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O programa ganhou uma nova estrutura e está ainda mais completo. Acompanhe as 

novidades em nosso site www.forluz.org.br. Você também pode enviar sua sugestão de 

pauta para os nossos veículos, solicitar palestras e encaminhar dicas sobre educação 

previdenciária e financeira. 

Queremos ouvir você: 

comunica@forluz.org.br

Quer saber sobre planos previdenciários, 

empréstimo, cadastro, regulamento e 

muito mais? Acompanhe as ações 

presenciais do Programa de Educação 

Continuada da Forluz - Para Viver Melhor 

e comece a programar o seu futuro desde 

agora.

O futuro começa agora!
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editorial

Quem viver verá

Estamos vivendo cada dia mais, isso é uma conquista a ser comemorada. O gran-
de desafio é que o fato de viver mais tem acarretado inúmeras consequências 
para o governo, sociedade e para os fundos de pensão. Na matéria “Os desafios 
para quem vai cada vez mais longe” você vai conferir quais os impactos sociais 
e econômicos da longevidade e de que forma devemos nos preparar para garantir 
um futuro melhor e mais seguro. Na seção Boas Ideias, você vai saber mais sobre 
o “crowdfunding”, uma alternativa para quem deseja tirar um projeto ou negócio 
do papel, mas não possui recursos suficientes.

Na entrevista desta edição, o gerente de Tecnologia da Informação, Cristiano 
Luiz Gomes de Freitas, fala sobre os avanços tecnológicos na Forluz e os projetos 
que estão no forno prontos para serem lançados ainda em 2016. 

E se os dias estão difíceis em razão da violência, da crise econômica e por tantos 
outros fatores, você vai conferir na seção Vem Comigo que com vontade e deter-
minação, a engenheira de planejamento de redes de distribuição da Cemig, Mara 
Amorim, de 58 anos, transformou a vida de comunidades carentes.  

A Lume é a revista virtual da Forluz, feita pela equipe de Comunicação para 
levar até você informações e dicas relevantes para o seu dia a dia. Leia, parti-
cipe e sugira matérias que você deseja ler aqui. Mande um e-mail com a suges-
tão de pauta para comunica@forluz.org.br . A próxima edição será publicada 
em novembro. Participe!

Cinara Rabello
Editora Geral

Fundação  Forluminas de Seguridade Social - Forluz // A Revista Lume é uma publicação eletrônica quadrimestral, editada pela Assessoria de Comunicação // Editora 
Geral: Cinara Rabello (RP 1998) // Edição de Texto: Cinara Rabello, Gabriel Pompeo (estagiário), Márcia Costanti e Viviane Primo// Projeto gráfico e diagramação: Link 
Comunicação Empresarial (www.linkcomunicacao.com.br) - Danielle Marcussi // Imagens: Fotolia // Ilustração/Quadrinhos: Giselle Vargas // Redação: av. do Contorno, 
6500 - Lourdes - Belo Horizonte - MG // CEP 30.110-044 // Telefone: (31)3215-6701 // E-mail: comunica@forluz.org.br//Portal: www.forluz.org.br

As  matérias publicadas nesta revista têm caráter exclusivamente informativo, não gerando qualquer espécie de direito ou obrigação por parte da Forluz. // Os textos assinados não corres-
pondem necessariamente a opinião da Lume ou da direção da Entidade.

expediente
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giro Forluz

Para  mais informações sobre a Fundação, acompanhe seus diversos veículos de 
comunicação ou acesse a seção de notícias do portal:

www.forluz.org.br

Relatório de Atividades publicado 

Forluz: rumo às mil curtidas

O número de pessoas que tem acessado, curtido e com-
partilhado o conteúdo da página da Forluz no Facebook 
aumentou significativamente. Só no mês de maio, o 
vídeo sobre aposentadoria produzido pela Abrapp, al-
cançou cerca de 2000 pessoas. Hoje, a página está 
com mais de 750 curtidas e a nossa meta é alcançar 
mais de 1 mil curtidas até o final do ano. Para divulgar 
a página, a Assessoria de Comunicação tem criado no-
vas campanhas e caprichado nas publicações. Se você 
ainda não conhece, acesse www.facebook.com/forluz.
org, curta e participe!

Para Viver Melhor tem novo escopo

O programa de educação previdenciária e financeira da For-
luz, Para Viver Melhor, foi ampliado. A primeira ação foi a 
reformulação da marca, criada para mostrar o objetivo do 
programa de orientar, informar e instruir. O designer gráfi-
co usou uma bússola, mostrando que a finalidade do pro-
grama é dar uma direção ao participante. Outra novidade, 
que será lançada no segundo semestre, é uma página com 
vídeos, palestras, videoconferência, fotos, depoimentos e 
muito mais. Aguarde, pois vem coisa boa por ai!

O Relatório de Atividades 2015 
(RAI) foi publicado no mês 
de abril em três ver-
sões: web, PDF e re-
sumo, enviado junto 
com o Jornal 
Forluz de junho. 
O material traz 
os principais nú-
meros e resultados 
da Fundação e suas realiza-
ções ao longo do ano de 2015. Para homenagear o nosso 
Estado, o Relatório foi ilustrado com fotos que retratam 
Minas Gerais e suas riquezas. Para conferir a versão web 
do Relatório acesse http://goo.gl/eC5NL0; e para acessar 
o arquivo completo em PDF, http://goo.gl/CczXYx. 

Atendimento ao PDVP da Cemig

Em palestra realizada no dia 4 de maio, na sede da 
Cemig, o gerente de Previdência, Atuária e Atendimen-
to da Forluz, Wilson Geraldo Silva, esclareceu dúvidas 
dos empregados interessados em aderir ao Programa de 
Desligamento Voluntário Programado (PDVP) da patroci-
nadora. O prazo de adesão foi encerrado em 31 de maio, 
e mais de 400 empregados aderiram ao Programa. Para 
atender a demanda da patrocinadora, a equipe de aten-
dimento da Forluz foi reforçada.
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entrevista

Previc reforça presença com 
projeto piloto de fiscalização   

Lume - Como funciona o novo modelo de fiscalização que está sen-
do desenvolvido e implantado pela Previc? 

