado 
mensal da rentabilidade, pode-
rão garantir os melhores resul-
tados no longo prazo.

Em algumas situações, chega a 
ser prudente até reduzir o per-
centual de retirada para que a 
rentabilidade do seu saldo, com 
os investimentos da Forluz, pos-
sa manter, além do próprio sal-
do, o poder aquisitivo. 

Segundo Roberta das Graças 
Cândido, analista da Gerência 
de Comunicação e Atendimento, 
“claro que o participante pode 
usufruir da flexibilidade do be-
nefício de Cotas e definir a ren-
da de acordo com uma situação 
eventual. Porém, é importante 
reavaliar esse percentual de re-
tirada sempre que o orçamento 
familiar permitir”. 

Sabemos que em determinado 
momento da vida é necessário 
optar por uma retirada maior do 
saldo para pagar um intercâm-

bio ou a faculdade de um filho, 
para fazer a troca de um imóvel 
ou um carro, por exemplo. Mas, 
passado este momento, é funda-
mental rever o percentual para 
que o saldo de contas possa fun-
cionar como uma renda vitalícia, 
garantindo segurança e tranqui-
lidade por muito mais tempo. 

Em seus atendimentos, Roberta 
costuma aconselhar que o mo-
mento deve ser de curto prazo. O 
participante precisa reduzir a re-

tirada para que os in-
vestimentos da Forluz 
possam capitalizar 
novamente o saldo.

Para entender melhor, 
basta imaginar que um 
participante tenha, por exemplo, 
300 mil reais em seu saldo atual. 
Na hora de definir o percentual 
de retirada, que de acordo com o 
Regulamento vigente é de até 1%, 
ele deve considerar não apenas a 
rentabilidade apurada, mas tam-
bém o impacto da inflação em sua 
reserva. Ou seja, retirando 1%, o 
saldo remanescente é de R$297 
mil, enquanto que retirando 0,4% 
será de R$298.800. Isto significa 
que, em um mês com rentabilida-
de de 1,2%, por exemplo, no caso 
do saldo de menor valor, ele dei-
xaria de render cerca de R$1.800 
em comparação com o outro de 
maior saldo. 

Além disso, vale lembrar que, 
quanto maior a retirada, mais 
rápido o saldo pode se esgotar. 
Por isso, ressaltamos: disci-
plina é o melhor caminho! Não 
deixe de acompanhar o seu sal-
do de contas e, em caso de dú-
vidas, entre em contato com a 
Fundação.
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Previdência
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Optou pela modalidade de Cotas? Entenda a melhor forma de manter o seu saldo rendendo  

Quer melhorar o seu saldo de contas e usufruir do abatimento 
de até 12% do IR? O aporte é um benefício futuro e presente

Se desligou da patrocinadora e tem dúvidas sobre onde deixar o 
seu dinheiro? A Forluz tem a solução: Siga em Frente com a Gente

%
O aporte é um 
tema que vale 

ser relembra-
do a cada vez que 

você buscar uma solução rápida e 
fácil para aumentar o seu saldo de 
contas. Mas vale lembrar também 
que essa alternativa não se limita 
apenas a esta finalidade. 

O aporte é uma contribuição eventual 
que se faz com o objetivo de comple-
mentação financeira do seu plano de 
previdência. Ou seja, se você realiza 
contribuições mensais e ainda reali-
za um aporte, você multiplica o valor 
que estará sendo investido naquele 
mês, podendo ter um resultado mui-
to mais rentável ao longo dos anos.

No Plano B, o valor mínimo é de 200 
reais ou, se a contribuição básica 
mensal do participante for inferior a 
este valor, passa a ser igual ao valor da 
contribuição básica. No Plano Taesa-
prev, o valor mínimo é também igual 
ao da contribuição básica. Essa con-
tribuição eventual vai para o saldo de 

contas adicional do participante, po-
dendo ser visualizada em coluna des-
tacada no extrato do saldo de contas.

O aporte pode ainda, auxiliar o parti-
cipante a atingir o máximo do benefí-
cio fiscal, que concede descontos de 
até 12% da renda bruta quando des-
tinado à previdência complementar, 
na declaração completa do Imposto 
de Renda. O que garante que o di-
nheiro que você investe no seu futuro 
segue sendo destinado para você.

