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INSTITUCIONAL

expediente

Conselho Deliberativo: Titulares: 
Nelson Benício Marques Araújo (Presiden-
te), Danilo Gusmão Araújo, Eduardo Costa 
Vasconcelos, João Wayne Oliveira Abreu, 
Roseli Conceição Maciel, Marcos Túlio Silva. 
Suplentes: Helton Diniz Ferreira, Luiz Augusto 
Barcellos Almeida, Mauro Marinho Campos, 
Flávio Marcos Alves Juste, Magno Augus-
to Aquino, João José Magalhães Soares.  

Conselho Fiscal: Titulares: Luiz Carlos 
Sperandio Nogueira (Presidente), Carlos Re-
nato de Almeida, Andrea de Lourdes Pereira, 
Ubirajara Nery Ferreira. Suplentes: Mirian 
Paula Ferreira Rodrigues, Eduardo Henrique 
Campolina. Diretoria: Gilberto Gomes 
Lacerda (Presidente), Thiago Felipe Gonçal-
ves, Emílio Luiz Cáfaro e Vanderlei Toledo. 

Jornal Forluz: Publicação Bimes-
tral. Editado pela Assessoria de Comu-
nicação. Tiragem: 14.825. Editora 
Responsável: Cinara Rabello. Re-
dação: Cinara Rabello, Márcia Costan-
ti e Raissa Ferreira. Projeto gráfi co 
e diagramação: Oups! Comunica-
ção e Desing Tel: (31) 99967.8583. Im-
pressão: EGL Editores. Correspon-
dências: Avenida do Contorno, 6500 
- 4º andar - Fone: (31) 3215-6701 - CEP: 
30110-044 - Belo Horizonte - MG. E-mail: 
comunica@forluz.org.br. Portal Corpora-
tivo: 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.

Campanha de 
cancelamento do 
jornal impresso 
tem grande adesão

Na edição de abril da Revista Lume, a 
Forluz iniciou uma campanha de susten-
tabilidade direcionada aos participantes 
aposentados e pensionistas.  A ação visa 
contribuir com o meio ambiente, reduzindo 
a quantidade de papel e, consequentemen-
te, o valor gasto com impressão e envio.

Segundo a gerente de Comunicação e 
Atendimento, Cinara Rabello, grande par-
te dos participantes ainda prefere receber 
a publicação impressa, mas os novos apo-
sentados, que já recebiam somente a ver-
são digital quando ainda estavam na ati-
va, acabam optando pelo jornal via e-mail. 
“Temos que respeitar a forma como cada 
público quer consumir a informação. Por 
isso, a manifestação pelo não recebimento 
é voluntária. Cada um escolhe a forma que 
mais lhe agrada. O importante é acompa-
nhar as notícias sobre a Forluz e comparti-
lhar com a família”, destaca Cinara.

A campanha teve grande adesão e, até o 
momento, aproximadamente 1.100 e-mails 
foram registrados solicitando o não recebi-
mento do jornal impresso. Vale reforçar que 

independente da escolha, 
o jornal é encaminhado 
para todos os participantes que têm 
e-mail cadastrado na Fundação.

Os participantes contemplados com 
o brinde já foram informados, mas 
aqueles que ainda quiserem fazer a 
opção podem encaminhar um e-mail 
para comunica@forluz.org.br.

A fim de proteger as informações pes-
soais de seus participantes e em respei-
to às diretrizes da Lei Geral de Proteção 
de Dados, a Entidade não divulgará os 
nomes dos vencedores.

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

Sustentabilidade: desde 
2007, a Forluz é signatária dos 
Principles for Responsible In-
vestment - PRI (Princípios para 
Investimento Sustentável).

Benefícios dos 
planos A e B são 
reajustados em junho 

Os benefícios pagos aos partici-
pantes assistidos dos planos A e 
B da Forluz serão reajustados em 
4,6584% a partir deste mês de ju-
nho. Para os participantes do Plano 
B que começaram a receber o be-
nefício a partir de junho de 2018, o 
percentual será aplicado de forma 
proporcional. São contemplados os 

participantes dos dois planos, exce-
to aqueles que recebem MAT Tem-
porária em Valor Variável.

