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editorial

A decisão pela sustentabilidade

Você já parou para pensar em como a sustentabilidade tem ganhado cada dia mais nu-
ances. Muito se fala da sustentabilidade ambiental e na preservação dos recursos na-
turais do planeta. Mas você tem se preocupado também com a sustentabilidade social, 
emocional e financeira, sem falar do cuidado com o corpo? A vida moderna demanda 
muito de todos nós. E para que a conta não saia tão cara, precisamos ser sustentáveis 
e previdentes em nossas ações, a fim de alcançarmos a tão sonhada qualidade de vida.

Nesse sentido, convidamos você a navegar pela nova edição da Lume, que vai abordar a 
mudança de comportamento dos participantes assistidos em relação à tecnologia. Hoje, 
eles são responsáveis por 53% dos acessos mensais, uma importante mudança que 
servirá para balizar novas ações. José Roberto Ferreira, o novo o diretor-superintenden-
te da Previc, fala sobre a confiança que o sistema previdenciário conquistou ao longo 
dos anos e explica quais serão os próximos desafios.

Na seção Vem Comigo, a médica da Cemig Saúde, Maria Alice Chaves conta como nas-
ceu a paixão pela música e como administra o tempo entre a profissão, o canto e os 
hobbies pela dança e pelo cinema. Em previdência em foco, você confere um comparativo 
entre o INSS e a previdência complementar. No texto, é possível perceber que não há investimento 
no mercado que garanta uma rentabilidade tão boa quanto a da previdência complementar. Se você 
ainda não aderiu ao plano, é hora de repensar suas decisões.

O Boas Ideias desta edição mostra que a economia compartilhada vem crescendo e ga-
nhando adeptos. E mesmo que você não saiba o conceito, esteja certo que você já pra-
tica a economia colaborativa há tempos. A novidade deste ano é que você, participante 
Forluz, vai nos ajudar a pautar os assuntos da próxima revista. Confira no anúncio da 
página 28 e veja como participar. A Lume é feita para você. Participe, dê a sua opinião.

Boa leitura.

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) 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: revistalume@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

Sistema inovador

Jornal Forluz é digital 

Bate-papo com economista 

Diante da alta complexidade dos 
processos que envolvem um fun-
do de pensão, a Forluz lançou 
o Sistema de Gestão Atuarial. 
Considerada uma inovação para 
o sistema de previdência comple-
mentar do país, a ferramenta ob-
jetiva garantir a sistematização da 
gestão das variáveis atuariais dos 
planos previdenciários da Entidade. 

A economista Zeina Latif, doutora em economia pela Universida-
de de São Paulo (USP), economista-chefe da XP Investimentos 
e colunista da Agência Estado, participou de um bate-papo com 
especialistas das áreas ligadas à Diretoria de Investimentos e 
Controle da Forluz, com o objetivo de discutir a economia brasi-
leira, em 24 de fevereiro. Na ocasião, Zeina disse que a ruptura 
na economia pode ser o gatilho para mudanças. 

Solenidade 

Em 19 de fevereiro, aconteceu a solenidade de descerramento 
das placas de certificação Leadership in Energy and Environ-
mental Development – LEED e do selo Procel Triplo “A” confe-
ridas ao edifício Aureliano Chaves. Essa é a única edificação 
de Minas Gerais a ostentar a certificação internacional LEED 
em grau Ouro, o que comprova o respeito ao meio ambiente, à 
sociedade, aos trabalhadores e aos usuários do prédio.

O compromisso da Forluz 
com a sustentabilidade, 
aliada à redução de custos, 
impulsionaram a iniciativa 
de deixar de enviar o Jornal 
Forluz impresso para cerca 
de 8.500 participantes ati-
vos. A mudança represen-
ta não só uma economia 
financeira, como também 
ambiental. A iniciativa foi bem 
recebida e alguns assistidos  já 
têm solicitando o envio do jornal 
apenas por e-mail.

Mais com menos 

Focada em fazer mais com menos, não abrindo mão 
da eficiência, a Forluz tem investido continuamente 
na redução dos custos administrativos. Segundo pes-

quisa realizada pela Previc, des-
de 2009 a Fundação tem 

uma das menores taxas 
de custeio se comparada a 
fundações do mesmo porte. 
Em 2014, o custeio adminis-

trativo se manteve em 20% 
do seu patrimônio. 
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entrevista

A Previc e seus novos desafios 
Nesta edição, o atual diretor-superintendente da Previc, José Roberto Ferreira 
comemora a confiança que o sistema previdenciário conquistou ao longo dos 
anos e explica quais serão os próximos desafios baseados em três eixos: 
Supervisão Baseada em Risco, desoneração dos fundos e fomento.

Lume - Para o senhor, o que representa ser convidado para coor-
denar a Previc? 

JR - É uma honra e um importante reconhecimento às duas décadas 
dedicadas ao segmento, o que só aumenta a minha responsabilida-
de e o meu compromisso com os milhões de cidadãos e milhares de 
empresas e instituições que depositam a confiança no oitavo maior 
sistema de previdência complementar do mundo. 

Lume - Quais serão os principais desafios e como pretende con-
duzir a autarquia?

JR - Os principais desafios da Previc constam do seu planejamento 
estratégico e não são alterados com a mudança na composição da 
Diretoria, o que reforça a blindagem da autarquia e que caracteriza 
como órgão de Estado. Tais desafios são concentrados em três ei-
xos de atuação: Supervisão Baseada em Riscos (SBR), desoneração 
das EFPC’s e fomento. A condução dos nossos trabalhos passa pelo 
respeito ao legado, o que permitiu a evolução da Previc até a situa-
ção atual, e impõe à autarquia um conjunto de medidas capazes de 
dar prosseguimento ao processo de permanente aperfeiçoamento. A 
gestão colegiada continuará privilegiando o diálogo com o Sistema, a 
transparência de seus atos, a serenidade na tomada de decisões e a 
firmeza necessária à segurança do Sistema.

Lume - Existem planos e estratégias a serem implantados visando 
o aprimoramento dos processos?

JR - Sem prejuízo da busca permanente pela melhoria dos processos e 
da intensificação da capacitação técnica dos servidores, considero que 
a Previc dispõe dos requisitos necessários ao cumprimento de sua mis-
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são. Temos discutido com o Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão uma reorganização administrativa da autarquia, que aperfei-
çoará a sua capacidade de resposta, sem acréscimo de custos ou de 
estruturas. Esse rearranjo organizacional, somado às novas soluções 
em tecnologia da informação que se encontram em curso e à revisão 
dos processos internos, resultará em condições ainda mais favorá-
veis para o adequado desempenho da Previc e, consequente, para a 
melhoria do atendimento ao Sistema.

