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editorial

Uma Fundação madura e  
pronta para as próximas décadas

Às vésperas de completar 45 anos de existência, a Forluz é hoje o 8º maior fundo de pen-
são do Brasil. Seu patrimônio é de mais de 14 bilhões de reais que se destinam a pagar 
o benefício dos cerca de 22 mil participantes que confiaram a ela a administração de 
suas contas de aposentadoria. Uma responsabilidade sem precedentes, que vem sendo 
cumprida à risca, com governança, ética e transparência.

Por falar em cuidado, esta edição da Lume traz como matéria de capa a certificação em 
Gestão de Risco baseada na norma QSP 31000, que está em andamento na Fundação 
desde dezembro de 2015. A intenção é ampliar o monitoramento de riscos e a auditoria 
dos processos de identificação, análise e tratamento, a fim de blindar a Forluz contra os 
riscos e proporcionar ainda mais credibilidade aos seus participantes.

Na entrevista desta edição, Leonardo George de Magalhães, que assumiu a presidência 
do Conselho Deliberativo da Forluz, avalia os desafios que a função exige e comenta 
sobre o papel relevante de um conselheiro. Na seção Previdência em Foco, o empregado 
da Cemig Saúde, Carlos Alberto Souza Ribeiro nos conta seus planos para a aposentado-
ria. Você vai perceber que esse jovem de 24 anos está com a receita certa de sucesso: 
começar a planejar o futuro o quanto antes.

Em Previdência em Dia, você pode conferir o quanto as startups estão ganhando es-
paço, paralelamente à crise no mercado de trabalho. No Boas Ideias, um novo conceito 
de modelo de produção propõe o reaproveitamento total dos resíduos, transformando 
velhos produtos em novos itens para os consumidores.

E ainda tem muito mais a ser conferido nesta edição. Vamos lá, a Lume está repleta de 
matérias feitas com muito cuidado e carinho para você. Boa leitura.

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

Para Viver Melhor em novo espaço  

Pesquisa de satisfação 
No final do mês de outubro, a empresa Idealis Pesquisa e Co-
municação finalizou a coleta de dados para a Pesquisa de Sa-
tisfação Forluz 2016.  Ao todo, foram realizadas 600 entrevistas 
com participantes ativos, assistidos e pensionistas para saber 
a opinião sobre os serviços prestados pela Forluz, visando a 
melhoria da qualidade dos mesmos. O resultado será divulgado 
no Jornal Forluz do mês de dezembro. A Fundação agradece a 
todos que responderam e contribuíram para o projeto. 

Em setembro, a Forluz lançou o hotsite do Programa de 
Educação Continuada - Para Viver Melhor. A página, que 
é uma extensão do Portal Forluz, foi projetada para in-
formar os participantes sobre os planos previdenciários, 
eventos e ações de educação financeira. Nela, os parti-
cipantes podem conferir ainda, jogos, simuladores, carti-
lhas, fotos dos eventos e vídeos sobre questões financei-
ras e previdenciárias. Acesse aqui e confira.

Eleições 2016

Intranet
Em setembro aconteceu o lançamento da nova intranet da 
Forluz.  A página, de uso interno, possui funcionalidades de-
senvolvidas para facilitar o dia a dia e promover a comunicação 
entre as áreas e os funcionários da Fundação, agilizando e sim-
plificando a gestão de serviços.

Dia das Crianças Forluz 

No dia 22 de outubro, foi realizado o evento em come-
moração ao Dia das Crianças, como parte das ações 
do programa Para Viver Melhor. Cerca de 100 crianças, 
acompanhadas de seus responsáveis, aproveitaram a 
manhã de sábado para aprender um pouco mais sobre 
educação financeira.  Os pequenos conferiram a peça 
“Clarinha e Etmoso: salvando o meio ambiente e o seu 
bolso”. Além disso, foram responsáveis por administrar o 
dinheiro fictício que recebiam ao chegar no evento para 
pagar pelo lanche e pelas brincadeiras. 

Novos conselheiros foram eleitos pelos participantes para inte-
grarem os conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação em man-
dato de quatro anos. A Chapa 22 “ De Olho na Forluz” recebeu 
3923 votos, contra 3232 da Chapa 21 “ Unidos pela Forluz”, se-
gunda colocada. Conheça os eleitos:

Conselho Deliberativo 
Titular: João Wayne Oliveira Abreu - ativo 
Suplente: Flávio Marcos Alves Juste - ativo 
Sucessor: Adair Rogério de Lima - ativo 

Conselho Fiscal 
Titular: Nicácio Pereira da Silva - assistido 
Suplente: Luiz Carlos Sperandio Nogueira - assistido 
Sucessora: Maria de Fátima Bracks - assistida 



Lume

6

entrevista

Novos membros, uma mesma 
missão: conselhos Deliberativo 
e Fiscal prezam por excelência  

Lume - Conte um pouco da sua trajetória profissional e como con-
selheiro da Fundação.  

LM - Iniciei minha carreira na Cemig em 1986, em Betim, em função 
da aprovação em concurso público. Mas a Forluz sempre esteve pre-
sente na minha história na empresa. Em 1990, comecei a trabalhar 
na divisão de contabilidade da Forluz, que até então era uma supe-
rintendência da Cemig. Apesar de ter sido transferido para o antigo 
Departamento de Contabilidade da Cemig em 1995, continuei vincu-
lado à Forluz através das minhas participações no Conselho Fiscal 
da Fundação e no Conselho Deliberativo, onde estou desde 2010. Ou 
seja, apesar de ter me desligado do dia a dia da Fundação após a 
minha transferência funcional, mantive os vínculos por meio das par-
ticipações nos conselhos. Poder participar da entidade é uma honra e 
também muito gratificante pela importância da função.  

Lume - Você assumiu a presidência do Conselho Deliberativo recentemen-
te. O que representa esta nova função e quais desafios ela acarreta?