Cabe lembrar que este reajuste 
é calculado anualmente com base 
no índice IPCA-IBGE. O percentu-
al se refere ao período acumulado 
entre o mês de junho de 2018 e 
maio de 2019.

Uma simples atitude pode representar uma grande ajuda para o 
meio ambiente!

Pensando nisso, a Forluz lançou mais uma campanha para seus 
aposentados e pensionistas. 

Os 150 primeiros participantes assistidos que cancelarem o 
recebimento do Jornal Forluz impresso vão ganhar um pen drive 
de 16 GB. 

Envie um e-mail para 
comunica@forluz.org.br com 
seu número de matricula e 
informe sua decisão. 

Clique aqui para saber mais. 

Uma simples atitude pode representar uma grande ajuda para o 

meio ambiente!
Pensando nisso, a Forluz lançou mais uma campanha para seus 

aposentados e pensionistas. Os 150 primeiros participantes assistidos que cancelarem o 

recebimento do Jornal Forluz impresso vão ganhar um pen drive 

de 16 GB. 
Envie um e-mail para 

comunica@forluz.org.br com 
seu número de matricula e 

informe sua decisão. 
Clique aqui para saber mais. 
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Evento de 
prestação 
de contas
é realizado 

O Presta Contas da Forluz, referente ao ano 
de 2018, foi realizado no dia 16 de maio, no 
auditório da patrocinadora Cemig. Cerca de 
100 participantes marcaram presença.

O presidente do Conselho Deliberativo, 
Nelson Benício falou sobre a importância da 
marca Forluz, principalmente em relação aos 
pilares da Governança e da Ética e sobre os 
desafios dos Conselhos diante das mudanças 
enfrentadas pelos fundos de pensão. “No 
Conselho, enxergamos que temos muitos de-
safios para este ano e para o futuro. Tudo está 
mudando e, por isso, precisamos nos adaptar, 
liderar e sermos proativos e provedores das 
soluções que o cenário nos impõe. Estamos 
trabalhando muito para construir um Conselho 
cada dia mais coeso e unido”, afirma.

Em seguida, os diretores da Forluz mostraram 
as conquistas de 2018 com destaque para a su-
peração da RMA - Rentabilidade Mínima Atuarial 
para os planos A e B, a elaboração e aprovação 
do plano de equacionamento do déficit do Plano 
A, a primarização da Central de Atendimento e 
a nota de 9,1 na Pesquisa Anual de Satisfação.

O presidente Gilberto Gomes Lacerda apresen-
tou um panorama da situação atuarial dos pla-
nos e encerrou sua fala pontuando os desafios de 
2019, como a busca por uma solução definitiva 
para enfrentar o déficit remanescente do Plano 
A, o início das operações do ForluzPrev, a ocupa-
ção do edifício Aureliano Chaves, a implantação 

de um novo sistema – ERP, além da continuidade 
dos projetos definidos no Planejamento Estraté-
gico. “A Fundação tem um bom Planejamento 
Estratégico, com cenários bem testados. Agora 
vamos levar ao Conselho uma proposta de re-
leitura dos projetos e verificar a necessidade de 
algum ajuste, uma vez que são eles que norteiam 
os caminhos da Fundação”, conclui.

O diretor de Relações com Participantes, 
Vanderlei Toledo, falou sobre a importância do 
evento de prestação de contas para que os  par-
ticipantes conheçam como estão sendo geridos 
seus recursos. Ele também mostrou os números 
dos atendimentos e palestras realizados pela 
DRP Itinerante em 2018. Outros assuntos abor-
dados foram saque à vista, alteração do percen-
tual de investimento, alteração regulamentar do 
Plano B, plano instituído, retorno do benefício 
do empréstimo e custeio administrativo.

