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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.

A Forluz foi reconhecida pela GPTW 
(Great Place To Work), pelo segun-
do ano consecutivo, como um exce-
lente lugar para trabalhar. A certi-
ficação foi concedida depois que a 
Fundação obteve um índice de 88% 
de favorabilidade do clima interno 
na pesquisa aplicada pela empresa.

Para o diretor de Seguridade e 
Gestão, Nelson Araújo, “adquirir o 
selo em 2020 foi um desafio muito 
grande, mas mantê-lo é um desafio 
ainda maior. Obter esta conquista 

comprova o compromisso assumi-
do pela Forluz de proporcionar um 
clima interno positivo. Temos tra-
balhado para oferecer o que há de 
melhor no mercado, seja em termos 
de ambiente físico, de tecnologia e 
capacitação. Queremos que a nos-
sa cultura seja cada dia mais forte e 
que tenhamos um time de excelên-
cia, não só tecnicamente, mas que 
também seja engajado e motivado.”  

Vale ressaltar que este resultado é 
fruto de um trabalho intenso, reali-
zado não só pelos líderes, mas por 
toda a equipe da Forluz e também 
pelo Comitê de Clima e Cultura, 
composto por representantes de 
todas as áreas. Foi a partir do re-
sultado da Pesquisa de Clima, 
aplicada pela GPTW em 2020, que 
ações focadas em gestão de pesso-
as foram propostas e colocadas em 
prática, o que também contribuiu 
para a melhoria do clima e aumen-
to de sua favorabilidade.

 “O relacionamento leve e o ambien-
te informal já faziam parte da cul-
tura Forluz e foram reforçados por 
meio de iniciativas adotadas no úl-
timo ano. É uma construção diária, 
feita a várias mãos e nosso objetivo 
é preservar essas boas práticas e 

continuar adotando novas”, afirma 
a gerente de Recursos Humanos e 
Administração, Giane Fortes.

Reuniões periódicas para tratar 
o Planejamento Estratégico, re-
tomada do programa de volunta-
riado e implantação do programa 
de reconhecimento por tempo de 
casa foram algumas dessas ações 
iniciadas em 2021. Outras já estão 
no radar para 2022. “O trabalho 
continua. Esses resultados só são 
possíveis com a vontade e o apoio 
da nossa Força Laranja. Agradeço 
e parabenizo o time da Fundação 
por prestar um serviço de qualida-
de e, ao mesmo tempo, continuar 
cuidando de seu próprio desenvol-
vimento, das relações e do clima. 
Isso tudo é primordial para alimen-
tarmos um ciclo virtuoso na For-
luz”, finaliza o presidente da Fun-
dação, Ronalde Xavier.
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Para Viver Melhor

Abrapp realiza evento  
em homenagem    
ao dia do aposentado

Pelo terceiro ano  
seguido, campanha 
de doação de sangue   
é destaque no fim  
de ano da Forluz

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   Meses em que o participante pode fazer a troca do perfil de investimento na Fundação _____________________________, 
_______________________________, _________________________________ e ___________________________________ . 

2   Publicação anual que demonstra e busca dar transparência às principais realizações, à situação patrimonial dos planos e aos 
resultados das avaliações dos auditores independentes. R: Relatório de _________________________________. 

3    Contribuição extra que pode ser feita pelos participantes do Plano B da Forluz 12 vezes ao ano. R: _______________________. 

4   Sigla da Superintendência Nacional de Previdência Complementar. R: ______________________________________ . 

Em comemoração ao cinquentená-
rio da Forluz e ao Natal, a Fundação 
realizou uma campanha de doação 

de sangue nos meses de de-
zembro e janeiro. Foi o ter-
ceiro ano consecutivo que 

a Entidade promoveu a ação 
que busca sensibilizar as pes-

soas sobre a importância de man-
ter os níveis dos bancos de sangue de todo o Estado.

O sorteio foi realizado no dia 4 de fevereiro, e o vence-
dor foi o participante Arnaldo Leão da Cunha, que ao 
receber a sua cesta comentou sobre a importância 
desta campanha. “Eu acho muito importante doar 
e é bom que a Forluz faça a campanha. Tem muita 
gente que sabe da possibilidade, mas não faz doação 
e a campanha acaba servindo como um incentivo. As 
pessoas lembram de doar apenas quando precisam, 
mas sempre tem alguém precisando muito”. 