Quem pode e como realizar o 
aporte?
Todos os participantes ativos do Plano 
B e Taesaprev da Forluz podem reali-
zar o aporte. A contribuição é feita por 
meio de boleto que é encaminhado 
para o participante por e-mail. Ele 
pode solicitar entrando em contato 
com o Atendimento da Fundação pelo 
e-mail atendimento@forluz.org.br ou 
pelo número 0800 090 9090.

Os participantes do Plano Taesaprev 
podem realizar até 4 aportes por ano, 

e os participantes do Plano B podem 
realizar um aporte por mês!

Ao longo do mês de março, a Forluz 
realizou uma campanha para incen-
tivar as mulheres a realizarem sua 
contribuição eventual e resguardarem 
o seu futuro. Todas as mulheres que 
participaram concorreram a um prê-
mio especial e kits promocionais.

A vencedora do primeiro prêmio, 
Fernanda Ferreira, comentou que, 
sempre que pode, costuma reali-
zar aportes, para garantir um re-
sultado melhor no futuro, com um 
saldo cada vez maior.

Você ainda pode conhecer mais so-
bre os benefícios do aporte no vídeo 
que a Forluz preparou sobre o assun-
to. Escaneie o QR Code 
ao lado e confira. Com 
as informações corre-
tas, você pode realizar 
a melhor opção para o 
seu futuro e também 
para o seu presente!

Quando um participante vai se des-
ligar de uma das patrocinadoras e 
ainda não é elegível ao benefício da 
aposentadoria, muitas questões pai-
ram sobre a cabeça a respeito do que 
fazer com seu saldo de contas na 
Forluz. É neste momento que entra 
em ação a equipe que cuida do Siga 
em Frente com a Gente, um progra-
ma de orientação da Forluz.

Neste programa, cada pessoa que 
irá se desligar é convidada para uma 
apresentação das opções de institu-
tos e benefícios e uma orientação de 
educação financeira sobre as opor-
tunidades que se apresentam. Luiz 
Gustavo Juventino, um dos respon-
sáveis pelo programa na Forluz, co-
menta que neste momento ele tem 
a possibilidade de esclarecer muitos 
pontos com os participantes.

“Antigamente a pessoa assinava 
um termo no momento em que se 
desligava da patrocinadora e fazia 
a opção que entendia ser a melhor. 
Hoje, buscamos tirar dúvidas e 
orientar os participantes para que, 
diante das informações, possam 
tomar a decisão mais acertada 
para o seu futuro”, explica.

Atualmente, os participantes pos-
suem quatro opções de Instituto, 
que são: Autopatrocínio: neste caso, 
o participante segue realizando con-
tribuições para seu plano; BPD – Be-
nefício Proporcional Diferido, nesta 
modalidade, o saldo de conta conti-
nua sendo rentabilizado pela Forluz  
até que o participante escolha por 
outra opção; Resgate, é quando o 
participante decide sacar o seu saldo 
por completo; Portabilidade, ocorre 

quando o 
participan-
te decide pas-
sar o seu saldo para 
outra instituição.

Algumas opções têm um prazo maior 
para decisão e outras são mais ime-
diatas. Tudo isso é ponderado junto 
ao participante. 

Não existe uma opção correta para a 
integralidade dos participantes. Cada 
um deve verificar o seu momento de 
vida e interesses. Por isso, através do 
Siga em Frente com a Gente a Forluz 
oferece estas informações, para que 
o participante possa fazer a melhor 
escolha. Caso você se encontre nesta 
situação de desligamento, não deixe 
de participar deste programa. Afinal, 
informação é o melhor caminho!



A Forluz sempre se preocupou em oferecer um aten-
dimento de qualidade aos seus participantes, com-
prometida com as necessidades do setor, as inovações 
tecnológicas e o adequado preparo dos atendentes. 
Foi seguindo esta filosofia que o Call Center deixou de 
ser terceirizado e passou a fazer parte do quadro de 
colaboradores da Fundação em 2018.

Ao longo desses quatro anos, a Central de Atendimento 
da Forluz se consolidou como a porta de entrada para as 
demandas dos participantes, desde a adesão até a so-
licitação do benefício. E quando o participante se torna 
assistido, o atendimento se estende ao grupo familiar.