LM - A primeira palavra que vem à minha mente é responsabilidade. 
A Forluz é uma entidade reconhecida pelas suas ótimas práticas de 
gestão, com um corpo de empregados e gerentes de qualificação 

Leonardo George de Magalhães, que assumiu a presidência do Conselho Deliberativo 
da Fundação em setembro desse ano, avalia os desafios frente à função e comenta 
o fortalecimento do papel de conselheiro no sistema de Previdência Complementar 
Fechada e a responsabilidade que sustenta o exercício do cargo.   
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notável. Percebemos na vida da Forluz, através das ações dos 
seus empregados, administradores e conselheiros, a busca cons-
tante das melhores práticas que garantam a segurança financeira 
para os seus participantes, seja para aqueles que já estão rece-
bendo os benefícios, ou para aqueles que contam com a Forluz no 
seu planejamento de vida, no período de aposentadoria. 

Lume - Na sua opinião, qual é o papel do conselheiro no sistema 
de Previdência Complementar Fechada? 

LM - A cada dia temos mais consciência da importância do 
regime de previdência complementar para a sociedade. As úl-
timas notícias sobre as reformas que obrigatoriamente terão 
que acontecer na Previdência Social, em função dos crescentes 
déficits atuariais, deixam claras asnecessidades de maior in-
vestimento da sociedade, e também das ações individuais, pela 
busca da previdência complementar. O conselheiro, na minha 
opinião, tem como função primordial tomar decisões que garan-
tam a sustentabilidade da Fundação, criando um ambiente favo-
rável para que a Forluz possa garantir a segurança financeira de 
seus participantes e familiares, evitando assim, que as pessoas 
venham a depender apenas do INSS.

Lume – Novos conselheiros foram eleitos pelos participan-
tes e indicados pelas patrocinadoras para compor os órgãos 

estatutários da Forluz. O que você diria àqueles que estão 
chegando para o exercício desta função?   

LM - É uma função muito gratificante, traz muita satisfação pes-
soal quando percebemos que estamos tomando decisões que po-
dem trazer impactos positivos para o futuro de muitas pessoas. 
Sempre é bom lembrar que mais do que uma posição ou um cargo 
dentro da Governança da Forluz, ser conselheiro representa uma 
missão, um compromisso direto com todos os empregados da Ce-
mig e demais patrocinadoras e com todos aqueles que já recebem 
os benefícios. Apesar de estarmos falando de uma Fundação que 
tem como desafio a gestão de mais de R$14 bilhões de ativos, é 
importante lembrar de seu maior patrimônio, que são os mais de 
22 mil participantes, dos quais 14 mil estão na fase de recebimen-
to de benefícios. É este compromisso com as pessoas, com suas 
famílias e seu futuro, que deve estar sempre presente em nossas 
mentes e ser o direcionador das nossas decisões. 

Lume - Quais os diferenciais que os conselheiros devem ter 
para desenvolver um trabalho de excelência a fim de garantir 
a perenidade da Forluz e de seus planos previdenciários?

LM -O investimento pessoal na maior qualificação é funda-
mental! Somente boa vontade não é suficiente para desenvol-
ver um trabalho de excelência. A gestão de uma Fundação com 
as dimensões da Forluz é complexa e exige dos conselheiros 
o conhecimento em diversas áreas: gestão de investimentos, 
finanças, contabilidade, legislação previdenciária, atuária, 
compliance e riscos são alguns que podemos listar. Dessa 
forma, a busca por atualização e treinamentos deve ser uma 
preocupação constante. Além disso, um conselheiro deve ter 
sempre em mente que suas ações e decisões devem levar em 
consideração os aspectos técnicos, evitando personalismos e 
questões emocionais que possam comprometer a sua atuação.   

Ser conselheiro da Fundação 
representa uma missão, um 

compromisso direto com todos os 
empregados da Cemig e demais 

patrocinadoras e com todos 
aqueles que já recebem  

os benefícios.
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raio x

Forluz se mantém entre os maiores 
O Consolidado Estatístico, 
levantamento realizado pela 
Associação Brasileira das Enti-
dades Fechadas de Previdência 
Complementar - Abrapp, que 
mostra as estatísticas e resul-
tados alcançados pelos Fundos 
de Pensão de todo o Brasil, 
mostrou no mês de junho de 
2016, números atualizados das 
entidades do setor.

Entre os 15 maiores planos na 
categoria de benefício definido, 
o Plano A (saldado), aparece na 
12º posição. O Plano B (misto) 
ocupa o 3º lugar na categoria 
contribuição variável. Já na 
classificação das EFPC’s, a For-
luz ocupa a 8º posição, em um 
ranking com os 255 fundos de 
pensão do Brasil.



Lume

9

Forluz se mantém entre os maiores 

vem comigo

“Desde pequeno, ainda sem saber escrever, já adorava co-
piar os personagens da TV. Nunca tive dúvidas que era isso 
que gostaria de fazer pelo resto da vida: criar e desenhar”.

Em 1995, com apenas 14 anos, Kampos passou em um concurso público 
em sua cidade, e no ano seguinte, com 15 anos, passou a trabalhar como 
leiturista. Na profissão que começara há pouco tempo, que consistia em 
ir às casas das pessoas anotar o consumo de energia elétrica e entregar 
contas, ele passou a viver situações inusitadas. “Quando fiz o concurso 
público não tinha nem ideia do que seria a atividade de leiturista e só 
quando comecei a exercer a profissão fui tomando conhecimento de como 
é uma função repleta de aventuras e obstáculos”, conta. 

Cachorros bravos, consumidores estranhos e mudanças climáticas re-
pentinas são apenas alguns dos empecilhos que ele vivenciava diaria-
mente nas casas em que visitava. Como desde pequeno sempre teve 
como paixão o desenho e os quadrinhos, Kampos resolveu unir sua 
profissão à sua paixão e contar essas histórias em pequenas tirinhas.   