Lume – A Previc e o Banco Central firmaram convênio com vistas ao 
intercâmbio de informações, articulação e coordenação de atividades 
comuns. Como esta iniciativa colabora para o sistema previdenciário?

JR - Esse convênio integra um conjunto de medidas de aperfeiço-
amento da Supervisão Baseada em Riscos (SBR), adotada pela 
Previc. A troca de informações e a intensificação da ação conjunta 
entre os dois órgãos ampliará a capacidade do Estado de supervi-
sionar o sistema financeiro e o segmento fechado de previdência 
complementar. No caso da Previc, o aperfeiçoamento da SBR pos-
sibilitará uma ação preventiva do Estado, permitindo que a supervi-
são atue antes da ocorrência de problemas.

Lume - Qual o papel da previdência complementar num cenário de 
discussões sobre a reforma da previdência social?

JR - A previdência complementar, pela sua grandeza e solidez, pre-
cisa se apresentar como parte da solução. Para tanto, é necessário 
preservar seus princípios, inovar na sua modelagem e aperfeiçoar 
importantes atributos, como a governança. A preservação desses 
princípios mantém o assunto na ordem social, integrando as políti-
cas de seguridade e de proteção da sociedade. A inovação é funda-
mental para que a parcela mais jovem da população seja estimu-
lada a ingressar no Sistema, ampliando a cobertura previdenciária. 
Quanto aos aperfeiçoamentos dos mecanismos de governança, 
trata-se de evolução necessária e decorrente da própria maturi-
dade do Sistema, o que requer atenção crescente das partes inte-
ressadas. Dessa forma, o Sistema se fortalece ainda mais e ganha 
forças nas tratativas que vierem a ser estabelecidas em relação a 
reforma da previdência social.

Lume – Existem propostas no sentido de permitir o desconto das 
contribuições para quem faz declaração no modelo simplificado do 
Imposto de Renda e a criação de alternativa para quem ultrapas-
sa o limite de 12%. Como o senhor vê essas propostas?

JR - O conjunto de medidas tributárias, que inclui uma melhor aplica-
ção da opção pela tabela regressiva, é importante para o Sistema 
e não constitui qualquer tipo de privilégio. Ao contrário, a medida 
confere equidade ao tratamento tributário a ser aplicado a ambos 
os segmentos de previdência complementar. Da mesma forma, não 
representa renúncia fiscal, mas diferimento tributário compatível 
com uma política pública de estímulo à formação de poupança in-
terna estável e de longo prazo. Não obstante, os desafios econô-
micos impostos ao Brasil também afetam muitos outros países. No 
entanto, sou otimista quanto à superação desse ciclo, o que tornará 
o ambiente interno mais propício à evolução na discussão do tema. 
Até lá, é necessário intensificar o debate. Estou convicto de que o 
Sistema não medirá esforços na defesa dessas medidas.

Lume – Há algum projeto ou discussão sobre o prazo para optar 
pelo regime regressivo do Imposto de Renda em andamento? 

JR - Sim, o tema está incluso na pauta de assuntos tributários. De fato, 
o prazo atual que, no máximo, pode chegar a 60 dias, é insuficien-
te para o participante tomar uma decisão tão importante e que pode 
impactar todo o seu futuro financeiro junto ao plano de benefícios. A 
superação desse ponto também é um relevante passo para a evolu-
ção do Sistema e poderá estimular o ingresso de novos participantes.

A inovação é fundamental  
para que a parcela mais  
jovem da população seja 
estimulada a ingressar no  

Sistema, ampliando a  
cobertura previdenciária

* José Roberto Ferreira é ex-diretor de Análise Técnica da Superintendência Nacional de Previdên-
cia Complementar (Previc), e é o novo diretor-superintendente da autarquia, nomeação em 16 de 
dezembro de 2015.
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raio x

Perfil de usuários do Portal Forluz 
retrata nova tendência 
Aumento do acesso de participantes assistidos ao novo portal chama atenção. Dado 
pode auxiliar a Fundação a balizar suas ações.

Em janeiro deste ano, de acordo com pesquisa de métricas 
do Google, a faixa etária dos participantes que mais aces-
saram o Portal Forluz foi de pessoas entre 55 e 64 anos. Já 
em fevereiro, as pessoas que mais visitaram a nossa página 
têm idade entre 45 e 54 anos. Esses números demonstram 
que tem crescido o acesso por parte de participantes as-

sistidos ou que estão próximos de requerer benefício. Uma 
mudança de comportamento muito significativa que poderá 
balizar futuras ações da Forluz. Quanto ao gênero, os ho-
mens lideram os acessos e o destaque das páginas mais 
acessadas são a de simulação de empréstimo, rentabilidade 
do Plano B, e contratos em aberto. 

Informações Demográficas

Idade Sexo

masculino feminino

35,7%

64,3%

24%

18%

12%

6%

0%
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
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vem comigo

Música e medicina  
em perfeita sintonia

Quando estou 
cantando, me coloco 
na música e procuro 
interpretar da melhor 
forma aquilo que  
estou cantando

A paixão pela música começou cedo. Aos 7 anos de idade, a mé-
dica da Cemig Saúde, Maria Alice Chaves ouvia em casa, com 
seu avô, canções de grandes nomes da Música Popular Brasilei-
ra (MPB), como Nora Ney, Maísa Matarazzo e Ângela Maria, que 
despertaram nela o interesse pela música. Na escola, fez sua 
primeira participação aos 12 anos em uma celebração de páscoa, 
onde cantou um solo de uma das músicas da apresentação. Na 
adolescência, Maria Alice continuou a cultivar o amor pela músi-
ca, fazendo parte de corais. 

Maria Alice em 2013, 
no musical “O dedo 
invisível do tempo”

Capa do programa  
do show – Marcas
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A médica inclui outros hobbies ao seu cotidiano, como 
a dança e o cinema. Já fez ballet clássico e moderno. 
“Adoro dança, mas atualmente devido à falta de tempo, 
não tenho dançado muito. Também gosto muito de seria-
dos de TV como, CSI New York, Criminal Minds, Downton 
Abbey dentre outros”. 

Quanto à carreira de médica, Maria Alice ingressou na 
faculdade de letras e formou-se no final de 1982. Em 
1986, prestou vestibular para medicina em Barbacena, 
sua cidade natal. No 6º ano da faculdade pediu trans-
ferência para a capital mineira. No último ano do curso, 
fez residência no Hospital Governador Israel Pinheiro 
(Ipsemg). Após se formar, trabalhou no Centro de Estu-
dos e Pesquisas Clóvis Salgado. 

Em 1998 Maria Alice passou a trabalhar para a Unimed
-BH como médica auditora de contas. Em 2006, foi con-
vidada a assumir a coordenação da equipe de auditoria 
ainda na Unimed-BH. Em 2009, por meio de processo 
seletivo, entrou para a Forluz como consultora médica, 
onde permaneceu por um ano. De 2010 a 2014, trabalhou 
na Usisaúde, uma operadora de autogestão. E em 2013, 
retornou ao grupo, agora na Cemig Saúde, onde perma-
nece até hoje. 

