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Da adesão ao 
requerimento, sempre 

com você
Ter um plano de previdência da Forluz é um projeto 

para o seu futuro. Saiba como você pode cuidar ainda 
hoje da sua reserva para chegar preparado ao 

momento de requerer seu benefício. 
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EMPRÉSTIMO

expediente

Conselho Deliberativo: Titula-
res: Eric Gonzalez Pinto (Presidente), 
Adilson Dias Mattos, Cornélio Antônio 
Pereira, João Wayne Oliveira Abreu, Ro-
seli Conceição Maciel, Marcos Túlio Sil-
va. Suplentes: João Luiz Silva Barbosa, 
Magno Augusto Aquino, Marcos Aurélio 
Alvarenga Pimentel Júnior, 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: 15.062. 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.

Forluz concede 
postergação das 
parcelas para mais 
de 4 mil contratos 
de empréstimo  

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).

Entre os meses de abril e maio, profis-
sionais de diversas áreas da Forluz reuni-
ram esforços para viabilizar a posterga-
ção das parcelas de empréstimo para os 
participantes. Graças a esta força-tarefa, 
a Fundação conseguiu, de forma ágil, ana-
lisar mais de 3.300 solicitações, com a ve-
rificação de 4.989 contratos. Deste total, 
85,2% tiveram a postergação concedida, 
ou seja, 4.250. Somente 14,8% não foram 
contemplados, por não atenderem aos re-
quisitos previamente estabelecidos. 

Para o gerente de Renda Fixa, Imóveis e 
Empréstimos da Fundação, Tiago Martins, 
os números demonstram que a ação foi 
extremamente bem-sucedida. Ele explica 
que a medida teve como objetivo ame-
nizar os impactos financeiros causados 
pela Pandemia de Coronavírus aos parti-
cipantes. Ao mesmo tempo, foi essencial 
traçar uma estratégia que não prejudicas-
se a carteira de empréstimo. “Houve uma 
sensibilização dos órgãos de governança 
diante da crise, que afetou a vida de várias 
famílias, comprometendo a renda dos par-
ticipantes. Cabe lembrar, no entanto, que o 
empréstimo é uma modalidade de investi-

mentos como outra qualquer. Por isso, esta 
concessão foi precedida de critérios, a fim 
de prezar pela relação risco-retorno do in-
vestimento”, esclarece. 

A analista do setor de Empréstimo, 
Angélica Evaristo, explica que a definição 
destes critérios foi o ponto de partida para 
conferir a elegibilidade de cada contrato. 
Um trabalho minucioso e intenso, tendo 
em vista o volume de solicitações a serem 
processadas em um prazo curto. “O que 
fizemos foi uma checagem isenta e exclu-
sivamente técnica, pautada na análise do 
risco de crédito de cada caso. E o grande 
desafio foi avaliar quase 5.000 contratos 
ao mesmo tempo em que preparamos 
nosso sistema para operacionalizar o re-
sultado deste projeto, tendo em vista que 
a postergação não era uma funcionalida-
de existente até então. Tudo isso sem per-
der de vista o restante da rotina da área”. 

Tiago reforça que automatizar a poster-
gação foi um procedimento complexo, que 
foi viabilizado graças ao empenho das áre-
as de Empréstimo, Atendimento, TI, Comu-
nicação e da Diretoria. “Nosso sistema ope-
racional é muito rígido, robusto e seguro. 
Por isso, qualquer customização ou ajuste 
demanda um grande esforço multidiscipli-
nar, envolvendo várias  equipes da Entida-

de”.  Ainda segundo ele, 
o comprometimento de 

todos com a entrega de 
um trabalho de qualidade 
garantiu que os desafios 
fossem superados. “Pu-
demos oferecer apoio 
aos nossos participantes 
neste momento ímpar, de 
forma muito rápida, sem 

deteriorar a carteira de inves-
timentos”, conclui. 



