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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 correspondem 
necessariamente à opinião 
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da Entidade.
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Quer contar pra gente 
o que achou da revista? 
mande um e-mail para 
comunica@forluz.org.br e 
nos dê a sua opinião.

O ano de 2019 começou a todo vapor na 
Forluz. Contabilizamos os resultados posi-
tivos de 2018 enquanto já nos preparamos 
para os próximos desafi os que vêm por aí. E 
para construir a Fundação que desejamos ter 
no futuro, os novos presidentes dos conse-
lhos Deliberativo e Fiscal acreditam em um 
trabalho ético e imparcial. Nelson Marques 
Benício Araújo e Luiz Carlos Sperandio são os 
entrevistados especiais desta edição da Lume. 

Pensar o dia de amanhã começa cedo e isto 
vale também para a vida que desejamos ter na 
fase pós-carreira. Na editoria Previdência em 
Foco, lembramos alguns mecanismos impor-
tantes que podem ser usados para incrementar o 
saldo de conta e alcançar um benefício maior na 
aposentadoria. Você vai ver que o tempo é aliado do seu dinheiro neste processo. 

Monitorar a rentabilidade de seus recursos e optar pelo perfi l de investimen-
tos que melhor se adequa a sua realidade também faz parte de um planejamento 
fi nanceiro efi ciente. Em Finanças em Dia, abordamos as diferenças entre estes 
perfi s oferecidos pela Fundação aos participantes dos planos B e Taesaprev, 
além de orientações de especialistas na hora de escolher uma direção. 

E seguimos na discussão sobre o futuro em Boas Ideias. Desta vez, com 
um convite à refl exão: quais as mudanças estamos dispostos a fazer por 
um mundo melhor? A consciência ambiental está cada vez mais forte entre 
os brasileiros, mas será que já sabemos transformar esta preocupação em 
ações? Ambientalistas destacam que ainda há muito a ser melhorado. 

E se estamos falando do amanhã, não há como deixarmos de fora o plano 
instituído da Forluz, aprovado pelo Conselho Deliberativo em dezembro do ano 
passado. Voltado para os atuais participantes e seus familiares de até 3º grau, o 
ForluzPrev começa a tomar forma e a previsão é de que ele esteja pronto para 
receber adesões no segundo semestre. O plano faz parte de um movimento 
de fomento do sistema de previdência complementar, iniciado ainda em 2016. 
No artigo do diretor de Seguridade e Gestão, Thiago Gonçalves, você fi ca por 
dentro dos acontecimentos que resultaram nesta conquista. Fique de olho em 
nossos veículos de comunicação para acompanhar o andamento do projeto!

Muito trabalho nos espera nos próximos meses e a nossa maior 
motivação continua sendo fazer ainda mais pelo futuro dos nossos 
participantes. Esperamos que aproveite o conteúdo das próximas pá-
ginas e não deixe de nos contar o que achou da revista. Envie seu 
depoimento ou sugestão de pauta para as próximas reportagens para 
o e-mail comunica@forluz.org.br e nos ajude a melhorar sempre. 

Boa leitura.
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DIÁlOgO E rESpOnSABIlIDADE 
pArA AVAnçAr AInDA mAIS

 Os conselhos da Forluz passaram por mu-
danças, com a posse dos novos presidentes. 

Nelson Marques Benício Araújo, que assumiu o co-
mando do Conselho Deliberativo e Luiz Carlos Spe-
randio, à frente do Conselho Fiscal, são os entrevista-
dos especiais desta edição da Lume. Ambos destacam 
a importância de um trabalho ético e imparcial para 
a construção de uma Fundação cada vez mais sólida. 

lume: Conte um pouco da sua trajetória 
profi ssional e como conselheiro da Fun-
dação até assumir a presidência.

nelson: iniciei minha trajetória profi ssional na 
Cemig em 1985 como estagiário, retornando em 
1987 como engenheiro, por meio de concurso ex-
terno. Desde então, exerci algumas funções de co-
ordenação de processos nas áreas de engenharia 
de manutenção da Geração, sendo designado como 
Gerente de Engenharia de Operação e Manutenção 
da Geração em 2004. Em 2007, assumi a Gerência 
de Planejamento Energético até 2010, quando pas-
sei a coordenar a Superintendência de Planejamen-
to e Operação de Geração e Transmissão, cargo 
que ocupo até então. Na Fundação, comecei como 
membro do Conselho Deliberativo em 2011.

luiz Carlos: entrei em 1980 como engenhei-
ro eletricista, fui promovido a gerente em 1984 e 
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     Lições importantes, como ouvir 
atentamente as partes relacionadas, respeitar 
as opiniões contrárias, nos pautarmos sempre 

por decisões tecnicamente embasadas, 
agir com ponderação e zelar por um 

Conselho unido e com sinergia 
certamente serão fundamentais.