Arnaldo é um doador assíduo há muitos anos e se 
orgulha de sempre contribuir para esta corrente de 
amor e solidariedade. “Quando mais novo eu doava 
a cada 3 meses. Agora faço a doação de 6 em 6 me-
ses, mas sempre faço questão de doar”, pontuou.

A Forluz agradece a todos que participaram da cam-
panha e convida os participantes e seus familiares a 
serem doadores e patrocinadores dessa causa.

No dia 26 de janeiro a Abrapp realizou uma solenidade 
em homenagem ao Dia do Aposentado. O evento, que 
teve como tema “Saúde é tudo! Desafios da Melhor Ida-
de”, aconteceu no formato online através do canal do 
YouTube da Associação e buscou celebrar o valor da vida 
e a renovação da esperança para este ano que se inicia. 

A festividade contou ainda com a palestra do escritor Nilton 
Molina, “Aposentadoria Produtiva, Feliz e Saudável” e com 
uma palestra especial do médico geriatra Marcos Cabrera, 
que abordou o tema “Saúde na Melhor Idade”, dando dicas 
de envelhecimento ativo e qualidade de vida 
após a aposentadoria.

A Abrapp homenageou 76 dos seus 
associados, que representaram as 
Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar. O representante da 
Forluz foi Airton de Oliveira, indica-
do pela AEA-MG – Associação dos 
Eletricitários Aposentados e Pen-
sionistas da Cemig e Subsidiárias. 

O participante se emocionou ao comen-
tar sobre o evento. “Foi ótimo! Fiquei até en-
gasgado lembrando de todos os momentos memoráveis 
que vivi durante o tempo que trabalhei na Cemig. Dá uma 
saudade de estar na ativa e poder conviver com os cole-
gas. As pessoas confiavam muito em mim e a empresa já 
tinha bastante prestígio”, orgulha-se o Sr. Airton. O apo-
sentado é participante da Forluz desde que ela foi funda-
da (1971) e trabalhou na Cemig por 28 anos (1969 a 1997).

A gravação do evento está disponível no YouTube e você 
pode ter acesso clicando aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=tg6UtX1gqmM
https://www.youtube.com/watch?v=tg6UtX1gqmM


4 Jornal Forluz  l  Jan a Mar de 2022

Tributação

A Forluz realizou no último mês de 
dezembro uma campanha para in-
centivar os participantes a realiza-
rem uma contribuição eventual, tam-
bém conhecida como “aporte”, com o 
objetivo de possibilitar um aumento 
do saldo de conta, além de auxiliar os 
participantes a atingirem o limite do 
benefício fiscal.

Ao todo, foram realizados 60 apor-
tes, totalizando um montante de  

R$ 375.247,91. Vale lembrar que a 
Forluz realiza essa campanha anual-
mente e o resultado alcançado em de-
zembro de 2021 foi maior do que o re-
alizado no primeiro trimestre do ano. 

Para Luiz Gustavo Conrado, analista 
na área de Previdência, a campanha 
obteve um bom resultado. “Ela foi 
importante porque atingiu um núme-
ro alto de participantes, que poderão 
pagar menos imposto de renda atra-

vés da dedução da base de cálculo, 
resultado da contribuição eventual 
realizada em dezembro. Agora, os 
participantes já podem se organizar 
e aumentar o percentual de contri-
buição desde o início do ano”.

Como parte da campanha de aporte, 
no dia 17/01, foram sorteados os 5 kits 
de brindes institucionais da Forluz e os 
prêmios foram encaminhados para os 
participantes.

Campanha de 
aporte da Forluz  
é sucesso entre  
os participantes

Entenda melhor
Realizar aportes ao longo do ano é vantajoso não só em um curto prazo, como é o caso da redução 
da base para cálculo de imposto de renda anualmente, mas também é um benefício quando visto 
ao longo prazo. É o que mostra o exemplo abaixo. Nele, é possível comparar o saldo de conta de 
uma pessoa que realiza a contribuição eventual, ao de uma pessoa que não realiza. Ainda que o 
salário seja o mesmo e a contribuição individual para o plano também, é significante o aumento 
do valor ao longo do tempo. Investir hoje, pode dar mais tranquilidade no futuro.