SD - A fiscalização das EFPC (Entidades Fechadas de Previ-
dência Complementar) e de planos de benefícios por elas ad-
ministrados é realizada, atualmente, com base no Programa 
Anual de Fiscalização – PAF, executado pela Diretoria de Fis-
calização – DIFIS.
O PAF é resultado do esforço de planejamento da atuação da Pre-
vic, no que se refere à sua atividade precípua de supervisão direta 
das EFPC e dos planos de benefícios por elas administrados. 
O programa é elaborado no ano anterior à sua concepção, 
valendo-se de conceitos relacionados à Supervisão Baseada 
em Risco – SBR, sendo formado basicamente pelas Ações Fis-
cais presenciais e pelas atividades relacionadas à análise de 
processos. Ou seja, as atividades de fiscalização seguem o 
planejamento elaborado anualmente para balizar a atuação da 
Previc. A Previc trabalha atualmente no desenvolvimento da 

Sérgio Djundi Taniguchi, diretor  
de fiscalização da Previc 
(Superintendência Nacional  
de Previdência Complementar),  
comenta novo processo de  
“supervisão permanente”,  
que está em vigor na Forluz 
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2ª Fase da Supervisão Baseada em Risco, o que implicará 
certamente em alterações no atual modelo de PAF, que pos-
sui uma abrangência bem maior.

Lume - Qual o objetivo desse novo escopo de fiscalização e 
quais são os critérios utilizados pela Previc para escolher os 
fundos de pensão que participarão desse projeto piloto? 

SD - Como novidade para o exercício de 2016, temos a criação 
da supervisão permanente, cujo objetivo principal é o monitora-
mento constante da EFPC, permitindo a ação imediata da Previc 
em caso de situações problemáticas. Nela, busca-se também 
ampliar a abrangência e eficiência das atividades de fisca-
lização, a partir de um conhecimento mais profundo da EFPC 
e de maior dedicação de tempo à sua supervisão. Além disso, 
pretende-se ainda ampliar a capacidade de ação da Previc, eli-
minando-se as restrições de tempo para acompanhamento da 
implantação das soluções para os problemas encontrados.
Vale ressaltar que a supervisão permanente não significa a 
presença física dos auditores fiscais na entidade, pois, nes-
se novo modelo, a fiscalização vai funcionar de forma inte-
grada com a área de inteligência, ou seja, a Previc vai se 
tornar mais presente, mais ciente do que ocorre, mas não 
necessariamente de forma física. 

Lume - Em sua opinião, a fiscalização fortalece a governança nas 
entidades fechadas de previdência complementar? Por quê?

SD - Uma das vertentes do modelo de supervisão da Previc é de 
caráter prudencial, voltada a verificar e a avaliar os controles 
internos das entidades, podendo abranger as áreas de Gover-
nança, Previdência/Atuária e Investimento, de acordo com a 
área de concentração dos principais riscos identificados.
Nessa linha, a Previc também atua de forma orientativa e 
preditiva com o objetivo de melhorar a governança e os con-
troles internos das entidades, atuando de forma a educar e 
fornecer as diretrizes de gestão, além de orientar, recomen-
dar e determinar ações a serem tomadas pelas entidades. 

Lume – O que é e o que faz a área de inteligência? E o que passará a 
ser monitorado?

SD - Desde o primeiro semestre de 2015, a Previc iniciou uma 
ampla ação de aperfeiçoamento do seu modelo de supervisão 
baseada em riscos. Este aperfeiçoamento objetiva que a Pre-
vic passe a dar mais ênfase à predição, ou seja, desenvolva 
as atividades de prevenção de riscos e irregularidades. 
À luz desta filosofia de trabalho, no âmbito da Diretoria de Fisca-
lização da Previc, instalou-se uma central de inteligência (Núcleo 
de Supervisão Indireta), para concentrar as atividades de inteli-
gência que eram realizadas de maneira dispersa na autarquia. O 

objetivo do trabalho é a identificação de situações de riscos ou 
irregularidades a partir de cruzamento de informações internas 
e externas. Para isso, a Previc está revendo os convênios com o 
Banco Central, CVM e Susep, buscando uma ação integrada entre 
os órgãos e intensificando a troca de informações. 

Lume - Como a fiscalização beneficia o fundo de pensão, os 
gestores dos planos, os participantes e o sistema de previdên-
cia complementar como um todo? 

SD -Inicialmente, vale ressaltar um importante princípio da 
SBR: a Previc e as EFPC estão no mesmo lado, ou seja, am-
bas têm o objetivo comum de garantir a sustentabilidade dos 
planos de benefícios. Assim, a atuação de ambas deve ser 
vista como elementos de um conjunto que busca assegurar 
este objetivo. Portanto, as interações lado a lado não podem 
ser vistas como preocupação, mas como colaboração. 
Posto isso, podemos dizer que o processo de fiscalização 
é importante para o sistema, na medida em que ele tem a 
função de identificar fatores que prejudicam ou poderão vir 
a prejudicar o cumprimento do contrato previdenciário e con-
sequentemente, o pagamento dos benefícios, além de iden-
tificar se a entidade está cumprindo a legislação vigente.

A supervisão permanente não 
significa a presença física dos 

auditores fiscais na entidade pois, 
nesse novo modelo, a fiscalização 
vai funcionar de forma integrada 

com a área de inteligência, ou 
seja, a Previc vai se tornar mais 

presente, mais ciente do que 
ocorre, mas não necessariamente 

de forma física. 

* Sérgio Djundi Taniguchi já ocupou cargos na extinta Secretaria de Previdência Complementar 
(SPC) e na Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Atualmente, além 
de Diretor de Fiscalização na Previc, é membro do Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
(Coaf) e do Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, 
de Previdência e Capitalização (Coremec). 
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raio x

SGA fortalece a 
governança e  
traz economia
Por meio do Sistema de Gestão Atuarial 
da Forluz – o SGA, a Fundação diminuiu 
custos com serviços terceirizados e 
aperfeiçoou os processos

Criado e implantado em 2015 pela própria equipe da Fun-
dação, o Sistema de Gestão Atuarial da Forluz – SGA se 
tornou referência de gestão para outros fundos de pensão. 
Desde que foi colocado em prática, importantes fundos de 
pensão brasileiros tais como Casfam, Funorte, Desban e 
Usiminas entraram em contato com a Forluz para saber 
mais detalhes. A ferramenta também adquiriu o Atestado 
de Conformidade de empresa especializada, o que compro-
va a validade da sua técnica. 

Agora, todo o processo de gestão atuarial é feito dentro 
da Fundação, o que gerou uma economia significativa com 
empresas terceirizadas. Por meio do SGA, todo o processo 
de refinamento da base de dados e sua consistência, testes 
das hipóteses atuariais, avaliação atuarial mensal, ALM e 
balanço de perdas e ganhos atuariais é feito na Forluz.

Conheça a evolução da avaliação atuarial na Forluz

2006
A Forluz passa a controlar as reservas mate-
máticas mensais por meio de planilha eletrô-
nica desenvolvida internamente para fins de 
acompanhamento/conferência das reservas 
apuradas pelo atuário externo.

