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rajara Nery Ferreira, Maria Helena 
Barbosa, Carlos Renato de Almeida, 
Frederico Alvarez Perez. Suplentes:  
Eduardo Henrique Campolina, Ildefon-
so Perry, Espedito Gonçalves Junior, 
Rogério Hazaña Carvalho. Diretoria:
Gilberto Gomes Lacerda (Presiden-
te), Nelson Benício Marques Araújo, 
Emílio Luiz Cáfaro e Vanderlei Toledo. 

Jornal Forluz: Publicação Bi-
mestral. Editado pela Assessoria de 
Comunicação. Tiragem: 15.200. 
Editora Responsável: Cinara 
Rabello. Redação: Cinara Rabello, 
Márcia Costanti e Raissa Ferreira. 
Projeto gráfico e diagrama-
ção: Agência Mosaico Comunica-
ção e Design Tel: (31) 99967.8583. 
Impressão: Buzz Editora Gráfica. 
Correspondências: Avenida do 
Contorno, 6500 - 4º andar - Fone: (31) 
3215-6701 / 0800 090 9090 - CEP: 
30110-044 - Belo Horizonte - MG. 
E-mail: comunica@forluz.org.br. Por-
tal Corporativo: www.forluz.org.br.

Obs: as matérias publicadas neste 
jornal são exclusivamente de caráter 
informativo, não gerando qual quer es-
pécie de direito ou obrigação por parte 
da Forluz.

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

Riscos de mercado, de liquidez, operacio-
nal, legal e de imagem: todos eles existem 
e são inerentes ao negócio da Fundação. E, 
para cumprir seu dever de gerir planos pre-
videnciários e assegurar o pagamento de 
benefícios, a Forluz trabalha em busca de 
mitigar esses riscos de naturezas diversas 
para, desta forma, levar qualidade de vida 
aos seus participantes e beneficiários. Para 
isso, ela conta com um sistema de gestão de 
riscos e uma área especializada no assunto. 

Os momentos de incerteza tornam neces-
sária a criação de um modelo, um plano ou 
uma metodologia de gestão a ser seguida. Por 
esse motivo e também por recomendação do 
órgão supervisor – Previc -, é que as entida-
des fechadas de previdência complementar 
devem fazer uma gestão baseada em risco. 
Na Forluz, essa gestão conta com diversos do-
cumentos e normas que servem como parâ-
metros na identificação, análise e tratamento 
dos riscos, de acordo com a probabilidade de 
ocorrência e seu impacto nas tarefas da En-
tidade. Ela conta também com a capacitação 
de toda a equipe, tornando o processo conhe-
cido e entendido por todos os colaboradores. 
Cada área possui ainda ao menos um repre-
sentante que é denominado “multiplicador”, 
responsável por apoiar os gestores na condu-
ção dos processos envolvendo os riscos e por 
realizar auditorias internas em outras áreas, 
sob coordenação da gerência de Compliance 
e Governança, a fim de garantir que os riscos 
estejam sob controle e preparar a Fundação 
para demais processos de auditorias.

Como funciona 
Todos os riscos identificados na Forluz 

foram mapeados pela Assessoria de Riscos 
juntamente com os gestores, analisados 
pela Diretoria Executiva, e registrados em 
um sistema específico para esta finalidade. 
A cada seis meses, são feitas revisões des-
ses riscos e de seus respectivos controles. 
Em caso de riscos residuais elevados ou 
controles com baixa eficácia, são estipula-
dos planos de ação que minimizem suas 
chances de ocorrência e seus impactos. 

Após avaliação dos riscos, dos controles 
e criação dos planos de ação, as áreas pas-
sam pelas auditorias internas, que seguem 

as premissas da norma ISO 31000. Por fim, 
a Diretoria Executiva realiza revisão crítica 
dos resultados dessas auditorias.

Para o gerente da Assessoria de Riscos, 
Antônio Carlos Bastos d’Almeida, o resul-
tado deste processo é excelente. “Ter uma 
gestão baseada em riscos faz com que as 
pessoas tomem consciência da existência 
deles, de seu tamanho, de suas consequên-
cias e, assim, podem se preparar para mitiga-
-los. Risco é como uma moeda, de um lado 
carrega a oportunidade e do outro a ameaça. 
Fazer essa gestão não garante que os even-
tos não ocorram, mas nos dá a convicção de 
que iremos acertar mais do que errar e nos 
permite aproveitar oportunidades”, afirma.

