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INVESTIMENTO

expediente

Conselho Deliberativo: Titulares:
Nelson Benício Marques Araújo (Presi-
dente), Eduardo Costa Vasconcelos, João 
Wayne Oliveira Abreu, Roseli Conceição 
Maciel, Marcos Túlio Silva. Suplentes:
Helton Diniz Ferreira, Luiz Augusto Bar-
cellos 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 Pau-
la Ferreira Rodrigues, Eduardo Henrique Cam-
polina, Espedito Gonçalves Junior e Maria de 
Fátima Bracks. 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: 15.090. 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.

Equipe da 
Forluz conquista 
certificação em 
investimentos

Um grupo de profissionais da 
Forluz conquistou a certificação 
CPA-20, emitida pela Anbima (As-
sociação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e de Ca-
pitais), no último mês de setem-
bro. Todos os integrantes conse-
guiram resultados acima da média 
de 70% na prova, que é exigida 
pela instituição.

A preparação envolveu um curso 
de aproximadamente 30 horas, re-
alizado na Fundação. O certificado 
atende à obrigação estipulada pela 
Instrução Normativa nº13, emitida 
pela Previc (Superintendência Na-
cional de Previdência Complemen-
tar), em junho deste ano. A norma 
determina que todos os envolvidos 
em decisões referentes à aplicação 

dos recursos gerenciados pela En-
tidade possuam certificações espe-
cíficas da área de investimentos.

Embora o certificado também 
pudesse ser obtido pelo ICSS (Ins-
tituto de Certificação dos Profis-
sionais de Seguridade Social), a 
Fundação optou pela CPA-20 por 
se tratar de uma certificação mais 
abrangente no mercado de inves-
timentos, não se restringindo aos 
fundos de pensão.

Agora, toda a Diretoria, membros 
do Comitê de Investimentos, além 
de vários outros profissionais da 
Forluz estão certificados e ainda 
mais preparados para os desafios 
que envolvem a gestão e maximiza-
ção dos recursos financeiros aplica-
dos pelos participantes. 

A Fundação é associada 
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).



PARA VIVER MELHOR

Outubro: mês 
das crianças e 
dos idosos

CAÇA PALAVRAS
Saiba mais sobre os nossos planos. Faça o jogo abaixo, preencha 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 segundo semestre serão realizados em janeiro de 2020.

1.  Mês em que é celebrado o Dia do Idoso. R: _______________________________. 
2. Primeiro órgão da Forluz que utilizou a ferramenta da Atlas Governance. 
R: ______________________ de Investimentos.
3. Empresa responsável pela auditoria de gestão de riscos da Forluz. R: Bureau 
__________________ Certification.
4.  Tema central da campanha de Dia das Crianças Forluz 2019. R: Educação_____________.
Nome:______________________________________________________________
Matrícula:______________Telefone:___________________
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Dia do Idoso
No dia 1º de outubro foi celebrado o Dia do Idoso e, para come-

morar esta data, a Forluz levou a terapeuta ocupacional, Cecília Xa-
vier, para realizar uma palestra na sede da Associação dos Eletrici-
tários Aposentados e Pensionistas da Cemig e Subsidiárias – AEA. O 
encontro, que foi realizado no dia 30 de setembro, deu continuidade 
à apresentação feita em 2018 na mesma época. 

Abordando os temas aposentadoria, longevidade e qualidade de 
vida, Cecília propôs reflexões aos participantes que estiveram presentes 
e promoveu uma dinâmica, na qual eles preencheram um roteiro cha-
mado projeto de vida. Através desta atividade, eles puderam elaborar 
um planejamento de curto prazo para alguns aspectos, como saúde 
física, saúde emocional, saúde cognitiva, rede sócio-familiar, finanças, 
carreira, ambiente e atividades significativas. O intuito era estimulá-los 
a pensar sobre como está cada campo em suas vidas e definir objetivos, 
ações necessárias e prazo para melhorar cada um deles.  