Segundo Márcia Alves, supervisora da equipe, a Central de 
Atendimento da Fundação tem uma série de diferenciais 
competitivos: “Nós trabalhamos com o foco na solução 
das demandas dos participantes, além de apresentarmos 
todas as possibilidades dentro do plano de benefícios do 
qual ele é filiado. Somos para o participante e seus be-
neficiários não apenas uma fonte de informação, mas de 
cuidado, segurança, transparência e zelo”. 

Nelson Benício, diretor de Seguridade e Gestão des-
taca a importância do trabalho realizado pela equipe. 
“O Call Center é cartão de visitas da Forluz para os 
participantes e temos visto que este trabalho tem sido 
realizado com muita competência, dedicação e com-
promisso. Os resultados são a prova disso”. 

Nos primeiros quatro meses de 2022, foram recepcio-
nadas uma média mensal de 2.560 ligações. Hoje, a 
equipe da Central resolve no primeiro contato, cerca 
de 94% das demandas dos participantes. As outras 
6% são encaminhadas para as áreas técnicas pois re-
querem algum nível de detalhamento mais especifico. 
O tempo médio de espera para ser atendido na Forluz 
é de aproximadamente 1 minuto e o tempo de aten-
dimento às demandas gira em torno de 6 minutos.  A 
média de satisfação dos participantes em relação aos 
serviços prestados pela equipe de 0800 vem sendo 
mantida em 95%.

Para a gerente da área, Cinara Rabello, chegar a esses 
quatro anos com números tão positivos é a comprovação 
de que a decisão por primarizar o atendimento via 0800 
foi a mais adequada. “Não foi fácil assumir o desafio de 
trazer para dentro da Forluz a equipe de Call Center. Os 
dias que antecederam a mudança foram marcados por 
muitas dúvidas e incertezas. Ao longo desses quatro 
anos, muitos foram os aprendizados e as mudanças de 
rotas. Mas algumas coisas serão sempre imutáveis para 
nós, nossos valores, a busca constante pela qualidade 
das informações, a cordialidade para com os nossos 
participantes, a vontade em resolver as demandas de 
forma efetiva e o orgulho de sermos parte fundamental 
da Forluz e da vida de nossos participantes”.

Atendimento
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Call Center Forluz: 
4 anos entregando excelência!
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Alterações Regulamentares

PlANO B

A Diretoria Executiva da Forluz recebeu, 
em junho, uma carta da Cemig com a 
proposta final para a reestruturação 
para o Plano A.  A Patrocinadora apreciou as considerações e pleitos 
oriundos dos representantes dos participantes, retornando à Forluz 
com a proposta definitiva, contemplando limites econômicos e um 
maior detalhamento da sua intenção de solução do Plano A. 

O teor da proposta foi submetido à avaliação do corpo técnico 
da Fundação e da consultoria externa, responsável pelo assun-
to, que se manifestaram favoráveis à sua viabilidade regulató-
ria, jurídica e econômica. 

Em síntese, a proposta tem as seguintes características: 

>> A criação de um novo plano de previdência (adicional ao existen-
te), estruturado na modalidade de Contribuição Definida (CD). 

>> Possibilidade de migração voluntária dos participantes ativos e 
assistidos do Plano A.  

>> Possibilidade de saque à vista de até 20% da Conta de Aposen-
tadoria Individual.

>> No caso de falecimento do Participante, o eventual saldo rema-
nescente será transferido para os beneficiários e, na sua ausência, 
será pago ao espólio.

>> Eliminação da atual controvérsia em relação ao Artigo 57. A 
partir da migração para plano financeiro (CD) não há apuração 
de déficit ou superávit. Os saldos são individualizados e ren-
dem conforme escolha dos participantes, que também terão 
opção de determinar o percentual para benefício mensal.  

A Cemig reitera que “para os participantes que optarem por não 
migrar, a situação no Plano A será mantida, ou seja, os partici-
pantes não optantes incorrerão no risco de um eventual desfecho 
desfavorável a eles das ações judiciais que versam sobre a pari-
dade contributiva. Confirmando-se esse cenário em desfavor aos 
participantes, esses deverão suportar o déficit do Plano A desde 
2015, em igualdade de condições com as Patrocinadoras”. 