Artista conta sua 
profissão por meio da 
arte dos quadrinhos

Que tal contar como é o seu  trabalho para as pessoas de uma  maneira divertida e por meio da arte? É assim que Karlo Antônio Leonardo de Campos, conhecido como Kampos,  faz há mais 15 anos. 
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Nascia assim o “Vida de Leiturista”, tirinhas em que Kampos re-
trata de forma bem-humorada todas as situações de sua rotina. 
“A partir das tirinhas buscava não só entreter o público, mas 
também mostrar um pouco das dificuldades que nós, profissio-
nais da leitura, passamos para realizar nosso trabalho, e assim, 
conscientizá-los quanto a importância de tornar mais tranquilo e 
seguro o serviço do leiturista. “

Logo, o trabalho foi divulgado e posteriormente reconhecido. Em 
2002, as tirinhas começaram a ser publicadas em um informa-
tivo da prefeitura de Poços de Caldas direcionado para órgãos 
públicos do município. A partir daí, as pessoas começaram a 
conhecer e gostar do trabalho. “O informativo ia junto ao con-
tracheque de professores, policiais e médicos. Dentro de pouco 
tempo, grande parte da população teve conhecimento do meu 
trabalho”. O “Vida de Leiturista” foi publicado por 7 anos. 

As tirinhas tiveram participação em diversos veículos. O traba-
lho apareceu em matérias para TV, rádio, além de quatro edi-
ções das coletâneas Tiras de Letra, pela editora Virgo, e esteve 
presente em uma feira literária em Poços de Caldas. As tirinhas 
Vida de Leiturista também foram pulicadas em sites, revistas 
de empresas terceirizadas e foi até questão de prova escolar. 

Kampos disponibilizou as tirinhas em uma plataforma co-
nhecida como “Netflix dos quadrinhos”, a Social Comics, 
além de também ter sua versão virtual para aquisição no 
site Amazon, assim como o Causos do Leiturista.

Em 2016, Kampos resolveu lançar um livro com histórias 
reais de seus tempos de leiturista, chamado “Causos do 

Leiturista”, no qual ele conta algumas de suas aventuras 
reais durante os anos em que trabalhou na função. Toda 
a produção é feita por ele, desde a ideia, passando pelo 
roteiro, desenhos, letras, colorização e divulgação.

“De início, imaginava que só os leituristas se identificariam. 
Porém, para minha surpresa, desde o começo, quando o pú-
blico em geral teve contato com as tirinhas, muitos levavam 
para casa e toda a família lia, desde a esposa, até os filhos. 
Em feiras de livros, grande parte do meu público também 
são crianças que curtem os desenhos principalmente”.

Kampos fala com muito orgulho de suas criações. “É muito bom 
acordar e saber que você pode trabalhar com algo que você 
sempre desejou. Desde muito novo sonho em ter meus próprios 
quadrinhos, minhas criações, e hoje tenho certeza que alcancei 
isso, com muito empenho e carinho sigo criando, aperfeiçoando, 
buscando a cada dia subir mais um degrau com essa arte”.

A paixão de Karlo Antônio pelos desenhos e quadrinhos começou cedo, ainda na 
infância
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Quem tiver interesse em adquirir o livro de tiras em quadrinhos “Vida de 
Leiturista” ou o livro “Causos do Leiturista”, pode mandar e-mail para kar-
locampos@yahoo.com.br. 

Ele possui também o blog www.vidadeleiturista.blogspot.com, e uma 
página no facebook. https://www.facebook.com/vidadeleiturista/

““Quem nasceu para criar nunca estará satisfeito,  
nunca terminará realmente um trabalho, sempre  
terá o desejo de levar ao público um pouco mais  

do que tem a oferecer do universo  
criado em sua mente” 
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para viver melhor
previdência em foco

Quanto mais  
cedo, melhor 

Números obtidos por um levantamento organizado pela segu-
radora Mongeral Aegon indicam que, a cada ano que passa, 
o brasileiro está mais consciente sobre a necessidade de se 
planejar financeiramente para a aposentadoria. Conforme a 
última edição da pesquisa, sete em cada 10 pessoas possuem 
um plano, sendo que 22% têm um plano formal. No entanto, a 
maioria desses planos ainda se mantêm ligados à participação 
no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

Além disso, embora grande parte da população assuma a res-
ponsabilidade em garantir o próprio sustento na aposentado-
ria, verifica-se uma queda no que diz respeito ao volume de 
reservas guardado especialmente para este momento da vida. 
Ou seja: os trabalhadores entendem que devem se resguardar 
para o futuro, mas poucos deles sabem como fazer isso. Com 
isso, muitos adiam o momento de pensar no que farão quando 
deixarem de trabalhar.  

Começar o planejamento para a 
aposentadoria aos 20 e poucos 
anos parece exagero, mas não é! 
Segundo especialistas, quanto mais 
tempo você tiver para se planejar, 
mais assegurada estará sua velhice 
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Aos 24 anos,  Carlos Alberto 
já investe para o futuro

Entre os mais jovens, os números são mais alarmantes. 
Em 2015, o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), ouviu 
662 pessoas nas 27 capitais do País. O estudo apontou 
que cerca de 60% dos jovens com idades entre 18 e 24 
anos sequer se preocupam com o assunto. 

Este não é o caso do Carlos Alberto Souza Ribeiro, admitido 
recentemente como Técnico de Infraestrutura pela Cemig 
Saúde. Aos 24 anos, ele decidiu filiar-se ao Plano B da Forluz 
e aproveitar a oportunidade de poupar para a aposentado-
ria. Carlos admite que considera difícil prever um futuro “tão 
distante”, mas reconhece a importância de começar a se 
preparar o mais cedo possível. “O planejamento para che-
gar até lá é importante. É necessário reservar recursos no 
presente para fazer uma melhor administração do dinheiro 
quando teremos mais gastos, ou seja, na velhice”. 

