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GESTÃO

expediente

Conselho Deliberativo: Titu-
lares: Adilson Dias Mattos, Guilherme 
Alves Fernandes, Marcos Túlio Silva, 
Roseli Conceição Maciel. Suplentes:
Marcos Aurélio Alvarenga Pimentel Jú-
nior (Presidente Interino), Mário Lúcio 
Braga, Antônio Carlos Vélez Braga, Cláu-
dia Muinhos Ricaldoni, João José Maga-
lhães Soares, Magno Augusto Aquino.

Conselho Fiscal: Titulares: Ubirajara 
Nery Ferreira, Maria Helena Barbosa, Car-
los Renato de Almeida, Frederico Alvarez 
Perez. Suplentes:  Eduardo Henrique Cam-
polina, Ildefonso Perry, Espedito Gonçalves 
Junior, Rogério Hazaña Carvalho. Dire-
toria: Gilberto Gomes Lacerda (Presi-
dente), Nelson Benício Marques Araújo, 
Emílio Luiz Cáfaro e Vanderlei Toledo. 

Jornal Forluz: Publicação Bimes-
tral. Editado pela Assessoria de Comu-
nicação. Tiragem: 15.114. Edito-
ra Responsável: Cinara Rabello. 
Redação: Cinara Rabello, Márcia 
Costanti e Raissa Ferreira. Projeto 
gráfico e diagramação: Agência 
Mosaico Comunicação e Design Tel: (31) 
99967.8583. Impressão: Buzz Editora 
Gráfica. Correspondências: Aveni-
da do Contorno, 6500 - 4º andar - Fone: 
(31) 3215-6701 / 0800 090 9090 - 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 informa-
tivo, não gerando qual quer espécie de 
direito ou obrigação por parte da Forluz.

Sustentabilidade: desde  2007, 
a Forluz é signatária dos Princi-
ples for Responsible Investment - 
PRI (Princípios para Investimento 
Sustentável).

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

No último dia 19 de março, a Forluz 
completou um ano em regime de tele-
trabalho. Esvaziar a sede com agilida-
de, manter todos os processos funcio-
nando plenamente e auxiliar a equipe 
nesta transição repentina não foi tarefa 
simples, mas a Fundação conseguiu ser 
bem-sucedida. Para o diretor de Seguri-
dade e Gestão, Nelson Benício Marques 
Araújo, os bons resultados só foram 
possíveis graças à união de dois pila-
res: uma gestão de Recursos Humanos 
muito próxima e uma forte gestão de 
Tecnologia da Informação.

Ele ressalta que a Entidade conseguiu 
se estruturar rapidamente em meio à 
turbulência com o início da Pandemia de 
Covid-19. Em apenas três dias, todos os 
empregados foram desmobilizados. Além 
da preocupação inicial de que os serviços 
fossem executados com excelência mes-
mo à distância, a Fundação esteve foca-
da na segurança de seus dados. “Com 
o trabalho remoto, há um risco maior 
de invasões no sistema e, por isso, nos 
blindamos. Investimos muito em tecnolo-
gia, rodando atualizações frequentes em 
nosso sistema. Com certeza, atualmente 
estamos ainda mais protegidos do que 
há um ano. E pretendemos avançar neste 
quesito em 2021”, afirma. 

Desde que foi decretada situação de 
contingência no ano passado, o Comitê 
de Crise da Forluz faz reuniões periódicas 
a fim de acompanhar os indicadores da 
Pandemia e mapear possíveis ocorrências 
que necessitem de ajuste. 

Força Laranja 
Nelson destaca que outro foco de atenção 

da Entidade é a segurança do time. “Tem 
sido um grande desafio cuidar das pessoas 
e estabelecer uma comunicação face a face 
mesmo que seja via plataformas digitais. As-
sim como as empresas, as pessoas não esta-
vam preparadas para uma mudança brusca 

e, portanto, buscamos ouvir as demandas e 
solucioná-las”. Ele lembra que os emprega-
dos são monitorados por meio de um ques-
tionário de saúde e recebem ligações perió-
dicas da equipe de RH. A equipe conta ainda 
com o benefício Psicologia Viva, que oferece 
sessões de terapias online. 

Ainda conforme o diretor, estas ações 
foram de extrema relevância para que a 
Entidade conseguisse manter seu patamar 
de excelência nas entregas. Afinal, o tra-
balho é conduzido pela “Força Laranja”, 
como é chamada internamente a equipe 
da Forluz. “Nosso grande ativo são as 
pessoas que fazem o dia a dia. Os empre-
gados precisam se sentir bem, amparados 
e acolhidos para estarem comprometidos 
e felizes de integrarem o time. Por isso, 
construímos uma relação de confiança e 
parceria com eles”. 