Sem Aporte
SALÁRIO MENSAL
SALÁRIO ANUAL
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - INDIVIDUAL
CONTRIBUIÇÃO ANUAL - INDIVIDUAL
VALOR DO APORTE ANUAL
CONTRIBUIÇÃO (ANO)
RENTABILIDADE (ANO)

 R$ 5.000,00 
 R$ 66.650,00 
 R$ 286,07 
 R$ 3.813,31  
 R$        - 
 R$ 3.813,31 
 8,00%
 

Com Aporte
SALÁRIO MENSAL
SALÁRIO ANUAL
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - INDIVIDUAL
CONTRIBUIÇÃO ANUAL - INDIVIDUAL
VALOR DO APORTE ANUAL
CONTRIBUIÇÃO IDEAL (ANO)
RENTABILIDADE (ANO)

 R$ 5.000,00  
 R$ 66.650,00  
 R$ 286,07  
 R$ 3.813,31  
 R$ 4.184,69  
 R$ 7.998,00  
 8,00%

Ano 0
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Ano 6
Ano 7
Ano 8
Ano 9
Ano 10
Ano 20
Ano 30

 Saldo Projetado
 R$         -   
 R$ 4.118 
 R$ 8.566 
 R$ 13.370 
 R$ 18.558 
 R$ 24.161 
 R$ 30.212 
 R$ 36.747 
 R$ 43.806 
 R$ 51.428 
 R$ 59.661 
 R$ 188.465 
 R$ 466.543 

Ano 0
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Ano 6
Ano 7
Ano 8
Ano 9
Ano 10
Ano 20
Ano 30

Saldo Projetado
R$         -    
R$ 8.638  
R$ 17.967  
R$ 28.042  
R$ 38.923  
R$ 50.675  
R$ 63.367  
R$ 77.074  
R$ 91.877  
R$ 107.866  
R$ 125.133  
R$ 395.285                          
R$ 978.522

 OBSERVAÇÕES
   

Saldo Projetado SEM     
Aporte + Patronal 

 R$ 933.086,20 
    

Saldo Projetado COM   
Aporte + Patronal 
 R$ 1.445.065,35 

  
            DIFERENÇA % 

54,87%
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A Forluz deu início ao processo elei-
toral de 2022, que irá eleger dois 
membros para o Conselho Delibe-
rativo, sendo uma vaga destinada 
aos Ativos e outra aos Assistidos, 
bem como seus respectivos suplen-
tes e sucessores, um membro para 
o Conselho Fiscal, sendo a vaga 
destinada aos Participantes Ativos, 
bem como seu respectivo suplen-
te e sucessor, e um representante 
e seu suplente para a Diretoria de 
Relações com Participantes. 

Com relação ao último processo, re-
alizado em 2020, algumas mudan-
ças foram realizadas, como é o caso 
da utilização de um Regulamento 
único e permanente, trabalho con-
duzido pela área Jurídica da Fun-
dação, com o apoio de consultoria 
externa. Em atendimento à Reso-
lução CNPC 35/2019, foi desenvol-
vida internamente, de acordo com 
as melhores práticas do mercado, 
a Política de Seleção de Executivos, 
com as diretrizes para realização do 
processo seletivo de executivos.

Sobre as mudanças, o gerente de 
Compliance e Governança, Gabriel 
Lara de Paula, afirma que elas fo-
ram propostas em busca de melho-
rias no processo. “A cada eleição 
tiramos aprendizados, tanto do que 

deu certo e pode continuar, quanto 
do que pode ser melhorado. Acredi-
to que adotar um Regulamento úni-
co, por exemplo, irá facilitar os pró-
ximos processos e trará segurança 
e agilidade para o dia a dia da equi-
pe técnica e dos participantes. Essa 
inovação resultará ainda, na redu-
ção de custos, visto que a criação de 
um Regulamento Eleitoral incorre 
em diversas horas de trabalho de 
várias áreas da Forluz e também de 
seu Conselho Deliberativo”.

Votação
O período de inscrição das chapas será 
do dia 4 ao dia 12 de abril e o período 
de votação entre os dias 2 e 9 de junho. 
A votação será realizada no formato 
online, em site exclusivo para esta fi-
nalidade, por meio de uma senha pes-
soal e intransferível, que será enviada 

por e-mail e/ou SMS, de acordo com 
os dados cadastrados na Fundação. A 
Forluz não fará o envio por Correio.  