Carlos destaca ainda que se informou sobre os benefícios do 
plano previdenciário e acompanha de perto o crescimento 
de seu saldo da Conta de Aposentadoria, além de explorar as 
ferramentas fornecidas pela Fundação. “Através do Portal 
Forluz, tenho informações que me ajudam a compreender 
como meu dinheiro está sendo aplicado e onde posso 
fazer projeções e simulações para comparar os últimos 
resultados”. 
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Na contramão de seus colegas da mesma geração, Carlos 
Alberto procura também realizar outros investimentos de 
curto prazo, em renda fixa e variável. Ele acredita que 
muitos ainda não se preocupam com o que está por vir 
devido à cultura imediatista a qual estão acostumados. 
“A nossa cultura é voltada para o agora, sem se estru-
turar para o que vem pela frente, não somente sobre a 
aposentadoria, mas sobre diversos outros aspectos”. 

Para o superintendente executivo comercial do Santander As-
set Management e estrategista de investimentos pessoais, 
Aquiles Mosca, a chamada geração Y, que corresponde aos 
jovens nascidos na década de 1990, subestima o impacto fa-
vorável que o tempo exerce para a conquista da independên-
cia na aposentadoria. Segundo ele, o próprio cérebro dificulta 
a compreensão de que, embora pareça um horizonte distante, 
30 ou 40 anos podem passar num piscar de olhos. “Um estudo 
recente mostra que quando a pessoa se imagina daqui a 30 
anos, a região do cérebro que produz esta imagem é a mes-
ma que trata do outro. Ou seja, a pessoa pensa: por que eu 
vou guardar dinheiro para essa outra pessoa? Isto não ajuda 
muito na tomada de atitude no período atual. Mas o que os 
jovens não entendem é que, aos 25 anos, você tem aproxima-
damente 40 anos para se preparar para a aposentadoria,  e 
este horizonte joga a favor dos nossos planos. Por isso, não é 
recomendável empurrar com a barriga”, explica. 

O que os jovens não 
entendem é que, aos 

25 anos, você tem 
aproximadamente 40 anos 

para se preparar para 
a aposentadoria, este 
horizonte joga a favor  

dos nossos planos
Aquiles Mosca

Superintendente executivo comercial do  
Santander Asset Management e estrategista de 

investimentos pessoais, Aquiles Mosca 
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Ter uma patrocinadora é privilégio

Na Forluz, aqueles que decidem aderir ao Plano B, como foi o caso 
do Carlos Alberto, passam a contribuir com percentual que pode ser 
de 50, 75, 90, 100, 125 ou 200% de uma tabela aplicada à remunera-
ção. Por outro lado, a patrocinadora faz um depósito de igual valor, 
limitado a 100%. O recurso é investido pela Forluz conforme o perfil 
de investimento escolhido pelo participante e, deste montante, será 
formada sua conta. Aquiles ressalta que esta é “uma contrapar-
tida que não existe em lugar nenhum”. Segundo ele, somente 2% 
da população brasileira conta com este tipo de investimento. “É o 
privilégio dos privilégios. Da forma como é feito, o participante tem 
100% de rentabilidade, coisa que ele não achará em lugar algum do 
mercado”. O especialista pondera ainda que o plano de previdên-
cia complementar, como o que é oferecido pela Fundação, funciona 
como uma forma prática de investir para quem não se sente prepa-
rado para gerir o dinheiro. “A Forluz tem este diferencial”.

O empregador vai te ajudar a formar sua conta de aposentadoria, 
seus recursos serão geridos por pessoas que possuem formação 
e informação necessária para isso. Além disso, a Entidade fornece 
subsídios para que seus participantes busquem conhecimento sobre 
o assunto, por meio das ações do Programa de Educação Continua-
da – Para Viver Melhor. O empregado deve valorizar isso, como uma 
forma de conquistar independência financeira”. 

Através do portal Forluz, 
tenho informações 
que me ajudam a 

compreender como meu 
dinheiro está sendo 

aplicado e onde posso 
fazer projeções e 
simulações para  

comparar os últimos 
resultados

Carlos Alberto Souza, 
empregado da Cemig Saúde
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para viver melhor
finanças em dia

Setor em expansão
Startups evoluem e crescem 
paralelamente à crise no  
mercado de trabalho

Qual o perfil do jovem empreendedor brasileiro? Quais as 
motivações para empreender? E os desafios enfrentados? 
Em pesquisa recente realizada pela Conaje (Confederação 
Nacional dos Jovens Empresários), entidade que atua no 
fomento ao empreendedorismo e na defesa do jovem em-
preendedor, alguns dados aferidos chamam a atenção.

Com relação a idade desses empreendedores, 35% são jo-
vens entre 26 a 30 anos. Sobre a escolaridade e capacitação, 
42% possuem ensino superior e 39% pós-graduação. Já 12% 
possuem o ensino médio. Dados como esses mostram como 
esses jovens estão preparados para empreender.

Na mesma pesquisa, sobre a motivação para se tornar um empre-
sário, 25% apostaram na identificação de oportunidade de negócio, 
e outros 25% afirmaram que sempre quiseram empreender.

Mas, em meio à recessão econômica vivida pelo país e a 
crise no mercado de trabalho, muitos desses jovens têm 
apostado na criação de empresas startups.

O que são startups?

Os conceitos as vezes se confundem, mas startups são 
empresas iniciantes, a maioria de tecnologia, com baixos 
custos de manutenção e com capacidade de crescimento 
rápido. Se caracterizam por ideias inovadoras e negócios 
e serviços que fogem um pouco do que é comum.

“A startup cria sua própria maneira de trabalhar e os per-
fis de profissionais a serem contratados, e é uma excelen-
te resposta à crise. Ela só vai gastar tempo e dinheiro na 
sua atividade fim e vai resolver problemas de uma empre-
sa ou da sociedade de uma maneira criativa, rápida, e com 
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muita interação com o usuário final”, afirma Marcelo Prim, 
gerente-executivo de Inovação e Tecnologia do SENAI.