O diretor de Seguridade e Gestão, Thiago Gon-
çalves, falou sobre o Atendimento, o RH e a TI 
na parte de Gestão e sobre os aspectos atuariais 
e econômicos na parte de Seguridade. Sobre a 
primarização do Call Center, Thiago afirma ter 
sido uma decisão acertada: “Por estarem mais 
próximos da equipe técnica da Fundação, faci-
litando o acesso às informações, a maioria das 
demandas são resolvidas no primeiro contato, 

melhorando a eficiência no atendimento.” Ao 
apresentar os números da Folha de Benefícios, 
Thiago comparou o valor arrecadado com o va-
lor pago de benefícios e destacou que a Forluz 
alcançou o pico de crescimento em termos de 
patrimônio e que, por isto, o ForluzPrev é tão im-
portante para a Fundação e seus participantes.

O diretor de Investimentos e Controle, Emílio 
Cáfaro, encerrou as apresentações destacan-
do a volatilidade dos investimentos em Renda 
Variável em 2018, e mostrou que a equipe de 
investimentos da Forluz aproveitou o cenário de 
forma positiva. Sobre o edifício Aureliano Cha-
ves, Emílio informou que a patrocinadora Cemig 
possui contrato firmado até outubro de 2020, e 
vem pagando em dia o aluguel. “Em caso de de-
socupação antecipada, o contrato prevê multa 
correspondente ao valor mensal do aluguel devi-
do”. Ele informou também que, apesar de ainda 
não ter recebido nenhuma proposta formal, o 
edifício já possui empresas interessadas. Por fim, 
o diretor falou sobre as perspectivas para este 
ano, tanto em um cenário externo, com a guerra 
comercial entre EUA e China, quanto no cenário 
interno, com a reforma da previdência.

Após as apresentações, a Diretoria Executiva 
participou de um painel de perguntas e respostas, 
a fim de esclarecer as dúvidas dos participantes.

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 digitali-
zados e enviados para comunica@forluz.org.br Os sorteios referentes ao primeiro semestre serão realizados em agosto de 2019.

1 - Significado da sigla RMA: Rentabilidade__________________________ Atuarial. 

2 - Tipo de investimento que pode ser executado pela Fundação: Operações com ___________________________________.

3 - Mês em que foi realizado o evento de prestação de contas referente ao ano de 2018:  _____________________________. 

4 - A Lei Geral de____________________ de Dados tem como objetivo proteger a privacidade dos cidadãos, evitando que 
suas informações fornecidas às organizações sejam usadas para fins diversos.

Nome:______________________________________________Matrícula:______________Telefone:___________________
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Estabelecer um “casamento” perfeito entre 
o fluxo de pagamento dos benefícios e a expec-
tativa de retorno dos investimentos, buscando 
alternativas que resultem em melhores ren-
tabilidades e, ao mesmo tempo, mantenham 
os recursos protegidos de grandes oscilações. 
Tudo isso em conformidade com a legislação 
vigente para os fundos de pensão, política in-
terna e demais instruções normativas do setor. 
Este é o desafio diário encarado pela Forluz a 
fim de cumprir com a missão de oferecer segu-
rança financeira aos seus participantes. 

Um trabalho que exige extrema dedicação 
e conhecimento, além de estratégias que se 
adaptem à realidade econômica do País, como 
ressalta o diretor de Investimentos e Controle, 
Emílio Cáfaro. “Estamos sempre atentos ao 
que está disponível no mercado, com o intuito 
de identificar boas oportunidades que possam 
agregar retornos positivos. Neste sentido, te-
mos um processo de avaliação criterioso”. Os 
representantes das gerências de Renda Fixa, 
Imóveis e Empréstimos e de Renda Variável e 
Macroalocação, diretamente envolvidos por 
este planejamento, se reúnem semanalmente 

no Comitê de Investimentos, onde discutem 
cenários e novos ativos. O grupo é composto 
também pelos gestores da Assessoria de Risco, 
Controladoria e Finanças e Compliance, bem 
como todos os membros da Diretoria Executiva. 