Vale ressaltar que, conforme previsto 
no Edital de Convocação das Eleições 
Forluz 2022, serão eleitores somente 
os participantes assistidos e os ati-
vos, inscritos até o dia 31/01/2022 
nos Planos Previdenciários da Forluz 
e que tiverem atualizado seu cadas-
tro até o dia 21 de março de 2022, 
informando dados como nome com-
pleto, matrícula Forluz, CPF, data de 
nascimento, endereço completo, si-
tuação, se Ativo ou Assistido, e-mail 
e/ou número de celular com DDD, e 
data de filiação ao plano. A eleição 
terá um turno único 
e o voto, como nos 
demais anos, será 
direto e secreto.

Eleições Forluz 2022 -  
Faça valer a sua voz! 
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Processo Eleitoral

Fique por dentro
Para que você possa acompanhar todo 
o processo eleitoral, o cronograma com 
as datas de cada etapa, acessar as nor-
mas, tirar suas dúvidas e conferir as 
principais notícias sobre o assunto, a 
Forluz criou um hotsite exclusivo, que 
reúne todo o conteúdo. Para conferir, 
acesse www.eleicoesforluz.com.br.

https://eleicoesforluz.com.br
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Previdência

Um cadastro atualizado reflete positivamente para todas as partes. Para a Forluz, no sentido de conhecer os seus 
participantes e personalizar abordagens sempre que necessário. E para os participantes, garantindo o recebimento de 
informações da Fundação, assim como o crédito de seu benefício sem atrasos. Além de certificar que os seus bene-
ficiários estejam corretamente cadastrados na Fundação, inclusive para fins de Renda Continuada por Morte (RCM).

Então, você sabe se está com seu cadastro em dia no Portal? Para saber, cada participante pode consultar seus 
dados na área logada. Basta acessar o endereço www.forluz.org.br e verificar se os beneficiários que constam 
cadastrados estão conforme as opções indicadas. 

As solicitações realizadas por meio dos formulários eletrônicos, como inclusões, alterações ou exclusões, têm 
um prazo de resposta de, atualmente, 10 dias corridos.

Atualização  
cadastral:  
como consultar e 
alterar beneficiários  
para fins de RCM 
no Portal

Como atualizar sua relação de beneficiários? 
O participante deve acessar o Portal Forluz com al-
guns documentos em mãos. Confira quais!

A relação completa de documentos ne-
cessários para inclusão/alterações de 
beneficiários é a seguinte:

>> Para pai e mãe: RG e CPF;

>> Para cônjuge e ex-cônjuge: certidão de 
casamento, RG e CPF;

>> Para convivente, um destes a seguir: declaração de 
imposto de renda do Participante onde deverá constar o 
CPF do convivente, certidão de nascimento de filho havi-
do em comum, escritura pública atestando a união está-
vel, declaração escrita de união estável mais RG e CPF;

>> Filho(a): RG, CPF ou certidão de nascimento;

>> Filho(a) Especial: RG, CPF, certidão de nascimen-
to e laudo médico que comprove a condição;

>> Enteado(a): RG, CPF, certidão de nascimento, cer-
tidão judicial de tutela (menor tutelado), certidão de 
casamento do segurado ou provas de união estável 
entre o(a) segurado(a) e o(a) genitor(a) do enteado.

A quem recorrer em caso de necessidade?
O participante poderá entrar em contato com a 
Central de Atendimento no número 
0800 090 9090 ou, se preferir, enviar 
um e-mail para atendimento@forluz.
org.br. Ele ainda pode procurar pelo 
atendimento presencial na Avenida 
do Contorno, 6.500, 3º andar (pre-
ferencialmente, com agendamento 
de horário prévio) e solicitar auxílio de 
acordo com sua necessidade.

E não se esqueça! Quando o cadastro fica desatu-
alizado, informações importantes da Forluz e do 
seu interesse podem não chegar até você. Eduar-
do Mesquita, da Gerência de Atuária e Segurida-
de informa que “também pode ocorrer o risco de 
atraso em processos que requerem contato com 
os participantes” no caso de desatualização.  

E o principal, sem um cadastro em dia, o paga-
mento de benefícios, principalmente destinados 
aos beneficiários que não estiverem devidamente 
cadastrados, pode sofrer atraso. Por isso, manter 
o cadastro atualizado é uma atividade que todo 
participante deve considerar periodicamente!
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Previdência

Informe de Rendimentos 2021/2022

Pagamento de benefícios

A Forluz disponibilizou o calendário com as datas dos pagamentos quinzenais e mensais dos 
benefícios dos assistidos. Confira abaixo e acompanhe seu recebimento.