Passada a experiência deste primeiro 
ano, novos desafios continuam surgindo, 
como o planejamento de retorno à sede, 
ainda sem data marcada. “Acreditamos 
em um modelo híbrido de trabalho e, 
sendo assim, o conceito de escritório foi 
modificado. Ele está sendo visto como um 
ponto de encontro para as equipes. E es-
tamos nos preparando para isso: contra-
tamos um projeto de escritório saudável 
e fizemos mudanças no ambiente, a fim 
de torná-lo mais moderno, com melhor 
circulação para as pessoas e adaptado 
aos novos tempos”, conta Nelson. 

No final do ano passado, a Entidade 
recebeu o certificado de excelente lugar 
para trabalhar, concedido pela GPTW – 
Great Place To Work. Um respaldo que 
dá à Fundação de estar fazendo o melhor 
para o seu futuro e de toda a Força La-
ranja. “Temos a felicidade de termos pes-
soas satisfeitas trabalhando na Forluz e 
estaremos cada vez mais unidos para os 
grandes projetos que temos pela frente”, 
conclui Nelson.  

Desafios e 
aprendizados de 
um ano de home 
office na Forluz



PARA VIVER MELHOR

Forluz participa de 
evento para novos 
funcionários 
da Cemig

No último dia 6 de abril, a Forluz par-
ticipou do evento Primeira Energia, dire-
cionado aos novos empregados da Ce-
mig. Na ocasião, a Fundação apresentou 
aos recém-chegados as características e 

benefícios do pla-
no de previdência 
administrado pela 
Entidade. A programação 
ocorreu de forma online e foi transmitida 
pela plataforma Zoom. 

Luiz Gustavo Conrado, da gerência de 
Atuária e Seguridade, destacou os dife-
renciais da Fundação, como os bons re-
tornos dos investimentos. “Nossos planos 
apresentam rentabilidades muito acima da 
média de outros produtos financeiros do 
mercado”. Luiz aproveitou para frisar que 
cultivar o hábito de contribuir com percen-
tuais mais elevados desde o momento da 
adesão impacta diretamente nos planos 
futuros: “Ao investir um percentual maior 
desde o início, o participante consegue 
constituir uma reserva maior e ter um ama-
nhã mais tranquilo”. 

Luiz mostrou ainda, as principais infor-

mações sobre o Plano B, como, por exem-
plo, a fórmula de cálculo da contribuição 
mensal, os perfis de investimento dispo-
níveis e as diferenças entre os regimes 
de tributação. Todos que acompanharam 
a palestra receberam um material con-
tendo cartilhas e formulários, a fim de 
auxiliá-los a esclarecer dúvidas para que 
o processo de adesão seja mais simples.  
“Nós da Forluz estamos sempre à dispo-
sição para que vocês se sintam seguros 
e resguardados em relação ao seu plano 
de previdência”, finalizou.  
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A Forluz lamenta, com grande pesar, o fale-
cimento de João Camilo Penna, ocorrido no dia 
23 de abril. Ele foi Diretor Presidente da Cemig 
entre os anos de 1967 e 1975, retornando em 
2009, onde exerceu a função de membro do 
Conselho de Administração até 2015. João teve 
uma trajetória profissional marcada por gran-
des conquistas e ocupou os cargos também de 
Secretário de Estado, Ministro de Estado, além 
de ser Presidente e membro em Conselhos de 
Administração de grandes companhias.

A Fundação presta suas condolências e 
solidariedade à família.   

Saiba mais sobre os nossos planos. Preencha as lacunas 
abaixo, informe seus dados, e envie por e-mail para comu-
nica@forluz.org.br. Os sorteios referentes ao primeiro 
semestre de 2021 serão realizados no final de agosto de 2021. 

1 - Documento que aborda as realizações e números dos 
planos referentes ao ano anterior de trabalho da Forluz. Rela-
tório de_____________________________ . 

2 - Expressão que a Forluz usa internamente para se referir 
a sua equipe: ____________________________________.

3 - Nome do evento que a Cemig realiza para os seus novos 
empregados:_____________________________________. 

4 - Órgão responsável por analisar e votar alterações regulamen-
tares nos planos. Conselho ___________________________.