O comprometimento é comprovado em nú-
meros. De janeiro a maio de 2019, a Fundação 
bateu a RMA (Rentabilidade Mínima Atuarial) 
para os planos A e B. No Plano A, o retorno 
foi de 5,07%, contra uma meta de 4,73%. Já 
o Plano B superou uma RMA de 4,44% em 
todos os perfis de investimento. 

ALM
Os tipos de investimento que podem ser execu-

tados pela Fundação são: Renda Fixa, Renda Va-
riável, Investimentos Estruturados, Investimentos 
no Exterior, Imóveis e Operações com Participan-
tes (Empréstimos). Além de obedecer às determi-
nações legais impostas pela Resolução 4.661 do 
CMN (Conselho Monetário Nacional), os limites de 
aplicação por segmento são estabelecidos na Po-
lítica de Investimentos. O documento possui dire-
trizes ainda mais rígidas, é revisado anualmente e 
submetido à aprovação do Conselho Deliberativo. 

A tomada de decisão é feita também a partir 
dos resultados obtidos pelo chamado estudo de 
ALM (Asset Liability Management). Trata-se de 
uma ferramenta teórica que avalia a evolução do 
“caixa” da Entidade em relação aos compromis-
sos que devem ser quitados. Para isso, são inseri-
dos dados e indicadores sobre o cenário econômi-
co atual, rendimento esperado dos ativos e acerca 
da evolução do passivo (ou seja, a quantia paga 
em benefícios). “Com isso, é possível analisar pre-
viamente a disponibilidade de recursos necessá-
rios para cumprirmos com as obrigações do plano 
ao longo do tempo”, explica Emílio. 

A partir daí, os especialistas da Fundação 
atuam para selecionar as opções mais adequa-
das e rentáveis, visando maximizar os recursos 
vertidos ao plano de previdência pelos partici-
pantes, com o apoio das patrocinadoras.  

Renda Fixa, Imóveis e Empréstimos
Entre os “produtos” disponíveis na ca-

tegoria de Renda Fixa, estão, por exemplo, os 
títulos públicos. Além do retorno que oferecem 
no longo prazo, tendo em vista que podem 
ser comprados com vencimentos marcados 

INVESTIMENTOS

Investimentos Forluz: estratégia eficiente, 
resultados expressivos

E de onde vem o retorno para os seus recursos?

Patrocinadora Participante 

Contribuições

• Vale lembrar que os participantes 
ativos do Plano B e Taesaprev defi -
nem o percentual dos recursos que 
será direcionado a cada segmento ao 
escolherem um perfi l de investimen-
tos (Ultraconservador, Conservador, 
Moderado e Agressivo). Já no caso da 
parcela vitalícia do Plano B e no Plano 
A, é a equipe da Fundação que defi ne 
a alocação. Normalmente, a rentabili-
dade é próxima ao perfi l conservador.

+

= Rentabilidade
Conta de 

aposentadoria 

Renda Fixa

Investimentos 
Estruturados

Renda 
Variável

Empréstimos 

Investimentos 
no Exterior

Imóveis
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para até daqui há 30 anos, eles 
pagam juros semestrais.

Outras alternativas são os tí-
tulos de crédito privado, CDBs, 
fundos de Renda Fixa e de-
bêntures. Esta última categoria 
funciona como um empréstimo 
feito a uma empresa por meio 
de um instrumento chamado 
de “dívida”, como esclarece o 
gerente de Renda Fixa, Imóveis 
e Empréstimo, Marcelo Beuter. 
“As empresas vão ao merca-
do para captar recursos. Nós, 
como investidores, verificamos 
as garantias, os prazos e juros 
ofertados e compramos um tí-
tulo emitido pela organização. 
O retorno financeiro se dá pelo 
pagamento deste valor contra-
tado mais uma taxa definida 
para o período”. 