Mês Adiantamento Quinzenal Data de Pagamento Mensal
Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

14/01/2022

15/02/2022

15/03/2022

13/04/2022

13/05/2022

15/06/2022

15/07/2022

12/08/2022

15/09/2022

14/10/2022

11/11/2022

-

28/01/2022

24/02/2022

30/03/2022

28/04/2022

30/05/2022

29/06/2022

28/07/2022

30/08/2022

29/09/2022

28/10/2022

29/11/2022

20/12/2022

A Forluz encaminhou o Informe de Rendimentos relativo 
ao ano de 2021 no último dia 23 de fevereiro. Para aqueles 
que, por algum motivo, não tenham recebido o documento, 
saiba quais são maneiras de acessá-lo.

E-mail: o Informe de Rendimentos foi encaminhado para 
o e-mail cadastrado pelo assistido ou pensionista. De 
acordo com a Instrução Normativa 2.060/2021 da Receita 
Federal do Brasil, o comprovante deve ser fornecido até o 
último dia útil do mês de fevereiro de 2022.

Portal: O documento também pode ser consultado na 
área logada do Portal, no menu Benefícios/Informe 
Anual de Rendimentos.

É fundamental que o participante mantenha seus dados 
atualizados na Fundação para o recebimento do Informe 
de Rendimentos e demais comunicações da Forluz. Tam-
bém é importante organizar todos os documentos e reci-
bos referentes ao ano de 2021 para realizar a declaração 
de Imposto de Renda.

A importância do Informe de Rendimentos
O Informe de Rendimentos é um comprovante de todos os 
rendimentos recebidos pela Forluz e dos descontos efetua-
dos para fins de Imposto de Renda ao longo do ano de 2021. 
“Além disso, constará no documento os valores isentos por 

moléstia grave, parcela isenta para quem 
tem mais de 65 anos, valores isentos referen-
tes à IN1343 e Pensão Alimentícia”, comple-
ta Natalia Menezes, supervisora da Ge-
rência de Atuária e Seguridade. 

Anote a data final e as  
recomendações 
A apresentação da declaração do IR 2022, 
ano-base 2021, começou no dia 7 de março, 
uma segunda-feira, às 8h. O prazo se estende até o dia 
29 de abril. Natalia Menezes recomenda que o Informe de 
Rendimentos seja guardado juntamente com o espelho da 
declaração, por pelo menos cinco anos, para ser apresen-
tado em eventual solicitação da Receita Federal do Brasil.

O que fazer caso você não tenha recebido o seu Informe 
de Rendimentos
Se não recebeu o documento por e-mail ou não foi pos-
sível acessá-lo pelo Portal, basta entrar em contato 
com a equipe de Atendimento da Forluz e solicitar a 2ª 
via. Você pode fazer isto pelo e-mail atendimento@for-
luz.org.br ou ligando para  0800 090 9090. Já o atendi-
mento presencial é realizado de segunda a sexta-feira, 
das 8h30 às 17h30, na Avenida do Contorno, 6500 – 3º 
andar.6500 – 3º andar.



Em entrevista, o diretor de Investimentos e Controle, Emílio Cáfaro, 
fala sobre o fechamento dos investimentos de 2021 e estratégias da 
Fundação para este ano.

Como você avalia o cenário macro econômico do final de 2021 e seu 
impacto em termos de investimentos?
Apesar do reaquecimento das economias no mundo, após os estímulos 
em decorrência da pandemia, havia possibilidade de diversas melhorias 
no ambiente de negócio e nas condições macroeconômicas do país. No 
entanto, a antecipação do debate eleitoral e a pressão por gastos, sem 
contrapartidas, impediram o avanço de uma discussão produtiva para as 
reformas e aumentaram o temor de quebra da âncora fiscal do teto dos 
gastos. Além disso, a deflagração da Guerra entre a Rússia e a Ucrânia 
abalou os mercados, trazendo uma pressão no preço dos alimentos e das 
commodities. A consequente perda de ancoragem da inflação vem fazendo 
com que o Banco Central aumente os juros, o que está impactando dire-
tamente no preço dos ativos de risco e deve afetar fortemente na atividade 
econômica de 2022. Neste sentido, o cenário é de cautela, com uma expo-
sição mais defensiva nos ativos de risco e uma participação maior de renda 
fixa de curto prazo, além da importância de ter mantido uma posição em 
moeda forte.