Nome:___________________________________________
Matrícula:________________________

Nota de pesar

Luiz Gustavo



Ter uma vida longa e feliz é um objetivo 
comum a todos nós. E as estatísticas mos-
tram que esta é uma realidade cada vez 
mais possível: conforme os últimos dados 
divulgados em 2019 pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), uma 
pessoa nascida no Brasil tem uma expecta-
tiva de vida média de 76,6 anos. No entanto, 
para desfrutar deste tempo, é preciso, entre 
outros fatores, possuir recursos que viabili-
zem a realização de projetos e sonhos. É o 
que pontua a gerente de Atuária e Seguri-
dade da Forluz, Rejane Couto Dutra. “Existe 
uma busca constante para vivermos mais 
e com qualidade. No cenário de aumento 
da longevidade, precisamos refletir sobre a 
gestão dos nossos recursos financeiros e a 
manutenção da aposentadoria”.

Contar com o plano de previdência 
da Forluz é um grande diferencial para 
alcançar um futuro seguro. Rejane des-
taca que, enquanto o participante estiver 
na fase laboral, deve desenvolver o pensa-
mento de longo prazo, a fim de construir 
uma reserva suficiente para apoiá-lo depois 
que ele parar de trabalhar. 

Neste sentido, ela explica que é neces-
sário acompanhar a evolução do saldo 
de conta e tomar decisões enquanto há 
tempo. “É de suma importância que o 

participante faça escolhas assertivas, por 
exemplo, com relação ao seu Perfil de In-
vestimentos e percentual de contribuição 
para o plano. Esta postura fará a diferença 
lá na frente. Viver mais nos traz como desa-
fio poupar mais para garantirmos qualida-
de de vida na longevidade”, orienta. 

Atenção ao “tripé” 
da Previdência

O supervisor de Previdência, Jésus Ama-
rante dos Reis, explica que para fazer um 
planejamento financeiro eficiente, deve-se 
compreender o “tripé” no qual se sustenta a 
previdência: tempo, volume e rentabilidade. 
“Ser previdente é equilibrar estes três pilares. 
Ou seja: se quero garantir uma renda futura 
de R$ 3.000, preciso atentar a estes pontos e 
me questionar. Com o meu saldo atual, esta 
meta será possível, diante da rentabilidade 
média que o plano me oferece? Se tenho 
muito tempo pela frente, posso acumular com 
mais calma. Por outro lado, caso meu tempo 
seja menor, devo investir em volume, ou seja, 
aumentar minha contribuição mensal para o 
plano ou realizar aportes eventuais”, orienta. 

Ele lembra que, como Rejane citou, moni-

torar o crescimento do saldo é fundamen-
tal para que seja possível tomar ações que 
impactarão no resultado final. Atualmente, 
a Fundação dá aos participantes do Plano 
B a possibilidade de escolher entre quatro 
perfis de investimentos: Ultraconservador, 
Conservador, Moderado e Agressivo. A op-
ção pode ser revista nos meses de feverei-
ro, maio, agosto e novembro. 

Os percentuais de contribuição podem 

PREVIDÊNCIAPREVIDÊNCIA

Cuidados para ter segurança financeira 
no cenário da longevidade  

ser de 50%, 75%, 100%, 125%, 150% ou 
até mesmo 200%. Esta escolha também 
pode ser atualizada em fevereiro, maio, 
agosto e novembro. “O Plano B é um pla-
no flexível e, nesta fase de acumulação, o 
participante deve utilizar esta flexibilidade 
de forma consciente, vislumbrando um fu-
turo onde ele consiga manter seu padrão 
de vida. O plano de previdência não é uma 
caderneta de poupança, onde você apenas 
deposita seu dinheiro e esquece. Ele é uma 
ferramenta essencial para que você possa 
se sustentar quando parar de trabalhar e, 
portanto, deve ser acompanhado de per-
to”, ressalta Jésus.

Cuidado pós-requerimento 
Depois de anos contribuindo para o 

plano de previdência, chega o momento 
de requerer o benefício. Apesar de existi-
rem outros tipos de benefícios, nos últi-
mos anos, a maioria dos participantes do 
Plano B têm optado pela MAT Temporá-
ria em Valor Variável, também conhecida 
como Cotas. Nesta modalidade, a pessoa 
escolhe um percentual de 0,2% a 1% de 

saque do seu saldo de contas para ser 
pago em forma de benefício. O saldo é 
ajustado todos os meses pelo retorno ob-
tido pelos investimentos. 