Agosto/2013
A Forluz cancela o contrato com a consultoria atu-
arial externa e transfere a responsabilidade pelo 
planos para atuário interno. A mudança traz subs-
tancial redução de custos à Entidade, ampliando a 
qualidade.

Outubro/2013
Para referendar a avaliação atuarial do atuário 
interno, a Entidade contrata consultoria externa 
para emissão de segunda opinião/carta de con-
forto em relação aos resultados apurados.

Janeiro/2014
A consultoria externa valida as reservas 
apuradas pelo responsável atuarial inter-
no e emite carta de conforto.

Abril/2014
A Forluz opta por desenvolver sistema 
de gestão atuarial, motivada pela ne-
cessidade de melhorias dos processos 
atuariais internos.

Janeiro/2015
Novamente, a consultoria atuarial valida 
as reservas apuradas na planilha eletrô-
nica organizada pelo responsável atua-
rial interno e emite carta de conforto.

Julho/2015
O SGA é finalizado, promovendo elevado 
grau de confiabilidade na consistência 
de dados cadastrais e financeiros, alta 
precisão de cálculos atuariais, aderên-
cia das hipóteses atuariais e segurança 
de informações.

Outubro/2015
O SGA é certificado por empresa atuarial 
especializada, validando a técnica atuarial 
empregada e o algoritmo estabelecido.

Dezembro/2015
A Forluz adota oficialmente o cálculo 
do SGA na avaliação atuarial 2015.

Janeiro/2016 
A consultoria atuarial novamente 
valida as reservas apuradas no SGA, 
pelo responsável atuarial interno e 
emite carta de conforto.

Fevereiro/2016
A Forluz cancela também o contra-
to com a empresa que fazia a ge-
ração do passivo para o sistema 
de ALM, uma vez que o SGA tam-
bém executa tais operações. 

Março/2016
Início do projeto SGA2, com o objeti-
vo de integrar o SGA com os demais 
sistemas da Forluz e desenvolver 
um mapa de gestão atuarial voltado 
aos administradores. O projeto tem 
Previsão de 5 meses duração. 
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vem comigo

Ao som da 
orquestra  
do bem
Banda criada por engenheira da 
Cemig transforma a rotina de 
moradores de comunidades  
carentes em Brumadinho 

Mara Amorim é engenheira  
de planejamento de redes de 

distribuição da Cemig

Há cerca de cinco anos, as noites de quartas e sextas-feiras 
na comunidade de Melo Franco, em Brumadinho, a aproxima-
damente 60 km de Belo Horizonte, ganharam trilha sonora. 
É no salão da igreja do povoado, entre 19h e 21h, que acon-
tecem os ensaios da Banda São José, formada por crianças, 
jovens e adultos de todas as faixas etárias. O projeto, que 
oferece as aulas gratuitamente para a população, foi ideali-
zado pela engenheira de planejamento de redes de distribui-
ção da Cemig, Mara Amorim, de 58 anos. 

O nome do grupo é uma homenagem a São José, mas também 
àquele que foi indiretamente responsável pela iniciativa: José, 
pai de Mara. Após receber uma fazenda dele que fica na re-
gião, a engenheira passou a refletir sobre o que poderia fazer 
para contribuir com o desenvolvimento dos três povoados da 
zona rural da cidade: Melo Franco, Toca de Cima e Maricota. 
“Houve uma mudança nas comunidades próximas e a popula-
ção aumentou muito. No entanto, as crianças, especialmente, 
ficavam sem muita atividade, não havia opções de lazer e cul-
tura”, explica. 
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Esse lado é muito bom,  
de contribuir de verdade, 

de se disponibilizar.  
Toda sexta-feira eu  

estou lá para o ensaio. 
Para mim, é uma  

satisfação ver que os 
 meninos estão ganhando 

uma formação melhor.

Foi durante a conversa com um amigo que dava aulas de música 
e estava desempregado na época, que a ideia começou a tomar 
forma. No início, ela investiu os próprios recursos para comprar os 
primeiros dez instrumentos. Ao longo do caminho, ainda recebeu 
algumas doações de amigos e familiares, além da contribuição de 
grupos musicais que encerraram as atividades. 

Atualmente, 40 pessoas compõem a banda, entre elas, a pró-
pria engenheira, que se encantou pelas partituras e agora toca 
sax alto. O fato de se envolver ativamente no projeto surpre-
endeu muitos colegas da Cemig, onde trabalha há 26 anos, que 
descobriram o trabalho desenvolvido por Mara depois que ela 
foi indicada ao Prêmio Bom Exemplo, da TV Globo Minas, que 
reconhece iniciativas cidadãs. “O brasileiro costuma contribuir 
com doações a diversas causas, mas não tem o costume de 
ir lá e fazer. Esse lado é muito bom, de contribuir de verdade, 
de se disponibilizar. Toda sexta-feira saio do trabalho e vou lá 
participar do ensaio. Para mim, é uma satisfação ver que os 
meninos estão ganhando uma formação melhor”.

Para ela, a indicação ao prêmio deu visibilidade ao grupo, que 
está sendo cada vez mais requisitado e representa não só 
uma homenagem ao seu projeto, como a todos aqueles que 
desenvolvem trabalhos sociais. Mara ressalta, no entanto, 
que, como as apresentações são gratuitas e dependem da 
disponibilidade dos músicos – muitos são jovens e conciliam 
a atividade com os estudos – o intuito não é “lotar” uma 
agenda de compromissos. Mesmo assim, eles já possuem 
vários eventos programados para os próximos meses, em 
festas locais e em parceria com outros grupos da região. “A 
divulgação foi muito boa para o trabalho, porque realmente é 
legal, abre portas junto às pessoas e à comunidade”, avalia. 

Mara investiu o próprio dinheiro para  
comprar os primeiros instrumentos

Banda une moradores e aproxima famílias
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Desafios

Se montar o grupo foi difícil, manter a banda em funcionamento é ain-
da mais complicado, segundo a engenheira da Cemig. A rotatividade 
de alunos é um dos principais desafios, assim como o a manutenção 
dos equipamentos. “Começar o projeto é difícil, mas manter a banda 
é mais complicado ainda. Temos dificuldades porque os equipamentos 
começam a dar manutenção pesada. Além disso, há um rodízio de 
alunos muito grande e precisamos sempre atrair novos interessados. 
Temos atualmente 40 músicos, de crianças aos mais velhos. No en-
tanto, os jovens são maioria e têm uma rotatividade muito grande. Já 
passaram 80 pessoas por aqui”.

O que a motiva a seguir em frente em meio aos obstáculos é ver o 
impacto do trabalho da banda na vida dos alunos, no cotidiano da co-
munidade e mesmo para a própria cidade de Brumadinho, que tem um 
motivo a mais para se orgulhar. Segundo Mara, os jovens aprendem 
princípios como amizade, comprometimento e união ao fazerem par-
te de um grupo. Além disso, o contato com a música é um diferencial 
na vida deles, que têm a chance de respirar cultura.  