A íntegra da proposta pode ser conferida clicando aqui. 

O tema foi apreciado e aprovado tanto no âmbito da Diretoria 
Executiva como do Conselho Deliberativo. Os próximos passos 
serão alinhamentos com a Previc – Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar, elaboração de estudos técnicos 
requeridos nessa etapa, aprovação de novo regulamento, entre 
outros requisitos regulatórios, para só então, efetivamente, im-
plementar a alternativa de plano para quem se interessar.

Proposta de  
alterações  
regulamentares  
do Plano B foram  
encaminhadas  
para a Previc   

PlANO A
Cemig encaminha à 
Forluz proposta final de  
reestruturação do Plano A
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Em fevereiro de 2022, a 
Forluz comunicou aos 
seus participantes 
as alterações do Re-
gulamento do Plano 
B, que também foram 
submetidas à análise 
da Superintendência Na-
cional de Previdência Complementar. 
No final de março de 2022 a Previc deu 
retorno, indicando algumas exigências 
e recomendações, que foram tratadas 
pela equipe técnica da Forluz, apreciadas 
pela Diretoria Executiva e, finalmente, 
aprovadas pelo Conselho Deliberativo da 
Fundação em 18/05/2022, por maioria de 
seus membros.  

Em seguida, no dia 25 de maio de 2022, 
as mudanças foram submetidas à Su-
perintendência Nacional de Previdência 
Complementar para aprovação. Assim 
que aprovadas pelo Órgão Regulador, a 
Forluz irá comunicar aos seus partici-
pantes através de seus canais oficias de 
Comunicação.

Para conferir o quadro comparativo De/
Para e o Regulamento revisado, acesse 
sua área logada. Em seguida, clique no 
menu Solicitações > Alterações Regula-
mentares, para ter acesso aos referidos 
documentos e inteiro teor das alterações 
propostas. Cabe esclarecer que este for-
mato de divulgação atende às exigências 
da Resolução CNPC nº 32, que determi-
na que as Entidades Fechadas de Previ-
dência Complementar disponibilizem as 
propostas de mudanças no Regulamento 
em ambiente restrito aos participantes 
ativos e assistidos.

https://www.forluz.org.br/PublicacoesForluz/Carta%20Cemig%20DPE-00459-2022.pdf


Investimento Em cenário desafiador, 
Forluz encaminha para  
o encerramento do  
primeiro semestre com 
resultados positivos

“O histórico positivo  
de rentabilidade dos 

investimentos da  
Forluz ocorre hoje,  
em grande parte,  
justamente por  

termos aproveitado 
dessas oportunidades 

geradas em outros  
momentos no passado, 

em que também  
passamos por  

turbulências nos ativos 
de mercado”, destacou 

Emílio Cáfaro.
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O ano de 2022 iniciou com uma expectativa de 
melhora em função do avanço da vacinação con-
tra a Covid-19, o que possibilitou a reabertura da 
economia, sinalizando uma oportunidade do 
país voltar a crescer. No entanto, os estímu-
los econômicos utilizados pelos governos 
do mundo inteiro para reduzir o impacto 
da pandemia continuavam pressionan-
do os indicadores de inflação, exigindo a 
atuação tempestiva dos bancos centrais 
no processo de elevação das taxas de juros 
para conter esse movimento inflacionário. 
Para completar esse cenário desafiador, no final 
de fevereiro, o governo russo iniciou a invasão militar na Ucrânia, 
agravando ainda mais o cenário econômico mundial, com impacto 
muito forte nos preços das commodities e alimentos. Diante desse 
contexto, as incertezas geradas se refletiram no mercado finan-
ceiro de uma forma geral, trazendo muita volatilidade no preço dos 
ativos. Ainda assim, os resultados da Forluz até o mês de maio fo-
ram positivos e próximos das metas atuariais.

Um dos principais motivos para esse resultado foi a diversi-
ficação dos investimentos que a Forluz vem realizando ao lon-
go dos anos. A análise detalhada do cenário desafiador, que já 
vinha se mostrando desde o início da pandemia, resultou em 
alguns movimentos na busca de garantir não só a segurança e 
os melhores resultados possíveis de investimentos, mas tam-
bém, de encontrar as oportunidades dentro deste contexto. Foi 
o caso da redução da exposição em ativos de risco e o aumento 
da posição em renda fixa, a fim de aproveitar os juros mais 
altos, as taxas mais atrativas e por ser um investimento com 
menor nível de risco. 