“

“

nelson marques Benício Araújo,
presidente do Conselho Deliberativo.

trabalhei nessa área de Operações de Subestação 
de Extra Alta Tensão, engenharia de manutenção da 
transmissão e também na parte de laboratórios e ofi -
cinas.  Atuei ainda no setor de Engenharia de Manu-
tenção da Transmissão posteriormente em outro for-
mato, antes de me aposentar. Entrei há dois anos para 
a Forluz, como suplente no Conselho Fiscal, e agora 
assumi este novo desafi o como presidente do órgão.

lume: Quais lições tirou deste período 
como conselheiro até o momento que irão 
te apoiar nesta nova missão?    

nelson: estes anos de experiência foram muito 
ricos, onde pude constatar a excelente governança 
e gestão da Fundação. Deliberamos sobre temas 
relevantes para a nossa sustentabilidade, sempre 
buscando o diálogo e nos pautando na busca por 
melhores decisões. Lições importantes, como ou-
vir atentamente as partes relacionadas, respeitar as 
opiniões contrárias, nos pautarmos sempre por de-
cisões tecnicamente embasadas, agir com pondera-
ção e zelar por um Conselho unido e com sinergia 
certamente serão fundamentais neste momento.

luiz Carlos: o que achei mais importante neste 
período é que pude constatar que a Forluz é uma 
empresa muito sólida e bem administrada, como 
sempre imaginei. Ter entrado na função inicial de 
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suplente foi relevante porque tive a oportunidade 
de me capacitar, com os treinamentos que a Enti-
dade me proporcionou e conhecer melhor a estru-
tura e funcionamento, não só da Fundação, mas 
do sistema de previdência complementar no qual 
ela está inserida. Isto é fundamental para exercer 
bem o cargo de conselheiro e poder assumir com 
segurança a presidência do órgão.

lume: O Conselho passou por renovações, 
com a chegada de novos membros eleitos 
pelos participantes. Como presidente do 
órgão, o que você espera deste grupo e 
quais são os desafi os pela frente?

nelson: a Forluz é bastante respeitada no ce-
nário dos fundos de pensão por tudo que cons-
truiu na sua história. Temos a missão de preservar 
esta excelente imagem e assegurar aos partici-
pantes que estamos conduzindo a instituição de 
forma qualifi cada, responsável e ética, com o uso 
das melhores práticas de gestão. Espero e estou 
certo que o nosso grupo atuará de forma bastante 
integrada e fortemente alinhada aos interesses da 
Entidade. Temos muitos desafi os pela frente, com 
os cenários econômicos e empresariais sempre em 
movimento, mas estamos muito motivados e com-
prometidos a empenhar nossos melhores esforços 
para assegurar a sustentabilidade da Fundação. 

luiz Carlos: acredito que é fundamental se 
pautar pela dedicação e por executar um trabalho 
independente, evitando infl uências externas. É pre-
ciso estar aberto ao diálogo e compreender todos 
os lados da questão, tendo como foco o que é me-
lhor para a perenidade da Forluz. Como conselhei-
ro fi scal, o meu trabalho e do restante do grupo é 
garantir que a Fundação faça uma boa aplicação de 
seus recursos e preze pelo cumprimento da Política 
de Investimentos e das boas práticas de Governan-
ça. Ou seja, o nosso foco é checar se os proces-
sos estabelecidos pela Fundação são sustentáveis 
ou precisam de aperfeiçoamento. Não devemos 
confundir esta atribuição com a função de gerir a 
Entidade, pois são atuações distintas e a Forluz já 
possui uma administração competente.

lume: Quais habilidades ou atitudes um con-
selheiro deve ter para atuar com excelência 
e, desta forma, prezar pela sustentabilidade 
da Forluz e de seus planos previdenciários?

nelson: um conselheiro deve estar constante-
mente focado em contribuir com o todo, buscando 
sempre o melhor para a Fundação. Deve procurar 

atuar de maneira imparcial, em conformidade com 
o Estatuto, com as normas vigentes e os códigos 
de ética. Precisa ter a habilidade de construir so-
luções mesmo com opiniões divergentes e estar 
sempre pronto para o diálogo produtivo. Só assim 
poderemos avançar ainda mais e construir a cada 
dia uma Forluz mais sólida para os participantes.  

luiz Carlos: é necessário ter equilíbrio e saber 
ouvir. Por outro lado, a disposição em aprender e se 
qualifi car, assimilando os conhecimentos necessá-
rios, é essencial. No dia a dia da função, é natural que 
existam confl itos e pontos de vista diferentes. Por 
isso, a postura do conselheiro deve ser de refl etir 
sobre as informações e, levando em consideração o 
contexto, defi nir qual é o melhor caminho a seguir.

luiz Carlos Sperandio,
presidente do Conselho Fiscal.

      No dia a dia da função, 
é natural que existam conflitos 
e pontos de vista diferentes. 

Por isso, a postura do 
conselheiro deve ser de refletir 

sobre as informações e, levando 
em consideração o contexto, 
para definir qual é o melhor 

caminho a seguir.

“
“
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  O evento anual do Dia do Aposentado, organizado pela Abrapp - 
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Com-
plementar e pelo Sindapp, foi realizado no dia 23 de janeiro, em São 
Paulo. Assim como nos últimos anos, o aposentado que representou 
os participantes da Forluz, foi indicado pela AEA – Associação dos 
Eletricitários Aposentados e Pensionistas da Cemig e Subsidiárias.

Marcelo Alkmin foi o homenageado e recebeu o diploma das mãos 
do presidente da Fundação, Gilberto Gomes Lacerda. Para Marcelo, “a homenagem é um reconhecimento mui-
to grande pelo trabalho realizado por muitos anos antes de passar o bastão para as novas gerações. Considero 
o benefício da Forluz como o principal, pois é muito maior que a aposentadoria do INSS. Temos o papel de 
fazer os mais jovens entenderem que é necessário poupar para o futuro. Neste sentido, os planos voltados aos 
familiares serão muito importantes”.