“Tem benefícios em vários níveis: para a criança, para a famí-
lia, para a comunidade, o município e a região. A gente não atua 
sozinho, temos parcerias com outras bandas da cidade que se 
consideram irmãs. Para as crianças é uma atividade muito po-
sitiva, pois traz disciplina e comprometimento. Além de tocar na 
banda, elas têm que dar conta da escola. Também tem o trabalho 
de amizade do grupo, que fortalece a autoestima e o sentimento 
de pertencer a algum lugar”, reflete Mara. 

Ela conta ainda que a banda ajuda, inclusive, a unir famílias: pai, mãe 
e três filhos tocam juntos no grupo. Aos poucos, a Banda São José 

Para os meninos, isso 
significa uma atividade 
muito positiva. Também 

tem o trabalho de amizade 
do grupo, que vem a  

fortalecer a autoestima  
e o sentimento de  

pertencer a algum lugar.

virou referência nas comunidades e se tornou um ponto de apoio e 
orgulho dos moradores. Para o futuro, a engenheira sonha em dar 
continuidade ao projeto e conseguir ajuda para que o trabalho não se 
perca. “Meu plano é a manutenção da banda, fazer com que ela con-
siga sobreviver. É a sobrevivência através da renovação”, conclui.

Se você se interessou e deseja fazer parte do trabalho da Banda 
São José, seja como músico ou apoiador do projeto, pode entrar 
em contato com a Mara através do e-mail mara@cemig.com.br. 
Doações e novos alunos são bem-vindos a qualquer momento!

Rotatividade de alunos é o grande 
desafio para a manutenção da banda
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para viver melhor
previdência em foco

Os desafios para quem  
vai cada vez mais longe 

Levantamentos realizados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística) comprovam: a população brasileira está envelhecendo cada vez mais 
rápido e vivendo cada dia mais. Em 1955, a expectativa de vida era de 52,9 
anos. Mudanças nas condições de saneamento e saúde do País transforma-
ram este cenário e, em 2015, a expectativa de vida saltou para 75,4 anos. 

A tendência é que, em 2050, praticamente metade da população es-
teja acima dos 50 anos com uma expectativa de viver além dos 80 
anos. “A longevidade é um processo antigo e contínuo”, avalia Nil-
ton Molina, presidente do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, 
que é liderado pela Mongeral Aegon Seguros e Previdência, segu-
radora com mais de 180 anos de experiência no mercado brasileiro. 

Oficializado no dia 12 de abril de 2016, o instituto surge com a propos-
ta de despertar o debate sobre a questão da longevidade na agenda 
de desenvolvimento da sociedade. “A sociedade estava escalada 
para morrer com 60 anos até bem pouco tempo e, hoje, isso mudou 
para até 90 anos. Existe o impacto econômico, ou seja, como esta 
pessoa vai ser sustentada por cerca de 30 anos fora do mercado? 
Mas tem também o grande impacto social: se ela se aposenta aos 60, 
como fará para ficar 30 anos sem trabalhar? Isso é insuportável. As 
preocupações do instituto são estudar e oferecer ideias e sugestões 
para amenizar estas consequências”, explica Molina. 

Saiba quais são os impactos sociais  
e econômicos da longevidade e de 
que forma você e as organizações 
devem se preparar para garantir  
um futuro melhor e seguro  
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Trabalho = qualidade de vida 

Com o apoio dos professores da USP (Universidade de 
São Paulo), Hélio Zylberstajn e Nelson Mannrich, foi re-
digido o projeto de Lei que cria o Reta (Regime Especial 
de Trabalho do Aposentado). O documento prevê relações 
trabalhistas mais flexíveis e incentivos para empresas 
que contratarem profissionais acima dos 60 anos. “A jor-
nada de trabalho seria de cinco horas, com um compro-
misso menor. O Reta não produz vínculo empregatício, ou 
seja, reduz o custo da empregabilidade do ponto de vista 
da empresa. Por outro lado, não será permitido contratar 
mais de 5% da equipe por meio do Reta”. 

O presidente do instituto lembra ainda que é fundamen-
tal investir na requalificação do profissional. Por isso, 
o órgão criou a plataforma Movimento Real/Idade. Além 
de estudos e reportagens sobre a questão da longevi-
dade, o site contará com ferramentas úteis, como cur-
sos, auxílio tecnológico, orientações financeiras, entre 
outras dicas para reinserção no mercado. 

Para Molina, ações como estas devem influenciar na 
forma como as empresas encaram a longevidade: “Pre-
cisamos criar formas de fazer com que as próprias or-
ganizações olhem para os seus recursos humanos mais 
velhos. Pouquíssimas empresas no Brasil têm este pen-
samento atualmente”. 

Precisamos criar formas  
de fazer com que as próprias 
organizações olhem para os 
seus recursos humanos mais 

velhos. Pouquíssimas  
empresas no Brasil  

têm este pensamento  
atualmente. 

Nilton Molina é presidente 
do Instituto de Longevidade 
Mongeral Aegon

De olho no futuro 

A questão da longevidade influencia diretamente as 
EFPC´s (Entidades Fechadas de Previdência Comple-
mentar), como a Forluz. Para Molina, é fundamental que 
os fundos de pensão tenham a consciência de que vão 
lidar com seus assistidos por um tempo mais prolonga-
do e, por isso, precisam prezar pelo planejamento. 

Atenta a este cenário, a Forluz busca inovar na oferta 
de seus produtos e serviços, com o intuito de atender 
às expectativas dos diferentes perfis de participantes. 
Através de uma equipe capacitada e criteriosa, a Fun-
dação se preocupa com a gestão de recursos a longo 
prazo, por meio de investimentos previamente calcula-
dos e constantemente monitorados. 

Para Molina, este pensamento moderno adotado pela 
Entidade é a chave para uma gestão segura. “A empre-
sa tem que entender como vai trabalhar com recursos 
mais longevos, existe uma série de saídas para isso, 
mas a porta de entrada, certamente, é admitir que a 
longevidade veio para ficar”, ressalta. 