A Forluz realizou muitas mudanças em relação às suas estratégias 
ao longo de 2021? Quais foram os principais ajustes táticos?
A Forluz iniciou 2021 com um planejamento para o aumento da sua po-
sição em investimentos no exterior, já identificando um risco maior na 
dinâmica de atividade no Brasil. No entanto, considerando a deteriora-
ção do cenário mais rápida do que o esperado, a Entidade reavaliou o 
seu posicionamento, reduzindo a exposição em renda variável, em favor 
da renda fixa, e de forma complementar em uma exposição maior no ex-
terior. Adicionalmente, alterou a composição do seu portfólio de ações, 
com maior exposição em setores mais defensivos e com a adição de fun-
dos Long-Biased, aumentando a flexibilidade no hedge.
 
Para 2022, quais as estratégias a serem adotadas? 
Entre as principais alterações de alocações estratégicas estão a redução 
da exposição alvo em renda variável, em contrapartida de um aumento 
na renda fixa, aproveitando a abertura das curvas de juros com taxas 
acima das rentabilidades atuariais dos planos. Também segue no plane-
jamento a adequação da carteira no exterior, monitorando o percentual 
em função do tamanho da nossa carteira e da nossa exposição cambial.
 
Em relação aos investimentos imobiliários, tem alguma estratégia 
nova sendo adotada? Há venda de imóveis no radar?
A legislação estabelece que devemos realizar a venda de nossa carteira 
imobiliária até 2030, mas os estudos já indicam a necessidade de realizar 
a venda dos imóveis em um prazo menor, para dar uma maior liquidez aos 
planos de benefícios. Com a perspectiva do fim da pandemia e avaliando 
a qualidade da nossa carteira de imóveis, onde possuímos ativos com ex-
celente qualidade e localização, entendemos que o momento é de avaliar 
as alternativas para vendas dos nossos imóveis, reforçando que estamos 
sempre monitorando o mercado para que seja aproveitada a melhor janela.

Entrevista Balanço dos   
investimentos 2021 e    
perspectivas para 2022

“(...) segue no  
planejamento a  
adequação da 

carteira no exterior, 
monitorando o  
percentual em  

função do tamanho 
da nossa carteira  

e da nossa  
exposição cambial.”  
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Alterações Regulamentares
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Proposta de alterações regulamentares do 
Plano B são encaminhadas para a Previc

Acompanhe o processo
Conforme última divulgação sobre o assunto, a Cemig formalizou proposta de 
reestruturação para o Plano A em carta enviada para a Forluz no dia 11 de no-
vembro de 2021. Nela, a patrocinadora propõe que seja criado um novo plano de 
previdência, estruturado na modalidade de Contribuição Definida (CD), possibi-
litando a migração voluntária dos participantes ativos e assistidos do Plano A. 

Como parte do processo, o assunto está em fase de estudos pelo Conselho De-
liberativo da Forluz. Assim que aprovado, os participantes serão chamados para 
conhecer a proposta que, posteriormente, será encaminhado para a Previc - Su-
perintendência Nacional de Previdência Complementar. À medida em que estas 
etapas forem executadas, a Fundação irá informar seus participantes. 

As atualizações serão divulgadas no hotsite exclusivo do Plano, que pode ser acessado através 
do banner localizado na página inicial do Portal Forluz, e também no canal do Telegram. Caso 
você ainda não faça parte, leia o QR Code ao lado e ative as notificações.

Balanço dos   
investimentos 2021 e    
perspectivas para 2022

PLANO B 

PLANO A 

Em julho de 2021, o Conselho Deliberativo aprovou a 
proposta de alterações do Regulamento do Plano B, 
incumbindo a Diretoria Executiva de avaliar o melhor 
momento de submeter o processo à análise da Supe-
rintendência Nacional de Previdência Complementar.

De acordo com a legislação vigente, assim que apro-
vadas pela Previc, a Forluz deverá estar apta a exe-
cutar o novo regulamento. Por isso, antes de efetuar 
esse encaminhamento, as equipes internas da Fun-
dação trabalharam para adaptar o sistema de infor-
mações a esse novo desenho.

Vale lembrar que as mudanças são resultado de um 
criterioso estudo realizado por um Grupo de Trabalho 
Multidisciplinar, com o objetivo de manter o documen-

to atualizado ao contexto da Fundação, dar clareza à 
redação e adequá-lo às necessidades atuais dos par-
ticipantes, que inclusive sugeriram várias alterações.