Mesmo passando por oscilações em função da instabilidade da 
economia brasileira, a Forluz encerrou 2018 com resultados positi-
vos para os planos A e B.  A rentabilidade do Plano A foi de 11,46%, 
acima da RMA (Rentabilidade Mínima Atuarial), de 9,47%. Já o Pla-
no B obteve retorno consolidado de 10,18%, superando a RMA de 
9,24%. Com isso, a Fundação encerrou o ano sem novos valores a 
equacionar para o Plano A, que, atualmente, se encontra defi citário.

Já o Taesaprev, por se tratar de um plano estruturado na moda-
lidade Contribuição Defi nida, não tem RMA. A rentabilidade é com-
parada ao CDI (Certifi cado de Depósito Interbancário), principal ín-

dice do mercado fi nanceiro. Em 2018, o plano somou aproximadamente 135% do CDI no consolidado, 
com pico de 164% no perfi l Agressivo, refl exo da maior aplicação em ações.

rESultADOS InVEStImEntOS 2018 

DIA DO ApOSEntADO ABrApp 2019

pOlítICA DE 
InVEStImEntOS 2019

No último dia 10 de janeiro, foi divulgada a 
Política de Investimentos atualizada, válida para 
este ano. O documento é revisado anualmente e 
estabelece as diretrizes que devem ser seguidas 
pelos gestores internos e externos da Fundação.

A política foi aprovada pelo Conselho Delibe-
rativo, em sua 371ª reunião, realizada no dia 14 
de dezembro de 2018. O arquivo e os resumos 
referentes aos planos A (Saldado), B (Misto), 
Taesaprev e PGA – Plano de Gestão Administra-
tiva podem ser conferidos em Investimentos, no 
menu principal do Portal Forluz, ou clicando aqui. 
Entre as informações disponibilizadas, estão a 
taxa mínima atuarial e os limites permitidos em 
cada tipo de investimento.

EnVIO DE nOtIFICAçÕES 
nO AplICAtIVO FOrluZ

Uma novidade chegou 
no aplicativo da Forluz: o 
Push Notifi cation. Agora, 
os participantes podem 
receber notifi cações da 
Fundação no celular.

Através do push notifi ca-
tion é possível enviar mensagens sobre temas 
variados, como, por exemplo: data de crédito do 
benefício, de empréstimo, comunicados e avi-
sos importantes, agendamento de atendimento, 
disponibilização do Informe de Rendimentos e 
contracheque, dentre outros. O intuito é engajar 
os usuários no aplicativo e oferecer mais agili-
dade na comunicação.

3
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No dia a dia, estamos sempre brigan-
do com o relógio: em meio a tantos 
afazeres, trabalho e preocupações 

com a casa e a família, os dias e as horas pare-
cem cada vez mais curtos e os anos voam. E é 
nossa missão aproveitarmos ao máximo o pre-
sente para construirmos a vida que desejamos 
ter no futuro. Por isso, o caminho para reque-
rer o benefício do seu plano de previdência da 
Forluz começa já no momento da adesão. 

Durante um período de 25 anos ou mais, você 
terá a oportunidade de constituir uma reserva fi -
nanceira para assegurar sua segurança na fase 
pós-carreira. Neste processo, além de contar com 
o apoio de seu empregador – já que a Patrocina-
dora contribui com o mesmo valor do emprega-
do, limitado a 100% da tabela de contribuição - é 
interessante recorrer a alguns mecanismos com o 
intuito de incrementar o saldo de conta.

tEmpO, pArCEIrO DO SEu DInHEIrO
Aumentar o percentual de contribuição, fa-

zer aportes sempre que possível e monitorar a 
rentabilidade do seu investimento são formas 
de maximizar os recursos e ter um benefício 
maior quando chegar a hora da aposentadoria, 
como explica a supervisora de Previdência da 
Fundação, Glaucia Amorim. Ela destaca ain-
da o papel do tempo como aliado do dinheiro. 
“Inicialmente, a nossa reserva é composta por 
uma parcela maior de contribuição e menor de 
rentabilidade. No entanto, com o passar dos 
anos e tendo um saldo já bem constituído, a 

EStrAtÉgIAS nO prESEntE pArA tEr 
mElHOrES rESultADOS nO FuturO 

Investir em sua poupança previdenciária na Forluz é a melhor forma de cuidar das 
suas fi nanças quando chegar a hora de requerer seu benefício. Saiba quais os 

recursos oferecidos pela Fundação para te ajudar a ampliar seu saldo de conta. 

“

“

    O ideal é que, desde
 o início, o participante 
contribua com o maior 

valor possível. Assim, já estará 
adaptado a destinar esta 

quantia para a previdência e 
consegue organizar melhor 

seu orçamento.

glaucia Amorim, supervisora 
de previdência da Fundação.
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COntrIBuIçÕES X rEntABIlIDADE

tEmpO pArA ApOSEntADOrIA

33 AnOS42 AnOS

23 AnOS 32 AnOS

mOmEntO DE FIlIAçÃO

R$3.000,00

100%

rEmunErAçÃO AtuAl

pErCEntuAl DE COntrIBuIçÃO

SAlDO ACumulADO prOJEtADO

r$282.869,74r$487.454,25

72%

28%

62%

38%

COntrIBuIçÕESCOntrIBuIçÕES

situação se inverte. Isto porque o retor-
no dos investimentos reflete sobre o sal-
do total. Logo, quanto maior o tempo de 
filiação, maior a parcela da rentabilidade”. 