Por outro lado, ele alerta para a consciência individual 
com relação ao próprio futuro que os trabalhadores pre-
cisam adquirir. “O que fica nesta missão toda é que a lon-
gevidade é um problema individual. As pessoas terão que 
entender que precisam sustentar sua própria velhice. Ou 
seja, é uma questão de trocar consumo por poupança”.
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Protagonismo

A diretora de promoção da AEA (Associação dos Eletricitários 
Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais), Vilma da Con-
ceição Dário, afirma que a instituição tem um pensamento 
alinhado à questão da longevidade e qualidade de vida do apo-
sentado. Para Vilma, o retorno ao trabalho representa, muitas 
vezes, o resgate da autoestima da pessoa. “O que se busca é 
o empoderamento e protagonismo, a superação dos obstáculos 
como insegurança, sentimentos de inferioridade e o achar que 
não são capazes”, avalia. 

Ela explica que a associação busca estimular o trabalho, espe-
cialmente o voluntariado, com o intuito de manter as pes-
soas ativas e, desta forma, combater o conceito de que 
o aposentado deve ‘voltar aos seus aposentos’. “Quere-
mos tirá-los da acomodação, de ficar em casa no esque-
ma acorda-come-vê TV-dorme. Não, não pode ser assim”.  
Segundo Vilma, em Belo Horizonte, algumas empresas já 
desenvolvem iniciativas neste sentido, como é o caso do 
programa “Rede Sênior Cidadã”. As vagas de trabalho são 
divulgadas nos fóruns das nove regionais do município e 
no Centro de Referência da Pessoa Idosa. 

A AEA possui três eixos de atuação nas esferas municipal, es-
tadual e federal, que são: cuidado e proteção ao idoso frágil, 
enfrentamento à violência e promoção do envelhecimento ati-
vo e saudável. Com relação a este último tópico, a Associação 
desenvolve uma série de eventos e atividades que agem como 
mecanismos de qualidade de vida do aposentado. 

São aulas de canto, ginástica, espanhol, inglês, artesanato, 
yoga, teatro, violão, inclusão digital e dança, além de espaço 
aberto para contato com psicóloga, encontros e viagens reali-
zados durante o ano. “Todas as atividades do Programa Viva a 
Vida têm como objetivo maior a melhoria da qualidade de vida 
dos associados, sempre buscando a alegria de viver através de 
sua interação com os amigos e professores”.

Vilma da Conceição, 
diretora de  
promoção da AEA

Índice Real/Idade de Longevidade  

Outra frente de trabalho que já está sendo desenvolvi-
da em parceria com o Instituto de Finanças da FGV-SP 
(Fundação Getúlio Vargas) é a criação do índice e prê-
mio Real.Idade de Longevidade, que reconhecerá mu-
nicípios estruturados para atender à população idosa. 
A cidade será avaliada por meio de diversos indicado-
res, que passam por saúde, segurança e locomoção. 
“É como um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 
da longevidade. Pretendemos classificar as cidades 
que estão preparadas para receber seus moradores 
cada vez mais longevos”. 
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Atividades oferecidas pela AEA  
estimulam integração social para a 
melhoria da qualidade de vida

Viver mais para viver melhor 

O geriatra Marcos Cabrera propõe o questionamento: estamos vi-
vendo cada vez mais, mas será que estamos vivendo com qualida-
de? Ele ressalta que prolongar os anos não pode significar conviver 
por mais tempo com problemas de saúde físicos e emocionais. A 
boa notícia é que construir uma terceira idade saudável e mais feliz 
só depende de nós e da forma como lidamos com diversos aspec-
tos do cotidiano. “O que comemos, o que praticamos de atividade 
física, como dormimos, como tratamos as nossas doenças crônicas 
e se utilizamos os medicamentos da maneira correta, tudo isto in-
terfere na forma como viveremos a maturidade”. 

As pessoas vão ter que 
entender que precisam 
sustentar sua própria 
longevidade. Ou seja, 

é uma questão  
de trocar consumo  

por poupança.

Cabrera lembra ainda que uma vida longa e melhor não se resu-
me às questões biológicas. Antes de mais nada, é fundamental 
construir laços afetivos duradouros e manter-se ativo mesmo 
após a aposentadoria. “O cérebro é igual aos músculos e deve 
ser mantido ativo para estar pronto para funcionar. Além de 
todos estes pontos fundamentais para se ter uma longevidade 
feliz, é preciso procurar manter os relacionamentos afetivos 
vivos. O ser humano conseguirá estar melhor se conseguir 
manter ligações afetivas bem estruturadas”. 
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para viver melhor
finanças em dia

O fator emocional nas 
decisões de compra

Brasileiros mostram-se  
despreparados para comprar e,  
às vezes, gastam de  
maneira irresponsável

O hábito de consumo faz parte de nossa rotina. Compra-
mos todos os dias, seja um pãozinho no supermercado, 
um jogo na internet ou roupas e sapatos em uma loja. 
Por se tratar de um hábito, algo que é comum, o esperado 
seria que agíssemos sempre com autocontrole e consci-
ência financeira, mas nem sempre é assim.

Ao realizar uma compra, é comum deixarmos de analisar fa-
tores importantes, como a necessidade e a disponibilidade de 
recursos financeiros para arcar com o compromisso. Além 
disso, situações externas e emocionais também nos levam à 
decisões repentinas, e o resultado é sempre um produto novo 
nas mãos e mais gastos para a bolso.

Segundo a economista e psicóloga Adriana Rodopoulos, o im-
pulso é sempre uma forma rápida, automática e irrefletida de 
diminuir a tensão interna e evitar desprazer. “Quando a gente 
tem um desejo, o impulso sempre vai no sentido de satisfazer 
esse desejo o mais rapidamente possível para que a gente re-
torne a um estado de prazer. Mas é claro que não dá para sa-
tisfazer todos os desejos o tempo todo, então a gente precisa 
resistir, esperar e fazer escolhas. Nossa mente ainda sugere: 
compra, depois a gente dá um jeito! E a gente realmente acha 
que depois vai dar um jeito”, alerta.
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O emocional no (des) controle

Em pesquisa recente, o SPC (Serviço de Proteção ao Crédi-
to), apurou que 85% dos brasileiros compram por impulso. A 
cada dez entrevistados, quatro admitiram fazer compras em 
momentos de ansiedade, tristeza ou angústia. Entre os con-
sumidores das classes C e D, a insatisfação com a própria 
aparência é a razão mais citada para fazer compras. 

A pesquisa analisou as diferentes emoções que agem nos indi-
víduos, geralmente ligadas à necessidade de autogratificação 
ou mudança na maneira de se enxergar, vivenciando desejos 
positivos ao comprar. Nem mesmo o orçamento familiar aper-
tado e o saldo bancário desfavorável são suficientes para im-
pedir uma compra, muitas vezes, irresponsável. 

O levantamento concluiu ainda que dos consumidores en-
trevistados, mesmo em escalas mais baixas, 100% deles 
já cederam a um fator emocional e compraram algo por 
puro desejo. Sérgio Volk, economista e mestre em Conta-
bilidade e Finanças, afirma que grande parte dos brasi-
leiros está endividada por pensar apenas no presente em 
detrimento ao futuro e devido às políticas governamen-
tais de estimulo ao consumo através do crédito.