Reconhecida mundialmente
É todo este processo que prepara a For-

luz, anualmente, para buscar a certificação 
da norma internacional de gestão de riscos 
ABNT NBR ISO 31000. Vale lembrar que a 
Fundação conquistou o certificado nos últi-
mos quatro anos e, no início de julho, passará 
novamente pelas auditorias em busca de sua 
quinta certificação. Ao todo, 26 organiza-
ções em todo o mundo possuem este selo, 
sendo a Forluz uma delas. “Nós buscamos 
seguir as melhores práticas e padrões de 
gestão de riscos consagrados universalmen-
te, para que os colaboradores, a gestão da 
Entidade, os conselheiros, o órgão supervi-
sor e, acima de tudo, os participantes e as 
patrocinadoras fiquem tranquilos de que a 
Forluz está fazendo uma boa gestão dos ris-
cos”, explica Antônio Carlos.

Conheça a Gestão 
de Riscos da Forluz

Antônio Carlos Bastos d’Almeida



 Diretoria Executiva terá novo presidente

PARA VIVER MELHOR

O evento anual de prestação de contas da For-
luz, referente ao ano de 2020 e ao primeiro se-
mestre de 2021, foi realizado no dia 16 de junho. 
Pelo segundo ano consecutivo, a programação 
foi transmitida no formato online, via Zoom, em 
função da Pandemia de Coronavírus. Cerca de 
200 pessoas acompanharam as apresentações. 

Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier, pre-
sidente do Conselho Deliberativo, fez a abertu-
ra, destacando a relevância do Presta Contas e 
lembrando que, em 2021, a Fundação comple-
ta 50 anos de história no dia 27 de dezembro. 
“Este é um ano emblemático pois é o ano do 
cinquentenário da nossa Forluz. A Fundação foi 
construída por tantos colegas que passaram por 
ela e sempre serão importantes”, pontuou. 

Em seguida, o presidente, Gilberto Gomes 
Lacerda, iniciou sua apresentação falando da 
ótima colocação da Forluz no contexto das En-
tidades Fechadas de Previdência Complementar 
(EFPCs) no Brasil. A Fundação está entre os dez 
maiores fundos de pensão do país e possui um 
dos custos operacionais mais baixos. 

Gilberto mostrou aos participantes as prin-
cipais atividades e projetos desenvolvidos 
pela equipe da Fundação, chamada de “Força 
Laranja”, ao longo do ano passado. Entre os 
destaques, estão o processo eleitoral para os 
conselhos Deliberativo e Fiscal, a revisão do 
Regulamento do Plano B, equacionamento do 
déficit 2019 do Plano A, negociações referentes 

aos contratos de locação dos imóveis da Forluz, 
entre outros. Ele lembrou ainda que a Funda-
ção conseguiu se reinventar no último ano, ao 
colocar todos os seus colaboradores em home 
office, mantendo a excelência de seus serviços. 
Prova disso foi a nota 9, obtida na Pesquisa de 
Satisfação realizada junto aos participantes. “É 
uma nota muito difícil de ser alcançada e mais 
difícil ainda de ser mantida. Eu considero excep-
cional, principalmente diante do contexto da 
crise produzida pela pandemia. Isso mostra que 
temos um time competente, preparado e com-
prometido com a missão de cuidar de tantas 
vidas que estão ligadas à Fundação”.

Já o diretor de Seguridade e Gestão, Nelson 
Benício Marques Araújo, ressaltou ações como 
a campanha Cadastro Premiado, que teve como 
objetivo incentivar a atualização cadastral dos 
participantes. Ele demonstrou ainda os núme-
ros sobre o atual patrimônio da Entidade, arre-
cadação, pagamento de benefícios, quantidade 
de participantes, entre outros. Nelson comentou 
também os principais desafios para 2021. “Te-
mos grandes projetos neste ano, que envolvem 
a reestruturação do Plano A, a revisão completa 
da nossa base cadastral, a certificação externa 
do nosso Sistema de Gestão Atuarial, entre ou-
tras questões. Além disso, estamos reformando 
a sede para preparar um ambiente seguro e 
saudável aos empregados no momento do re-
torno do trabalho presencial”, explicou. 