Para conferir o quadro comparativo De/Para e o Re-
gulamento revisado, basta acessar sua área logada. 
Em seguida, clique no menu Solicitações > Alterações 
Regulamentares, para ter acesso aos referidos docu-
mentos e inteiro teor das alterações propostas. Cabe 
esclarecer que este formato de divulgação atende às 
exigências da Resolução CNPC nº 32, que determina 
que as Entidades Fechadas de Previdência Comple-
mentar disponibilizem as propostas de mudanças no 
Regulamento em ambiente restrito aos participantes 
ativos e assistidos.



Perfil de Investimento: 
Forluz oferece informação 
para quem tem dúvidas

Como saber exatamente qual o seu perfil de investimen-
to? Muita gente ainda se pergunta sobre o assunto e por 
isso, este ano, durante o mês de fevereiro, com a primeira 
abertura da janela de alteração de perfil em 2022, a For-
luz disponibilizou especialistas no assunto para darem 
suporte a quem buscou entender melhor sobre o tema.

Desde 2018, a Forluz oferece a possibilidade de mudan-
ça de perfil de investimento quatro vezes ao ano. Mas 
vale a pena realizar uma alteração a cada movimento 
percebido do mercado? Os especialistas pedem cuidado!

Afinal, quem faz a mudança de opção com base nas cons-
tantes oscilações do mercado pode acabar chegando tarde e 
tendo resultados piores aos de quem ficou 
no mesmo perfil. “É importante conside-
rar que não optar pela mudança é tam-
bém uma opção”, explica Ronalde Xavier 
Moreira Júnior, presidente da Forluz. 

Este ano, a Forluz está com uma pre-
ocupação ainda maior em oferecer co-
nhecimento e educação financeira para 
que os participantes possam perceber 
os melhores resultados. “Vamos ten-
tar chegar a eles por meio de todos os 
canais possíveis para que a gente não 
deixe ninguém para trás, sem informa-
ção”, comenta Ronalde.

Então, para cada um entender melhor o 
seu perfil, a Forluz criou campanhas de 
informações para os participantes, por 

meio de atendimento telefônico e presencial na sede da 
Cemig e Anel Rodoviário. Considerando que muita gente 
ainda pode confundir a possibilidade de fazer a mudança 
de perfil de investimentos com a necessidade de fazê-lo, o 
acesso aos especialistas pode fazer toda a diferença.

Mudar ou não mudar, eis a questão!
Não existe um perfil de investimento correto para todo 
mundo. Os resultados podem variar de acordo com o 
momento e com os propósitos de cada um. Considerar o 
período para a aposentadoria, a pressa para obter rendi-
mentos e até o perfil emocional diante das variações do 
mercado são fatores importantes!

“Não temos uma saída única, de manei-
ra determinística”, comenta Ronalde. 
“Isso depende muito de uma decisão in-
dividual e do contexto de vida, família e 
valores que cada um carrega”. Por isso, 
é preciso saber fazer uma associação 
do momento a uma instrumentação de 
repercussão de cada decisão.

O que busca quem nos busca
Para Eduardo Coelho, gerente de Renda 
Fixa, Imóveis e Empréstimos, a amostra 
de pessoas que foram atendidas duran-
te o plantão indica uma busca por maior 
estabilidade. “Eu interpreto pelo fato 
desta amostra estar perto da aposenta-
doria, como uma decisão de preservar 
a reserva do acumulado ao longo do 
tempo”, revela Eduardo.

“É importante  
considerar que  
não optar pela  

mudança é  
também uma  

opção”,  
explica Ronalde  
Xavier Moreira  

Júnior, presidente  
da Forluz. 
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Perfil de Investimento

Para o especialista, o mais importante neste 
momento é entender o seu perfil de investidor 
(Ultra, Conservador, Moderado e Agressivo). 
Para isso, é necessário observar o risco (in-
certeza do retorno), objetivo do investimento, 
tolerância a perdas, prazo de investimento, 
rentabilidade esperada, entre outros aspectos 
que são importantes nessa avaliação antes da 
decisão de alteração do perfil.

“Já nos plantões presenciais, realizados na 
sede da Cemig nos dias 15 e 16 de fevereiro 
e no Anel Rodoviário, nos dias 22 e 23, aten-
demos participantes que estavam muito bem 
informados sobre o mercado financeiro e 
participantes que não sabiam a porcentagem 
de contribuição. E todos receberam igual 
atenção, para saírem com boas reflexões a 
respeito do que pretendem”, destaca André 
Buscácio de Sousa, Gerente da Renda Variá-
vel e Macroalocação. 