O Brasil já é um grande mercado fornecedor de startups mundial. 
Atualmente, aproximadamente 4 mil empresas desse tipo estão 
no mercado. Em Minas Gerais, são 357. A Hotmart, startup que 
comercializa produtos digitais, fundada em 2011, já vendeu seus 
produtos para mais de 160 países.

“Em cinco anos de atividade, a Hotmart viu nascer mais de 50 
mil produtos digitais e, atualmente, possui mais de meio milhão 
de usuários cadastrados entre produtores (aqueles que criam 
e cadastram seus produtos) e afiliados (aqueles que ajudam os 
produtores a alcançarem seu público) ”, conta João Pedro Re-
sende, principal executivo e cofundador da empresa.

A empresa, como a maioria dos startups, começou pequena e 
tímida. “Quando começamos, em 2011, éramos apenas eu e 
meu sócio, Mateus Bicalho. Já em 2015 triplicamos o tamanho 
da equipe, passamos de 30 para 107 funcionários. Atualmente 
são mais de 160. Só neste ano já foram efetuadas mais de 50 
contratações e temos mais de 30 vagas em aberto”.

Uma das características do modelo de negócio das startups é o apor-
te de investidores que enxergam nessas empresas um potencial de 
crescimento que gere retorno em um espaço de tempo relativamente 

Marcelo Prim, gerente-
executivo de Inovação e 

Tecnologia do SENAI

curto. Existem também os chamados investidores anjo, geralmente 
empresários que fazem aportes, injetando dinheiro nessas empresas.

“Passamos por dois processos de investimentos. Em 2011, ven-
cemos a primeira edição do Sua Ideia Vale Um Milhão, do Buscapé 
Company, e recebemos a primeira rodada de investimentos. Em 
2013 recebemos a segunda rodada de investimentos do Koolen & 
Partners”, conta João Pedro.
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A BeeGo, startup recém-criada pelo mineiro Valério Souza, per-
mite que empresas acompanhem em tempo real o processo de 
entrega de pedidos, monitorando os entregadores e o andamen-
to da logística.

A empresa tem apenas 2 meses de idade. A ideia de criar o 
negócio surgiu quando Valério e a noiva ficaram à espera do 
serviço da seguradora na rua quando o carro deles estragou. 
“Naquele momento a única informação que tínhamos é que de-
veria demorar cerca de 50 minutos, no momento do tédio que 
durou apenas 10 minutos, veio a ideia do BeeGo”.

“Os clientes estão adorando essa possibilidade de ter controle 
sobre seus motoboys, além de poder informar seus clientes da 
localização exata da entrega”. 

O custo é mais baixo ao se fazer um MVP (Mini-
mum Viable Product ou Produto Viável Míni-
mo), que é quando se cria uma startup 
com o mínimo custo para validar a 
ideia. Começam os custos com 
servidores, SMS, mão de obra, 
publicidade, etc.

Em seguida, no caso da 
BeeGo, eles ainda estão à 
procura de investimento. 
Todo o custo ainda é man-
tido pelos 3 sócios.

“O grande diferencial des-
ses empreendedores é que 
eles têm a habilidade de se 
auto inventar, eles utilizam 
melhor o dinheiro que têm à dis-
posição. Muito por conta da res-

trição financeira que têm. Hoje em 
dia, a gente têm uma gama de 

serviços de baixo custo, que 
são ofertados nas startups 

e agregam valor”, comenta 
Marcelo Prim.

Para Marcelo, as startups 
são uma alternativa ao 
mercado de trabalho. “No 
mundo da startup não há 
crise. Existem empresas 

startups que crescem 30, 
40% ao ano. Quando você 

encontra um nicho de mercado, 
para um público que dê valor ao 

trabalho proposto, eles pagam por 
esse serviço. Tem sido assim nos Esta-

dos Unidos e Europa. As boas startups não 
têm crise, elas têm muito mercado, crescem 

rapidamente”, explica.

“O Senai por exemplo oferta serviços, como o edital Senai Sesi 
de Inovação, que distribui 20 milhões por ano para incentivar 
projetos de inovação e a gente tem hoje dois terços desses re-
cursos para pequenas empresas de base tecnológica. O Senai 
tem abraçado as startups, tem muita gente fazendo sua parte”.

Existem programas de apoio ao microempresário que podem 
ajudar na conquista dos primeiros passos do empreendedoris-
mo. A Confederação Nacional da Indústria - CNI e o Programa 
do Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES de Apoio a Mi-
cro, Pequena e Média Empresa Inovadora, além de crédito, po-
dem orientar sobre os desafios de manter o negócio. Para quem 
possui ou quer ter uma startup, uma das soluções seria o Pro-
grama Nacional de Aceleração de Startups, o Start-Up Brasil.

Valério Souza,  
da BreeGo 

João Pedro Resende, 
CEO e cofundador  
da Hotmart 
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especial

Forluz no caminho  
para a certificação em  
Gestão de Riscos 
Fundação revisa e formaliza 
processos a fim de se  
blindar contra riscos e 
proporcionar ainda mais 
segurança e credibilidade  
aos seus participantes

Com foco na melhoria constante de seus procedi-
mentos, a Forluz tem trabalhado desde dezembro 
de 2015 na implementação de um sistema de Gestão 
de Riscos baseado na norma QSP 31000, totalmente 
aderente ao padrão internacional ISO 31000. A in-
tenção deste projeto é ampliar o monitoramento de 
riscos e a auditoria dos processos de identificação, 
análise e tratamento para toda a equipe da Entida-
de. Ao final, a Forluz passará por avaliação a fim de 
obter a certificação na área e alcançar, assim, um 
padrão de excelência em seu segmento. 