Adriana Rodopoulos 
é  economista e 

psicóloga enconômica 
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“É um absurdo o governo estimular o crédito consignado, 
empurrando os aposentados para o endividamento. É pre-
ciso uma educação financeira que venha desde a infância 
com ensino nas escolas em todos os níveis para ensinar a 
poupar. A poupança é a postergação do consumo presente 
para o consumo futuro. Outro grande problema do endivi-
damento são os juros altos. No final das contas, você paga 
por um bem pelo menos o dobro do que vale”, avalia. 

No estudo, 33,3% dos entrevistados admitem gostar da 
sensação de comprar, mesmo que não tenham se plane-
jado para isso e ainda que não precisem do produto, en-
quanto 32,2% mencionam o prazer quando compram algo 
sem planejar.

Sérgio Volk, 
economista e mestre 

em contabilidade, 
finanças e auditoria

 É um absurdo 
o governo 

estimular o crédito 
consignado, 

empurrando os 
aposentados para 
o endividamento.
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Psicologia Econômica 

Segundo Adriana, estudos em Psicologia Econômica re-
velam que as pessoas sempre acham que, no futuro, con-
seguirão ser melhores do que no presente. No caso dos 
brasileiros, um componente cultural típico ainda contribui 
para este excesso de autoconfiança nos dias que virão: o 
chamado “jeitinho brasileiro”. “Nós temos o jeitinho bra-
sileiro; temos ditados do tipo “sou brasileiro e não de-
sisto nunca”, “Deus é brasileiro”. Somos perigosamente 
otimistas em relação ao nosso próprio futuro”.

Sobre a necessidade de um maior incentivo à educação finan-
ceira dos brasileiros, Rodopoulos acredita que isso deve ser 
disseminado através de uma perspectiva crítica. 

“Todo mundo que lida com educação financeira tem uma 
preocupação muito grande em trabalhar a questão do cré-
dito e isso é fundamental. Mas, de outro lado, a gente tam-
bém precisa trazer para a discussão a questão do varejo 
que favorece a compra parcelada em detrimento da com-
pra à vista; da propaganda excessiva dos bancos e finan-
ceiras de crédito em detrimento dos produtos financeiros 
ligados à poupança; do uso do cartão em detrimento do 
uso do dinheiro”.

Para Vera Rita de Mello Ferreira, psicanalista e consulto-
ra de psicologia econômica, todos estão sujeitos a esses 
erros de decisão, e são vários os fatores que influen-
ciam, começando pelos internos. 

 O tempo passa  
e a pessoa está pronta 

para outra decisão  
equivocada

“Existe um conflito permanente entre nosso lado mais primitivo, 
responsável por nossas emoções e impulsos, e que é mais an-
tigo e muito mais poderoso. Do outro lado, existe a razão que é 
mais recente no desenvolvimento da humanidade, mais frágil e 
mais precária, ela pode cair como um sistema cai, e a pessoa 
acaba sendo guiada apenas pelo emocional e pelo impulso, que é 
mais rápido e automático”.  

Ainda de acordo com Vera, mesmo que o consumidor saia de 
casa determinado a realizar uma compra planejada, ele pode 
ser surpreendido por condições externas e levado a um gasto 
exagerado.  “O que leva a pessoa a fazer naquela hora, é, de 
um lado uma sensação permanente que todos nós temos de que 
está faltando uma coisa, uma certa ansiedade, uma sensação de 
incompletude. A pessoa na hora pensa que vai se sentir bem e a 
vida está resolvida, e é claro que não está, o tempo passa e a 
pessoa está pronta para outra decisão equivocada”.

Vera Rita é 
psicanalista 
e consultora 

de psicologia 
econômica
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boas ideias

Financiamento coletivo: 
a união faz a força
O termo “crowdfunding” ganha  
cada vez mais espaço no País e  
se transforma em alternativa  
para alavancar negócios e boas 
ideias que buscam investidores.  
Saiba como funciona 

“A união faz a força”: este famoso ditado popular resume 
o significado de “crowdfunding”, termo que é traduzido 
livremente como financiamento coletivo, em português. 
A iniciativa funciona de forma simples: trata-se de uma 
alternativa para quem deseja tirar um projeto ou negócio 
do papel, mas não possui recursos suficientes.

Através de plataformas online, você pode encontrar in-
vestidores interessados em transformar seu sonho em 
realidade. Em troca, os apoiadores recebem recompen-
sas relacionadas ao trabalho, que variam de acordo com 
o percentual doado.  

Foi o que aconteceu com os membros da Onagro Studios, 
startup especializada em desenvolvimento de jogos di-
gitais em Belo Horizonte. Uma equipe de cinco pessoas 
foi responsável pela produção do game Möira, elaborado 
para computadores. 

Os membros são voluntários e utilizavam o tempo livre 
para se dedicarem ao projeto. Por isso, decidiram recor-
rer ao financiamento coletivo para terem o trabalho re-
embolsado e investirem no lançamento do jogo. 

O resultado surpreendeu: em 19 dias, eles consegui-
ram arrecadar os 12 mil euros estipulados como meta. 
“Para aqueles que não têm o dinheiro necessário para 
começar um projeto, um financiamento coletivo é, sem 
dúvida, uma grande solução. Com um protótipo apre-
sentável e bem polido para o público avaliar, é possí-
vel fazer milagres”.
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No Brasil, o site Catarse foi o primeiro a disseminar a 
ideia. Desde a sua criação, em 2010, ele reuniu aproxima-
damente R$ 43 milhões que foram destinados a mais de 
2.500 iniciativas. As campanhas vão desde o lançamento 
de um produto ou serviço até mesmo o apoio a uma causa 
humanitária. 

O analista do Sebrae Minas, Haroldo Santos, analisa a 
ferramenta como uma opção viável para os empreende-
dores que buscam investidores temporários. Por outro 
lado, beneficia os apoiadores, já que oferece uma possi-
bilidade de diversificar a aplicação de recursos. “Em uma 
época de expectativas ruins, a pulverização do risco é 
um diferencial para os investidores”.

Prós e contras

Com o uso cada vez mais frequente deste tipo de finan-
ciamento para a aplicação em empresas iniciantes, surgiu 

o termo Equity Crowdfunding. A modalidade proporciona a 
captação de fundos para quem precisa de ajuda e, ao mes-
mo tempo, auxilia novos investidores.