PARA VIVER MELHOR

Consciência e informação: 
chaves para uma 
vida financeira sustentável  

Filtrar informações e ter calma para fazer 
uma leitura consciente do cenário, evitando 
decisões precipitadas: atitudes indicadas 
para quem deseja prosperar na vida finan-
ceira. Essas foram algumas das lições dei-
xadas pelo economista e professor Marcos 
Silvestre, durante uma palestra online orga-
nizada pela Forluz para seus participantes, 
no último dia 25 de maio. 

No mês de maio, foi possível alterar o 
perfil de investimento na Fundação, esco-
lhendo entre o Ultraconservador, Conserva-
dor, Moderado ou Agressivo. Esta opção, no 
entanto, costuma gerar muitas dúvidas. Por 
isso, o objetivo da apresentação era escla-
recer alguns pontos sobre o tema. 

Em meio à Pandemia de Coronavírus, a 
economia foi afetada e o mercado sofreu 
grandes oscilações. O especialista ressaltou 
que não é indicado tomar “decisões bruscas” 
a partir de eventos pontuais. “Quem toma 
decisões baseado somente em conjuntura de 
crise e de curtíssimo prazo pode se prejudicar. 
Recebemos uma profusão de informações 
muito grande todo dia e isso é vantajoso, mas 
precisamos ter cuidado com notícias tenden-
ciosas.  Selecionar conteúdo de qualidade e 
analisar a perspectiva futura nos afasta do ris-
co de precipitação para que possamos fazer 
boas escolhas na vida financeira”. 

Neste sentido, ele deu como exemplo a 
queda ocorrida nos preços das ações nego-
ciadas na Bolsa de Valores. “A ação pode se 
desvalorizar momentaneamente de forma 
expressiva. No entanto, se diz respeito a uma 
empresa bem posicionada e que possui valor 

intrínseco, voltará à normalidade com a re-
tomada do mercado. É questão de dar tem-
po ao tempo, mas muita gente se desespera. 
O segmento de Renda Variável é flutuante, 
mas caminha na direção de um crescimento 
diferenciado no longo prazo, aguardando o 
prazo de maturação dos resultados”. 

Monitoramento e manutenção
Durante a palestra, Marcos refletiu tam-

bém sobre a transformação dos hábitos 
financeiros do brasileiro. Segundo ele, a 
crise trouxe à população mais consciência 
ao lidar com o próprio dinheiro, além de 
estimular o surgimento de novos negócios. 
“Em momentos como este, não devemos 
subestimar esta capacidade que temos 
como sociedade de nos reinventarmos e 
criarmos novas soluções para os desafios 
que surgem. Em toda crise, há muito espa-

ço para as oportunidades. É uma fase de 
questionamentos, em que estamos revendo 
o valor das coisas e aprendendo sobre os 
gastos que realmente valem a pena”. 

Para o economista, a população está 
mais atenta à necessidade de buscar co-
nhecimento sobre finanças. “Não é ques-
tão de mudar tudo na vida, mas nos ques-
tionarmos sobre o que faz sentido ou não 
e, assim, termos dívidas prudentes e con-
textualizadas, alinhadas aos nossos obje-
tivos. Quando sou sábio ao realizar despe-
sas abro minha capacidade de poupança e 
conduzo minhas finanças com segurança 
e sustentabilidade”. 

Se você não pôde estar presente e de-
seja assistir à palestra do professor Mar-
cos Silvestre, acesse o vídeo no canal da 
Fundação no Youtube por meio deste link: 
https://tinyurl.com/ybcngqau.
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Anote na agenda: Presta Contas Forluz   
No próximo dia 14 de julho, a partir das 15 horas, será realizado o evento anual de prestação 

de contas da Forluz. A Diretoria Executiva da Fundação vai destacar os resultados referentes ao 
ano de 2019 e informações sobre os primeiros meses de 2020. 