Se este é o seu caso, lembre-se que os 
cuidados tomados ao longo da fase de 
acumulação, devem ser mantidos para que 
o saldo não se esgote. “Os participantes 
devem avaliar se o percentual de retirada 
escolhido não está ultrapassando a renta-
bilidade. Caso isto ocorra, ele corre o risco 
de consumir seus recursos em um prazo 
muito curto e ter o benefício encerrado”, 
frisa Sofia Gontijo, da gerência de Atuária e 
Seguridade da Fundação. 

Segundo ela, o Regulamento do Plano 
B prevê que, se o valor do benefício for 
menor do que 10% da UPF1 (Unidade 
Previdenciária Forluz, que está em R$ 
3.942,56), o saldo remanescente será 
pago integralmente ao participante e seu 
vínculo com a Fundação termina. “Por 
outro lado, se o que eu retiro é igual ou 
menor ao que o saldo está rendendo, eu 
consigo tornar este benefício vitalício, me 
apoiando nesta fase da vida e garantindo 

tranquilidade para arcar com meus gas-
tos futuros”, reflete Sofia.

O quadro abaixo mostra o exemplo de 
dois participantes com o mesmo saldo de 
contas, mas que escolheram percentuais 
de retirada distintos. Veja que a diferença 
faz com que um deles mantenha seu saldo, 
enquanto o outro possui uma previsão de 
recebimento por um prazo de 31 anos. 
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“

Para Jésus, o essencial é que, desde a filiação, o 
participante busque se informar, esteja próximo da 
Fundação e envolva a família também neste plane-
jamento para o futuro. “Muita gente só lembra do 
plano de previdência quando chega o momento de 
requerer. Nós recomendamos que os participantes 

conheçam a Entidade, leiam a Política de Investi-
mentos e busquem o perfil que mais se adeque à 
sua realidade. Se eu sei quanto tenho poupado, fica 
mais fácil me preparar para o momento em que 
não puder mais trabalhar. A Forluz está à disposição 
para ajuda-lo nesta caminhada”, finaliza. 

Rejane Couto Dutra

Saldo de Contas 
      na Concessão 

Renda Mensal 
(% do Saldo 
de Contas)

Período aproximado 
de recebimento do 

Benefício (anos)

*Como o percentual do 
recebimento mensal é inferior 
à expectativa da rentabilidade, 

o saldo de contas tende a 
crescer mensalmente.

R$ 500.000

0,50

1,00 31

Jésus Amarante dos Reis Sofia Gontijo
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A simulação acima foi feita conforme cenário projetado para o estudo de ALM até o último passivo do 
Plano. Cada caso deve ser avaliado individualmente. Para realizar a simulação do seu benefício, acesse 
a Área Logada do Portal Forluz e no menu “Plano B” vá na opção “Simular Benefícios”.
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INFORMAÇÃO

Em atendimento à Instrução n° 34 da PREVIC - Superintendência Na-
cional de Previdência Complementar, a Forluz elaborou a Política de 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. No 
dia 19 de março, em sua 419ª reunião, o Conselho Deliberativo aprovou a 
referida Política.

Este documento tem como objetivo estabelecer os princípios, diretrizes, regras 
e procedimentos que devem ser observados por todo o quadro corporativo da Fun-
dação, a fim de promover a adequação das atividades operacionais com as exigências 
legais e regulamentares, assim como as melhores práticas do mercado no que diz respeito a atuação em relação à prevenção e com-
bate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

O arquivo traz ainda as responsabilidades de cada órgão/gerência da Forluz para o cumprimento das diretrizes estabelecidas pela 
Política. Para acessar e conferir o documento na íntegra, acesse: https://bit.ly/3vNiib4

Política de Prevenção 
à Lavagem de Dinheiro 
e ao Financiamento 
do Terrorismo

Já está disponível para consulta o Relatório Anual 
de Informações, referente às atividades de 2020. O 
documento traz dados como a situação atuarial dos 
planos previdenciários e dos investimentos, além de 

abordar os principais acon-
tecimentos e conquistas da 
Entidade no ano passado. 

Nesta edição, a identi-
dade visual do Relatório 
tem como inspiração os 
50 anos da Fundação. As 
páginas trazem ilustrações 
sobre marcos importantes 
da trajetória da Forluz e de-
poimentos encaminhados 
pelos participantes. 

Para conferir, acesse 
https://bit.ly/3fb0RdF
e boa leitura! 