A música é dom  
de Deus e reflexo  
do amor ao belo
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Quem canta seus males espanta

Para aprimorar o talento musical, Maria Alice estudou téc-
nica vocal em uma escola de canto e participou de apre-
sentações na própria escola, além de ter feito três gran-
des shows. “Minha primeira participação em um show foi 
na época da Faculdade de Medicina em Barbacena, quando 
fizemos uma apresentação para angariar fundos para a co-
missão de formatura, num restaurante da cidade. Depois 
fiz um solo no Teatro do Colégio Santo Agostinho em Belo 
Horizonte em 2009, denominado ‘Marcas’. Nele, contei a mi-
nha história por meio da música.  Em 2013, eu e uma colega 
fizemos um show na Sala Juvenal Dias, chamado ‘O negócio 
é amar’. Nos anos de 2013 e 2014 participei de dois musicais: 
‘O Dedo invisível do Tempo’ e ‘Caminhos da Esperança’, res-
pectivamente. Esses musicais fizeram parte da finalização 
do curso de expressão e voz”, conta. 

A paixão pela música representa para Maria Alice um ca-
minho por meio do qual ele pode levar alegria às pessoas. 
“Quando estou cantando, me coloco na música e procuro in-
terpretar da melhor forma aquilo que estou cantando. Quero 
que a música seja levada a todos. Algumas vezes canto o 
salmo na paróquia onde frequento. Quando começo a can-
tar, percebo pela expressão das pessoas que elas entram 
em oração. Isso me traz grande alegria. Meu saudoso pai 
gostava de me ouvir cantando e minha mãe fica muito en-
vaidecida”.

Maria Alice conta que já pensou em seguir carreira como 
cantora. Atualmente, ela também faz aulas de violão e de 
teclado, com o objetivo de aprimorar suas apresentações. 

Mesmo com a correria do dia a dia, vivenciada na Cemig 
Saúde, Maria Alice ainda encontra tempo para cantar para 

os colegas de trabalho. “Como sempre estamos 
muito concentrados no trabalho, nem sempre isso é 
possível, mas já cantei algumas vezes e mostro os meus 
DVDs para eles. Tenho a gravação de todas as produções”. 

Para ela, a música e a medicina são dons de Deus e reflexo 
do amor à vida e ao belo. 

Para contato, DVDs e shows, ligue 99982-6438 ou envie 
e-mail para chaves576@hotmail.com.
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para viver melhor
previdência em foco

Vai aposentar? É preciso conhecer os 
benefícios do seu plano previdenciário

Com a confirmação do Programa de Desligamento Voluntário Pro-
gramado (PDVP) na patrocinadora, o participante Forluz precisa 
conhecer os benefícios do seu plano previdenciário para que pos-
sa optar pelo que melhor atenda aos seus anseios e necessidades. 
Neste sentido, algumas ações estão sendo realizadas no intuito de 
orientar os participantes nesta tomada de decisão. 

Nos próximos dias, será realizada palestra sobre as modalida-
des de benefícios do Plano B, conduzida pelo gerente de Previ-
dência, Atuária e Atendimento da Forluz, Wilson Geraldo Silva.

Independentemente dos programas de desligamento, os pedidos de 
benefícios são constantes na Forluz. Apenas no período de janeiro a 
março deste ano, mais de 76 benefícios foram concedidos no Plano 
B e outros 33 no plano A. Veja gráfico abaixo.

Conhecer o regulamento  
é fundamental para  
uma escolha acertada  
do benefício 

BENEFíCIOS CONCEDIDOS DE 
JANEIRO A MARçO DE 2016

MAI

MAT VARIáVEL

MAI VITáLICIA

RCM - PLANO B

           PLANO B

RCM - PLANO B
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0        10        20        30        40         50
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Mas a tarefa de escolher uma das modalidades de be-
nefício dos planos demanda do participante cuidadosa 
avaliação.  Hoje, a Forluz hoje administra três planos de 
benefícios, o Plano A, o B e o Taesaprev. Cada um deles 
possui modalidades de benefícios específicos. 

Segundo o gerente de Previdência, Atuária e Atendi-
mento, Wilson Geraldo Silva, cada pessoa deve levar em 
consideração seus anseios e situação particular. “A MAT 
Vitalícia e a MAT por Percentual de Saldo de Contas (co-
tas) são benefícios previstos no regulamento do plano B 
e muitos participantes ficam em dúvida sobre a melhor 
escolha. É necessário fazer uma avaliação individual, 
sobre a composição familiar e perspectivas futuras de 
renda.  O benefício por cotas pode ter algumas vanta-
gens, principalmente por que o saldo total da conta de 
aposentadoria é pago ao participante ou a seus benefi-
ciários, mas traz o risco de o dinheiro acabar antes da 
hora, isto é, caso o participante tenha uma vida mais 
longa que a esperada. Esse risco aumenta quanto maior 
for o percentual escolhido.  O benefício vitalício é ga-
rantido pela vida toda, e o participante pode escolher 
o percentual que quer deixar de pensão (RCM). Com a 
perda do último beneficiário o benefício de RCM será 
extinto”, esclarece.  

Na Forluz, os critérios para atender aos participantes no 
momento da aposentadoria são rigorosos. Wilson Geraldo 
ressalta que a orientação dada à equipe é jamais induzir 
o participante a escolher determinada modalidade de be-
nefício, mas explicar sempre, detalhadamente, as caracte-
rísticas de cada uma delas. “Nesse momento delicado, o 
mais importante é que o participante conheça os regula-
mentos dos planos, procure nossa equipe de atendimento 
para sanar dúvidas e avalie com cautela antes de escolher 
o benefício”, explica.

Além de escolher o benefício que melhor atenda à sua ne-
cessidade, o participante deve estar atento aos critérios 
exigidos no regulamento de cada plano. Dentre as exigên-
cias dos planos A e B, o solicitante deverá estar desligado 
da patrocinadora, ter pelo menos 10 anos de vínculo com a 
Forluz e 25 anos de contribuição à previdência social, caso 
seja mulher, e 30 anos, se for homem. Ou, ainda, estar apo-
sentado pelo INSS. 