Dia das Crianças
Neste ano, a Forluz preparou uma campanha com o tema educa-

ção financeira. A ação, que foi divulgada por e-mail, redes sociais e 
Portal da Fundação, teve duração de dezessete dias e permitiu que 
os participantes compartilhassem suas experiências com seus filhos 
sobre finanças. 

No total, 55 participantes encaminharam depoimentos e, após 
sorteio realizado através de plataforma online, vinte foram contem-
plados com jogos de tabuleiro com a temática da campanha. Aten-
dendo à Lei Geral de Proteção de Dados, os nomes dos vencedores 
não foram divulgados, mas a equipe da Forluz entrou em contato 
diretamente com cada um deles. Agradecemos pela participação e 
esperamos contar com vocês nas próximas ações. 

A Forluz chegou no LinkedIn. A partir 
de agora, vamos divulgar as novidades 

sobre a rotina, os desafi os e as conquistas 
do nosso time! Siga nossa página e fi que 

por dentro do trabalho da Fundação.

www.linkedin.com/company/forluz
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No último mês de setembro, a For-
luz obteve, pelo terceiro ano conse-
cutivo, a Certificação ABNT NBR ISO 
31000, totalmente aderente à ISO 
31000:2018, norma internacional de 
gestão de riscos, utilizada por mais de 
60 países. A Entidade integra um gru-
po de apenas 15 empresas que pos-
suem o selo em todo o mundo. 

Um número que demonstra a com-
plexidade da conquista e o empenho 
de toda a equipe para que ela fosse 
possível, como destaca o presidente, 
Gilberto Gomes Lacerda. “Ter uma 
chancela externa reflete a preocupa-
ção da Fundação em conhecer bem 
seus riscos, acompanhá-los e adotar 
ações para mitigá-los. É um processo 
que envolve a casa toda, um esforço 
de todo o time em fazer este trabalho 
bem feito”. 

A auditoria que atestou a aderên-
cia dos procedimentos da Forluz aos 
requisitos e exigências da norma foi 
realizada pela empresa Bureau Veri-

tas Certification. Na ocasião, foram 
realizadas entrevistas individuais 
com os gestores a fim de avaliar pro-
cessos e indicadores de desempenho 
de todas as áreas. 

Para o presidente do Conselho De-
liberativo, Nelson Benício Marques 
Araújo, renovar a certificação ratifica 
o compromisso da Entidade de ge-
rir os recursos de seus participantes 
com responsabilidade, competência 
e transparência. “Significa atingir 
um patamar de excelência e temos 
como desafio agora manter este lugar 
de destaque. No Conselho, nos sen-
timos ainda mais seguros na toma-
da de decisão visto que a gestão de 
riscos é assunto prioritário em nossa 
agenda”, afirma. Ainda segundo ele, 
o certificado é um reconhecimento 
à dedicação de todos os envolvidos. 
“Premia o espírito inovador da equipe 
na busca por romper novas fronteiras 
de qualidade na gestão e assegurar a 
perenidade da instituição”.  

Habilitada
O caminho para a primeira certifi-

cação foi iniciado ainda em 2015 e 
levou a uma longa jornada de revi-
são de procedimentos, elaboração de 
novos documentos e treinamento de 
multiplicadores. Desde então, a cul-
tura da gestão baseada em riscos se 
tornou parte do dia a dia. Fator fun-
damental para que a Forluz atingisse 
um nível elevado de maturidade so-
bre o tema. É o que frisa o gerente 
da Assessoria de Riscos, Antônio Car-
los Bastos d’Almeida. “Existem cinco 
graus de maturidade: ingênuo, cons-
ciente, definido, gerenciado e habi-
litado. Nós chegamos a este último, 
considerado o mais avançado, porque 
as pessoas já inserem a gestão dos 
riscos em suas rotinas”. 

CONQUISTA CONQUISTA 

Forluz mantém certificação internacional em 
gestão de riscos pelo terceiro ano seguido 
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Ter uma chancela 
externa reflete a 
preocupação da 

Fundação em 
conhecer bem seus 

riscos, acompanhá-los 
e adotar ações 

para mitigá-los.
É um processo 
que envolve 

a casa toda, um 
esforço de todo
 o time em fazer 

este trabalho
 bem feito.