O exemplo abaixo reflete bem este ce-
nário. Consideramos a idade de aposen-
tadoria aos 65 anos para dois partici-

pantes que recebem o mesmo salário (R$ 
3.000) e contribuem para o plano com o 
mesmo percentual de 100%. A diferença 
entre eles, no entanto, é o momento de 
filiação. Veja como isto impactou na pro-
jeção do saldo acumulado e na composi-
ção da reserva:

rEntABIlIDADE
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percentual de 100% até os 65 anos, o sal-
do projetado é de R$ 487.454,25. Mas, se 
optar por contribuir com 150%, este valor 
já salta para R$ 609.317,82. Um pequeno 
esforço a mais diluído em seu orçamen-
to mensal, renderia cerca de R$ 200 mil a 
mais para a sua previdência. 

InVEStImEntO
Mas, se dentro de sua rotina de vida 

atual, está inviável aumentar esta contri-
buição, há outra maneira de investir em sua 
poupança previdenciária. A contribuição 

eventual, também chamada de aporte, 
é um caminho interessante, ideal para 
momentos em que você recebe um di-
nheiro extra.

Na Forluz, os participantes do 
Plano B podem fazer 12 aportes 
por ano, sendo um por mês. O va-

lor mínimo é de R$ 200, exceto 
para aqueles com contribuição 
mensal obrigatória abaixo dis-
so. Nestes casos, o menor valor 
permitido é o da última contri-
buição mensal integral. A su-
pervisora de Previdência da En-
tidade salienta que não há “hora 
certa” para iniciar os aportes. 
“Por menor que seja, o partici-
pante sentirá os reflexos desta 

atitude ao ter um ganho em seu 
benefício futuramente”, conclui. 

lIBErDADE pArA plAnEJAr
Ainda que você tenha começado a pou-

par cedo, no entanto, isto não é motivo para 
descuidar do crescimento do seu saldo. Por 
outro lado, se, por algum motivo, você dei-
xou para aderir mais tarde, não deve de-
sanimar. Com planejamento e dedicação, é 
possível recuperar o “tempo perdido”. Uma 
opção é, por exemplo, contribuir com um 
percentual maior. 

E, no intuito de oferecer a flexibilida-
de que o participante precisa para obter 
melhores resultados com seus recursos 
investidos na Fundação, o Regulamento 
permite a alteração do percentual de con-
tribuição nos meses de fevereiro, maio, 
agosto e novembro. Este percentual pode 
ser de 50%, 75%, 90%, 100%, 125%, 150% 
ou 200%. “O ideal é que, desde o início, 
o participante contribua com o maior va-
lor possível. Assim, já estará adaptado a 
destinar esta quantia para a previdência 
e conseguirá organizar melhor seu orça-
mento”,  orienta Glaucia. 

Para ilustrar esta situação, tomemos 
novamente o exemplo do participante que 
recebe R$ 3.000 como salário e se filiou ao 
plano com 23 anos. Caso ele mantenha o 
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AutOCOnHECImEntO pArA 
SABEr COmO  InVEStIr

No momento de fi liação aos planos da Forluz, al-
gumas decisões devem ser tomadas. Uma delas é o 

perfi l de investimento. Hoje, a Fundação disponibiliza qua-
tro opções, cada uma com diferente exposição ao risco. São 
elas: Ultraconservador, Conservador, Moderado e Agressi-
vo. Mas, como saber qual o perfi l ideal?

“A defi nição adequada do perfi l de investimento depen-
de, necessariamente, de fatores individuais, uma vez que os 
participantes possuem diferentes características e objetivos 
pessoais”. É o que diz o economista e responsável por re-
lacionamento com investidores, Frederico Duarte. Para ele, 
a idade, o tempo para aposentadoria, a composição familiar 
e os planos para o futuro são alguns dos pontos a serem 

10

As necessidades, desejos e objetivos são diferentes para cada 
pessoa. A forma de investir também deve ser. Não há regra na 

hora de defi nir o perfi l de investidor, mas há algumas dicas 
que podem ser seguidas para contribuir na decisão.
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levados em consideração ao tomar a decisão. 
Por exemplo: um jovem no início de sua car-
reira, que começa a investir na aposentadoria, 
pode estar disposto a correr mais riscos, con-
siderando sua expectativa de vida e o tempo 
que terá para recuperar possíveis perdas de 
valores. Mas isto não é regra. Vale lembrar 
que existem pessoas que, mesmo sendo no-
vas, têm aversão aos riscos. O importante é 
que cada um analise o que é melhor para si. 
O autoconhecimento também é essencial na 
hora de investir.

Para o fator tempo, é importante defi nir 
metas e os prazos para cada uma delas. O 
objetivo de curto prazo seria para o dia a dia, 
como os compromissos de casa - escola dos 
fi lhos e condomínio, por exemplo. O de médio 
prazo, seria para uma viagem, troca do car-
ro, compra de imóvel. Já o objetivo de longo 
prazo, seria a aposentadoria. Utilizar o tempo 
como métrica auxilia na hora de identifi car a 
tolerância ao risco. Por isso, ao investir, lem-
bre-se de refl etir sobre seus principais dese-
jos e o tempo que tem para alcançá-los.

AltErAçÃO DE pErFIl
Como podem ocorrer mudanças nos obje-

tivos pessoais e no mercado, é possível que 
também se tornem necessárias alterações do 
perfi l de investimento. Esta migração pode 

Frederico Duarte, 
economista e responsável por 

relacionamento com investidores. 

ser realizada na Forluz a cada três meses. 
Para isto, basta solicitar a alteração na área 
logada do Portal ou no aplicativo até o último 
dia útil de fevereiro, maio, agosto ou novem-
bro.