Nesse momento delicado, o 
mais importante é conhecer 
os regulamentos dos planos, 

procurar nossa equipe  
de atendimento para  

sanar dúvidas e avaliar  
com cautela antes de  
escolher o benefício

Wilson Geraldo 
Silva, gerente de 
Previdência Atuária 
e Atendimento  
da Forluz
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Uma escolha acertada 

O participante Dieter Gunter Kux fez a sua opção recente-
mente. Ele conta que esteve em atendimento presencial na 
Forluz e participou de palestras antes de tomar uma deci-
são. “Escolhi a modalidade de cotas por dois motivos: pri-
meiro porque agora, se eu vier a falecer, o saldo restante 
fica para meus herdeiros. Segundo, porque posso escolher 
o valor do meu benefício mensal. Penso muito em como 
minha esposa e meu filho ficariam se eu viesse a falecer 
e isso foi um determinante em minha escolha. Por eu ser 
uma pessoa mais conservadora, optei por um percentual 
de 0,58%, o que me permite receber uma renda similar a 
renda da ativa. O percentual menor também faz com que eu 
preserve minha poupança previdenciária por mais tempo, 
para que ela perdure por mais tempo, visto que esse tipo 
de benefício é finito”, conta. 

Avanços em prol do participante 

Implementações regulamentares são sistematica-
mente discutidas no âmbito dos conselhos e di-
retoria executiva da Forluz, no intuito de ampliar 
as possibilidades das modalidades de benefícios. 
É o que explica do diretor de Seguridade e Ges-
tão, Pedro Hosken. “Uma dessas conquistas é a 
possibilidade de inscrição dos filhos maiores de 
24 anos como beneficiários para quem recebe Mat 
Temporário em Valor Variável”. Com essa altera-
ção regulamentar o participante que falece e que 
recebia benefício por cotas, pode deixar uma ren-
da mensal para os seus beneficiários independen-
temente da idade. No benefício vitalício os filhos 
são excluídos como beneficiários com a idade de 
24 anos, exceto se forem inválidos. 

Até então os beneficiários, ou o espólio, tinham 
que receber à vista o saldo remanescente da 
conta de aposentadoria quando do falecimento do 
participante assistido em cotas, com essa altera-
ção regulamentar, isso já não é mais necessário. 
Caso opte, os beneficiários receberão um bene-
fício com o mesmo percentual que o participante 
recebia até o seu falecimento, até o esgotamento 
total da conta de aposentadoria. 

Essa alteração foi aprovada em agosto de 2015 
pela Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc), permitindo aos participan-
tes assistidos, que recebem MAT Variável (cotas), 
a manterem como beneficiários filhos maiores de 
24 anos. A partir de então, assistidos que opta-
ram por esse benefício, antes da aprovação da 
Previc, devem verificar, via portal ou central de 
atendimento, se a relação dos beneficiários está 
conforme deseja. Caso não esteja, basta solicitar 
a correção por meio do preenchimento e envio à 
Forluz do Formulário Inscrição/Alteração de Bene-
ficiários para Ren-
da Continuada por 
Morte formulário, 
disponível no por-
tal. Clique aqui para 
acessar o documen-
to. Os participantes 
que desejam optar 
por esse benefício, 
deverão inscrever 
os filhos maiores de 
24 anos no momento 
do requerimento.

Dieter e família
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MODALIDADES DE BENEFíCIOS DA FORLUz

PLANO B

MAT VITALíCIA SEM PENSãO: 
é um benefício pago a vida inteira ao participante, com o 
abono anual (13º salário). O benefício é apurado conside-
rando o saldo de conta constituído, sua expectativa de 
vida e a taxa de retorno esperada para os investimentos. 
O benefício se encerra com o falecimento do participante.

MAT VITALíCIA COM PENSãO: 
semelhante à anterior, porém, após o falecimento do participan-
te, é convertida em renda para os beneficiários inscritos (RCM), 
observando os critérios de inclusão. Além do saldo de conta, da 
expectativa de vida e do retorno esperado dos investimentos, 
influencia no cálculo a relação dos beneficiários inscritos e o 
percentual escolhido pelo participante para a pensão.

é um benefício com valor e prazo definidos, pago durante 
10, 15 ou 20 anos, dependendo da escolha do participante, 
com o abono anual. Caso o participante venha a falecer no 
período, o benefício é pago aos beneficiários e, se não 
existirem, ao espólio, até o esgotamento do prazo.

MAT TEMPORáRIA EM VALOR VARIáVEL (COTAS): 

é um benefício pago temporariamente. O participante escolhe o percentual do saldo de sua conta – entre 0,2% e 1,0% - que quer receber como 
renda mensal , podendo esse percentual ser modificado uma vez por ano. Esse benefício é recalculado em janeiro de cada ano, com base no saldo 
da conta em dezembro do ano anterior e de acordo com o percentual escolhido. Não há abono anual. O benefício cessa ao se extinguir o saldo. Ao 
contrário dos benefícios vitalícios, nesse o participante continua com sua conta de aposentadoria pessoal, atualizada mensalmente, sendo impres-
cindível o acompanhamento de sua evolução e da rentabilidade auferida.

MELHORIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEz –  
MAI E RENDA CONTINUADA POR MORTE –  
RCM DE PARTICIPANTE ATIVO: 

os dois benefícios, diferentemente do cálculo da aposen-
tadoria programada, que leva em consideração o saldo 
individual constituído, são apurados com base na média 
das 12 últimas remunerações do participante.

MAT TEMPORáRIA EM VALOR CERTO: 

VITALíCIO COM PENSãO DE 75%: 

no Plano Saldado, o benefício é calculado com base na média das 36 remunerações mensais anteriores a novembro de 1997. 
O participante deve ficar atento quanto às exigências regulamentares para o requerimento.

PLANO A

TAESAPREV

RENDA MENSAL PROGRAMADA (RMP): 

é o benefício pago ao participante que tenha pelo menos 
oito anos de vínculo com o plano, 55 anos de idade e se 
desligue da patrocinadora.

PECúLIO POR MORTE (PPM): 

é o benefício pago pelo plano aos beneficiários indicados pelo participante que falece.

é o benefício concedido em parcela única ao partici-
pante que se aposenta por invalidez.

PECúLIO POR INVALIDEz (PPI): 

>> Clique aqui para ter acesso ao regulamento do Plano A >> Clique aqui para ter acesso ao regulamento do Plano B >> Clique aqui para ter acesso ao regulamento do Plano Taesaprev
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para viver melhor
finanças em dia

Educação financeira 
vem do berço?

O caminho para uma sociedade mais 
equilibrada e menos endividada 
perpassa pela educação 

O ditado popular “educação vem do berço” remete à nobreza 
do século XVIII, quando apenas os filhos dos nobres tinham 
acesso à cultura, informação e estudo. De lá para cá, muita 
coisa mudou. O acesso à educação passou a ser direito de 
todos e dever do Estado. Mas em se tratando da educação 
financeira, de quem seria essa responsabilidade? 

Se educação de fato vem do berço, inclusive a financeira, 
talvez as pessoas ainda não tenham se conscientizado da 
importância dela. Tanto que, historicamente, a falta de orien-
tação e de planejamento financeiro, têm levado muitos bra-
sileiros à inadimplencia.  