Já o empréstimo efetuado aos 
participantes possui, atualmente, 
uma taxa de 7,5% + IPCA. Mar-
celo salienta que este percentual 

não pode ser menor porque tem 
como alvo a RMA dos planos. 
“Sob a ótica do investidor, o 
segmento tem apresentado uma 
rentabilidade bem interessante, 
visto que vivemos um cenário de 
juros baixos no País e nossa ina-
dimplência é pequena, porque o 
valor é descontado diretamente 
no Contracheque”.

Em outra ponta, está o retor-
no obtido com a locação dos 
imóveis pertencentes à Entida-
de. Entre eles, estão os edifícios 
Aureliano Chaves e Júlio Soares, 
no bairro Santo Agostinho, am-
bos ocupados atualmente pela 
Cemig. “A carteira da Forluz, 
por estar sendo administrada há 
bastante tempo com qualidade, 
possui um bom resultado histó-
rico, mesmo com as oscilações 
da economia. Isto é fruto de uma 
gestão séria e da diversificação 
que sempre procuramos reali-
zar”, frisa Marcelo.  

Renda Variável e 
Macroalocação

Cabe também à Fundação 
comprar cotas em fundos de in-
vestimentos em ações. O gerente 
de Renda Variável e Macroaloca-
ção, André Buscácio, afirma que 
a escolha destes fundos se dá 
mediante critérios quantitativos 
e qualitativos, que visam confir-
mar a capacidade do gestor de 
entregar resultados consistentes. 
“Temos um programa que pos-
sui uma grande base de dados e 
aponta o histórico do gestor em 
várias janelas de tempo. Conver-
samos diversas vezes com o ges-
tor para comprovar se ele possui 
uma estratégia linear. Checamos 
também a estrutura física e de 
pessoal, desde a quantidade de 
pessoas que possui na equipe 
até o grau de rotatividade, entre 
outras ponderações”. Em segui-
da, as demais áreas da Entidade 
são envolvidas. É no Comitê de 
Investimentos que o fundo é 
aprovado e recebe uma nota, 
definida por meio das conside-
rações feitas pela Assessoria de 
Risco. Esta nota ficará vigente 
por um ano e servirá como base 
para direcionar as movimen-
tações no fundo neste perío-
do. O retorno financeiro, neste 
caso, se dá pela valorização 
das ações do fundo. 

A sistemática é semelhante 
para a seleção de Fundos Mul-
timercado, que se enquadra na 
categoria de Investimentos Es-
truturados. “A diferença é que 
olhamos o desempenho em ja-
nelas ainda maiores de tempo. 
Estes fundos, como o próprio 
nome já diz, mesclam aplicações 
de vários mercados, que podem 
ser de ações, moeda, Renda Fixa, 
entre outros”, pontua André.

INVESTIMENTOS

Investimentos Forluz: estratégia eficiente, 
resultados expressivos
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Modelo 
simplifi cado e 
diversifi cação 
para superar 
desafi os

Emílio considera que, diante 
do cenário da economia brasi-
leira existem muitos desafios 
a serem vencidos. “Temos um 
mercado que aguarda a apro-
vação de reformas que visam o 
equilíbrio das contas do Gover-
no para destravar o ambiente 
econômico. Além disso, a taxa 
de juros nunca esteve em pa-
tamares tão baixos e esta pers-
pectiva se mantém. Ou seja: 
para garantirmos a RMA dos 
planos, temos que ir atrás de 
alternativas e tomarmos um 
pouco mais de risco, ainda que 
bem controlado”. 

Entre as medidas já em cur-
so para superar esses fatores, 
ele cita a revisão do modelo 
de investimentos, com foco na 
simplificação. “O intuito é pa-
dronizar os processos e reduzir 
custos”. Ainda segundo Emílio, 
encontrar novas classes de ati-
vos que se apresentem como 
boas opções de diversificação 
também é um dos movimentos 
já iniciados. “No ano passado, 
por exemplo, expandimos a alo-
cação em fundos multimercado. 
Também estudamos a hipótese 
de ampliarmos as aplicações 
em investimentos no exterior e 
fundos imobiliários. Ao diversi-
ficar, conseguimos aumentar a 
chance de termos bons retornos, 
diluindo o risco”, conclui. 