Com relação à alteração do perfi l, Frederi-
co alerta: “assim como na  defi nição do perfi l 
original, a mudança de um perfi l para outro 
deve ser realizada de forma bastante crite-
riosa, uma vez que tal procedimento pode re-
sultar em impacto relevante no saldo de con-
tas. Portanto, antes de qualquer migração, é 
aconselhável uma análise sobre o potencial de 
risco e retorno do perfi l vigente e o daquele 
para o qual se deseja migrar, além de consi-
derar, claro, as variáveis pessoais já citadas. 
E não se esqueça: rentabilidade passada não 
signifi ca garantia de rentabilidade futura.”
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A defi nição adequada 
do perfil de 

investimento depende, 
necessariamente, de 
fatores individuais, 

uma vez que os 
participantes possuem 

diferentes 
características e 

objetivos pessoais.

“

“
As opções de perfi l oferecidas pela Forluz 

se diferem pelas aplicações dos investimen-
tos. Isto signifi ca que, enquanto alguns perfi s 
possuem a carteira alocada, majoritariamente 
em renda fi xa, outros arriscam mais na ren-
da variável. Confi ra abaixo e, considerando os 
fatores citados acima para escolha do perfi l 
ideal para cada um, identifi que qual o melhor 
se adequa a você no momento atual.

ultraconservador - Nele, a carteira de 
investimentos é composta por títulos de renda 
fi xa públicos e privados, imóveis e emprésti-
mos. É o tipo de investimento para quem gos-
ta de correr o mínimo de risco. Atende quem é 
muito conservador e não deseja que sua conta 
de aposentadoria tenha qualquer parcela apli-
cada em renda variável (ações, participações e 
fundos estruturados). 

Conservador -  Oferece mais segurança 
ao participante do que os perfi s moderado e 
agressivo, mas, por outro lado, tem perspectiva 
de rentabilidade mais modesta. É voltado para 
quem é conservador, mas admite um mínimo de 
risco. Neste perfi l, a carteira de investimentos 
é composta por títulos de renda fi xa públicos e 

privados, imóveis e empréstimos e até 10% 
em renda variável (ações, participações e 
fundos estruturados). 

moderado -  Visa obter maior rentabili-
dade, sendo um pouco mais arriscado que o 
perfi l anterior, apresentando, por isso, maior 
oscilação em sua cota. Preza por seguran-
ça na hora de investir, porém, possui maior 
tolerância ao risco. A carteira é composta 
por títulos de renda fi xa públicos e priva-
dos (a taxas pré e/ou pós-fi xadas) imóveis 
e empréstimos e até 25% em renda variável 
(ações, participações e fundos estruturados). 

Agressivo - Tolera mais riscos e lida bem 
com as oscilações da rentabilidade dos pla-
nos. Esse é o investidor típico de renda va-
riável, pois aceita grande quantidade de risco, 
inclusive eventuais perdas de capital. Quem 
escolhe esse perfi l é movido pela expectativa 
de retorno acima da média. A carteira do per-
fi l agressivo é composta por títulos de ren-
da fi xa públicos e privados (a taxas pré e/ou 
pós-fi xadas), imóveis e empréstimos e até 
50% em renda variável (ações, participações 
e fundos estruturados).

12

Frederico Duarte.

COnHEçA CADA pErFIl
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Em 2018, atendendo à demanda dos 
próprios participantes, a Forluz conse-

guiu reunir esforços para a aprovação do plano 
instituído, o ForluzPrev. O novo produto é vol-
tado aos atuais participantes ativos e assistidos 
e seus familiares de até 3° grau. Mas a história 
desta conquista começou bem antes, dentro de 
um contexto de transformação do sistema de 
previdência complementar como um todo. 

No ano de 2016, a Abrapp – Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdên-
cia Complementar, à época presidida pelo ex-
-presidente da Forluz, José Ribeiro Pena Neto, 
encomendou uma série de estudos acadêmicos 
para diagnosticar as causas da estagnação da 
previdência complementar fechada.

Com base no resultado deste levantamen-
to, técnicos de diversas áreas, dentre elas atu-
ários, profi ssionais de seguridade, advogados, 
contadores e economistas dos fundos de pen-
são associados passaram a priorizar no âmbito 
de comissões técnicas o desenvolvimento de 
trabalhos mirando o fomento do segmento.

Um pacote de macro medidas para alavan-
cagem do sistema, sobretudo visando sua sus-
tentabilidade e sua contribuição estrutural ao 
ambiente social e fi nanceiro nacional, foi pro-
posto.  Durante o Congresso anual da Abrapp, 
realizado em Brasília, foi lançada a Carta do 
36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pen-
são. Um manifesto especifi cando de forma su-
cinta o diagnóstico e as propostas do trabalho.
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Por Thiago Felipe Gonçalves, diretor 
de Seguridade e Gestão da Forluz

nECESSIDADE 
QuE VIrOu 
SOnHO, SOnHO 
QuE VIrOu 
rEAlIDADE
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Precisávamos de um 
produto adequado às 

demandas da nova 
geração de trabalhadores, 

que fosse desenvolvido 
em uma plataforma
 digital e que tivesse 
fl exibilidade em sua 
essência, além do 

conceito de curadoria. 
Aos fundos de pensão 

cabe administrar planos e, 
ao participante, a escolha 

do nível ou tipo de 
contribuição, benefício, 
etc, estimulado por um 
processo contínuo de 

educação previdenciária 
e fi nanceira. 