O assessor de riscos da Fundação, Antônio Carlos Bas-
tos d´Almeida, explica que a Forluz já aplica uma meto-
dologia interna de análise, avaliação, monitoramento e 
tratamento de riscos desde 2004. No entanto, a Entida-
de visa oficializar a qualidade deste trabalho mediante 
a conquista de uma certificação no setor. “A ISO 31000 
é baseada em uma norma australiana bastante alinha-
da com tudo que já fazemos aqui, mas não é auditável, 
somente aponta diretrizes. Por isso, procuramos o Ins-
tituto QSP, já que eles montaram a norma QSP 31000, 
com requisitos certificáveis. Ou seja, quando você está 
aderente à esta norma, você está adequado à ISO, reco-
nhecida mundialmente”. 

Ele destaca que o caminho para a certificação é lon-
go, mas várias etapas já foram cumpridas. Inicial-
mente, a Fundação realizou um levantamento para 

!!
Antônio Carlos Bastos d´Almeida, 
assessor de riscos da Fundação
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verificar quais exigências já eram seguidas e detectar as 
adequações necessárias. A partir deste diagnóstico, foi 
possível verificar a necessidade de formalizar uma série 
de evidências que comprovarão a aderência da Forluz à 
norma no momento da auditoria. 

O Instituto QSP está trabalhando na orientação e condução des-
tas adaptações para ajudar na construção de uma cultura inter-
na de gestão de riscos. Por isso, foram definidos os chamados 
“multiplicadores”. “São funcionários dentro das diversas ge-
rências, que têm o papel de fazer a ligação entre o sistema de 
gestão de risco com as respectivas áreas. Eles irão auxiliar na 
hora de identificar novos riscos, dar peso de impacto e frequ-
ência, ajudar no tratamento e ainda servirão como auditores do 
sistema na próxima fase”. 

Esses empregados estão sendo treinados para verifica-

rem se a gestão de riscos está sendo corretamente prati-
cada na Fundação, por meio de auditoria organizada pela 
Assessoria de Compliance.

A analista de Compliance, Poliana Lemos, é uma das multiplica-

Norma ISO 31000 

Título “Gestão de riscos – princípios e diretrizes”

Criada em novembro/2009
Adotada em mais de 60 países
11 princípios 

Produção da Política  
de Gestão de Riscos

O caminho  
da  

certificação 

Documentação do Sistema  
de Gestão de Riscos

Desenvolvimento do plano de 
comunicação e consulta

Formalização do contexto  
da gestão de riscos

Critérios de avaliação de riscos

Registros de riscos dos  
processos de cada área

Plano de tratamento de riscos

Planilha de indicadores de 
monitoramento de riscos

Formação de auditores  
internos do sistema 

20
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É importante enfatizar que 
um dos 11 princípios da ISO 

31000 estabelece que a gestão 
de riscos para ser eficaz 

deverá sempre considerar os 
fatores humanos e culturais 
de uma organização, isto é, 

reconhecer as capacidades, as 
percepções e as intenções do 
pessoal interno e externo que 
podem facilitar ou dificultar a 

realização dos objetivos”. 

Francesco De Cicco, 
diretor-executivo  

do QSP

doras do sistema. Ela considera que a certificação será mais 
um passo para fortalecer a Governança da Entidade. “A certifi-
cação será reflexo da maturidade do sistema existente na For-
luz. Ter o nosso sistema de Gestão de Risco em conformidade 
com a ISO 31000 oferece muitos benefícios, como por exemplo, 
aumentar a probabilidade de atingirmos os nossos objetivos, 
apoiar na identificação de oportunidades e ameaças e melhorar 
os controles internos”.

Reta final

No total, são 19 páginas de requisitos que devem ser 
seguidos pela Entidade. Entre as medidas tomadas no 
caminho para a certificação, estão a elaboração e re-
visão de 13 documentos, que pontuam planos e procedi-
mentos, a revisão dos riscos existentes e seus respec-
tivos controles e a disseminação da cultura de Gestão 
de Riscos entre toda a equipe. 

Antônio Carlos afirma que o trajeto demanda tempo, mas es-
pera que até fevereiro a Forluz já esteja pronta para passar 
pela auditoria externa e, desta forma, aguardar o resultado 
da certificação. “Vamos convidar uma empresa certificado-
ra especializada em auditoria de sistemas e então eles vão 
revirar a Fundação. Tudo que é relacionado à norma será tes-
tado. Serão exigidas evidências de que estamos cumprindo 
todos os requisitos”. 

Esta conquista, segundo ele, é de fundamental importância 
para uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, já 
que reforça a integridade da reputação da Entidade. “A par-
tir do momento que você segue um padrão respeitado pelo 
mundo inteiro, você demonstra a forma como trata a gestão 
de risco. Embora não possamos garantir risco zero, estar 
controlado e protegido auxilia na blindagem da Fundação”. 

O diretor-executivo do QSP, Francesco De Cicco afir-
ma que a EFPC que implementa as diretrizes da ISO 
31000 proporciona maior confiança às suas partes 
interessadas, especialmente a seus participantes, 
já que evidencia o fato de que possui um sistema de 
gestão de riscos eficaz. 

“É importante enfatizar que um dos 11 princípios da 
ISO 31000 estabelece que a gestão de riscos para ser 
eficaz deverá sempre considerar os fatores humanos 
e culturais de uma organização, isto é, reconhecer as 
capacidades, as percepções e as intenções do pesso-
al interno e externo que podem facilitar ou dificultar a 
realização dos seus objetivos. Esse, aliás, é o caminho 
que a Forluz decidiu percorrer, a fim de obter níveis 
mais altos de desempenho para gerenciar seus riscos”. 