O diretor de Relações com Participantes, 
Vanderlei Toledo, abordou as ações da área 
no último ano, tais como a organização de 
palestras online quinzenais que alcançaram 
2.477 participantes até o momento. Ele pon-
tuou ainda o papel de eventos como o Pres-
ta Contas para aproximar a Entidade de seu 
público. “É extremamente importante que os 
participantes busquem informações sobre a 
Forluz nos veículos oficiais e evitem a propa-
gação de notícias falsas. Quando receberem 
uma notícia suspeita, imediatamente entrem 
em contato com nossos canais para que pos-
samos esclarecer a sua dúvida”, alertou. 

As apresentações foram encerradas com 
o diretor de Investimentos e Controle, Emílio 
Luiz Cáfaro. Ele frisou que a Fundação não 
mediu esforços para proteger o patrimônio 
dos participantes durante a crise econômi-
ca desencadeada pela Pandemia e, com isso, 
conseguiu chegar ao final de 2020 com núme-
ros positivos. “Os participantes ficaram muito 
apreensivos com as oscilações do mercado, 
mas conseguimos reverter a queda ocorrida 
no ano passado com calma e estratégia, pre-
servando os recursos aplicados na Entidade”. 
Ele explicou ainda como funciona o modelo de 
gestão dos investimentos na Forluz e elencou 
as melhorias que estão sendo feitas no setor. 

Ao final, a Diretoria respondeu aos ques-
tionamentos feitos pelos participantes. 
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Presta Contas debate 
conquistas e desafios da Forluz

A Diretoria Executiva da Forluz terá um 
novo presidente. O Conselho Deliberativo 
da Fundação aprovou, no dia 17 de junho, 
a indicação de Ronalde Xavier Moreira 
Júnior, para assumir o cargo, em substitui-
ção a Gilberto Gomes Lacerda, cujo man-
dato se encerra no dia 30 de junho.

Ronalde é formado em Administração 

de Empresas e Ciências Econômicas, com 
especialização em Gestão de Projetos e 
atua como superintendente de Planeja-
mento e Controle da Cemig. Ele também 
ocupou a presidência do Conselho Delibe-
rativo da Cemig Saúde nos últimos 6 anos.

A Forluz iniciará agora a fase de transi-
ção e habilitação do novo presidente jun-

to à Previc – Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar.

Durante a reunião, o Conselho também 
aprovou a recondução de Nelson Benício 
Marques Araújo, diretor de Seguridade e 
Gestão, para cumprimento do novo man-
dato de 1º de julho de 2021 a 30 de ju-
nho de 2025.

INSTITUCIONAL 



Em 2020, os órgãos de governança da 
Forluz realizaram 163 reuniões no total. 
Além do Conselho Deliberativo, Conselho 
Fiscal e Diretoria Executiva, que são os ór-
gãos estatutários, a Fundação possui ainda 
outros comitês, responsáveis por tratarem 
temas específicos. São eles: Comitê de Au-
ditoria, de Investimento, de Acompanha-
mento do Passivo, de ALM e de Conduta 
e Ética. Uma estrutura robusta e essencial 
para que o processo de tomada de decisão 
na Entidade seja seguro e estratégico. 

E, para o bom funcionamento desta engre-
nagem, há uma equipe focada no assessora-
mento aos órgãos. Um trabalho que deman-
da organização e responsabilidade, tendo 
em vista que lida com prazos e um grande 
volume de documentos e informações restri-
tas, como explica o gerente de Compliance e 
Governança, Gabriel Lara de Paula. “Temos 
um nível de governança muito forte na Forluz, 
com um calendário extenso de reuniões, que 
envolvem pautas preestabelecidas desde o 
ano anterior e assuntos extraordinários que 
são trazidos à deliberação ao longo do ano. 
São várias pessoas envolvidas para que este 
processo funcione bem. Isso engloba definir 
e organizar as pautas junto ao presidente 
ou coordenador de cada órgão, convocação 

das reuniões, solicitação de documentos aos 
gestores e/ou diretores responsáveis, controle 
dos prazos e produção das atas”, afirma.

Ele lembra ainda que o processo para a
reunião começa dias antes, com o suporte no 
preparo dos documentos que irão subsidiar 
as discussões e definições em cada órgão. 
Mesmo após o final do encontro, as ativida-
des da equipe de governança continuam. “É 
nosso papel providenciar os pedidos feitos 
pelos conselheiros e a formalização das de-
cisões que foram tomadas, por exemplo”. 