“

“

Gilberto Gomes Lacerda

A cada seis meses, são feitas revisões 
dos riscos, controles e planos de ação. 
Todas estas informações são submetidas 
também à análise da Diretoria Executiva. 
Veja como funciona:

Antônio Carlos Bastos d’Almeida

Ele explica também que riscos ineren-
tes são eventos que podem impactar a 
atividade da empresa. No caso da For-
luz, seus planos de benefícios. “Não tem 
como gerir planos de previdência sem as-
sumirmos riscos. Para cada um deles, são 
traçados controles, ou seja, ações que po-
dem minimizar a ocorrência e consequên-
cias destes eventos, caso eles venham a 
acontecer”. O objetivo é assegurar que a 
Fundação tenha uma atitude preventiva 
diante de possíveis ameaças e crie alter-
nativas que possam ser praticadas.

Ainda segundo ele, a postura adota-
da pela Entidade está alinhada às di-
retrizes seguidas pelo órgão supervisor 
– Previc (Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar), que prati-
ca a supervisão baseada em riscos. “A 
evolução é constante e sempre olhamos 
para trás para nos certificarmos que es-
tamos avançando e, assim, estarmos 
ainda mais preparados para a próxima 
auditoria”. 

Entenda o processo 
de Gestão Baseada 
em Riscos 

Gilberto Gomes Lacerda

Nelson Benício Marques Araújo

Gestores analisam processos e metas e 
associam os riscos inerentes às respectivas 
ações mitigadoras (Controles).

Avaliação dos Riscos:

Avaliação dos controles
e planos de ação: 

Os gerentes avaliam a eficácia dos controles 
e nível de mitigação que eles proporcionam, ou 
seja, quanto contribuem para reduzir os riscos. Em 
caso de riscos residuais elevados, são estipulados 
planos de ação que minimizem seus impactos.

Auditoria interna: 
A área de Compliance, em conjunto com 

os multiplicadores internos, revisa todos es-
tes dados. A auditoria segue as premissas da 
norma ABNT NBR ISO 31000.

Revisão crítica da 
Diretoria Executiva: 

As informações coletadas nas auditorias e 
avaliações dos gestores são levadas ao co-
nhecimento dos diretores para checagem. 
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INSTITUCIONAL

A Forluz integra o grupo de 17 
Entidades Sistemicamente Impor-
tantes selecionadas pela Previc 
(Superintendência Nacional de Pre-
vidência Complementar), devido 
ao seu porte e relevância E, como 
tal, possui obrigações diferencia-
das para fins de supervisão. Entre 
elas, está a criação do Comitê de 
Auditoria, uma exigência imposta 
pela Resolução CNPC nº27, de 6 de 
dezembro de 2017. Trata-se de um 
órgão independente, que se reporta 
ao Conselho Deliberativo. 

Na Fundação, a constituição do 
grupo foi aprovada pelo Conselho 
em sua 371ª reunião, realizada em 
14 de dezembro de 2018 e as ativi-
dades começaram em 14 de março 
deste ano. O grupo é formado por 
quatro integrantes, sendo dois in-
dicados pelos conselheiros delibe-
rativos eleitos pelos participantes 
e outros dois pelos conselheiros 
deliberativos representantes da 
Patrocinadora. 

O Comitê de Auditoria tem como 
atribuição atestar a integridade 
das demonstrações financeiras e 
aderência da Fundação às normas 
legais, estatutárias e regulatórias, 
garantindo a efetividade do sistema 

de controles internos da Entidade. 
O coordenador do órgão, Rogé-

rio Hazana Cavalho, é Analista de 
Planejamento Estratégico na Cemig 
e foi indicado pelo presidente do 
Conselho Deliberativo para ocupar 
o cargo, conforme determinação 
do Regimento interno. Ele desta-
ca os desafios deste primeiro ciclo 
de atuação na Forluz. “Somos um 
grupo enxuto e o volume de docu-
mentos para analisarmos é grande. 
Iniciamos as atividades em março e 
resgatamos os dados referentes ao 
fechamento de 2018 para um estu-
do aprofundado, a fim de compreen-
dermos todas as informações”.  