Dados dos primeiros meses deste ano, levantados pela Con-
federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), mostram que o percentual de famílias endividadas é de 
57,5%, ou seja, mais da metade da população. 

Para reverter esse quadro, especialistas no assunto apostam 
na educação das crianças. Segundo o economista e doutor em 
sociologia, Ginez de Campos, os pais costumam dar tudo às 
crianças. Para ele, essa conduta tem influenciado negativa-
mente os futuros adultos.
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Para álvaro Modernell, especialista em educação financei-
ra para crianças, a conscientização financeira ainda na 
primeira infância, e é determinante para a formação de um 
adulto consciente financeiramente. “Não só acredito como 
passei a dedicar minha vida profissional a esta causa. Já 
são vinte os livros que publiquei com esse objetivo. Visito 
dezenas de escolas por ano, realizo palestras e oficinas 
para pais e professores”. Para Modernell, a educação financeira na infância traz benefícios 

futuros para crianças e jovens e, também, ajuda a sensibilizar os 
pais, avós e pessoas de outras gerações que convivem com elas. 
“Os resultados são visíveis e muitas vezes alcançados no curto 
prazo, com pequenas e importantes mudanças na rotina, nos há-
bitos e às vezes, até nos valores familiares”, ressalta. 

Onde tudo começa

A economista, conselheira fiscal da Fundambras, con-
tadora e diretora Financeira na Anglo American Minério 
de Ferro Brasil, Ana Cristina Sanches Noronha, confere 
seu sucesso à educação recebida dos pais. “Meus pais 
me ensinaram a lidar com o dinheiro de uma forma muito 
responsável e com uma noção clara de sua consequência. 
Era nítido como eles se esforçavam para me dar uma boa 
educação e padrão de vida. Eles me mostraram que nada 
vinha de graça, que sempre havia um esforço por trás. 
Tenho certeza que muito do que sou hoje é fruto dessa 
educação que tive na infância”.  

Agora, Ana repassa os ensinamentos transmitidos pelos pais 
para os filhos, de 6 e 10 anos. “É uma tarefa difícil, mas tenho 
que mostrar aos meus filhos que o dinheiro é fruto de um esfor-
ço e que esse esforço gera algo bom, prazeroso”.  

Apesar da muita 
disciplina, cobrança 

e rigidez, eles 
também me 

ensinaram com 
muito amor e 
acolhimento 

A economista  
e contadora,  
Ana Sanches
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Aprendendo valores

Ana Sanches e sua família participam 
de um grupo que promove ações 
voltadas à educação financeira 
das crianças.  O grupo, chamado 
Núcleo de Famílias Empreende-
doras (NFE), é composto por pais 
de alunos do colégio Santo Agos-
tinho e é liderado pelo empresário 
e empreendedor Bruno Praça. 

Dentre as ações do grupo estão palestras 
e atividades empreendedoras. “Mostramos às crianças 
que a origem do dinheiro se dá por meio da venda de um 
serviço ou produto. No caso do serviço, as crianças lavam 
os carros e recebem um pagamento por isso. O material 
usado é precificado para apurar o lucro da ação. Já no caso 
das vendas de produtos, por exemplo, as crianças passam 
uma tarde fazendo brigadeiros e depois saem para vendê
-los. Nessa atividade, elas aprendem o quanto custa um 
brigadeiro, o tempo necessário para a produção e a mar-
gem de lucro com as vendas. Ou seja, elas vivenciam con-
ceitos de matéria prima, recursos necessários à produção, 
ciclo de formação e estoque”, conta Ana Sanches. 

Solidariedade também é pauta do grupo. Na Páscoa do ano 
passado, as crianças produziram 150 ovos de páscoa e do-
aram para uma instituição de caridade. Já para este ano, 
estão programadas visitas a três empresas, uma de ser-
viço, uma de revenda e uma industrial, para conhecerem 
a dinâmica das empresas e o dia a dia de cada uma delas.

Aprendendo a poupar

Para Sibele Moraes Miserani de Freitas, mãe das adolescentes Gabriela, 
13 anos e Rafaela, de 12, todo esforço é válido na tentativa de criar adul-
tos capazes de refletir sobre os próprios gastos. “Mensalmente, damos a 
elas uma quantia em dinheiro para que gastem na escola ou em eventuais 
necessidades. Elas procuram economizar parte desse dinheiro para ir ao 
cinema com as amigas ou para realizar algum sonho.  A quantia não é 
alta, mas elas conseguem administrá-la muito bem”, conta. 

As filhas Gabriela e Rafaela que estudam no Magnum contam que o 
colégio incentiva a educação financeira. Segundo elas, no início do 
ano a escola distribui um cofrinho para cada aluno e um cofre maior 
para a turma. Ao final do ano, os cofrinhos dos alunos e o cofre da 

turma são abertos.  A turma que juntou mais 
dinheiro é a vencedora e o montante eco-

nomizado por todas as turmas é doado 
para uma instituição de caridade. Já 
o dinheiro dos cofrinhos, os alunos 
usam realizar um sonho. “Durante 
o ano discutimos muito com nossa 
professora sobre a importância de 

economizar e lemos um livro chama-
do “O Menino do Dinheiro”, da Editora 

Gente que recomendamos às crian-

Dia de lavar carros, ganhar 

dinheiro e descobrir o  

valor do custo/benefício

Dia de ser solidário

Dia de vivenciar 

conceitos como 

matéria prima, 

recursos, ciclo  

de formação  

e estoque
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Os pais Alexandre e Sibele  
com as filhas Gabriela e  
Rafaela Moraes Miserani

ças interessadas no assunto. 
Com a educação financeira que 
recebemos em casa e na esco-
la, percebemos que o dinheirinho 
poupado pode virar um dinheirão. 
E esse dinheirão pode ser usa-
do para realizarmos sonhos ou 
ajudarmos alguém que precisa”, 
contam as irmãs.

Iniciativas públicas e privadas  
com foco na educação financeira

Iniciativas públicas e privadas têm se difundido Brasil afora na ten-
tativa de ajudar as crianças a se conscientizarem sobre a impor-
tância da educação financeira e previdenciária a fim de mudar a 
cultura financeira dos brasileiros.  

Na esfera governamental, por exemplo, a Secretaria de Educação 
Básica (SEB) do Ministério da Educação criou um projeto piloto, cuja 
intenção é levar educação financeira à rede pública de ensino mé-
dio. O conteúdo já foi testado em 891 escolas públicas. O resultado 
dessa experiência foi mensurado por analistas do Banco Mundial, que 
constataram um aumento de 1% do nível de poupança dos jovens que 
passaram pelo projeto piloto. Em 2015, mais de 3 mil escolas públicas 
receberam o material pela primeira vez. Os três livros utilizados no 
programa abordam 72 situações em que os professores podem tra-
balhar o tema com os alunos. 