“

“

Naquela ocasião, enquanto coordena-
dor da Comissão Técnica Nacional de Atuá-
ria – CTNA (grupo de atuários representan-
tes dos fundos de pensão), estabeleci, junto 
aos demais membros, a criação de subgrupos 
com temas específi cos para a elaboração de 
um novo produto previdenciário. Precisáva-
mos de um produto adequado às demandas 
da nova geração de trabalhadores, que fosse 
desenvolvido em uma plataforma digital e que 
tivesse fl exibilidade em sua essência, além do 
conceito de curadoria. Aos fundos de pensão 
cabe administrar planos e, ao participante, a 
escolha do nível ou tipo de contribuição, be-
nefício, etc, estimulado por um processo con-
tínuo de educação previdenciária e fi nanceira. 

Ainda no primeiro semestre, após diver-
sos estudos, modelamos o novo produto e 
iniciamos a integração com as demais comis-
sões técnicas da Abrapp para sua formatação 
completa, destacando-se a Comissão de Se-
guridade, que desenvolvia um modelo pare-
cido. No 37° Congresso da Abrapp, realizado 
em 2017, com o tema “Uma Nova Realidade: 
Previdência Complementar para todos”, apre-
sentamos o novo modelo de plano previden-
ciário complementar, batizado de Prevsonho.

As características do novo produto tive-
ram como base o diagnóstico da realidade 
brasileira com o aumento de expectativa de 
vida, grande rotatividade empregatícia com 
baixa probabilidade de se aposentar no atu-
al emprego, iminente reforma da previdên-
cia com conceito de capitalização individual, 
levando à necessidade do trabalhador de 
poupar com antecedência, além da liberda-
de comportamental e o uso da tecnologia. 
Precisávamos de um plano para esse públi-
co e, por que não, para seus familiares que, 
por falta de opção, se mantinham obrigados 
a contratar produtos (PGBL e VGBL) junto 
aos bancos, com taxas de administração e 
carregamento elevadas.

A nECESSIDADE VIrOu SOnHO. 
O SOnHO VIrOu rEAlIDADE 

Ainda no mesmo ano, a Fundação 
Copel (fundo de pensão da Companhia 
de Energia do Paraná) que contava com 
representantes nas comissões técnicas 
da Abrapp, lançava com sucesso o seu 
Plano Família, voltado aos familiares 
dos atuais participantes, com modela-
gem moderna, flexível e tecnológica.

Prev
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Para o ForluzPrev, 
seguiremos o modelo 

desenvolvido pela Abrapp, 
com o conceito de 

curadoria: fl exibilidade 
de contribuição e de 

recebimento de benefício, 
incluindo a possibilidade 

de obtenção de 
diversas rendas,
antes da efetiva 

aposentadoria. Em outras 
palavras, cada parcela

 de benefício será 
concedida observando-se 

o planejamento e
os objetivos do 

participante, nos 
diversos momentos

 de sua vida. 

“

“
Em seguida, dezenas de fundações 

de todo o país, dentre as quais a For-
luz, iniciaram e fortaleceram movi-
mentos de criações de planos na es-
trutura “Prevsonho”. Atualmente, mais 
de 20 regulamentos se encontram em 
processo de análise da Previc – Supe-
rintendência Nacional de Previdência 
Complementar, órgão fiscalizador do 
sistema, consolidando uma nova op-
ção aos participantes e seus familiares 
na aquisição de produtos previdenciá-
rios flexíveis e com menor custo, fo-
mentando inclusive maior concorrên-
cia junto às instituições financeiras. 
Estima-se que o número de partici-
pantes dos fundos de pensão possa 
dobrar na próxima década.

Para o ForluzPrev, seguiremos o 
modelo desenvolvido pela Abrapp, 
com o conceito de curadoria: flexibili-
dade de contribuição e de recebimen-
to de benefício, incluindo a possibili-
dade de obtenção de diversas rendas, 
antes da efetiva aposentadoria. 

Em outras palavras, cada parcela de 
benefício será concedida observando-
-se o planejamento e os objetivos do 
participante, nos diversos momentos de 
sua vida (estudo, viagem, casamento, 
educação, educação dos fi lhos, etc). E o 
melhor, 100% digital, com o reforço da 
marca e da reputação da nossa Entidade.

A previsão de início de adesão ao pla-
no é no segundo semestre, após análise 
e aprovação da documentação por parte 
da Previc. 

Neste momento, estamos preparando 
a nossa casa para receber ainda melhor 
você e a sua família. Fique atento aos 
veículos oficiais de comunicação para 
acompanhar os próximos passos. 

Uma nova e real previdência para to-
dos está a caminho. 
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Caminhar para se tornar um país que 
preza pela preservação de seus recursos 

naturais e se preocupa com a sustentabilidade é o 
desejo da maioria da população do Brasil.  Segun-
do dados de uma pesquisa realizada no ano pas-
sado pelo Ibope, a pedido da ONG (Organização 
Não Governamental) WWF (World Wide Fund 
for Nature), nove em cada dez brasileiros avaliam 
que a natureza não está sendo protegida da for-
ma adequada. Os resultados mostram ainda que a 
sociedade compreende seu papel nesta mudança: 
66% dos entrevistados acreditam que é atribuição 
dos cidadãos cuidarem do meio ambiente. 