As palestras vão ser feitas pela plataforma Zoom. 
Após as apresentações, os diretores estarão à disposição para esclarecer as dúvidas dos participantes. 
A Fundação conta com a sua presença! 
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A trajetória de um participante desde 
o momento de sua filiação à Forluz até 
o requerimento do benefício é longa. Ao 
aderir, ele precisa tomar algumas deci-
sões importantes, como definir o percen-
tual de contribuição, escolher o perfil de 
investimentos e fazer a opção pelo regi-
me de tributação, que poderá ser Regres-
sivo ou Progressivo. A partir daí, começa 
a construção da sua reserva financeira 
para o futuro. 

Mas, embora seja um negócio de lon-
go prazo, o plano de previdência não 
deve ser deixado para depois. É preciso 
que ele seja integrado ao planejamento 
financeiro para a aposentadoria e, por-
tanto, acompanhado desde o princípio. 
É o que destaca a supervisora de Previ-
dência, Gláucia Amorim. “O ideal é traçar 
objetivos desde o início e programar o 
crescimento deste saldo. Afinal, é ele que 
será a base para o benefício que a pessoa 
vai receber lá na frente”. 

Neste sentido, algumas questões devem 
ser observadas pelo participante ainda na 
ativa, como a possibilidade de fazer apor-
tes ou aumentar o percentual de contribui-
ção para acumular mais recursos. Monito-
rar a rentabilidade e avaliar, de tempos em 
tempos, se o perfil de investimentos está 
adequado à própria realidade e ao contex-
to econômico também são atitudes rele-
vantes. “Temos o hábito de checar o extra-

to bancário e isto deve valer também para 
o plano de previdência. É importante que 
a pessoa projete o próprio futuro e quanto 
ela deseja acumular até lá. Assim, conse-
guirá agir enquanto é tempo e utilizar os 
mecanismos que a Fundação oferece para 
incrementar seu saldo de conta”. 

Preparação 
Gláucia lembra ainda que organizar as 

contas e buscar conhecimento são medi-
das que se tornam essenciais com a pro-
ximidade da aposentadoria. “É recomen-
dável que, antes mesmo de se desligar 
da Patrocinadora, ele se estruture para 
esta nova etapa. Afinal, ao se tornar as-
sistido, muitas coisas vão mudar, a come-
çar pela renda mensal e os gastos com 
o plano de saúde, por exemplo. Então, 
é necessário quitar dívidas e repensar o 
orçamento doméstico. Por outro lado, ele 
também pode participar das palestras 
do PPA (Programa de Preparação para 
a Aposentadoria) e, até mesmo, solicitar 
uma orientação previdenciária da Funda-
ção. Assim, tem mais tempo para anali-
sar as possibilidades”. 

Roberta Cândido, do setor de Atendi-
mento, reforça este conselho. Acostumada 
à auxiliar os participantes que vão fazer 
o requerimento, ela conta que, quem se 
informa com antecedência, chega mais 
seguro e tranquilo para requerer. “Deixar 

para decidir em cima da hora gera mui-
ta incerteza. Será uma transição mais fá-
cil se a saúde financeira estiver em dia e, 
por isto, este acompanhamento contínuo 
do saldo é tão relevante. Vale lembrar 
também que a orientação previdenciária 
pode ser feita a qualquer tempo, para que 
a pessoa possa compreender a evolução 
da sua vida previdenciária e estar pronta 
para se aposentar, sabendo qual será o 
melhor caminho a seguir como assistido”. 

PREVIDÊNCIAPREVIDÊNCIA

Planejamento e informação desde o início para 
chegar tranquilo ao requerimento do benefício 

Esta talvez seja a pergunta mais di-
fícil de se responder. Afinal, escolher 
a modalidade de benefício que será 
recebida é um grande passo, pois se 
trata de definir a vida financeira do 
participante durante a aposentadoria. 