Débora Lopes Lage é a analista da área 
responsável pelas atividades relacionadas ao 
Conselho Deliberativo, Fiscal e Comitê de Con-
duta e Ética. Ela pontua que o objetivo princi-
pal é monitorar as entregas dentro dos prazos 
estabelecidos e oferecer suporte individualiza-
do e eficiente a cada conselheiro ou membro 
do comitê. “Cada profissional possui necessi-
dades distintas e buscamos estabelecer esta 
ponte entre eles e as áreas técnicas, para que 
possamos atendê-los de maneira adequada, 
visando os melhores resultados para os deba-
tes”. Além de Débora, Paola Penido da Rocha, 
Cíntia Dias e Larissa Campos compõem o time 
de assessoramento aos órgãos de governança.

Melhoria Contínua 
Gabriel avalia que a governança da Forluz 

está em um patamar elevado de qualidade 
em seus processos, que são bem estabeleci-

dos e precisos. Ele destaca, no entanto, que 
sempre há espaço para o aprimoramento e 
a busca pela melhoria contínua é fundamen-
tal para simplificar as atividades dos órgãos 
de governança, que lidam diariamente com 
assuntos muito complexos.

GOVERNANÇAGOVERNANÇA

Comprometimento e responsabilidade pautam
atuação dos órgãos de governança da Forluz   

Entre as medidas já implementadas para 
dar mais eficiência à rotina, está o uso do 
sistema Atlas Governance. A ferramenta ofe-
rece funcionalidades que vão desde o agen-
damento das reuniões até o controle das 
deliberações, votações e registros de atas. 
Também armazena os documentos, estabele-
cendo critérios de acesso aos dados, de acor-
do com o parâmetro de confidencialidade.

Por outro lado, otimizar as discussões 
para tornar os encontros mais produtivos é 
uma medida que contou com o comprome-
timento dos profissionais que integram os 
grupos. “Os membros dos conselhos e co-
mitês têm uma grande responsabilidade ao 
discutir assuntos difíceis, que exigem aná-
lises aprofundadas e muito estudo. E, com 
isso, às vezes as reuniões acabam se esten-
dendo. Mas esse efeito tem sido minimiza-

do, graças ao engajamento de todos, que 
vêm colocando como prioridade discussões 
mais estratégicas e menos operacionais”, 
afirma Gabriel. Outro procedimento adota-
do para dar mais fluidez ao dia a dia foi a 
confecção da ata, no Conselho Deliberativo 
e no Comitê de Conduta e Ética, imediata-
mente ao final de cada reunião. 

Para Débora, a abertura à inovação e a 
competência técnica dos membros são os 
principais diferenciais que contribuem para 
o sucesso do trabalho dos órgãos de gover-
nança da Entidade. “Como profissional que 
acompanha de perto estes grupos, tenho 
muita confiança nos gestores, conselheiros 
e membros dos comitês, e isso contribui 
muito para as questões operacionais. São 
pessoas determinadas a fazer o melhor e 
implantar novas ideias”. 
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Gabriel Lara de Paula

Como profi ssional que 
acompanha de perto 
estes grupos, tenho 
muita confi ança nos 

gestores, conselheiros 
e membros dos 
comitês e isso 

contribui muito para
 as questões 

operacionais. São 
pessoas determinadas 

a fazer o melhor 
e implantar novas 

ideias.

“

“
Débora Lopes Lage

Débora Lopes Lage

O papel de cada um 

Entenda 
melhor o papel 
dos principais 

órgãos de 
governança da 

Fundação

Conselho 
Deliberativo:

órgão de deliberação 
e orientação máxima, 

cabendo-lhe fixar os obje-
tivos, políticas e direciona-

mento estratégico 
da Entidade. Conselho 

Fiscal:
cabe a este colegiado 

fiscalizar e supervisionar a 
gestão da Entidade,  apontan-
do fragilidades nos controles 
internos,  irregularidades ou 
atos incompatíveis com a 
legislação e normativos 

internos da 
Fundação.Diretoria 

Executiva: 
 órgão responsável pela 
execução da estratégia 

junto às gerencias e 
controle do operacional 

da Fundação.

Comitê de 
Auditoria:  

órgão de suporte ao Deli-
berativo,  atua na qualidade e 

integridade das demonstrações 
contábeis,  na aderência às normas 

legais,  estatutárias e regulató-
rias,  e efetividade dos siste-

mas de controles inter-
nos e auditorias.

Comitê de 
Investimentos: 
se reúne semanalmente 

para definir os critérios de apli-
cações,  analisar investimentos e 

decidir a melhor maneira 
de gerir os recursos dos partici-
pantes,  obedecendo à Política 

de Investimentos definida 
pelo Conselho 
Deliberativo.