“A receptividade e a forma de resposta foi po-
sitiva nos plantões dos quais participei e no re-
torno que tive da minha equipe. Fizemos esse 
projeto piloto de estar mais próximo dos parti-
cipantes e pretendemos estreitar essa relação 
cada dia mais. Estamos aqui, de portas aber-
tas para auxiliar nossos participantes nessa 
formação da poupança previdenciária. Temos 
consciência que essa decisão sobre o perfil 
nem sempre é fácil. Mas com informação e 
análise, as escolhas de permanecer ou mudar 
o perfil se tornam mais claras”, afirma André.

E a atenção continua! Se você tiver qualquer 
dúvida sobre alterar ou não o seu perfil de in-
vestimentos, pode consultar a Forluz em seus 
canais de atendimento.

Uma ferramenta para ajudar a entender o 
seu perfil: o API
Você sabia que, para a troca do perfil de inves-
timento na Forluz, o preenchimento do API é 
obrigatório?

A ferramenta tem o objetivo de ajudar o partici-
pante a entender o seu perfil de investidor, com o 
intuito de auxiliá-los na decisão ou não de altera-
ção do seu perfil de investimento.  Por isso, desde 
novembro de 2021, os participantes que quiserem 
solicitar a alteração devem responder ao questio-
nário de API – Análise de Perfil do Investidor.

Além de ajudar na compreensão, essa é tam-
bém uma exigência legal. Mas quem já pre-
encheu o questionário nos últimos 12 meses, 
não precisará responder novamente ao fazer a 
solicitação de troca.
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A carteira de investimen-
tos é composta por títu-
los de renda fixa públi-
cos e privados, imóveis e 
empréstimos.  Atende a 
quem tem maior aversão 
ao risco e não deseja que 
sua conta de aposentado-
ria tenha qualquer parcela 
aplicada em renda variá-
vel (ações, participações e 
fundos estruturados).

ULTRACONSERVADOR

Oferece mais segurança 
para o investidor do que os 
perfis moderado e agressi-
vo, mas, por outro lado, tem 
perspectiva de rentabilidade 
mais modesta. É voltado para 
quem é conservador, mas 
admite algum nível de risco. 
Neste perfil, a carteira de in-
vestimentos é composta por 
títulos de renda fixa públicos 
e privados, imóveis, recebí-
veis imobiliários, operações 
estruturadas, empréstimo e 
até 10% em renda variável.

CONSERVADOR

Visa obter maior rentabilida-
de, sendo um pouco mais ar-
riscado que o perfil anterior, 
apresentando, por isso, maior 
oscilação em sua cota. É indi-
cado para quem prefere cor-
rer um pouco mais de risco na 
expectativa de melhor retor-
no a longo prazo. A carteira é 
composta por títulos de renda 
fixa públicos e privados, imó-
veis, recebíveis imobiliários, 
operações estruturadas, em-
préstimos e até 25% em ren-
da variável.

MODERADO

É o tipo de investimento para 
quem não se importa em cor-
rer muitos riscos, tendo como 
foco a obtenção de maior ren-
tabilidade. Esse é o investi-
mento típico de renda variável, 
pois aceita alta exposição a ris-
co, inclusive eventuais perdas 
de capital. Quem escolhe esse 
perfil é movido pela expectati-
va de retorno acima da média 
no longo prazo. A carteira do 
perfil agressivo é composta 
por títulos de renda fixa públi-
cos e privados, imóveis, rece-
bíveis imobiliários, operações 
estruturadas, empréstimos e 
até 50% de renda variável.

AGRESSIVO

A partir de uma análise das características em relação aos per-
centuais de investimentos e riscos envolvidos é possível chegar 
no seu perfil de investimento ideal. Analisando as informações 
disponibilizadas pela Forluz, você pode ter uma ideia de qual a 
carteira de investimentos mais apropriada para os seus propó-
sitos e a forma de lidar com o assunto.  

Entenda a diferença entre os perfis de investimentos que a For-
luz oferece aos seus participantes:

Vale destacar que, na Forluz, em função da forma como os per-
fis de investimento foram implantados, os riscos inerentes ao 
mercado acionário são os mesmos para todos os perfis ofereci-
dos. O que difere é o nível de exposição ao risco para cada perfil.

Nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro, a escolha do 
perfil pode ser revista pelos participantes.

Os quatro tipos de perfis para 
investimentos