Segundo Gláucia, a resposta para 

este questionamento é “a melhor op-
ção é aquela que melhor se enquadra 
no planejamento de vida do participan-
te”. Ela frisa que para definir qual será 
o tipo de benefício, a pessoa deve fazer 
uma análise pessoal, discutir o assunto 
em família e fazer simulações no Por-

tal. “Ele deve ponderar como será seu 
padrão de vida e o que prioriza em sua 
vida como aposentado. É essencial bo-
tar na ponta do lápis e pensar com cal-
ma. Estaremos de prontidão também 
para auxiliá-lo a entender melhor as 
características de cada modalidade”. 

Qual é o melhor benefício?  

Gláucia Amorim

Você se planejou, manteve um contato próximo com a Fundação ao longo dos anos na ativa, se dedicou a incremen-
tar seu saldo de conta e, enfim, chegou um momento muito esperado: o de requerer o benefício. Parabéns! Falta pouco 
para se tornar um assistido. 

Vamos relembrar as informações básicas sobre este processo? 

Chegou a hora de se tornar 
um assistido da Forluz 

Orientação Previdenciária

Agende um horário via 0800 com a equipe da Forluz para a 
sua orientação previdenciária. Antes da data marcada,  estude o 
processo e os benefícios para aproveitar ao máximo seu horário 
e esclarecer as dúvidas.

Para requerer seu benefício pelo Plano B,  é necessário:

>> Ter,  pelo menos,  120 meses ininterruptos de filiação ao plano,  conta-
dos a partir da adesão ou última inscrição. 

>> Estar desligado da Patrocinadora e aposentado pelo INSS ou ter, 
no mínimo, 25 anos de contribuição à Previdência Social, no caso de 

mulher e 30 anos para os homens. 

Critérios de elegibilidade  

Tudo digital!  

Pronto! Agora, a equi pe da Entidade fará a análise e validação do seu 
requerimento e entrará em contato assim que estiver liberado.

O requerimento é feito de forma digital,  por meio da área logada do Portal 
Forluz e funciona de forma muito simples. 

>> Acesse www.forluz.org.br e preencha seus dados no canto su-
perior direito para acessar o Autoatendimento; 

>> Clique no menu Solicitações e,  em seguida,  Formulários; 

>> Vale lembrar que os formulários estarão disponíveis depois que 
você já estiver desligado da Patrocinadora;

>> Preencha os dados do formulário Requerimento de Benefício de MAT;

O requerimento é muito intuitivo e, durante o preenchimento, será solicitado que sejam anexados os documentos exigidos 
para a conclusão do processo. Ao finalizar, será exibida uma tela com o número de protocolo de acompanhamento. 
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INFORMAÇÃO

Uma estratégia pautada em movimentos bem 
planejados e na identificação de oportunidades 
somada ao processo de retomada da economia 
mundial garantiram bons resultados para os 
investimentos da Forluz em abril e maio. Sendo 
assim, a Fundação chega ao segundo mês conse-
cutivo de recuperação expressivas nos números, 
depois das oscilações registradas em março, em 
função da Pandemia de Coronavírus. 

O diretor de Investimentos e Controle, Emílio 
Cáfaro, ressalta que, mesmo com bons resultados, 
a equipe da Entidade segue monitorando diaria-
mente a evolução da crise e seus impactos para o 
mercado. “Ainda é um ambiente de muitas incer-
tezas e podemos enfrentar alguma volatilidade, 
mas nossos resultados comprovam a robustez da 
carteira, que mais uma vez frisamos foi construí-
da para o resultado sustentável e no longo prazo. 
Aguardamos, agora, os movimentos de retorno 
da atividade econômica nos estados, mitigando 
os riscos e aproveitando as oportunidades, agindo 
sempre com cautela e responsabilidade”.

Deflação  
Em função da retração ocorrida na economia 

com a Pandemia, o índice IPCA-IBGE, que mede a 
inflação no País, registrou queda de 0,38% no últi-
mo mês de maio. O gerente de Renda Fixa, Imóveis 
e Empréstimos, Tiago Martins, explica que este in-

dicador corrige os títulos públicos e, consequen-
temente, afeta a carteira de Renda Fixa.