Na Forluz, o Programa de Educação Previdenciária e Financeira – 
Para Viver Melhor realiza, há oito anos, uma ação voltada exclusi-
vamente para o público infantil. Todos os anos, próximo ao Dia das 
Crianças, a Fundação promove um evento lúdico, com o foco na edu-
cação financeira. Conceitos ligados a poupança, previdência e econo-
mia doméstica são trabalhados por meio de teatro, música e oficinas.

Agora conseguimos ver que 
um dinheirinho poupado pode 

virar um dinheirão. E esse 
dinheirão pode ser usado 
para realizarmos sonhos 

ou ajudarmos alguém que 
precise”, contam as irmãs 

Gabriela e Rafaela 

Dia de lavar carros, ganhar 

dinheiro e descobrir o  

valor do custo/benefício

Sugestão de leitura

Fontes
• Dinheirama – Mesada, como transformar essa experiência em grande aprendizado
• Diário da Região- Dar mesada ajuda na educação financeira dos filhos 
• Portal Mec
• Artigo educar e brincar, direitos da criança que vêm desde o berço
• Exame.com – Texto: Educação Financeira chega às escolas públicas 
• Portal da Educação – Artigo Finanças para os filhos 

A contadora de 

histórias, Mislaine 

Nieiro, em 2013 

abordou a importância 

da poupança com 

linguagem lúdica 

Em 2012, a dupla Jojô e Palito apresentou 
o clássico Dona Baratinha, que guarda dinheiro na caixinha 
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boas ideias

Economia Compartilhada, 
onde o coletivo prevalece 
Modelo propõe o compartilhamento 
e o acesso aos recursos ao  
invés da posse deles

A economia compartilhada é um modelo econômico que 
vem crescendo e ganhando adeptos em várias partes do 
mundo. Mas, do que se trata? A economia colaborativa, 
como também é conhecida, trata-se de trabalho em con-
junto, de compartilhamento, e nós a praticamos há tem-
pos, mesmo antes de existir um conceito. 

Quando por exemplo você empresta uma xícara de açúcar 
ao vizinho, ou pede uma escada ou furadeira à um amigo 
para uma reforma, na prática, isso nada mais é do que 
uma troca de produtos e serviços entre as pessoas. Você 
pode aprender, ensinar, comprar e compartilhar, alugar 
algo que precise, dentre diversas outras opções. 

Esse avanço e organização da economia compartilhada, 
deve-se à internet e a aplicativos para smartphones, que 
promovem a integração e contato entre pessoas por re-
des sociais, algo que antes não acontecia. 

Existe um novo mundo 
acontecendo, mais colaborativo, 

inovador e voltado a soluções. 
Aqui é um dos lugares onde  

esse novo mundo tem  
sido materializado. 
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Por meio desses aplicativos para smartphones, como o “Tem 
açúcar”, você se conecta a uma rede de vizinhos e pode pedir 
emprestado ou emprestar objetos que necessita. O “BlaBlaCar” 
possibilita que você partilhe uma viagem de carro com outras 
pessoas para rachar a gasolina. 

Existem outros diversos exemplos, aonde é possível dormir em um sofá 
em qualquer lugar do mundo pagando mais barato, comprar produtos 
no exterior e trazer na mala de outra pessoa ou deixar seu cachorro na 
casa de um amigo ao invés de em hotéis para animais ou pet-shops.

Benefícios

A economia colaborativa traz benefícios como economia para o 
bolso. Você empresta algo que não usa mais ou pega emprestado 
algo que o outro já não tem interesse. E, olhando pelo lado social, 
essa iniciativa promove a interação entre as pessoas, experiên-
cias são trocadas e o coletivo prevalece.

Um exemplo de sucesso de economia colaborativa é o coworking, mo-
delo no qual profissionais ou empresas de diferentes áreas, dividem um 
mesmo espaço de trabalho, e compartilham recursos de experiências.

A Impact Hub, por exemplo, é uma rede global de empreendedores 
que praticam o coworking e contam com aproximadamente 10 mil 
pessoas em várias partes do Mundo. Na unidade de Belo Horizon-
te, no bairro Funcionários, o diretor André Maciel comentou sobre 
o trabalho realizado pela empresa.

“O objetivo da Impact Hub é fazer com que empreendedores 
de diversas áreas colaborem entre si, realizando o melhor 
trabalho possível a fim de criar soluções relevantes para 
nossa sociedade”. 

O empreendedor que deseja participar, paga uma mensalida-
de e tem acesso a praticamente toda a infraestrutura que a 
Impact Hub dispõe. O espaço de trabalho conta com inter-
net sem fio de alta velocidade, impressoras e áreas comuns. 
Para uso de salas de reuniões, basta fazer uma reserva pré-
via, sem custos adicionais. 

“Nós fazemos isso, oferecendo um espaço de coworking para 
esses empreendedores, além de cursos e workshops relevantes 
para criar um senso de comunidade. É uma espécie de tripé: es-
paço, comunidade e conteúdo. Mas cada pessoa aqui aproveitada 
a estrutura à sua maneira, e cria suas próprias experiências”.

Maciel acredita ainda que, ao dividir um espaço de trabalho, 
os desafios são compartilhados com outras empresas que 
podem já ter passado pelos mesmos desafios, o que torna 
mais fácil superá-los.

“Aqui, os próprios empreendedores vão encontrando oportunida-
des e soluções para seus projetos. Nesse contexto, a colabora-
ção e a convivência são essenciais. Por isso criamos espaços de 
trabalho comunitários. Existe um novo mundo acontecendo, mais 
colaborativo, inovador e voltado a soluções. Aqui é um dos lugares 
onde esse novo mundo tem sido materializado. ”
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especial

Forluz Verde, um caminho 
para a sustentabilidade
O programa de sustentabilidade 
da Fundação tem motivado 
mudanças de hábitos dos 
empregados, tanto no que diz 
respeito à Entidade quanto no 
âmbito familiar

Nas últimas décadas, as empresas foram responsáveis por ge-
rir mudanças, inovar e administrar um crescimento econômico 
sem precedentes, mas em contrapartida, tiveram que admi-
nistrar incontáveis desafios, dentre eles a sustentabilidade do 
planeta. Não é por acaso que os princípios sustentáveis têm 
ganhado cada dia mais espaço nas organizações, sejam elas 
públicas ou privadas. 

Para a analista do Sebrae Minas, Júlia Padovezi, projetos como 
o Forluz Verde são importantes por criarem nas empresas uma 
consciência interna a respeito dos impactos ambientais e so-
ciais. “Nenhuma empresa consegue implantar um sistema de 
gestão ambiental se não tiver o apoio e engajamento dos fun-
cionários. Não adianta preservar o meio ambiente se não há 
uma preocupação social”, explica Padovezi.