O diretor vice-presidente da Associação Brasileira de 
Equity Crowdfunding, Diego Perez, explica que a prática 
vem ganhando força no mundo devido à desburocratiza-
ção. “O momento político e econômico atual é propício. O 
Equity Crowdfunding veio para contornar essa escassez 
de crédito e baratear o acesso ao capital disponível no 
mercado, canalizado pela internet e otimizado por meio de 
uma plataforma digital”. 

Ele aponta, no entanto, alguns riscos que serão assu-
midos pelos usuários que optarem por este recurso. “A 
rentabilidade do negócio está totalmente atrelada ao 
desempenho positivo da empresa investida. Por essa 
razão, o investimento em empresas nascentes é consi-
derado como de risco. Recomenda-se que o investidor 
diversifique o seu investimento”. 

Haroldo Santos,
analista do 

Sebrae Minas

Diego Perez, 
vice-presidente 

da associação 
brasileira 
de equity 

crowdfunding

Estipule o tempo de 
arrecadação e meta 

($$)

Apoiadores e 
investidores fazem a 

contribuição 

Caso os recursos 
definidos não sejam 

levantados, os valores 
não são descontados

 

Você cria a campanha Divulgue seu projeto
Sua campanha alcança  

a meta e o valor é 
encaminhado
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especial

Política de Comunicação 
como estratégia de 
relacionamento

Documento criado em 2006  
na Forluz passa por revisão A Política de Comunicação é um documento estratégico para 

qualquer empresa e traz em seu escopo regras que devem 
ser seguidas no trabalho de planejamento, criação e produ-
ção da comunicação. É com base nas diretrizes desta Polí-
tica que os públicos que se relacionam com a organização 
irão percebê-la. Na Forluz, o documento foi criado em 2006 
e agora, dez anos depois, passa pela primeira revisão. 

Segundo Cinara Rabello, gerente da Assessoria de Comunicação 
da Forluz, a revisão da Política se dá em um importante momento 
de mudanças das relações humanas e na forma como as pessoas 
querem consumir as informações. “Hoje, comunicar não é um fato 
isolado que se encerra no momento da divulgação de qualquer no-
tícia. As pessoas estão sobrecarregadas de informações e, por 
isso, é muito mais difícil fazer com que se interessem pelo que 
você tem a comunicar. É preciso conhecer o perfil do público e o 
canal adequado para uma comunicação eficaz”. 

Revitalizar para fortalecer

Uma das principais mudanças que levou à revisão da Política de Co-
municação da Forluz está relacionada à mudança de comportamen-
to dos públicos da Fundação em relação às redes sociais. “Hoje, a 
mesma notícia postada em nosso Portal tem uma repercussão infi-
nitamente menor se comparada à página no Facebook. E não é uma 
questão de idade dos participantes. Os nossos assistidos também 
estão antenados às tecnologias e os principais canais em que bus-
cam informações são o Facebook e o WhatsApp”, destaca Cinara.  

!!



Lume

23

Para Marisa Bravi, comunicadora social e especialista em Ges-
tão Mercadológica e Relações Públicas, é necessário revisitar 
frequentemente esse importante documento, buscando torná-lo 
sempre adequado e atual. “É imperioso manter a Política atualiza-
da, principalmente em função das inúmeras e rápidas mudanças 
que marcam o cenário empresarial e global e dos impactos que 
essas mudanças causam às organizações”. 

Para o presidente da Forluz, José Ribeiro Pena Neto, a comunica-
ção deve ser entendida como um processo de responsabilidade 
de toda a equipe da Fundação e destacadamente dos dirigentes, 
que devem reconhecer seu papel como agentes e facilitadores da 
comunicação, atuando de forma alinhada e consistente. “A Asses-
soria de Comunicação deve buscar continuamente a proposição 
e desenvolvimento de soluções, estimulando o alinhamento dos 
atores envolvidos em termos de discurso e atitudes. A clareza, a 
simplicidade e a proximidade devem ser privilegiadas em todas as 
iniciativas de comunicação realizadas pela Forluz, independente-
mente do público aos quais se destinam”.

A comunicação nos fundos de Minas

Em 2012, a Comissão Técnica Regional de Comunicação e Marke-
ting da Abrapp, realizou uma pesquisa com 12 entidades mineiras 
de previdência complementar. Na época, apenas cinco entidades 
possuíam uma Política de Comunicação. Vale destacar ainda que, 
segundo a pesquisa, muito fundos mineiros sequer contam com 
uma área de Comunicação estruturada. 

Marisa Bravi defende que a criação de uma Política de Comunicação 
é de fundamental importância para empresas de todos os segmentos, 
visto que gera um compromisso entre a organização e seus públicos 
estratégicos. Segundo ela, o documento assegura uma maior eficácia 
na gestão da comunicação e – uma vez que permeia todas as áreas - 
promove alinhamento e unidade de discurso, principalmente de ações. 

“Isso se dá de forma especial para as Entidades que compõem o 
Sistema de Previdência Complementar, uma vez que as relações 
com participantes, assistidos, patrocinadoras, instituidoras e de-
mais segmentos de públicos têm como base o estabelecimento da 
confiança que gera credibilidade”, ressalta. Para ela, além de dire-
cionar as ações da Entidade com o estabelecimento de diretrizes e 
orientações para que a comunicação cumpra sua função estraté-
gica, o documento dissemina os princípios definidos, aperfeiçoa o 
fluxo de informações, facilita o acesso aos canais de comunicação 
e gera valor ao relacionamento com os públicos estratégicos.

Quer saber quem são nossos stakeholders?

Você! Conselheiro, diretor, gerente, empregado, participante 
ativo, assistido, pensionista, patrocinadora, Previc, profis-
sional que presta serviço, fornecedor, consultor, instituição 
financeira, entidade parceira e sociedade em geral.

Fundos que têm política 

Fundos que têm comitê de comunicação

5 5

93
2

A Política de Comunicação permite:

>> Propor iniciativas diferenciadas a cada um de nossos públicos.

>> Fazer com que as informações cheguem por canais e instru-
mentos de comunicação adequados e eficientes. 

>> Ser a primeira fonte de informação ou, quando isso não for 
possível, a fonte mais confiável.

>> Otimizar recursos e aumentar a eficiência dos processos.

>> Atuar de forma integrada com as áreas da Fundação.

>> Fazer com que as informações sejam divulgadas com mais 
clareza, transparência e acessibilidade.

>> Pautar o trabalho com agilidade e garantir a qualidade e efeti-
vidade das informações.

>> Orientar os pares com relação às melhores estratégias, lin-
guagem, abordagem e ferramentas para o relacionamento com 
os diversos públicos.

>> Contribuir para a consolidação e disseminação do posicionamento 
da Fundação a respeito de temas ligados às suas atividades.

>> Manter continuamente disponíveis canais de relacionamento 
com os públicos.