Comitê de 
Conduta 
e Ética:   

 fiscaliza a efetiva apli-
cação do Regulamento de 
Conduta e Ética,  instaura 
processos administrativos 
para averiguar possíveis 

infrações e propõe 
sanções.
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PREVIDÊNCIA

Conforme divulgado na edição anterior 
do Jornal Forluz, o Conselho Deliberativo 
da Fundação está em fase de debate acerca 
de um pacote de alterações regulamentares 
para o Plano B, elaborado por um Grupo de 
Trabalho interno multidisciplinar, que envol-
veu representantes de várias áreas.

O presidente da Entidade, Gilberto Gomes 
Lacerda, conta que, além deste conjunto de 
ações, o Conselho também irá avaliar a in-
clusão de outros dois pontos solicitados pela 
Patrocinadora no último dia 20 de maio. Um 
deles diz respeito à migração voluntária dos 

participantes assistidos do Plano B que re-
cebem benefício vitalício para a modalidade 
de MAT Temporária em Valor Variável (Co-
tas). Outro tópico é a possibilidade de não 
ser mais oferecido o benefício vitalício para 
novos assistidos daqui para frente.

Gilberto destaca que, diante do pedido da 
Cemig, a Entidade levantou dados e infor-
mações que irão auxiliar os conselheiros na 
tomada de decisão. “Não é possível dizer se 
estes itens serão contemplados ou não, mas, 
para sustentar o debate e esclarecer as dú-
vidas dos membros do Conselho, apresenta-
mos uma série de pareceres”.

Ele ressalta que este processo de alinha-
mento e entendimento das propostas é fun-
damental. Desde o início do ano, Conselho 
e Diretoria Executiva se reuniram diversas 
vezes para explorar o tema de forma minu-
ciosa. O assunto será votado no dia 15 de 
julho. “Estamos na reta final. Diretoria e té- 
cnicos da Fundação, juntamente com o atu-
ário externo responsável pelos planos previ-
denciários e assessores jurídicos, produzirão 
o material final para ser levado à deliberação 
para que o órgão possa decidir de forma con-
sistente e segura”, pontua.

Ainda conforme Gilberto, este material 

abrange documentos obrigatórios por lei. 
“O rito de mudança regulamentar estabe-
lece inúmeras exigências que precisam ser 
seguidas pela Fundação. O que buscamos 
não é diminuição ou retirada de benefícios, 
mas sim ajustar o Regulamento aos novos 
cenários e realidades, trazendo melhorias e 
alternativas para os participantes”, frisa.

Cabe lembrar que, caso sejam aprovadas, 
as alterações regulamentares do Plano B 
serão amplamente divulgadas por meio dos 
veículos oficiais de comunicação da Forluz. 
Acompanhe as novidades em www.
forluz.org.br.

Alterações Regulamentares do Plano B –
Confira como está o processo

Gilberto Gomes Lacerda

Os benefícios pagos aos participantes as-
sistidos dos planos A e B da Forluz serão 
reajustados em 8,0559%. Vale lembrar que, 
aos participantes do Plano B que começaram 
a receber o benefício a partir de junho de 
2020, este percentual será aplicado de forma 
proporcional, conforme tabela ao lado.

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

O reajuste é calculado anualmente com 
base no índice IPCA-IBGE. O percentual se 
refere ao período acumulado entre o mês de 
junho de 2020 e maio de 2021.

Confira os valores e índices na tabela ao 
lado. 

Benefícios dos planos A e B são reajustados

Data Início do Benefício Reajuste (%)

até junho / 2020

em julho / 2020

em agosto / 2020

em setembro / 2020

em outubro / 2020

em novembro / 2020

em dezembro / 2020

em janeiro / 2020

em fevereiro / 2020

em março / 2020

em abril / 2020

até maio / 2020

8,0559

7,7757

7,3891

7,1320

6,4507

5,5430

4,6120

3,2185

2,9611

2,0832

1,1426

0,8300
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A Justiça Federal de Brasília emitiu 
sentença favorável à Forluz na ação mo-
vida contra a Previc (Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar), 
determinando a manutenção do arti-
go 57 do Regulamento do Plano A. A 
decisão foi proferida pelo juiz Renato 
Coelho Borelli, da 9ª Vara Federal Cível 
da Seção Judiciária do Distrito Federal, 
no dia 30 de maio e confirma a liminar 
obtida pela Fundação, em novembro 
de 2017.