Francesco De Cicco,  
diretor-executivo do Instituto QSP

21
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boas ideias

Economia Circular: 
proposta para uma 
indústria sustentável 
Novo conceito de modelo de 
produção propõe reaproveitamento 
total dos resíduos, transformando 
velhos produtos em novos 
 itens para o consumidor

A nova edição do Panorama de 
Resíduos Sólidos no Brasil, divul-
gada pela Abrelpe – Associação 
Brasileira de Empresas de Limpe-
za Público e Resíduos Especiais, 
no último mês de outubro, revela 
dados preocupantes. Conforme o 
levantamento, o total de resíduos só-
lidos urbanos gerados no Brasil aumentou 
cerca de 1,7%, no período de um ano, alcançando quase 80 milhões 
de toneladas em 2015. O estudo concluiu ainda que cada brasileiro é 
responsável pelo descarte de 391 kg de lixo. O número representa 
volume similar, e em alguns casos, até maior do que o constatado em 
países mais desenvolvidos e com renda mais elevada. 
 
Diante deste quadro, órgãos como a Abrelpe, a Associação Brasileira 
de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos  - Abree - e 
a Federação das Indústrias de Minas Gerais - Fiemg, reúnem esfor-
ços na sensibilização e mobilização das indústrias para o conceito 
da Economia Circular. A diretora-executiva da Abree, Mara Ballam, 
resume este novo modelo de produção como “a aplicação do resí-

Mara Ballam,
diretora-executiva da Abree
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duo em novos produtos”: “Isto traz o conceito 
de 100% do reuso de um processo, gerando 
economia na própria cadeia produtiva, por isso 
chamamos de circular, ou seja, voltando ao seu 
próprio ciclo”, explica. 

O gerente de Economia da Fiemg, Guilherme 
Leão, destaca que a Economia Circular transfor-
ma materiais agressivos ao meio ambiente, que 
seriam destinados ao lixo, em novos produtos. “É 
um modelo de produção que busca o máximo de 
reaproveitamento dos resíduos e matérias-pri-
mas de um processo de produção, com o uso 
da logística reversa. Assim, produtos não biode-
gradáveis, como carros, televisores, geladeiras 
e outros, retornam às suas fábricas de origem, 
são desmontados, recuperados, remontados e 
trazidos de volta para o mercado”.

Desafios

Mara Ballam, da Abree, afirma que a economia 
circular se aplica facilmente ao pré-consumo, 
onde ainda é possível controlar a geração de re-
síduos no próprio processo produtivo. O grande 
desafio, no entanto, é o tempo e o ciclo de vida 
dos materiais já no pós-consumo. “Estimamos 
que os produtos que receberemos terão um tem-
po médio de uso de 10 a 15 anos e estes, muitas 
vezes por questões naturais, tiveram um enorme 
desgaste pelo próprio uso. Com isso, o reapro-
veitamento destes itens no processo de trans-
formação para ser reinserido na cadeia produtiva 
demanda a criação de novos processos ainda em 
fase embrionária no Brasil”. 

Guilherme Leão compartilha das mesmas preocu-
pações. Ele destaca que, mesmo diante da busca 
constante pela máxima eficiência no processo 
produtivo, ainda faltam estratégias amplas de 
política reversa entre as empresas brasileiras. 
“Além desta questão, ainda não se observa uma 
rede ampla de empresas que promovam uma 
integração maior entre as cadeias produtivas, 
transferindo insumos inutilizados de um processo 
para outro segmento, onde aquele resíduo tem 
valor de matéria-prima. Penso que ainda esta-
mos numa fase inicial deste modelo”, avalia. 

Ele acredita ainda que a partir do momento em 
que as barreiras financeiras forem ultrapassa-
das, a economia circular ganhará espaço no Bra-
sil. “Entendo que a economia circular crescerá 
naturalmente em todo o mundo, na medida em 
que os custos da logística reversa e da recicla-
gem de produtos se tornarem maiores que os 
gastos para se extrair matéria prima da nature-
za e produzir determinado bem”. 

Guilherme Leão,
gerente de economia da Fiemg

Geração de RSU no Brasil

Desde 2009, o Programa Mi-
neiro de Simbiose Industrial, 
criado pela Fiemg, promove 
rodadas de negócios entre 
as indústrias com o objetivo 
de que elas reaproveitem os 
recursos entre si, reduzam 
custos operacionais e pro-
porcionem ganhos ambien-
tais, tais como:  

• 139.793 toneladas de resí-
duos desviados de aterros;

• 194.815 toneladas de redu-
ção no uso de matérias pri-
mas virgens;

• 87.476 toneladas de redu-
ção de emissões de carbono;

A Federação desenvolve ainda 
outros programas de incenti-
vo que atuam diretamente no 
chão de fábrica para reduzir 
desperdícios, elevar a produ-
tividade e reaproveitar mate-
riais. São eles:

• Bolsa de Resíduos

• Minas Sustentável

• Produção Mais Limpa 

Iniciativas
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artigo

Contracheque 
Eletrônico

Conheça os benefícios proporcionados 
pela medida adotada pela Entidade

Caros participantes, é com muita satisfação que inicia-
mos neste mês de novembro, o envio eletrônico do con-
tracheque para os 13.897 assistidos e pensionistas da 
Forluz. Essa nova sistemática vem ao encontro do anseio 
da Diretoria da Fundação em implementar medidas de mo-
dernização em sua gestão. A extinção do contracheque 
impresso visa aumentar a eficiência e reduzir os gastos 
com a impressão em papel e envio dos comprovantes de 
rendimentos, proporcionando maior agilidade e segurança 
no acesso às informações financeiras.

A substituição do contracheque físico trará uma série de bene-
fícios, com significativos ganhos tangíveis e intangíveis para a 
nossa Entidade. Com essa medida, será possível eliminarmos 
ocorrência de atrasos e extravios, além de garantir a redução 
do custeio com a impressão e envio dos, resultando na eco-

Por Maura Galuppo, diretora de Seguridade e Gestão da Forluz
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nomia anual de aproximadamente R$ 247 mil. Outro aspecto 
importante com o novo modelo de envio é um maior con-
trole de segurança para o participante, sendo este muito 
mais prático e rápido. Além de receber o contracheque por 
e-mail, o assistido poderá também consultá-lo na área do 
participante, por meio do Portal Forluz, com antecedência 
de 6 dias ao crédito bancário. Vale lembrar que nosso por-
tal pode ser visualizado a partir de dispositivos móveis 
como smartphones e tabletes.