Ainda assim, este efeito momentâneo não 
prejudica o ganho real no longo prazo. “Grande 
parte da carteira é composta por títulos indexa-
dos à inflação mais uma taxa média de juros. 
Sendo assim, a rentabilidade real, que significa 
o retorno do investimento já descontada a in-
flação, não é impactada. Ela permanece com 
patamares positivos e alinhada às neces-
sidades de remuneração do plano”.

Ele lembra também que a Fundação 
tem conseguido realizar operações pon-
tuais na carteira que estão gerando ga-
nhos no curto prazo. “A crise também é um 
ambiente para identificarmos oportunidades 
e temos feito isso de forma assertiva”, pontua.

De outro lado, a reação do mercado vem su-
perando as expectativas, segundo o gerente de 
Renda Variável e Macroalocação, André Buscá-
cio. Ele avalia que a recuperação deve continuar, 
mas de forma mais equilibrada e ainda suscetível 
a oscilações momentâneas. “A reação era espe-
rada, mas a velocidade surpreendeu pela mag-
nitude, especialmente nas últimas semanas de 
maio. Agora, é o momento de comprovar se as 
medidas tomadas no País serão suficientes para 
amenizar os prejuízos causados pela crise, como 
será este retorno gradual e se haverá ou não uma 

desaceleração. Com estes questionamentos em 
aberto, ainda podemos enfrentar um ambiente 
instável, mas com tendência de melhoria para 
sustentar o mercado em uma posição razoável”. 

Conforme André, a queda da taxa de juros 
no Brasil impulsiona os investidores a busca-
rem alternativas com maior risco, o que aque-
ce a economia. “A Renda Fixa não é mais uma 
opção para pagar sozinha o passivo, então, é 
necessário encontrar alternativas, com risco 
controlado e que ofereçam diversificação para 
ampliarmos as possibilidades de retornos inte-
ressantes. Isto favorece o mercado, com cartei-
ras mais balanceadas”, conclui.

Estratégia eficiente garante dois 
meses seguidos de recuperação 
expressiva dos investimentos

Os benefícios pagos aos participantes assistidos dos 
planos A e B da Forluz serão reajustados em 1,8775% a 
partir deste mês de junho. Para os participantes do Plano B 
que começaram a receber o benefício a partir de junho de 
2019, este percentual será aplicado de forma proporcional.

São contemplados os participantes dos dois planos, 
exceto aqueles que recebem pela modalidade de be-
nefício MAT Temporária em Valor Variável – Cotas.

O reajuste é calculado anualmente com base no ín-
dice IPCA-IBGE. O percentual se refere ao período acu-
mulado entre o mês de junho de 2019 e maio de 2020.

Benefícios dos 
planos A e B 
são reajustados 

dicador corrige os títulos públicos e, consequen-

Ainda assim, este efeito momentâneo não 
prejudica o ganho real no longo prazo. “Grande 
parte da carteira é composta por títulos indexa-
dos à inflação mais uma taxa média de juros. 
Sendo assim, a rentabilidade real, que significa 
o retorno do investimento já descontada a in-
flação, não é impactada. Ela permanece com 

nhos no curto prazo. “A crise também é um 

Você ainda não possui um e-mail cadastrado na Forluz?
Então, é hora de atualizar essa informação!

Ter um cadastro sempre em dia é importante para que a 
Fundação possa entrar em contato com você sempre que 
necessário. E, neste momento de afastamento social, a 
comunicação digital ou online se tornou ainda mais 
importante. Além disso, este é um ano de eleições na Forluz.  
Não perca mais tempo. Acesse o 
Portal Forluz e preencha seu 
endereço de e-mail.