Sim Não

Sim Não

Em implantação
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artigo

A tecnologia a  
serviço do participante

Forluz busca novas soluções digitais 
com o objetivo de aliar inovação 
tecnológica e oferecer serviços 
atrativos e com baixo custo

Dados de uma pesquisa internacional contratada pela empresa 
Progress, especializada em aplicações para transformação di-
gital, realizada com mais de 700 empresas, mostra que estas 
empresas consideram ter, no máximo, dois anos para se trans-
formar digitalmente. 

O tempo é curto e assusta, mas a realidade aponta para essa 
necessidade, uma vez que, em vários segmentos de mercado, 
as empresas tradicionais têm concorrentes que já nasceram 
digitais, como é o caso da Uber, Amazon e Netflix.

Diante dessa realidade, você deve se perguntar: mas o que isso 
impacta e o que tem a ver comigo e com a Forluz? É aí que mora 
a grande sacada; a transformação digital está trazendo grandes 
benefícios para todos e reinventando o modo de ser e funcionar de 
empresas e profissões. Então, por que não seguir e aderir a essa 
tendência?!

Na Forluz, a transformação digital já começou. Os benefícios e 
avanços podem ser notados no desenvolvimento de atividades 
dos colaboradores da Fundação e no atendimento aos partici-
pantes por meio da melhoria de processos internos e disponibi-
lização de serviços ao participante. 

Algumas dessas melhorias são: lançamento do novo portal com 
acesso aos informes de rendimentos, contracheque, simulação 
de empréstimos, simulação de cálculo de recebimento de bene-
fícios e rentabilidade dos planos previdenciários. 

Além disso, estamos em conformidade com os padrões tecnológi-
cos, você consegue acessar o portal da Forluz por meio de qualquer 

Por Cristiano Luiz Gomes de Freitas 
Gerente da área de Tecnologia da Informação da Forluz
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dispositivo: notebook, computador, smartphone, tablet. 

Na busca pela transformação digital, onde processos são 
revistos, melhora-se a eficiência operacional, isto é, fa-
zer mais com menos, reduzindo nossos custos administra-
tivos. Podemos citar algumas iniciativas que comprovam 
isso, como a disponibilização do Jornal Forluz em formato 
digital, abolindo parte do envio impresso, o que reduz des-
pesas com impressão e postagem. 

As frentes de trabalho não param por aí, a Forluz tem 
incentivado e promovido o uso das redes sociais por meio 
de sua página no Facebook. O objetivo é informar melhor 
aos participantes e promover a educação previdenciária 
e financeira. 

Também com o intuito de melhorar a experiência do par-
ticipante, a Fundação disponibilizará em breve um APP 
(aplicativo móvel para celulares e tablets), no qual o par-
ticipante terá acesso às principais funcionalidades hoje já 
disponíveis no Portal, aguardem!

Todas estas iniciativas fazem parte do objetivo de aliar 
inovação tecnológica e oferecer serviços atrativos e com 
baixo custo. 

Para nós, da Forluz, a transformação já começou e exige que se 
invista em soluções que antecipem necessidades, remodelando 
nossos processos internos na busca pela excelência do atendi-
mento ao participante, pois esse é o nosso principal objetivo.

A tecnologia a  
serviço do participante

 Para nós, 
da Forluz, a 

transformação já 
começou e exige 

que se invista 
em soluções 

que antecipem 
necessidades.
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bem estar

Saiba quais as diferenças  
entre alergia à proteína  
do leite e intolerância  
à lactose e de que  
forma esses transtornos  
afetam a saúde de  
muitas pessoas no Brasil 

Dados divulgados pela PUC-Campinas (Pontifícia Univer-
sidade Católica de Campinas) indicam que cerca de 40% 
da população brasileira sofre de intolerância à lactose. 
Os especialistas especulam ainda que este número tende 
a crescer: a condição deve atingir metade dos brasileiros 
nos próximos anos. 

Por outro lado, uma porcentagem bem menor é afetada por 
outro problema decorrente do mesmo alimento: a alergia à 
proteína do leite de vaca (APLV), a caseína. No Brasil, apro-
ximadamente 3% das crianças apresentam sintomas refe-
rentes à alergia, que pode causar consequências bem mais 
graves do que a intolerância à lactose. Mesmo assim, os 
dois problemas compartilham algumas características e, por 
isso, podem ser confundidos. Você saberia diferenciá-los? 

Para esclarecer melhor o tema, convidamos a pneumolo-
gista pediátrica e alergista Lorena Nunes. Confira abaixo 
as informações da médica. 

Os vilões por 
trás do leite 
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APLV         Intolerância 
 à lactose

O que é

Dificuldade na digestão da lactose, que 
é o açúcar do leite. A baixa produção da 
enzima lactase provoca o transtorno, que 
resulta em problemas principalmente do 
trato gastrointestinal. A especialista lem-
bra que pode ser diagnosticado em qual-
quer fase da vida. “ A nossa tolerância à 
lactose cai ao longo dos anos. Por isso, 
o organismo de algumas pessoas pode 
baixar a produção da lactase e, com isso, 
ocasionar esta condição”, explica. 

- Abdome distendido 
- Diarreias frequentes 
- Outros incômodos gastrointestinais 

- Exames físicos
- Análises laboratoriais 

Neste caso, a pessoa pode ingerir 
produtos que contenham leite, mas  
que apresentem 0% lactose. 

 

É a alergia à proteína do leite de vaca, ge-
ralmente detectada ainda na infância. Neste 
caso, o contato com qualquer traço do leite, 
por menor que seja, pode desencadear rea-
ções no corpo. É dividida em dois tipos: 
IgE Mediada: forma mais grave do transtor-
no, que apresenta consequências rápidas. 
IgE não-mediada: tipo mais brando da 
alergia. Os sintomas podem demorar al-
gumas horas para aparecerem após a 
ingestão do alimento. 

- Diarreias
- Episódios de vômito intenso
- Problemas respiratórios como crises de 
asma e tosse (casos graves)
- Na forma mais séria da alergia, os 
pacientes podem apresentar queda de 
pressão e insuficiência respiratória caso 
não recebam atendimento breve

- Avaliações médicas detalhadas podem 
concluir o diagnóstico
- Testes alérgicos para comprovação

Exclusão completa do leite de vaca da 
dieta do paciente.
 

Sintomas

Diagnóstico

Tratamento
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A partir da próxima 
edição da revista 
Lume, a Forluz vai 
pautar o conteúdo

com os assuntos 
que você quer ler.

.............

Para isso, envie e-mail para comunica@forluz.org.br 
ou e deixe a sua sugestão. clique aqui 

PAUTA DA EDIÇÃO