Ressalto ainda a importância dos participantes manterem o 
cadastro atualizado no Portal Forluz, com a devida atenção 
ao endereço de e-mail, que será fundamental para que o con-
tracheque seja recebido de forma fácil e segura.  

A partir desta mudança, o nosso participante terá mais pra-
ticidade no acesso às suas informações financeiras, a qual-
quer momento e em qualquer lugar. É a facilidade de ter o seu 
contracheque a todo momento disponível para você.Contracheque 

Eletrônico Contracheque eletrônico

Economia:
R$ 220 mil gastos com Correio/ano
R$ 27 mil gastos com impressão/ano 

Benefícios:

+Segurança 

+Agilidade

- Custeio

+Sustentabilidade

Formas  
de acesso

14.000 
assistidos 

>> Portal Forluz  
- Por tablet               
- Por Smartphone                   
- Pelo computador 

>> Recebimento 
por e-mail 
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bem estar

Você sabe qual é o diferencial 
dos alimentos orgânicos para 
a sua saúde? Entenda como 
eles são produzidos e de que 
forma contribuem para o 
bem-estar do seu corpo

Estamos vivendo cada dia mais e, diante desde novo cenário, 
uma alimentação equilibrada é fundamental para manter a saú-
de em dia com o passar dos anos. Por isso, muitas pessoas 
buscam mudanças nos hábitos do dia a dia, como aderir a uma 
alimentação mais natural e deixar a mesa livre de produtos quí-
micos ou industrializados. 

Neste ponto, os alimentos orgânicos se destacam entre as 
opções oferecidas nas prateleiras do supermercado. Em Belo 
Horizonte, já existem empresas especializadas na entrega 
de frutas, verduras e legumes diretamente do campo. O pre-
ço, muitas vezes, é considerado uma barreira para os con-
sumidores. No entanto, os benefícios compensam, segundo 
a avaliação da nutricionista Caroline Petraconi, especialista 
em Nutrição Clínica. “Na produção dos alimentos orgânicos 
são usadas técnicas isentas de pesticidas sintéticos, agro-
tóxicos, conservantes, aditivos ou organismos transgênicos. 
O fato de serem produzidos de forma mais natural leva à 
maior promoção da saúde, prevenindo problemas sérios que 
estes insumos químicos podem causar com o acúmulo no or-
ganismo ao longo do tempo”. 

Ainda de acordo com a nutricionista, estudos sugerem 
que os produtos orgânicos são mais nutritivos. Além dis-
so, o consumidor que fizer esta escolha na hora das com-
pras será obrigado a ingerir frutas e vegetais que estão 
“na época” já que, sem o uso de fertilizantes químicos, 
a colheita só é possível no período apropriado para cada 
alimento. “Isto é bem interessante porque assim ele vai 
ter maior variedade de nutrientes já que cada legume, 
verdura e fruta tem diferentes vitaminas e minerais e 
nosso organismo precisa de todos”. 

Do campo para 
a sua mesa 
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Muita gente ainda tem dificuldades para 
diferenciar os produtos orgânicos e os 
chamados “transgênicos”. A nutricionis-
ta Caroline Petraconi ajuda a identificar e 
não errar na hora das compras.

Caroline orienta ainda que são necessários alguns 
cuidados ao comprar orgânicos. Segundo ela, os 
produtos devem estar devidamente identificados e 
apresentar no rótulo o selo federal do SisOrg (Sis-
tema Brasileiro de Avaliação de Conformidade Orgâ-
nica). Ela salienta, por fim, que a ausência destes 
insumos químicos não livra totalmente a contamina-
ção durante a produção. “Não é possível garantir a 
ausência total de resíduos químicos devido a conta-
minação ambiental e por ser próximo a locais de pro-
dução convencional. Mesmo assim, os convencionais 
têm um risco muito maior para a saúde”, explica. 

Alimentos sem modificação de 
seu código genético e sem adição 
de fertilizantes químicos, agrotó-
xicos ou hormônios. 

Alimentos que foram modificados 
geneticamente, ou seja, genes se-
lecionados são transferidos de um 
organismo para outro com objetivo 
de proteção das plantações contra 
herbicidas, já que o novo código 
genético é resistente a eles.

Orgânicos x  
Transgênicos 

ORGÂNICOS 

TRANSGÊNICOS 

Feira de Orgânicos da Pampulha
Sábados, de 8h às 12h
Praça Alberto Dalva Simão

Feira de Orgânicos do Belvedere
Terças-feiras, de 7h às 12h
Av. Paulo Camilo Pena, 400,  
Belvedere

Feira de Orgânicos do Luxemburgo
Quartas-feiras, de 7h às 12h
Av. Guaicuí esquina com Felipe 
Drummond)

Feira de Orgânicos da Praça JK
Sextas-feiras, de 7h às 12h
Final da Av. Bandeirantes

Quer comprar alimentos orgânicos, mas não sabe onde encontrar?  
Seguem abaixo algumas feiras livres e serviços de entrega  
em casa que funcionam em Belo Horizonte. 

Feiras de alimentos orgânicos virtuais:
Fazenda Vista Alegre:  
www.vivavistaalegre.com.br
Orgânica Brasil:  
www.organicabrasil.com.br
DaHorta Orgânicos: www.dahorta.org
O2 orgânicos: www.o2organicos.com.br
Fito Alimentos: www.fitoalimentos.com.br

Onde encontrar 
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8º maior fundo de pensão do Brasil.

Patrimônio de R$ 14,4 bilhões.

22.592 participantes.

Por trás de tantos números, um só 
compromisso: cuidar do seu futuro.

Uma história escrita a várias mãos.