Emílio Cáfaro



6  Jornal Forluz   Junho de 2019 

ORIENTAÇÃO

A Previc – Superintendência Na-
cional de Previdência Complementar 
aprovou as alterações regulamentares 
para os planos A e B. As mudanças 
adequaram os textos dos documentos 
a fim de estender o pagamento do be-
nefício de complementação de invali-
dez até o último pagamento do benefí-
cio de recuperação efetuado pelo INSS. 

A modificação foi proposta para ali-
nhar as práticas da Fundação aos proce-
dimentos já adotados pela Previdência 
Social. Isto porque o INSS vem revisan-
do com frequência o estado de invalidez 
de seus segurados. Nos casos em que 
o trabalhador é considerado apto para 
retornar às suas atividades, é oferecido 
a ele, mediante alguns critérios, o bene-
fício de recuperação. Este pagamento é 
feito durante 18 meses. 

Desta forma, em conformidade ao 
que estava disposto nos regulamen-
tos, o participante tinha o benefício 

de complementação por invalidez sus-
penso na Fundação ao ser considerado 
recuperado para o trabalho e, conse-
quentemente, reintegrado à Patroci-
nadora. No entanto, foi verificado que 
os artigos que tratavam desta questão 
não contemplavam essa recuperação.

Artigos alterados 
Sendo assim, após estudos realizados 

pela equipe técnica da Entidade, foram 
apresentadas as propostas de alteração 
para o Conselho Deliberativo. Com elas, 
os participantes que, porventura, forem 
considerados recuperados pela Previ-
dência Social, receberão a complemen-
tação por invalidez até a data final do 
benefício de recuperação. O órgão apro-
vou as alterações no dia 18 de outubro 
do ano passado, em sua 367ª reunião 
para o Plano A, foram feitas adaptações 
nos artigos 17 e 42. Já no Plano B, a re-
visão ocorre nos artigos 17, 31 e 60. 

Previc aprova 
alterações 
regulamentares 
nos planos A e B 

VOCÊ CONHECE O APLICATIVO DA FORLUZ?

Com ele, você tem acesso ao seu saldo de conta, 
rentabilidade do seu plano, consulta ou simulação de 
empréstimo e muito mais! 

Faça o dowload agora 
e fique por dentro das 

informações da 
Fundação.

Seu cadastro 
está em dia
na Forluz?

Atenção, aposentados e pensionis-
tas: manter seus dados atualizados 
é muito simples e pode ser feito em 
apenas alguns cliques. É possível al-
terar suas informações a qualquer 
momento, por meio da área logada do 
Portal Forluz.

O caminho é fácil: acesse www.
forluz.org.br e clique no banner de 
Atualização Cadastral, logo na página 
inicial. Em seguida, será necessário in-
serir seu número de matrícula e senha. 
Pronto! É só conferir e informar itens 
como endereço completo, número de 
telefone e e-mail.

Este procedimento é extremamente 
importante para que você possa re-
ceber os comunicados da Entidade. O 
Contracheque e o Informe de Rendi-
mentos, por exemplo, são encaminha-
dos por e-mail.

No menu principal, você encontra 
ainda o formulário 
para atualização dos 
beneficiários para fins 
de RCM – Renda Con-
tinuada Por Morte.

Lembre-se de sem-
pre revisar o seu ca-
dastro. Assim, você 
se aproxima da Fun-
dação e  protege 

seus dependentes.   

Número 

Matrícula
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Lei Geral de Proteção de 
Dados exige mudança 
de cultura nas empresas 

Manter o nível de desenvolvimento tecno-
lógico aliado à construção de um ambiente 
mais seguro no que diz respeito à circula-
ção de dados pessoais. Este é o cénario que 
se impõe diante das empresas brasileiras a 
partir de agosto de 2020, data prevista para 
entrar em vigor a Lei nº13.709/18, conheci-
da como LGPD – Lei Geral de Proteção de 
Dados. O objetivo é proteger a privacidade 
dos cidadãos, evitando que suas informa-
ções fornecidas às organizações sejam usa-
das para fins diversos.