Para o próximo ano, ele afirma 
que o comitê se programa para tra-
balhar em conjunto com os demais 
órgãos da Entidade na elaboração 
das demonstrações financeiras. “Es-
tarmos envolvidos no processo des-
de o início é importante e vai nos 
auxiliar nesta avaliação. Para mim, 
tem sido uma experiência proveito-
sa como participante conhecer mais 
sobre os processos e rotina da Enti-
dade. Além disso, é recompensador 
poder contribuir e dedicar parte do 
meu tempo às questões que dizem 
respeito à Forluz”. 

Conheça o trabalho 
do Comitê de 
Auditoria da Forluz 

Avalie a Central 
de Atendimento

Ao final de cada atendimento realizado 
através do 0800, a ligação é transferida 
para uma pesquisa de satisfação. Esta pes-
quisa, rapida, em torno de vinte segundos, 
permite que o participante avalie dois que-
sitos importantes. 

O primeiro é referente à satisfação do 
participante com o atendimento é as infor-
mações prestadas. As opções de resposta 
são “sim” ou “não”. O segundo avalia o 
atendente. A nota varia entre 1 e 5, sendo 1 
insatisfeito e 5 muito satisfeito.  

No primeiro semestre de 2019, de um to-
tal de 18.855 chamadas atendidas, 89,74% 
foram transferidas. Significa dizer que 
10,26% encerraram a ligação antes mes-
mo de iniciar a pesquisa. Destes, somente 
63,62% responderam a pesquisa completa. 
Ou seja, uma parcela significativa dos parti-
cipantes inicia, mas não finaliza a avaliação.  

De acordo com o supervisor do Call Center, 
Luiz Gustavo Santos, obter todos os dados de 
resposta é importante para a Forluz melho-
rar dia a dia o atendimento aos participantes. 
“Esta pesquisa funciona como um termôme-
tro, que mede o índice de satisfação dos par-
ticipantes com o atendimento da Fundação 
e com seus atendentes. Assim, é possível 
identificar se estamos no caminho certo ou 
se há algo que possamos melhorar e, com 
isso, encontrar soluções que atendam aos 
anseios que buscam a Forluz”, explica. Por 
isso, ao entrar em contato conosco através 
da Central de Atendimento (0800 090 9090), 
não deixe de dar a sua opinião. Aguarde o 
término de todas as perguntas antes de en-
cerrar a ligação. Assim, você contribui para o 
atendimento ser ainda melhor. É rápido, fácil 
e muito importante!
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Forluz adota ferramenta 
digital de Governança   

Focada em eficiência operacional e otimiza-
ção de tempo e recursos, a Forluz busca alter-
nativas na tecnologia para alcançar resulta-
dos ainda melhores. A inovação mais recente 
adotada pela Fundação diz respeito ao Portal 
de Governança oferecido pela empresa Atlas 
Governance. A ferramenta possui uma série 
de funcionalidades para gestão e organiza-
ção de toda a rotina dos órgãos estatutários, 
comitês e grupos de trabalho, que vão desde 
o agendamento das reuniões até o controle 
das deliberações, votações e registros de atas. 