“Estamos vivendo um cenário de fortes oscilações, em um 
mundo globalizado, mesmo que o problema não seja local, vi-
vemos uma interdependência em relação à economia global e 
nós precisamos aproveitar as oportunidades para realizar os 
movimentos de curto prazo, pensando no futuro. É importante 
não avaliarmos somente a rentabilidade do mês, mas como as 
decisões tomadas agora, irão render frutos ao longo do tempo.  
Esse é o foco para os investimentos de um plano de previdên-
cia. É considerando o horizonte de longo prazo, aproveitando 
as oportunidades geradas nesses momentos de oscilação, que 
permitirá a entrega de resultados positivos quando o cenário 
for de maior clareza e menor volatilidade. O histórico positivo 
de rentabilidade dos investimentos da Forluz ocorre hoje, em 
grande parte, justamente por termos aproveitado dessas opor-
tunidades geradas em outros momentos no passado, em que 
também passamos por turbulências nos ativos de mercado”, 
destacou Emílio Cáfaro, diretor de Investimentos da Forluz.



Investimento Carteira de   
Empréstimo Forluz
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Perspectivas
Para a segunda metade do ano, ainda há incertezas. Isto por-

que, mesmo com os movimentos que o Banco Central tem feito 
para aumentar a taxa de juros e frear a inflação, ela continua sur-
preendendo. Outro fator que poderá contribuir com as oscilações 
do mercado interno é a eleição presidencial, no mês de outubro. 
Além disso, a guerra ainda continua e outros acontecimentos ex-
ternos podem surgir. Para a Forluz, a expectativa é de buscar su-
perar as metas atuariais nos próximos meses. Para isso, a equipe 
de investimentos segue monitorando o mercado e avaliando todas 
as oportunidades, como em renda fixa e FIPs - Fundos de Inves-
timentos em Participações, segmentos que podem gerar valor 
agregado para a carteira da Fundação.

E como fica o empréstimo em tempo de alta da inflação
Com a inflação elevada, a carteira de empréstimos da Fundação 

também sofre consequências. Isto porque, o empréstimo Forluz 
segue a metodologia SAC  (Sistema de Amortização Constante), e 
possui uma taxa de juros prefixada de 7,50% ao ano, que é equi-
valente a 0,6045% ao mês + correção do capital pós-fixada atrela-
da ao IPCA-IBGE, que por sua vez, possui variação mensal. “Essa 
correção reflete diretamente na amortização do saldo devedor, 
onde corrigimos o saldo pelo IPCA e dividimos pela quantidade de 
parcelas restantes do contrato. Com isso, em períodos de alta da 
inflação (IPCA-IBGE), que estamos passando atualmente sempre 
que o valor da amortização for menor que o da correção, há au-
mento, em vez de redução do saldo devedor”, explica o gerente de 
Renda Fixa, Imóveis e Empréstimos da Forluz, Eduardo Coelho.

Cabe destacar que esse fenômeno ocorre somente em tempos 
de alta da inflação o que, normalmente, tem curta duração. Ao 
considerar os últimos cinco anos, é possível analisar que o cená-
rio de 2021/2022 está sendo atípico, uma vez que, nos anos ante-
riores, o IPCA não passou de 5%. Veja o comparativo abaixo, com 
o “Exemplo 1” considerando a alta da inflação e o “Exemplo 2” 
uma média do IPCA dos últimos cinco anos, já que os contratos de 
empréstimo Forluz têm prazos mais longos.

Cabe destacar que, o retorno proporcionado pela carteira de 
empréstimos impacta todos os participantes da Forluz, sejam 
eles tomadores de empréstimos dos planos, ou não. Por isso, é 
indicado que o participante, se for possível realize pagamentos 
extraordinários – antecipação ou amortização. Desta forma, o 
saldo devedor será reduzido e, consequentemente, a correção e 
juros do contrato serão menores.