Na Forluz, o Programa Forluz Verde foi lançado em 2013, e a partir 
de então, diversas mudanças foram implementadas com o obje-
tivo de conscientizar as 
pessoas sobre a importân-
cia de reduzir o consumo 
dos recursos naturais e 
diminuir o descarte de lixo 
na natureza. Essas ações 
têm gerado grande econo-
mia para a Fundação além 
do envolvimento por parte 
dos empregados 

!!
Camila Porto,  

empregada da Forluz

Júlia Padovezi,  
analista Sebrae Minas
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É o que conta a emprega-
da da Forluz Camila Porto. 
“Para diminuir o consumo 
de energia lá de casa, co-
mecei a utilizar lâmpadas 
econômicas e o ferro de 
passar roupas só é ligado 
quando uma maior quanti-
dade de peças se acumula. 
Para economizar e preser-
var a água, nosso maior 
bem natural, primeiro en-
saboo todas as vasilhas 
para depois enxaguá-las. 
Para lavar varanda e ta-
petes, reutilizo a água da 

máquina de lavar. O óleo de cozinha coloco em garrafas próprias 
para descarte. Essas atitudes se tornaram uma rotina”.

Para o assistente administrativo da Forluz, Wilker Rafael Magalhães 
Costa, o programa o fez refletir sobre como contribuir para a pre-
servação do meio ambiente. “Em casa eu adaptei a descarga dos 
banheiros, inseri adesivo em todos os acendedores de luz com lem-
bretes para que as pessoas que estiverem no recinto apaguem a luz 
ao sair, conversei com meu irmão e minha mãe para que não deixem 
tomadas ligadas quando os eletrodomésticos não estiverem em uso, 
e realizo a separação de plástico e alumínio para reciclagem”, conta.

O futuro nas mãos das crianças

As iniciativas do programa também têm um viés voltado para as 
crianças. Afinal, serão elas que irão cuidar do planeta num futuro bem 
próximo. Em 2014, foi realizado o 
primeiro concurso de desenhos com 
o tema sustentabilidade. O vence-
dor do concurso, Miguel Augusto, 
enteado do empregado do setor de 
Recursos Humanos da Forluz, Gabriel 
Eufrásio Gonçalves, se mostrou ser 

um grande desenhista e estar 
muito convicto do seu papel na 
sustentabilidade. “Acho mui-
to importante a maneira como 
usamos os nossos recursos 
naturais, respeitando a nature-
za. Se cada pessoa fizer a sua 
parte, as novas gerações serão 
beneficiadas, além de tornar o 
mundo inteiro ecologicamente 
correto”, destacou Miguel.

Na casa de Leomar Dias Bis-
po, da Consultoria Jurídica, a 
responsável pela economia 
de energia elétrica é a sua fi-
lha Mariana Pereira Bispo de 
4 anos. Sempre que ela vê uma lâmpada acesa sem necessidade, 
a pequena sai apagando os interruptores. Para ele, as crianças 
são muito mais antenadas com as questões sustentáveis. “Essas 
crianças nasceram em uma época em que os recursos naturais 
do planeta não são capazes de suportar toda a demanda. Se elas 
não se conscientizarem desde cedo, o futuro será muito compli-
cado. A natureza há muito já vem cobrando a conta”.

Wilker Magalhães, 
empregado Forluz

Criado em 2013, o Forluz Verde possui 
Comissão Formada por CinCo empregados da 
Fundação e desenVolVe ações Voltadas para:

Ação social: visitas e envio de doações ao Lar Maria Clara.

Confraternização Aniversariante do mês: economia dos insu-
mos é revertida em confraternização entre os empregados.

Comunicação: Informativo Forluz Verde, adesivos de 
conscientização e apresentações teatrais.

Reciclagem: lixeiras para separação e descarte adequado 
do lixo, em duas categorias, reciclável e orgânico.

Economia de água: instalação de redutores nas torneiras. Antes a 
vazão era de 8 litros de água por minuto. Hoje, com os redutores a 
vazão é de cerca de 2 litros por minuto.
As descargas também foram adaptadas reduzindo cerca de 2 litros 
de água a cada acionamento. A cada 10 descargas, são economiza-
dos 20 litros de água.
E, no período chuvoso as plantas não são aguadas.
Desde o início de 2016, o consumo de água da For-
luz passou a ser acompanhado mensalmente. 

Mariana, filha de Lemoar  
Bispo, empregado Forluz

Miguel Augusto,  
e seu desenho 
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artigo

É hora de entrar ou de sair 
do investimento em ações?

Presidente de PPS Portfolio 
Performance Ltda.,  
consultoria de investimentos

Uma das maiores preocupações dos investidores não pro-
fissionais está relacionada à parcela investida em ações, o 
que é natural, tendo em vista as grandes oscilações de valor 
apresentadas por essa classe de ativos financeiros. A reação 
típica aos movimentos mais fortes é a tentativa de mudar de 
posição: sair quando o mercado cai e, não tão frequentemente, 
entrar quando o mercado sobe.

O problema principal reside no seguinte fato: ninguém, ou qua-
se ninguém, é capaz de prever os movimentos do mercado de 
ações como um todo (a bolsa). Obviamente, como só há duas 
direções, que são para cima e para baixo, qualquer aposta sem 
nenhum embasamento tem cinquenta por cento de chances de 
se mostrar vencedora e outro tanto de probabilidade de re-
sultar em perda. Sendo assim, sempre alguém, não suficien-
temente informado ou preparado, irá acertar algum ou alguns 
movimentos. Só que, no longo prazo, a verdade prevalecerá e, 
na maior parte das vezes, o investidor não profissional terá 
obtido uma quantidade de sucessos igual ou muito semelhante 
à quantidade de insucessos. Isso se o investidor em questão 
fosse alguém que se comporta de maneira não emocional.

No entanto, o participante de planos previdenciários que não 
é um profissional da área de investimentos geralmente atua 
de outro modo, deixando-se levar pela emoção, seja quando 
se materializa o pessimismo de um momento de mercado em 
baixa, seja por ocasião da euforia que domina momentos de 
alta expressiva. Pior: ele não avalia adequadamente os mo-
mentos futuros, tomado que está pelos sentimentos causados 
pelas oscilações do passado recente. A frase que tipicamente 

Por Everaldo Guedes de Azevedo França
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reflete esta realidade diz que ele administra sua posição em 
ações “com o olho no retrovisor”, significando que a racio-
nalidade é posta de lado, pois ao tomar decisões olhando 
apenas para o passado a pessoa viola o princípio desse in-
vestimento, que é o de suportar oscilações de resultados 
no curto prazo para auferir resultados superiores no longo 
prazo – maior risco, maior retorno. 