A iniciativa foi da área de Compliance e Go-
vernança. Cíntia Dias, analista do setor, explica 
que o intuito era padronizar o procedimento 
das reuniões dos órgãos estatutários, além de 
guardar documentos e informações em um úni-
co ambiente, construindo um histórico seguro 
e acessível. No Atlas, os usuários conseguem 
disponibilizar e consultar a documentação refe-
rente aos temas em debate, além de deixarem 
comentários e registrarem votos. “Com isso, 
conseguimos um monitoramento eficiente das 
movimentações, já que o sistema informa data 
e hora de cada modificação feita pelo integran-
te do grupo que participa da reunião. Também 
podemos elaborar uma ata mais sucinta, so-

mente com os resultados, tendo em vista que 
as discussões já estarão registradas no Portal”, 
ressalta Cíntia. Ela enfatiza que o Portal possibi-
lita as mesmas condições para a realização de 
reuniões presenciais ou virtuais e que todos os 
dados podem ser checados de onde a pessoa 
estiver, até mesmo pelo celular. 

Conforme Manuela Relvinhas, assistente 
da área, o Comitê de Investimentos foi o 
primeiro órgão a utilizar a plataforma, em 
reunião realizada no mês de janeiro. Desde 
então, a Diretoria Executiva, o Conselho Fis-
cal, o Comitê de ALM, Comitê de Auditoria, 
Comitê do Passivo e grupos de trabalho da 
Entidade também acompanharam a prática. 

Ela ressalta que a medida fortalece a Go-
vernança da Fundação. “O Portal foi desen-
volvido para atender às diretrizes do manual 
de Governança Corporativa do IBGC (Institu-
to Brasileiro de Governança Corporativa), de 
equidade, transparência, prestação de contas e 
responsabilidade corporativa. Além disso, todo 
o conteúdo é criptografado e temos a garantia 
de confidencialidade das informações, prezan-
do pela segurança”, pontua. Ainda segundo 
Manuela, a equipe da Forluz solicitou pequenas 
customizações, que foram implementadas pela 
Atlas para que o sistema estivesse alinhado aos 
procedimentos internos. 

Fundação motiva parceria para 
o sistema

A experiência bem-sucedida da Forluz com o 
Portal de Governança foi apresentada pelo dire-
tor de Seguridade e Gestão, Thiago Gonçalves, 
durante a reunião do Colégio de Coordenadores 
da Comissão de Planos Previdenciários da Abra-
pp (Associação Brasileira das Entidades Fecha-
das de Previdência Complementar) e despertou 
o interesse da Conecta Soluções Associativas. 
Com isso, a empresa fechou uma parceria com 
a Atlas Governance, para que o software ganhe 
espaço entre outras entidades. 

Para Thiago, a ferramenta é um avanço re-
levante para todo o sistema, que visa se rein-
ventar. “Representa uma desburocratização, 
uma vez que eliminamos um grande volume 
de papel e ganhamos em agilidade para as 
reuniões”. Ele afirma ainda que a tendência 
de automatizar processos é algo que precisa 

ser incorporado pelos profissionais dos fun-
dos de pensão. “É uma mudança de postura 
e cultura que ainda está sendo assimilada. 
Ferramentas como esta são muito adequadas 
às necessidades atuais do sistema, mas as 
pessoas também precisam estar abertas para 
internalizarem este movimento”, pondera. 

Cláudia Janesko, superintendente executiva 
da Conecta, considera que a plataforma está 
alinhada à proposta da empresa, que visa levar 
soluções de tecnologia que auxiliem a rotina 
dos fundos de pensão. “Entendemos que este 
tipo de iniciativa possibilita uma performance 
maior para as entidades, já que proporciona 
desoneração de tempo e recursos financeiros. 
Está em acordo com todas as exigências do am-
biente regulatório e com os novos modelos de 
negócio, que demandam maior agilidade com o 
devido controle dos processos”. 

Ainda segundo ela, o pioneirismo da Funda-
ção na utilização do Portal inspira outras entida-
des a se modernizarem. “O caso da Forluz tem 
grande potencial de disseminação. A migração 
para o digital requer uma mudança de compor-
tamento indispensável para o momento que 
vivemos hoje e, por isso, boas iniciativas 
como esta merecem ser compartilhadas”.  

Forluz adota ferramenta Forluz adota ferramenta Forluz adota ferramenta Forluz adota ferramenta Forluz adota ferramenta Forluz adota ferramenta 

Manuela Relvinhas

Cíntia Dias