No último dia 19 de junho, a Forluz com-
pletou três meses em regime de contingência. 
Entre os inúmeros desafios enfrentados neste 
novo cenário, está o de garantir a segurança de 
77 empregados que trabalham remotamente 
para manter a Fundação funcionando a todo 
vapor.  Para isso, várias ações foram colocadas 
em prática, com efeitos extremamente positi-
vos. É o que destaca a gerente de Recursos Hu-
manos e Administração, Renata Horta Vieira. “A 
Forluz é uma empresa muito séria, que desde o 
início se preocupou em preservar o bem-estar 
físico e mental da equipe. Esta postura se refle-
te nos resultados, já que conseguimos manter a 
rotina e 100% do quadro com saúde”.  

A primeira medida foi regulamentar o expe-
diente em formato home office, com a assina-
tura do termo de teletrabalho. Além dos com-
putadores e outras ferramentas do dia a dia, os 
empregados também puderam levar as cadei-
ras do escritório para casa. “Estávamos atentos 
à questão da ergonomia e quisemos ajudar as 
pessoas a terem mais conforto dentro de casa. 
Também enviamos recomendações e mensa-
gens de apoio, por meio de nossa ferramenta 
de comunicação interna, com dicas para que a 
equipe pudesse se adaptar a este novo cenário 
e estabelecer uma rotina. Antecipamos a vaci-
nação contra a gripe. O intuito é que as pessoas 

se sintam amparadas neste momento”, aponta 
Renata.  Todos receberam ainda um kit de más-
caras de tecido.   

Ações alinhadas
Os empregados são monitorados dia-

riamente, por meio de um questionário de 
saúde. Segundo Renata, este é um impor-
tante recurso para que o RH possa desen-
volver ações alinhadas às necessidades do 
time. “É um termômetro para sabermos 
onde devemos atuar. A partir dele, extraí-
mos muita coisa. Acompanhamos se todos 
estão bem fisicamente e eventuais dificul-
dades que possam ter neste período”.   

A Fundação já ofereceu uma sessão de bate-
-papo com um psicólogo para que as pessoas 
pudessem se abrir e conversarem com o espe-
cialista sobre os sentimentos causados pelo 
isolamento social. Frequentemente, Renata e a 
analista do RH, Ana Carolina Mayrink, também 
ligam para os empregados. São alguns minu-
tos de conversa que ajudam a atravessar esta 
fase. “Cada um tem suas particularidades e 
buscamos nos colocar no lugar do outro, ouvir 
o que estão sentindo. Queremos o melhor de 
cada um dentro deste cenário possível e, para 
isso, precisamos estar por perto”. 

As datas comemorativas também não pas-

saram batido no calendário, mesmo em meio 
à Pandemia. A Páscoa e o Dia das Mães foram 
lembradas com campanhas especiais. Mensal-
mente, o presidente da Forluz, Gilberto Lacerda, 
se reúne com todo o time por meio de videocon-
ferência. Uma prática que já era comum mesmo 
antes da contingência e foi mantida. A ideia é 
aproximar as pessoas e esclarecer dúvidas. 
Nestes encontros, foi proposto até mesmo um 
“happy hour” virtual é uma confraternização 
em clima de festa junina. Um jeito simples de 
oferecer momentos de descontração. “São pe-
quenas coisas que fazem a diferença e ajudam 
na integração da equipe”, pontua Renata. 

Assim como tem sido o período de contin-
gência, o retorno ao escritório também será 
planejado de forma a priorizar a saúde da equi-
pe. Para isso, a Forluz monitora os indicadores 
locais a fim de escolher o momento mais ade-
quado para que os empregados voltem à sede. 

Renata esclarece que, enquanto isso não 
acontece, a manutenção do escritório está em 
dia. “Atuamos nas duas dimensões. Enquanto 
cuidamos do time à distância, estamos atentos 
às instalações. Colocamos alarmes e retiramos 
o carpete, trocando por um novo piso. Adian-
tamos o possível para uma volta tranquila. 
Vamos nos empenhar sempre para que as pes-
soas trabalhem com segurança e bem-estar”. 

Renata Horta Vieira
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Foco nas pessoas: Forluz atua 
para garantir a saúde da equipe