Para a superintendente da AMDA – Associa-
ção Mineira de Defesa do Ambiente, Maria Dalce 
Ricas, embora os avanços sejam perceptíveis na 
mentalidade das pessoas, o fundamental é que 
esta consciência coletiva seja refletida em ações. 
“O meio ambiente não pode esperar e temos que 
nos posicionar como sujeitos de transformação. 
A nossa posição como consumidores é essencial 
para mudar esta situação. Se perguntarmos para 
100 pessoas, 99 delas responderão que estão 
preocupadas com o desmatamento e a poluição 
da água. No entanto, poucos estão preparados 
para modificarem hábitos que interfiram em seus 
interesses ou preferências, como reduzir a quan-
tidade de embalagens plásticas em casa ou mes-
mo consumir menos carne”, avalia. 

AgEntES DE muDAnçA
A AMDA existe desde 1978 e iniciou sua tra-

jetória na prevenção e combate de incêndios flo-
restais. Atualmente, também promove palestras 
sobre consumo sustentável e lidera discussões 
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com 
o intuito de concentrar esforços para a criação de 
políticas públicas que estimulem a educação am-
biental. “Denunciamos instituições que degra-
dam o meio ambiente e propomos medidas 
que farão a diferença para a 

natureza, como, por exemplo, a proibição de canu-
dinhos e copos plásticos”, explica Dalce. 

Ela salienta que qualquer indivíduo pode – e 
deve – acompanhar o debate destas medidas e 
demonstrar seu apoio, fortalecendo o movimen-
to pela sustentabilidade e captando a atenção 
do poder público. “Com a internet, o nosso en-
gajamento como cidadão é muito simples. Assi-
nar um abaixo-assinado e compartilhar o docu-
mento entre sua rede de contatos, por exemplo, 
ajuda a disseminar a causa. Assim, voltamos o 
foco dos parlamentares para estas reivindica-

ções e conseguimos avançar. Está nas nossas 
mãos”, destaca.

COnSCIênCIA AmBIEntAl  
pArA muDAr O pAíS

Brasileiros demonstram cada vez mais preocupação com a preservação dos recursos naturais e  
especialistas destacam que é hora de somar esforços com o poder público e  

transformar ideias em atitudes. O meio ambiente não pode esperar. 

maria Dalce ricas,  
superintendente da Associação 
mineira de Defesa do Ambiente
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O Governo tem que 
dar subsídios para que a 

população avance na 
questão da sustentabilidade. 

É o primeiro passo. 

“ “

Edgar Diniz, ambientalista. 

O ambientalista Edgar Diniz acredita ainda no 
potencial do caminho inverso: segundo ele, a mu-
dança de comportamento da sociedade também de-
pende da liderança da gestão pública. “O Governo 
tem que dar subsídios para que a população avance 
na questão da sustentabilidade. É o primeiro passo. 
Um exemplo simples disso: na cidade onde eu moro, 
um caminhão faz a coleta do lixo reciclável todas as 
quintas-feiras. Meus pais, que são pessoas muito 
simples e nunca tiveram acesso à informação, co-
meçaram a criar o hábito de fazer a separação dos 
resíduos, porque já sabem que existe esta iniciati-
va. Parece um gesto pequeno, mas imagine se todas 
as famílias fi zessem isso? E este novo hábito só foi 
possível pela motivação da prefeitura”, conclui. 

FOrluZ VErDE
Na Forluz, o programa Forluz Verde visa conscien-

tizar e motivar a equipe sobre a responsabilidade social 
e ambiental. Entre as medidas de mobilização, estão 
palestras informativas, separação do papel para envio 
à reciclagem, adequação das impressoras e acompa-
nhamento e redução do consumo de água e energia. 

A Fundação tem se dedicado ainda a diminuir a 
quantidade de papel em seus comunicados e docu-
mentos. Desde 2016, o contracheque não é enviado 
pelos Correios e, neste ano, o procedimento foi ado-
tado também para o Informe de Rendimentos. 

Adotar novos hábitos e posturas dentro 
de casa que contribuem para um mundo mais 
sustentável não é tão difícil assim. Se você 
já tem consciência da sua importância neste 
processo, mas quer “botar a mão na massa” 
em prol do meio ambiente, veja abaixo algu-
mas dicas sobre como começar. 

>> reduza a quantidade de embala-
gens de plástico ou de isopor. Quando 
for ao supermercado, peça uma sacola 
de papel. Preocupe-se com o excesso de 
geração de resíduos. 

>> use menos detergente, sabão em 
pó e produtos de limpeza em geral. Além 
da economia, você diminui a quantidade 
de produtos químicos e embalagens dis-
pensados na natureza. 

>> poupe energia: apague as luzes ao 
deixar os ambientes e opte por eletrodomés-
ticos que consumam menos eletricidade. Faz 
bem para o bolso e você faz a sua parte para 
preservar a água do planeta. 

>> Diminua o consumo de carne vermelha. 

E você, participante as-
sistido da Fundação, tem 
outra forma de ajudar a 
cuidar melhor do pla-
neta. Desde 2016, a 
Entidade encaminha o 
Jornal Forluz impresso 
somente para aposenta-
dos e pensionistas. Se este é 
o seu caso, você pode optar por receber ape-
nas a versão digital da publicação! 

Envie um e-mail para comunica@forluz.
org.br, informe seu nome e número de ma-
trícula e cancele o recebimento do jornal im-
presso. Os primeiros 150 participantes 
que fi zerem a solicitação, vão ganhar 
um pen drive de 16GB. 

pArtICIpE! um mundo melhor no 
futuro depende de cada um de nós. 