Relatório Anual 
de Informações 
está disponível  No dia 16 de abril, a Forluz fechou um novo 

acordo com o Banco Inter que alugou os últimos 
quatro andares disponíveis do Ed. Aureliano Cha-
ves e, com isso, o prédio passou a ter a totalidade 
dos andares locados para o banco. O prazo de vi-
gência do novo contrato é de 5 anos.

O primeiro contrato firmado com o Banco In-
ter foi para locação de 12 andares e ocorreu em 
dezembro de 2019. Em setembro de 2020, foram 
alugados mais dois andares. Em janeiro de 2021, 
após a Fundação receber uma proposta de outra 
empresa para locação de cinco andares do prédio, 
o banco exerceu o seu direito de preferência pre-
visto em cláusula contratual e alugou os andares. 
No mês passado, o banco realizou a locação dos 
últimos quatro andares que estavam vazios.

Além dos 23 andares locados para o Banco In-
ter, o Aureliano Chaves possui quatro lojas, loca-
das para a Casa Grão BH, e um estacionamento 
localizado na Rua Gonçalves Dias, locado para a 
empresa Estapar.

Banco Inter passa a 
ocupar todo o edifício 
Aureliano Chaves   



PLANO B 
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Gilberto Lacerda

Grupo de Trabalho 
elabora conjunto 
de alterações 
regulamentares 
para o Plano B

Está em fase de análise e discussão no 
Conselho Deliberativo da Forluz uma série 
de propostas de alterações para o Regula-
mento do Plano B. As mudanças são o re-
sultado dos estudos feitos por um Grupo 
de Trabalho (GT) interno nos últimos dois 
anos. No total, foram realizadas 23 reu-
niões pelo grupo, formado pela Diretoria 
Executiva, representantes das áreas de 
seguridade, jurídica, atendimento e investi-
mentos da Fundação, além de membros do 
Conselho Deliberativo. 

O presidente da Entidade e responsável 
pela coordenação do GT, Gilberto Gomes 
Lacerda, explica que, com o passar do tem-
po, é normal que o documento demande 
adequações para que permaneça atualiza-
do ao contexto da Fundação. Ele garante 
ainda que nenhuma das medidas propostas 
acarreta em redução de benefícios para os 
participantes. “Os ajustes surgem a partir 
da aplicação diária do Regulamento e pelas 
provocações que são feitas, muitas vezes, 
pelos próprios participantes. Ao levarmos 
as ideias para o debate e avaliarmos o do-
cumento, percebemos pontos que podem 
ser modificados e outros que já perderam o 
sentido diante do cenário. E, assim, identifi-
camos oportunidades de revisão”. 

Entre as medidas, está a opção de os 
assistidos pela modalidade de MAT Tem-
porária em Valor Variável (Cotas) fazerem 

mudanças de Perfil de Investimento e efe-
tuarem aportes na conta de aposentadoria, 
além de receberem a 13ª parcela no mês 
de dezembro. Também está prevista a fle-
xibilização do tempo mínimo de filiação ao 
plano de previdência para o requerimento 
do benefício, entre outros aspectos. “É um 
tema complexo, que exigiu uma dedicação 
muito grande e muitas horas de encontros 
do Grupo de Trabalho para que se chegasse 
a um produto bastante interessante para 
os participantes. E, por se tratar de um 
assunto de relevância expressiva, este é 
o momento de os conselheiros solicitarem 
esclarecimentos, avaliarem com calma e 
colherem impressões, antes da votação”, 
pontua Gilberto. 

Trâmite  
Gilberto frisa ainda que, embora a es-

timativa seja de que o Conselho delibere 
sobre o assunto até o mês de julho, ainda 
há um rito a ser cumprido até que as al-
terações sejam, de fato, validadas. 

Após a aprovação no órgão estatuário, 
a Forluz deverá fazer ampla divulgação e 
submeter o assunto à análise da Previc – 
Superintendência Nacional de Previdên-
cia Complementar. “É necessário reunir 
vários documentos de natureza jurídica 
e atuarial, comprovando que as mudan-
ças estão alinhadas à legislação vigente, 

além do ato de concordância das patro-
cinadoras. Em seguida, a Previc terá 30 
dias úteis para checar estes dados, sendo 
que ela pode ainda nos solicitar mais in-
formações. É um rito muito robusto, que 
envolve várias pessoas e instâncias e 
leva tempo”. 

Cabe ressaltar que a Entidade manterá 
seus participantes atualizados sobre este 
processo por meio de seus veículos ofi-
ciais de comunicação.