O artigo 57 atribui integralmente às 
patrocinadoras a responsabilidade por 
eventuais déficits. O órgão supervisor, 
no entanto, exige a exclusão deste item, 
alegando que ele contraria a Emenda 
Constitucional 20/1998 e a Resolução 
CGPC 26, que estabelecem a paridade 
entre patrocinadoras e participantes. A 
Entidade, no entanto, busca valer o que 
foi acordado à época da criação do Plano 
A, em 1997, mantendo a redação.

Em sua decisão, o magistrado destacou 
que, conforme determina o artigo 54 da 
Lei 9.784/1999, a Previc tinha um prazo 
de cinco anos para solicitar alterações. No 
entanto, a primeira contestação feita pelo 
órgão com relação ao assunto ocorreu so-
mente em 2014, 17 anos após a criação 
do plano. Sendo assim, o juiz concluiu 
que a Superintendência perdeu o direito 
a questionar a validade do artigo e que, 
portanto, não há possibilidade de revisão. 

A decisão foi tomada em primeira ins-
tância e, desta forma, ainda está sujeita 
a recurso. A Forluz ressalta que manterá 
seus participantes atualizados sobre os 
desdobramentos do caso.

Justiça confirma 
decisão liminar 
e mantém o 
artigo 57 do 
Regulamento 
do Plano A

Forluz fecha primeiro 
semestre de 2021 com 
resultados positivos 
na carteira de imóveis

Depois de um 2020 desafiador para o setor 
imobiliário, a Forluz fecha o primeiro semes-
tre de 2021 com sua carteira de imóveis bem 
posicionada e sem registro de inadimplência. 
Praticamente todos os imóveis da Fundação 
estão alugados. Somente três andares do Edi-
fício Tenco estão vazios, representando uma 
vacância de 2,66%, no Plano A. 

O gerente de Renda Fixa, Imóveis e Emprés-
timo, Tiago Martins, atribui os bons resultados 
a fatores como o relacionamento próximo com 
os principais agentes de mercado e negociações 
customizadas. “A nossa equipe tem um excelen-
te networking com as principais imobiliárias e, 
desta forma, temos acesso às informações mais 
relevantes que envolvem lajes corporativas e 
grandes empreendimentos em Belo Horizonte. 
Com isso, conseguimos traçar movimentos efe-
tivos e concretizar bons negócios”, explica. 

O analista responsável pela área de imóveis 
da Fundação, Tiago Quelotti, destaca que ter um 
processo robusto de seleção dos locatários foi 
um diferencial para a Entidade atravessar a cri-
se motivada pela Pandemia de Coronavírus ao 
longo do ano passado. “Fazemos a análise do 
cliente, com atuação da área de riscos, e priori-
zamos empresas com bons fundamentos. Além 
disso, temos garantias como caução, fiador e 
seguro fiança, que resguardam a Fundação. Em 
2020, fizemos ajustes pontuais, como desconto 
ou diferimento de alugueis. Cada situação foi 
avaliada individualmente e, assim, conseguimos 

atender nossos parceiros e preservar os contra-
tos, sem arriscarmos a rentabilidade”, ressalta. 

Movimentações
Desde abril, o Banco Inter ocupa todo o 

Edifício Aureliano Chaves. No mesmo mês, foi 
concretizada a venda da participação no imó-
vel do Lifecenter. Por fim, a Usiminas alugou 
dois andares e meio do Edifício Amadeus. Mo-
vimentações de grande importância para a 
carteira e que foram alcançadas pela proativi-
dade da Fundação, segundo Tiago. “O Banco 
Inter vem crescendo fortemente e consegui-
mos viabilizar essa expansão dentro do pré-
dio. Por outro lado, no Amadeus, fizemos um 
trabalho intenso de negociação, aproveitando 
a saída de um locatário, além de estabelecer 
um diálogo com os proprietários dos demais 
andares. A nossa atuação foi essencial para a 
chegada da empresa ao imóvel”, explica.

Cabe lembrar que a Entidade tem até 2030 
para se adequar à Resolução 4.661/2018, 
que determina que os fundos de pensão 
devem alienar ou constituir um Fundos de 
Investimento Imobiliário (FII) para o estoque 
de imóveis. “Nosso objetivo é monitorar o 
mercado para conduzirmos o processo de 
venda com muita cautela. Os debates in-
ternos para tornar os ativos mais atrativos 
são constantes, com foco na maximização 
do retorno destes imóveis no momento da 
venda”, conclui Tiago.Tiago Martins

Tiago Quelotti