Como não há perpetuidade nos movimentos de alta e baixa 
nos preços das ações, o comportamento calcado na oposi-
ção aos movimentos recentes introduz uma probabilidade 
maior do que cinquenta por cento para os erros, com a con-
sequente redução no percentual de acertos. Resumindo, o 
que ocorre na prática é que o investidor não profissional 
mais erra do que acerta, e ao movimentar recursos de sua 
reserva para a sua carteira de ações, pode acabar por des-
truir o valor em sua poupança previdenciária. 

A maneira adequada de lidar com a alocação em ações? De-
cidir pelo perfil que melhor se ajuste às suas característi-
cas, com seu percentual específico de investimento em cada 
classe de ativos financeiros (renda fixa, ações, etc.), e nele 
estacionar. O longo prazo premiará os pacientes. O contra-
ponto é também bastante óbvio: o que dizer do sofrimen-
to dos últimos cinco anos? Como falar em investimento em 
ações para um investidor que tenha entrado neste mercado 
em 2012? Ou para aquele que já detém esse investimento 
há mais tempo e se arrepende de não ter realizado seus 
ganhos quando o índice Bovespa estava acima dos 60 mil 
pontos? Vamos nos lembrar de que o máximo foi de uns 72 
mil em maio de 2008 e nas últimas semanas tem se situa-
do ao redor dos 50 mil pontos. Todo a nossa argumentação 
acima cai por terra? Não, não cai se nos lembrarmos da dé-
cada de 2000, em que o mercado acionário brasileiro passou 
por uma reprecificação positiva muito forte, como resultado 
da acumulação de reservas internacionais, consequente di-
minuição do risco percebido para o ambiente econômico no 
país e outros aspectos positivos. 

É fato que o ambiente de negócios no Brasil tem passado 
momentos difíceis nos últimos anos, mas é muito provável 
que os próximos anos, com altos e baixos, ladeiras para 
subir e descer, nos entreguem os resultados positivos que 
esperamos. Os ajustes na economia nacional são tão neces-
sários que dificilmente não serão realizados, ao menos em 
parte, nos próximos anos.

Lembremos, ainda, que o conjunto dos países de economias 
desenvolvidas vive um momento, já prolongado, de taxas de 
juros inacreditavelmente baixas, até mesmo negativas. Taxa 
negativa paga por um banco central significa que ele na 
verdade está cobrando para guardar o dinheiro dos agentes 
econômicos. Parece um aluguel de cofre.

Num ambiente desses, o que procuram os investidores? Lugares 
com juros mais altos (claro, não precisam ser tão altos como no 
Brasil) e perspectivas de retornos atraentes. Tenho vivido essa 
ansiedade dos grandes investidores internacionais. Em mais de 
um evento no hemisfério norte ocidental e também na ásia, após 
fazer palestras sobre a situação do Brasil, recebi a já tradicional 
pergunta: “o Brasil já bateu no fundo do poço? Já está na hora de 
comprar? O Brasil é muito importante, não posso ficar de fora”.

Sim, o Brasil é muito importante e há muita gente “com o dedo 
no gatilho” para trazer recursos e fazer os ativos que estão 
com nossos fundos de pensão se valorizarem pela pressão de 
compra. Vai acontecer quando sinalizarmos os ajustes. Quando 
exatamente? Se alguém disser que sabe, ou está mentindo ou 
está mal informado, mas isso não deve ser exageradamente 
relevante para quem está formando sua poupança previdenci-
ária. Claro que a situação dos aposentados é diferente, mas 
isso já é uma outra história.

É hora de entrar ou de sair 
do investimento em ações?

Ninguém, ou quase ninguém,  
é capaz de prever os  

movimentos do mercado de 
ações como um todo
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bem estar

Equilíbrio para 
o seu corpo
Nesta edição preparamos algumas dicas 
para que você exerça as atividades do dia 
a dia com postura adequada. 

A postura correta deve ser funcional e esteticamente acei-
tável, representando equilíbrio entre os músculos e o es-
queleto, de forma a proteger as estruturas de suporte do 
corpo contra lesões ou deformidades, além de não causar 
fadiga ou provocar dor. 

A boa saúde da coluna depende das atitudes posturais pra-
ticadas diariamente. Não é tão difícil manter uma postura 
adequada, basta observar algumas dicas em relação aos 
cuidados com o desenvolvimento das atividades do dia a 
dia no trabalho ou em casa.

Nas Atividades Domésticas, evite trabalhar com o tronco total-
mente inclinado se estiver em pé; no ato de passar roupa, a 
mesa deve ter uma altura suficiente para que a pessoa não se 
incline, outra dica é utilizar um apoio para os pés alternando-os 
sempre que houver algum incômodo. Para calçar os sapatos não 
incline o corpo até o chão, sente-se e traga o pé até o joelho. 
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Equilíbrio para 
o seu corpo

Ao dormir escolha um bom colchão 
semi-rígido ou de espuma para dis-
tribuir bem o peso do corpo, um bom 
travesseiro e adote algumas postu-
ras corretas na cama. Se você cos-
tuma dormir de barriga para cima 
utilize um travesseiro em baixo dos 
joelhos, ao dormir de lado, um tra-
vesseiro entre as pernas que devem 
estar dobradas. Dormir de bruços 
não é recomendado, mas se você 
não consegue de outro jeito utilize 
um travesseiro embaixo da barriga 
e não da cabeça, diminuindo a cur-
vatura lombar.

Ao sentar, procure manter os pés 
apoiados no chão, coxas tocando 
suavemente maior área possível do 
assento, evite cruzar as pernas e 
deixe-as ligeiramente afastadas, co-
luna ereta de forma a preservar suas 
curvas naturais, encoste as costas 
completamente no sofá ou na cadeira, 
evitando esparramar-se. 

No trabalho, os braços devem ficar 
pendidos ao longo do corpo ou os 
antebraços apoiados na mesa. Evite 
torções de corpo inteiro, levante-se 
ou use uma cadeira apropriada que 
gire com facilidade para pegar algo, 
falar com alguém ou jogar papel no 
lixo. Caso trabalhe com computador, 
procure regular a tela de modo que 
a borda superior fique na altura do 
olhar para o horizonte, mantenha o 
queixo paralelo ao chão. 

A prática de RPG, pilates, natação, 
equitação e a dança são ótimos 
exercícios para melhorar a postura 
corporal, pois fortalecem a muscu-
latura da coluna, peitorais e abdo-
minais que facilitam a manter uma 
postura adequada. A RPG trabalha o 
desbloqueio da respiração, alonga-
mento muscular e aumento do espa-
ço articular para que se possa che-
gar a um equilíbrio global do corpo.

Fonte: rpgsounchard.com.br 



28