Thiago Luiz Sombra, advogado e es-
pecialista em cibersecurity do escritório 
Mattos Filho, destaca que a norma repre-
senta uma de transformação na cultura 
das corporações, que terão que repen-
sar seus processos. “Vai atingir todos os 
setores da Economia porque traz uma 
mudança de cenário. Cada empresa terá 
que rever suas atividades para identificar 

quais delas precisarão de novos for-
matos. O grande ponto será com-
preender como os dados vêm sendo 
tratados e onde deverão ser implan-
tadas medidas de proteção”, expli-
ca. Neste sentido, ele pontua que as 
organizações devem iniciar a adap-
tação à Lei por meio de um mapea-
mento criterioso de suas operações. 

E é isto que já vem sendo feito na 
Forluz, de acordo com o gerente da 
Assessoria de Risco, Antônio Carlos 
Bastos d’Almeida. Ele coordena um 
grupo de trabalho multidisciplinar, 
estruturado para definir as dire-
trizes de adaptação da Entidade à 
Lei. “É uma regulamentação muito 
abrangente e, por isso, precisamos 
de profissionais de diferentes áreas 
da Entidade. Como qualquer outra 
empresa, teremos que assegurar a 
aderência dos nossos procedimen-
tos à LGPD. Isto significa garantir ao 
participante que possuímos mecanismos 
de controle do dado que entra na Fun-
dação e de que ele é utilizado somente 
para a finalidade ao qual se destina. No 
nosso caso, para o cumprimento do con-
trato previdenciário”. 

A “rota” dos dados 
O grupo iniciou o chamado “mapa” do 

tráfego dos dados pessoais no último mês 
de maio e a previsão é de que esta etapa 
se prolongue até outubro. O levantamen-
to visa traçar o “caminho” seguido pelas 
informações pessoais dos participantes 
dentro da Forluz e de que forma elas são 
transferidas, armazenadas e localizadas. 
“É uma tarefa minuciosa e fundamental 
neste momento. A partir disso, vamos 
conseguir listar todas as operações pos-
síveis onde lidamos com os dados dos 

participantes e checar se existem garan-
tias suficientes de que eles permanecerão 
íntegros após o uso em cada uma delas”. 

Ainda segundo ele, o cronograma pre-
vê uma fase de avaliação da necessidade 
de serviços de consultoria e revisão de 
normas e políticas internas. 

Embora o trabalho seja conduzido por 
um grupo específico, toda a equipe da 
Fundação está sendo motivada a auxiliar 
neste processo. Para isso, os empregados 
são informados sobre os avanços realiza-
dos até o momento e passarão por trei-
namento. “Às vezes, lidamos com dados 
de terceiros em atividades corriqueiras 
e não percebemos. Estamos atuando na 
sensibilização acerca da seriedade des-
ta questão por meio de ações contínuas 
dentro da Entidade. Tudo isso para es-
tarmos preparados até o dia 31 de julho 
de 2020, cumprindo com o rigor exigido 
pela legislação”, finaliza.  

Lei Geral de Proteção de Lei Geral de Proteção de Lei Geral de Proteção de Lei Geral de Proteção de 

Na Forluz, trabalho de adequação à norma, 
que entra em vigor em 2020, já avança.

Vai atingir todos os 
setores da Economia 

porque traz uma 
mudança de cenário. 

Cada empresa terá que 
rever suas atividades 
para identifi car quais 
delas precisarão de
 novos formatos. O 
grande ponto será 
compreender como 
os dados vêm sendo 

tratados e onde 
deverão ser 

implantadas medidas 
de proteção.

Antônio Carlos Bastos d’Almeida

“

“
Thiago Luiz Sombra