ABrACE EStA CAuSA E 
gAnHE um BrInDE ESpECIAl! 

E você, participante as-
sistido da Fundação, tem 
outra forma de ajudar a 

Jornal Forluz impresso 
somente para aposenta-
dos e pensionistas. Se este é 

um munDO mElHOr 
COmEçA COm VOCê
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EnVElHECImEntO: 
COmO É EnCArADO pOr 
HOmEnS E mulHErES 

As diferenças físicas e 
biológicas entre homens e 
mulheres são perceptíveis 

desde o nascimento. E na fase 
do envelhecimento não é 
diferente. Mas como eles 

encaram esta transição? E elas? 

Saúde, fi nanças, solidão e sexuali-
dade são algumas das preocupações 

que fazem parte da transição para a ida-
de avançada. Apesar de tanto as mulheres, 
quanto os homens fazerem refl exões sobre 
tais âmbitos da vida, a forma de lidar com 
eles é diferente para cada gênero. 

Por uma questão cultural, as mulheres 
acompanham a saúde por toda a vida, en-
quanto os homens costumam fazer visitas ao 
médico somente quando crianças, em casos 
emergenciais e quando alcançam a terceira 
idade. Este é um dos motivos que contri-
buem para a maior sobrevida das mulheres, 
que vivem de seis a oito anos a mais do que 
os homens, segundo dados do IBGE. 

luciana de Oliveira Assis, 
terapeuta ocupacional 
e professora.

“Ao pensar na aposentadoria e no processo 
de envelhecimento, os homens se preocupam 
mais com o fato de terem que passar mais tem-
po em casa e  a sensação de improdutividade, 
uma vez que, também por questão cultural, ain-
da que em menor intensidade, o homem possua 
menor ligação com o ambiente doméstico. Já a 
mulher, por se dedicar mais a outros papéis, 
cria um repertório de interesses e atividades, 
além de vínculos sociais e, por isso, a inativi-
dade deixa de se tornar uma preocupação”, diz.

A aparência também é outra preocupação, 
desta vez, mais sentida pelo gênero femini-
no. “Do ponto de vista estético, as mulhe-
res tendem a ter uma cobrança maior do que 
os homens, já que o peso para o feminino 
é maior neste quesito. Apesar da tendência 
de mudança na visão da sociedade em rela-
ção a esta cobrança, ainda existe certo pre-
conceito. Por exemplo: a mulher de cabelos 
brancos pode ser vista como desleixada, en-
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 Ao pensar no processo 
de envelhecimento, os 

homens se preocupam mais 
com o fato de terem que 

passar mais tempo em casa. 
Já a mulher, por se 

dedicar mais a outros 
papéis, cria um repertório de 

interesses e atividades.

“
“

luciana de Oliveira Assis
 terapeuta Ocupacional.

Em pesquisa realizada pela Pzifer Bra-
sil, pessoas com idade entre 18 e 61 
anos disseram quais os maiores receios 
da idade avançada. Confi ra o resultado:

>> problemas de saúde - 77% aponta-
ram esta questão como sendo a principal. 
Preocupação ainda maior pelos jovens.

>> memória ruim - Em segundo lu-
gar, os entrevistados colocaram a me-
mória ruim, com 65%.

>>  Solidão - 57% dos respondentes 
afi rmaram terem medo de fi carem so-
zinhos. Este quesito também está en-
tre os mais temidos pelos mais jovens.

>> Preocupações fi nanceiras - No 
total, 52% dos entrevistados disseram 
se preocupar com as questões fi nan-
ceiras na terceira idade. 

>> menos energia - Esta preocupa-
ção também atinge os mais jovens. Dos 
52% que disseram ter medo de ter pouca 
energia, 60% têm entre 18 e 25 anos.

>> Sensação de improdutividade  - 
Sair do mercado de trabalho é o que 
causa esta preocupação, que foi apon-
tada por 42% dos entrevistados.

>> Diminuição do desejo sexual - 
Ainda que sendo uma preocupação mais 
presente nos homens, a perda de libido 
foi apontada por 34% dos respondentes.

quanto o homem é considerado charmoso”, 
conclui Luciana.

Outra questão cultural, apontada pela te-
rapeuta ocupacional, e que também infl uencia 
na forma que o envelhecimento é encarado, é 
a liberdade. A mulher passa a cuidar mais de 
si mesma e de seus interesses, buscando rea-
lizar mais atividades que ocupem seu tempo e 
deem prazer. Já o homem, apesar do receio de 
se tornar dependente, também busca ocupar o 
tempo com algo que se sinta útil, e passa a dar 
ainda mais importância à família.

Apesar dos desafi os, a terceira idade re-
serva muitas vantagens e benefícios. Experi-
ências, aprendizados, histórias, família, ami-
gos... Não é à toa que é também conhecida 
como a melhor idade. 

Em pesquisa realizada pela Pzifer Bra-

O rECEIO DO 
EnVElHECImEntO 

Em nÚmErOS



VOCE SABE O QUE E 
ASSEDIO MORAL?

´
´

^
ano

Central de Atendimento

Um ano da Central de Atendimento da Forluz e 
muitos motivos para comemorar. Mas o nosso 

maior presente é contar com a sua confiança. 

O seu futuro é o que nos move a cada dia. 

Central de Atendimento Forluz: 0800 090 9090 
ou (31) 3214-6600 (para ligações de celular)