Exemplo 1
Correção: R$10.000 (Saldo Devedor) x 1,06% (IPCA Abril/2022) = R$ 106,00
Amortização: 10.106,00 (Saldo Corrigido) ÷ 120 (Nº PCL restantes) = 84,22
Saldo Final: 10.106,00 (Saldo Corrigido) – R$ 84,22 (Amortização) = 10.021,78

Exemplo 2
Correção: R$10.000 (Saldo Devedor) x 0,47% (IPCA Médio) = R$ 47,00
Amortização: 10.047,00 (Saldo Corrigido) ÷ 120 (Nº PCL restantes) = 83,73
Saldo Final: 10.047,00 (Saldo Corrigido) – R$ 83,73 (Amortização) = 9.963,27

 IPCA ÚLTIMOS 5 ANOS
2021: 10,06% 
2020: 4,52%

2019: 4,31%
2018: 3,75%

2017: 2,95%         

O empréstimo é uma modalida-
de de investimento da Fundação. 
Portanto, ele deve apresentar 
retorno superior à taxa mínima 
atuarial, conforme previsto no pa-
rágrafo 4º do artigo 25 da Resolução 
nº 4.994/2022. Por outro lado, além de 
rentabilizar os investimentos da Entidade, devido a faci-
lidade na aprovação de crédito, consignação em folha e 
taxa significativamente menor em relação ao mercado, 
o empréstimo se torna uma ótima opção. Porém, deve 
ser utilizado, de forma consciente, para atender a algum 
imprevisto ou oportunidade de investimento.

Temos acompanhado na Forluz uma crescente inadim-
plência em relação à carteira de empréstimo. Por isso, 
em 2020, a Fundação iniciou um processo de cobrança 
junto aos participantes que têm parcelas atrasadas em 
seu contrato, como explica Eduardo Coelho.

Em 2020, a Forluz iniciou uma cobrança ativa de 
empréstimo, buscando reduzir os valores em 
aberto dos participantes inadimplentes. O que 
motivou esta mudança?
Uma das características do Empréstimo Forluz é a con-
signação dos descontos em folha de pagamento com as 
patrocinadoras e a folha de assistidos da Forluz. Porém, 
em alguns casos como férias, afastamentos e outras 
situações que impeçam o desconto integral da parcela, 
acabam resultando em inadimplência na carteira, impac-
tando negativamente o resultado do segmento. Diante 
disso, a Forluz, amparada em seus valores, em que um 
deles é o “Resultado Financeiro” para os participantes, 
identificou a necessidade da criação da área de cobrança, 
com o intuito de entender qual o motivo do participante 
estar inadimplente. Desta forma, é possível propor alter-
nativas para a regularização dos valores em atraso.   

Qual tem sido o impacto desta ação? O que mais 
mudou? 
O contato ativo pela área de cobrança tem como obje-
tivo conscientizar o participante em relação ao débito e 
às formas de acompanhamento do contrato, além de 
propor possibilidades de regularização para que o valor 
em aberto não vire a famosa “bola de neve” e o partici-
pante não seja surpreendido no futuro.

Qual a abordagem utilizada com os participantes 
para que eles passem a cumprir com os paga-
mentos pendentes? 
Em nossos contatos alertamos os participantes de que 
a inadimplência pode impossibilitar uma nova contra-
tação de empréstimo, além da possibilidade de acio-
narmos outros dispositivos previstos em regulamento 
para a recuperação do crédito. Diante disso, sempre 
buscamos entender com ele o que ocasionou a ina-
dimplência e, assim após análise, propormos formas 
de pagamento para regularização das pendências.

Cabe destacar que, além do contato telefônico, ou-
tras campanhas são realizadas de forma recorren-
te pela Fundação, com o mesmo objetivo. E, caso 
o participante tenha alguma dúvida sobre assun-
to, pode entrar em contato pelo 0800 090 9090 ou 
atendimento@forluz.org.br. 



QUEREMOS 
DIVIDIR UMA 
COISA COM VOCÊ: 
PIX EM ATÉ 
24 PARCELAS.

Divisão do valor do Pix é uma operação de crédito, estando sujeito à aprovação, cobrança de juros, IOF e demais condições. Saiba mais em santander.com.br/divideopix

santander.com.br/divideopix
Acesse:


