
Fundação investe em modernização, renegociação de  
contratos e readequação de pessoal para reduzir 

 o custo administrativo. Saiba mais.      pág. 13        

OrçamentO cOnSciente, 
FOcO na prOdutividade 

Lume
Nº 16
aNo 6
DEZ/17reviSta

FORLUZ



Estamos vivenciando os últimos dias de 
2017. Um ano de grandes desafios, muito 
aprendizado e superação. A Forluz encerra 
este período com saldo muito positivo. 

No setor de atendimento, o espa-
ço físico passou por uma reestrutura-
ção e o resultado é um ambiente mais 
acolhedor e preparado para receber os 
nossos participantes. 

Em 2018, a equipe da Central de 
atendimento (0800) passará a compor o 
quadro de empregados da Fundação. A 
medida trará ganhos financeiros e adminis-
trativos, uma vez que será mais fácil manter 
alinhado o discurso em relação ao nosso 
negócio. O sentimento de fazer parte da 
equipe torna o trabalho mais prazeroso.

Outro ponto que merece destaque é o resultado da pesquisa de 
satisfação. Alcançamos uma nota de 8,6 com 96,8% dos participan-
tes classificando os serviços da Forluz entre ótimo e bom. Esses 
números retratam que todo o esforço para tornar a nossa Fundação 
cada dia melhor tem dados bons resultados. Mas, também, aumenta 
a nossa responsabilidade em manter esse patamar de avaliação.

Para fechar o ano com chave de ouro, preparamos uma edição muito 
especial da Lume. Confira na matéria sobre cultura de compartilhamento a 
importância do consumo sustentável, que incentiva as pessoas a fazerem 
negócios entre elas, diminuindo o consumismo e aumentando a troca.  

No Finanças em Dia, você compreende a importância de come-
çar a formar uma reserva para emergências. De acordo com pes-
quisas recentes, 65% dos brasileiros não têm o hábito de poupar. 
Você está representado nesta estatística? Se sim, é hora de repen-
sar seu planejamento financeiro.

Na seção Previdência em Foco, a especialista em Direito Tributário, 
Patrícia Linhares, defende que os benefícios de um plano de previdência 
privada vão além do fato de formar uma reserva para a aposentadoria. 
Nesta modalidade, o participante conta com o apoio da empresa e ainda 
tem benefícios tributários. Se você ainda não está filiado à Forluz, está 
perdendo dinheiro. Que tal avaliar suas escolhas para 2018?

Essas e outras matérias muito interessantes te esperam nesta edição. 
Não se esqueça de contar pra gente o que achou da revista. Mande um e-
-mail para comunica@forluz.org.br e nos ajude a melhorar sempre.

Desejamos a você e seus familiares um feliz 2018. Boa leitura.
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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  
da Lume ou da direção  
da Entidade.
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renegociação de contratos e rea-
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custo administrativo.  

Orçamento consciente,  
foco na produtividade 

ediçÃO nº 16a contagem regressiva 
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Um ano difícil se encerra e um 2018 de-
safiador vem por aí: este é o balanço do 

subsecretário do Regime de Previdência Com-
plementar, Paulo César dos Santos. Em entre-
vista à Lume, ele reflete sobre a necessidade de 
buscar alternativas que tornem o sistema atra-
tivo aos novos trabalhadores e adianta as ações 
previstas para o ano que vem. 

Lume: Qual a sua avaliação sobre o trabalho 
desenvolvido pela Secretaria em 2017? Quais 
ações desenvolvidas neste ano você destacaria?

O ano de 2017 foi bem difícil, quer seja pelo mo-
mento e discussão da reforma do Sistema de Previ-
dência, quer seja pelo ajuste estrutural e pela questão 
orçamentária que implicou a revisão e a postergação 
de vários projetos. Mesmo com esses fatos, a Sub-
secretaria do Regime de Previdência Complementar 
participou ativamente nas discussões das propostas 
e na busca de soluções para o Regime de Previdência 
Complementar. Nossa atuação junto ao Legislativo, 
no acompanhamento e discussão de vários projetos 
que pretendem alterar os marcos regulatórios do Re-
gime, que são as Leis Complementares nº 108 e 109, 
de 2001, foi intensa. Alguns desses projetos trazem 
avanços para o Regime, outros impõem questões que 
dificultam e o tornam mais rígido, burocrático e infle-
xível. Precisamos ter muito cuidado com as alterações 
pontuais em momentos de crise política e de reforma, 
pois elas tendem a radicalizar posições e não olhar o 
regime de forma ampla e cuidadosa.  

Lume: recentemente, foi aprovada a alteração 
da resolução que estabelece regras para cons-
tituição do Fundo administrativo do plano de 
Gestão administrativa (pGa). desta forma, as 
entidades poderão destinar uma parte dos re-
cursos do fundo para cobrir, dentre outras, des-
pesas com prospecção, estudos, implantação de 
planos e captação de participantes. Quais im-
pactos dessa mudança e o que a secretaria es-
pera para o sistema com propostas como esta?    

Esperamos que as entidades planejem sua ex-
pansão e preparem suas estruturas para que tornem 
o Regime mais atrativo às empresas e seus colabo-
radores. Precisamos entender as novas relações la-
borais e sociais e nos preparar para ofertar soluções 
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O subsecretário do regime de  
previdência complementar,  
paulo césar dos Santos.



previdenciárias adequadas aos interesses da atual 
e futura geração que entra no mercado de traba-
lho e que irá, daqui a 30 ou 40 anos, se aposentar. 
As necessidades e expectativas são outras, que 
não as nossas ou de nossos pais e avós.

Lume: Quais são as iniciativas em anda-
mento na secretaria no sentido de propor 
novos dispositivos de proteção à Gover-
nança dos fundos de pensão?

Anualmente temos realizado o seminário sobre 
ética e governança em parceria com a Abrapp. A 
revisão da Resolução CGPC nº 13, de 2004, cer-
tamente trará novos aspectos e requisitos para o 
aperfeiçoamento da governança das entidades e 
pretendemos atuar de forma concentrada para isso, 
que é fundamental para a credibilidade das mesmas 
e do Regime como um todo. Certamente, como re-
comendado pela CPI dos Fundos de Pensão, me-
lhorar o profissionalismo, impedir interesses polí-
ticos, corporativos e que não tenham relação com a 
boa gestão, as boas práticas internacionais, a ética e 
o dever fiduciários devem ser mitigados ao máximo.  

 
Lume: Qual a visão da secretaria acerca do 
interesse das seguradoras em investir no 
mercado dos fundos de pensão?

Na verdade, o interesse surgiu depois que o 
CNPC (Conselho Nacional de Previdência Com-
plementar), em 2015, aprovou o compartilha-
mento de riscos dos planos previdenciários com 
as seguradoras. Eu vejo esse interesse, embora 

tardio, mas com otimismo. As entidades terão a 
partir de então mais possibilidades de comparti-
lhar seus riscos, em especial os de longevidade, 
de invalidez e morte, com quem é especialista no 
ramo. Assim, espera-se que esse interesse possa 
ajudar na criação de novas soluções e a dar segu-
rança aos planos atuais, cujas estruturas deman-
davam a internalização desses riscos, assumidos 
pelas patrocinadoras e participantes, e assim per-
mitir a sustentabilidade do Regime.

Lume: Qual a agenda prevista para 2018? 
Qual será o foco de atuação da secreta-
ria para este próximo ano? 

O ano de 2018 terá uma série de eventos que 
o tornará curto e desafiador. No entanto não po-
demos ficar paralisados com os efeitos desses 
eventos. Temos que fortalecer a educação finan-
ceira e previdenciária da população, com foco es-
pecífico em grupos que, em breve, irão entrar no 
mercado de trabalho. Outro projeto muito caro, 
cuja discussão começou em novembro com a 
realização do seminário internacional, é a ques-
tão da sustentabilidade do Regime de Previdên-
cia Complementar. Precisamos pensar em como 
torná-lo adequado e atrativo aos novos trabalha-
dores e potenciais participantes. Assim, preten-
de-se, ainda no primeiro semestre, em discus-
sões públicas, tratar de pontos de fundamental 
importância, de forma técnica e estratégica, para 
mudanças organizadas e concatenadas. Ques-
tões sobre tornar o Regime obrigatório, sobre a 
inscrição automática, sobre novos modelos de 
planos, limite de responsabilidade dos atores que 
financiam o Regime, o fortalecimento do contra-
to previdenciário, o seu caráter privado e sobre 
tratamento tributário, são exemplos de assuntos 
que pretendemos abordar e construir propostas 
para entregar aos novos mandatários do País.
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O ano de 2017 foi  
bem difícil, quer seja pelo  
momento e discussão da  
reforma do Sistema de  

Previdência, quer seja pelo 
ajuste estrutural e pela  
questão orçamentária  
que implicou a revisão  

e a postergação de  
vários projetos.

“

“



A Forluz promoveu, entre os dias 07 e 21 de dezembro, 
uma ação especial de Natal por meio de sua página no Fa-
cebook. O tema da campanha foi “O Natal da Sua Vida”. Os 
participantes foram convidados a enviarem relatos de natais 
marcantes. Ao todo, foram postadas 26 histórias.

A vencedora foi a Márcia Santiago, com 84 curtidas na 
publicação. Como prêmio, ela ganhou uma Cesta de Natal 
repleta de itens especiais.

O Banco Santander está oferecendo condições especiais para 
participantes da Forluz que abrirem uma conta corrente nas agên-
cias Select. A instituição dará um ano de isenção na tarifa de ser-
viços do pacote.

Quem já é correntista, passará a ter gratuidade na mensalidade 
em janeiro de 2018. Já para os novos clientes, o período de 12 
meses será contado a partir do momento de abertura da conta. 

Cabe destacar que a contratação do pacote está sujeita aos 
critérios de elegibilidade. Para saber mais, procure uma agência 
bancária ou clique aqui. 

Mais Informações: Agência Select Álvares Cabral - (31)3242-8400

GirO FOrLuZREVISTA LUME     

6

Santander OFerece  
iSençÃO de taXa para participanteS 

O nataL da minHa vida 

canaL de denúncia 

O antigo Canal de Ética da Forluz 
sofreu, recentemente, uma alteração de 
nomenclatura. Aprovado unanimemente 
pelo Conselho Deliberativo, ele agora é 
chamado de Canal de Denúncia.

Os registros no Canal de Denún-
cia podem ser feitos por empregados, 
participantes e qualquer outro público 
de interesse da Fundação, de forma 
anônima e com possibilidade de con-
sulta do andamento da denúncia. 

Para relatar algum fato, clique no 
botão Registrar Ocorrência, localiza-
do do lado direito da tela da Home do 
Portal Forluz, e você será direcionado 
para um formulário, que deverá ser 
preenchido. Ao final, você receberá um 
número de protocolo para acompanhar 
a sua solicitação.

taBeLa de cOntriBuiçÃO  
dO pLanO B é atuaLiZada  

A tabela de contribuição do Plano Mis-
to de Benefícios - Plano B - foi atualizada 
conforme variação do indexador Atuarial 
do Plano, no período de novembro/2016 
a outubro/2017, com data de início em 
novembro/2017. A contribuição também 
incide sobre os valores pagos a título de PLR.

Para quem recebe salário até R$ 1.767,77, 
a taxa é de 3,60%. De R$ 1.767,77 a R$ 3.535,53, a taxa é 
de 6%. De R$ 3.535,53 a R$ 10.606,59, 11,99 %, e acima de 
R$ 10.606,59, a taxa é de 14,39%.

Para fazer a simulação de quanto será descontada da sua 
renda mensal, entre na “Área do Participante”, faça login, clique 
em Plano B, Consultas e, em seguida, Tabela de Contribuição.

Para informações adicionais, entre em contato com a 
Central de Atendimento no 0800-0909090 ou pelo e-mail 
atendimento@forluz.org.br

http://www.santander.com.br/br/pessoa-fisica/santander-select
mailto:atendimento%40forluz.org.br?subject=
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menOS impOStO, maiS  
Garantia para O Seu FuturO 

Investir no seu plano de previdência complementar pode aliviar o bolso na hora do Imposto de Renda, 
 além de ser uma aplicação segura e vantajosa para a fase do pós-carreira. 

Ser participante de um fundo de pen-
são no Brasil ainda é um privilégio para 

poucos. Atualmente, o País possui 307 entida-
des fechadas de previdência complementar, que 
administram 1.100 planos, protegendo cerca de 
7,5 milhões de pessoas, entre participantes ati-
vos, assistidos e dependentes, com um patrimô-
nio acumulado de R$ 837,2 bilhões. Os dados 
são da Abrapp (Associação Brasileira das Enti-
dades Fechadas de Previdência Complementar). 

Mas, além do benefício de contar com o apoio 
da empresa na construção de uma renda futura, 
fazer parte de um plano de previdência te ofere-
ce benefícios tributários. Isto porque o Governo 
permite utilizar, na declaração de ajuste anual, as 
contribuições feitas em seu plano para reduzir a 
base de cálculo do IRPF. Vale destacar que o li-
mite de dedução é de 12% dos seus rendimentos 
tributáveis no ano. “É um casamento perfeito en-
tre poupança de longo prazo, que é bem vantajo-
so de forma geral para o Estado e a desoneração 
para o trabalhador no momento em que ele está 

em atividade na carreira, sobrecarregado com in-
vestimentos pessoais”, ressalta a especialista em 
Direito Tributário, Patrícia Linhares. 

reGimeS de triButaçÃO: QuaL 
eScOLHer?

Por se tratar de um tema complexo, no entanto, 
a questão tributária costuma gerar confusão entre 
os participantes. a primeira dúvida aparece logo no 
momento da adesão ao plano de previdência e diz 
respeito à escolha do regime de tributação, já que o 
trabalhador tem somente até o último dia útil do mês 
subsequente ao ingresso no plano para optar pelo re-
gime regressivo. Caso ele extrapole este período, terá 
selecionado automaticamente o regime progressivo. 

No regressivo, a alíquota reduz à medida em 
que aumenta o tempo de aplicação dos recursos. 
Ou seja, quanto maior o tempo, menor o percen-
tual a ser descontado. Neste caso, o imposto de 
renda vai variar entre 35% e 10% no momento 
do recebimento dos benefícios ou resgate. Além 
disso, a tributação será exclusivamente na fonte, 
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isto é, não serão realizados ajustes anuais na de-
claração de imposto de renda.

Já no regime progressivo, o desconto do im-
posto de renda (IR) na fonte dependerá do valor 
recebido. Atualmente, as alíquotas variam de 0% a 
27,5%. Neste caso, terá de ser feito o ajuste anu-
al na declaração, quando serão somadas todas as 
rendas recebidas pelo participante.

Para Patrícia, esta decisão exige um exercício de 
projeção do próprio futuro. “A observação, de forma 
geral, é que a sistemática do regressivo visa uma apli-
cação de longo prazo. O participante deve estimar se 
o valor de benefício que ele irá receber se aproxima do 
teto da tabela progressiva. Caso positivo, vale a pena 
considerar o regime regressivo. Por outro lado, se a 
pessoa pretende utilizar este recurso financeiro para 
outro fim, por exemplo, resgatando precocemente 
por algum motivo, o regressivo não será favorável”. 

TAbElA  
REgREssIVA

TAbElA  
PROgREssIVA

Até 2 anos - 35%

2 a 4 anos - 30%

4 a 6 anos - 25%

6 a 8 anos - 20% 

8 a 10 anos - 15%

Até 22.847,76 - 0

De 22.847,76 até 
33.919,80 - 7,5%

De 33.919 até 
45.012,60 - 15%

De 45.012,61 até 
55.976,16 - 22,5%

Acima de  
10 anos - 10% 

Acima de  
55.976,16 - 27,5 

Regime Regressivo 
Tempo de acumulação - 

Alíquota (%)

base de Cálculo  
(R$) - Alíquota (%) 

Patrícia linhares, especialista 
em Direito Tributário.
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LeGiSLaçÃO ainda preciSa avançar 
Na agenda de fomento do sistema de pre-

vidência complementar proposta pela Abrapp, 
a revisão do atual modelo tributário brasilei-
ro é um dos pontos debatidos. Segundo Pa-
trícia, a atual legislação ainda precisa avançar 
no sentido de oferecer mais estímulo fiscal às 
empresas e trabalhadores, contribuindo, as-
sim, para o incremento da poupança previden-
ciária. “As iniciativas apoiadas pela Abrapp são 
muito bem-vindas neste momento. Entre elas, 
está a de promover maior elasticidade deste li-
mite de 12% da dedução e estender o benefí-
cio aos contribuintes que fazem a declaração 
de imposto de renda simples. Outra ação seria 
corrigir esta distorção da Lei, que só permite 
incentivos fiscais para a criação de fundos de 
pensão em grandes empresas. Ou seja, as me-
nores, que declaram pelo lucro presumido, não 
podem contar com este recurso para obter uma 
desoneração”, pontua. 

Mesmo diante dos desafios que existem pela 
frente, a especialista relembra que a previdên-
cia complementar se configura como um dos 
investimentos mais vantajosos para o trabalha-
dor que deseja planejar um período pós-car-
reira mais tranquilo. “É uma forma de empregar 
seu dinheiro com segurança, já que sofre me-
nos com as oscilações do mercado. Além disso, 
tem caráter mutualista, afinal, você conta com 
a participação do patrão. E, por fim e mais im-
portante: você está aplicando os recursos em 
seu próprio futuro, assegurando a manutenção 
do padrão de vida quando sair da ativa”. 

Na Forluz, o participante do Plano B 
pode escolher entre os seguintes percen-
tuais de contribuição: 50%, 75%, 100%, 
125%, 150% e 200%. A patrocinadora 
acompanha o valor investido pelo empre-
gado, limitado a 100%.  

O gerente de Atuária e Seguridade da 
Fundação, Thiago Gonçalves, lembra que, ao 
elevar esta contribuição, o trabalhador sairá 
ganhando no aspecto financeiro e tributário. 
“Guardar mais dinheiro agora significa ter 
um benefício maior no futuro. É importante 
observar ainda a questão do benefício fiscal. 
O contribuinte se preocupa com a dedução 
de outras despesas, como plano de saúde, 
por exemplo, e se esquece de que o plano de 
previdência pode fazer isso por ele”. 

Segundo consulta realizada pela Abrapp 
entre suas associadas, a média de contribui-
ção dos participantes do sistema é de 6,61% 
e 6,39% para as patrocinadoras. Na Funda-
ção, este número está bem acima: 10,14% 
entre os participantes e 9,24% para as pa-
trocinadoras. Embora seja um resultado 
satisfatório, Thiago orienta que vale a pena 
melhorar.  “A nossa tabela dá ao participan-
te esta possibilidade de poupar mais para o 
futuro, sendo possível duplicar a contribui-
ção realizada. Ele pode ainda optar por fazer 
aportes mensais em sua conta”,  destaca. 

a alteração do percentual  
de contribuição poderá ser  
feita a qualquer momento,  

até o último dia do mês,  
no autoatendimento.  

mas, lembre-se: o prazo  
de carência para uma nova 
mudança é de doze meses.

para realizar um aporte,  
informe a Fundação  

anteriormente pelo e-mail 
atendimento@forluz.org.br. 

Será gerado um boleto para 
pagamento. Fique atento:  

o valor aportado não  
poderá ser menor que a  
sua contribuição básica. 

SOu participante da FOrLuZ.  
O Que pOSSO FaZer?
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CoNSuMISMo E FAltA DE  
INCENtIvo lEvAM brASIlEIroS  
A poupArEM pouCo

Pesquisas comprovam que boa parte da população “derrapa” quando o assunto é guardar dinheiro 
para o futuro. Empresas e Governo também contribuem para os baixos índices de poupança no País. 

Saiba como você pode mudar esta realidade dentro de casa. 

Segundo dados do Banco Mundial, o 
Brasil está na “lanterna” quando se trata 

de economizar. Enquanto em 2015 a pou-
pança bruta no mundo foi estimada em 25% 
do PIB (Produto Interno Bruto), por aqui este 
número ficou em 14%. Em 2016, o cenário foi 
praticamente o mesmo, com a taxa em 13,9%. 
Embora a situação tenha melhorado um pou-
co no primeiro trimestre de 2017 – chegando 
a 15,8%, ainda estamos atrás de países como 
Colômbia, Chile, Rússia, México e Malásia. 

Um levantamento recente indica que o há-
bito de poupar ainda passa longe da maio-
ria dos brasileiros. Conforme dados coleta-
dos pelo Instituto Datafolha em abril deste 

ano, 65% dos entrevistados alegam que não 
guardam dinheiro para o futuro. Entre aque-
les que conseguem manter uma reserva de 
emergência, 31% confessaram que a econo-
mia é de, no máximo, 10% do próprio salário. 

O técnico de planejamento e pesquisa do 
Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada), Paulo Mansur Levy, explica que as es-
tatísticas representam não somente o per-
fil imediatista do consumidor brasileiro, mas 
também um risco para o desenvolvimento eco-
nômico do País. “A poupança bruta pode ser 
vista como condição para gerar investimentos 
de maneira sustentável. Se o Brasil não é ca-
paz de motivar internamente esta poupança, 
isso se reflete em um baixo patamar de inves-
timentos e, consequentemente, teremos um 
déficit na conta. Sendo assim, nosso passivo 
externo tende a aumentar, impactando nega-
tivamente o nosso crescimento”.

FAltA DE EStíMulo
Ainda conforme Levy, a taxa de poupança 

agrega a capacidade de formação de reserva 
das pessoas, empresas e do próprio Estado. 
“Tem um conceito embutido neste número, 
que é mais do que simplesmente a poupança 
familiar.  Na verdade, mostra quanto da ren-
da total disponível no País não é consumida e  
quanto é retido para futuros investimentos”, 
avalia o especialista. 

10

o técnico de planejamento  
e pesquisa do Ipea,  
paulo Mansur levy.
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Entre os fatores que levam as empresas a 
enfrentarem margens reduzidas de poupan-
ça, está o peso dos impostos. Segundo Levy, 
os tributos que incidem sobre o faturamen-
to das organizações diminuem – e muito – o 
percentual de lucro, dificultando, assim, o in-
cremento da poupança. “A tributação compri-
me as finanças das companhias e restringe o 
potencial de reserva financeira. Além disso, a 
nossa política tributária transfere boa parte 
desta renda para o Governo, que é claramente 
um ‘despolpador’”. 

Levy acredita que os baixos níveis de ren-
da das famílias, a oferta de serviços públicos 
básicos, como saúde e educação e a atual es-
trutura da Previdência Social contribuem di-
retamente para o comportamento “impulsivo” 
do brasileiro, que não se sente motivado a 
pensar no futuro. “Claro que temos uma par-
cela grande da população que tem pouca ou 
nenhuma condição de poupar porque possui 
uma renda mínima, consumida por necessi-
dades básicas. Por outro lado, na maioria dos 
países, a educação superior dos filhos é uma 
forte motivação para que os pais guardem di-
nheiro. Aqui, no entanto, as classes média e 
alta vislumbram o acesso dos jovens ao ensi-
no público”, pontua. 

 
póS-carreira em FOcO

A possibilidade de manter o padrão de vida 
no pós-carreira diante do atual regime de 
previdência social também interfere na pos-
tura dos consumidores brasileiros. Segundo 
Levy, embora o sistema tenha distorções, o 
benefício oferecido na aposentadoria ainda 
proporciona tranquilidade à população, que 
não assimila a necessidade de poupar no pre-
sente para garantir uma renda futura. 

Se o Brasil não é capaz  
de motivar internamente 
esta poupança, isso se  
reflete em um baixo  

patamar de investimentos 
e, consequentemente,  
teremos um déficit na  
conta. Sendo assim,  

nosso passivo externo 
tende a aumentar,  

impactando negativamente  
o nosso crescimento.  

“
“

paulo mansur Levy, técnico de  
planejamento e pesquisa do ipea 

Neste sentido, o técnico do Ipea considera 
que as mudanças pautadas para o setor de-
vem acender um alerta entre os trabalhado-
res. “A educação financeira passa muito pela 
percepção de que teremos necessidades da-
qui a 20 ou 30 anos, hábito que ainda pre-
cisamos desenvolver. Faz parte do processo 
tornar o sistema de previdência social menos 
atraente, levando as famílias a pouparem para 
arcarem com a própria previdência”. 
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pOr Onde cOmeçar?

Você pode fazer a sua parte para mudar 
a realidade do país – e, claro, a do seu bol-
so. Veja como criar o hábito de economizar 
e garantir uma reserva para os momentos 
de sufoco!

Separe um pouco 
 da sua renda  

todos os meses,  
ainda que  

seja pouco. 

direcione estes  
valores para uma  

aplicação financeira  
de sua escolha e  
esqueça que está 

guardado! não conte 
com este dinheiro para 

nada supérfluo. 

Lembre-se: abrir mão 
de uma satisfação no 

momento presente em 
prol de segurança e 
manutenção do seu  
padrão de vida no  

futuro é o que vai te 
manter focado. 

estabeleça um  
objetivo de longo  

prazo que o motive, 
como a faculdade de 
um filho, uma casa 
própria ou mesmo 
uma aposentadoria 

tranquila. 

estimule este  
comportamento  
dentro de casa: 

com o apoio de todos, 
os frutos virão  

mais rápido! 
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Reduzir as despesas sem com-
prometer a qualidade dos servi-

ços oferecidos é um desafio para qualquer 
empresa. Na Forluz, esta missão tem sido 
bem-sucedida. O custo administrativo da 
Fundação, de 0,12% ao ano, se mantém 
bem abaixo do percentual médio verificado 
entre os fundos de pensão do mesmo por-
te, que é de 0,2251% a.a., segundo dados 
divulgados pela Abrapp (Associação Brasi-
leira das Entidades Fechadas de Previdên-
cia Complementar), em julho de 2017. 

Segundo a gerente de Controladoria e 
Finanças da Entidade, Alessandra Perei-

ra, algumas medidas tomadas desde 2012, 
como a renegociação de contratos e reade-
quação do quadro de empregados, contri-
buíram para o resultado. Ela explica que a 
queda deste percentual demonstra o suces-
so dos esforços empreendidos pela Forluz 
em sua gestão. “Quanto menor o percentual 
apurado, maior a eficiência do fundo na ad-
ministração dos seus recursos garantido-
res”, esclarece. 

Outros índices apresentam situação se-
melhante, como é o caso do custo por par-
ticipante. A média no segmento de fundos 
de pensão com patrimônio acima de R$ 10 

13

Forluz aposta em controle orçamentário rigoroso  
e estrutura enxuta para manter custo administrativo  

abaixo das demais entidades do mesmo porte. Sem perder 
a produtividade e excelência, Fundação comprova que  

é possível fazer cada vez mais, com menos.   

cuSteiO em BaiXa, 
eFiciência em aLta  
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Os gestores estão cada  
vez mais conscientes  

da importância de  
elaborarmos um orçamento 
realista. Esta preocupação 
fica clara quando avaliamos 

que nosso percentual de 
cumprimento do orçamento 
tem ficado entre 95% a 97%. 
Ou seja, estamos seguindo  
à risca o que é planejado.

“

“

alessandra pereira, gerente de  
controladoria e Finanças da Forluz. 

bilhões é de R$ 234,51, enquanto, na For-
luz, este valor fica em R$ 97,40. “Os ges-
tores estão cada vez mais conscientes da 
importância de elaborarmos um orçamento 
realista. Esta preocupação fica clara quando 
avaliamos que nosso percentual de cumpri-
mento do orçamento tem ficado entre 95% 
a 97%. Ou seja, estamos seguindo à risca o 
que é planejado”, ressalta Alessandra. 

alessandra pereira, gerente de controladoria e 
Finanças da Forluz, destaca o sucesso dos  

esforços empreendidos na gestão da entidade. 

Fonte: Abrapp.
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O orçamento para o próximo ano foi 
aprovado pelo Conselho Deliberativo em 
reunião realizada no dia 14 de dezem-
bro. Mesmo com despesas extras previs-
tas, como é o caso do processo eleitoral 
para membros dos órgãos colegiados e a 
troca do sistema SAP, o reajuste repre-
sentou um aumento de apenas 0,69% do 
total orçado. Alessandra afirma que, se 
não fossem estes acontecimentos pon-
tuais, haveria uma economia de 4,06%. 
“A atualização deste valor está inferior 
à inflação desde 2012. Cabe salientar 
que estamos em período de transição do 
sistema SAP para o ERP. Embora este 
projeto eleve  o custo neste momento, a 
mudança irá proporcionar ganhos para a 
Forluz em 2019”, garante. 

entidadeS FecHadaS X aBertaS: taXaS  
adminiStrativaS impactam nO BeneFÍciO

Diante do intenso debate sobre a reforma da pre-
vidência no Brasil, um dos pontos da proposta apre-
sentada pelo deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-
-BA), relator do texto, afeta diretamente as entidades 
fechadas de previdência complementar, tratando da 
gestão dos planos de benefícios para servidores púbi-
cos. Segundo o artigo 40, parágrafo 15º, estes planos 
poderiam ser administrados por entidades abertas 
(bancos) ou seguradoras, mediante licitação. 

A Anapar (Associação Nacional dos Participantes de 
Fundos de Pensão) é contrária à mudança. Com o intuito 
de fornecer subsídios para barrar a proposta, a entida-
de encomendou um estudo que revela as vantagens dos 
fundos de pensão quando comparados à iniciativa pri-
vada. Entre os resultados obtidos, um dos que mais se 
destacou diz respeito ao valor do benefício, que chega 
a ser 200% maior nas entidades fechadas. A simulação 
utilizou como parâmetro um plano de entidade fechada 
e outros três de entidades abertas, considerando uma 
contribuição de R$ 500 para todos, além das mesmas 
características etárias, de grupo familiar do participante 
e rentabilidade de 4,5% ao ano. 

O consultor Luiz Felippe Fonseca, responsável por 
coordenar a análise, atribui esta diferença às altas taxas 
de administração e carregamento cobradas pelos bancos 
e seguradoras para gerenciarem os recursos.  “Transferir 
a gestão dos planos para bancos e seguradoras não é 
a melhor opção e o estudo deixa isto bem claro. Cabe 
ressaltar que estas empresas, ao contrário das entida-
des fechadas, prezam pelo lucro. Além disso, possuem 
elevadas taxas de administração, que consomem as re-
servas dos planos e, consequentemente, prejudicam a 
renda do participante no futuro”, enumera.  

Fonte: Abrapp.
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De acordo com pesquisa realiza-
da em março de 2015, pela Market 
Analysis, 20% dos brasileiros já es-

tão familiarizados com o consumo colabo-
rativo, sendo a troca ou venda de produtos 
usados o tipo mais conhecido e praticado. 
Além desta, outras formas de compartilhar 
foram destacadas, como: aluguel de bici-
cletas, aluguel de carro, contratação cole-
tiva de serviços, aluguel ou empréstimo de 
produtos e hospedagem. Como exemplo de 
venda de produtos usados temos a plata-
forma OLX, enquanto que o Itaú, por meio 
de um aplicativo, possibilita o aluguel de 
bicicletas em pontos estratégicos das cida-
des, como a Praça da Liberdade e a orla da 
Lagoa da Pampulha, no caso de Belo Hori-
zonte. Já para o compartilhamento de hos-
pedagem, há o Airbnb, site em que é possí-
vel tanto reservar um local para passar uma 
temporada, quanto disponibilizar um quar-
to, apartamento, ou casa para aluguel e, as-
sim, obter uma renda.

É provável que você já tenha utilizado os 
serviços da empresa de motorista particu-
lar Uber, certo? Mas, possivelmente, você 
não sabia que, utilizando este serviço, estava 
exercendo o consumo colaborativo.  Apesar de 
a maioria das pessoas não ter o conhecimen-
to do que se trata a cultura de compartilha-
mento, elas já a praticam. Tal cultura significa, 
então, a prática de consumo sustentável, que 
incentiva as pessoas a fazerem negócios entre 
elas, diminuindo o consumismo e aumentando 
a troca. É mais importante ter acesso a bons 
produtos e serviços do que ter a posse deles.   

aLLuGatOr
Idealizado e fundado por empreendedores 

mineiros, o Allugator é um ótimo exemplo de 
plataforma online de economia compartilhada, 
conectando pessoas para alugarem todo tipo 
de produtos, além de estimular um consumo 
mais prático, econômico e responsável. Po-
dem existir dois tipos de usuários nesta ferra-
menta: o anunciante e o consumidor.

Quer ecOnOmiZar? 
cOmpartiLHe!  

Se você possui uma bicicleta, 
câmera fotográfica, furadeira, 
e até um carro ou apartamento 
que utiliza esporadicamente, 
você pode ganhar uma renda 
extra alugando estes itens. 

Afinal, a cultura de  
compartilhamento vem  

recebendo cada vez mais  
adeptos no Brasil  

e no mundo.

cadu Lemos,  
ceO do allugator.
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Para anunciar, basta preencher um 
cadastro no site ou aplicativo, descre-
vendo o produto a ser alugado com in-
formações e fotos e determinar o valor 
da diária – com o auxílio do Allugator. 
Quando houver algum interessado 
no produto, o anunciante é notificado 
e pode, ou não, aceitar o pedido. Isto 
significa que, além de obter uma renda 
extra alugando o que, geralmente, fica 
encostado em casa, você também pode 
escolher para quem vai alugar.

Já para ser o consumidor, basta bus-
car o produto que deseja no campo de 
busca do site, ou pela categoria, entre 
eletrônicos, lazer, ferramentas, e outras.  
Ao encontrar o que procura, você pode 
entrar em contato com o proprietário 
pela própria plataforma, além de nego-
ciar o valor e entrega do produto.

Sobre este mercado, o CEO do Allu-
gator, Cadu Lemos, diz: “As empresas 
de economia colaborativa que dão certo 
não geram uma quebra de rotina, pois 
não forçam as pessoas a fazerem o que 
elas não estão acostumadas. Alugar 
um quarto no Airbnb é a mesma coisa 
de alugar um quarto no Booking, por 
exemplo. Alugar no Allugator também 
será o mesmo que comprar no Mercado 
Livre. A diferença é que assim, o custo 
será menor, já que será proporcional ao 
tempo que for utilizado.” Cadu acredi-
ta que a tendência de adesão à pratica 
colaborativa é de crescer ainda mais, 
considerando que as pessoas estão em 
busca de praticidade para a resolução 
de seus problemas, afinal “você não 
precisa da furadeira, você precisa do 
furo na parede”.

a cuLtura de  

cOmpartiLHamentO  

em minaS GeraiS

Conheça mais aplicativos colabo-

rativos, que foram feitos para facili-

tar as formas de consumo.

1. Shippify: Comunidade de entregado-

res que fazem o transporte de produtos por 

meio de carros, bicicletas ou até caminhão, 

dependendo da necessidade do usuário.

2. armário compartilhado: Site de lo-

cação de vestidos de festa, em que o principal 

diferencial é a origem das peças, vindo das 

próprias clientes, que ganham um percentual 

do valor a cada vez que a roupa é alugada.

3. cSa minas: Organização de agri-

cultores que contam com renda mensal 

dos usuários, denominados “coproduto-

res”. Em troca, os colaboradores recebem 

cestas de alimentos sem agrotóxicos.

4. BlaBlacar: Comunidade de motoristas 

e viajantes que compartilham viagens por meio 

de carona. Toda a negociação de preços e se-

gurança são feitos por meio da plataforma.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shippify.co&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shippify.co&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shippify.co&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shippify.co&hl=pt_BR
http://www.armariocompartilhado.com.br/
http://www.armariocompartilhado.com.br/
http://www.armariocompartilhado.com.br/
http://www.armariocompartilhado.com.br/
http://www.armariocompartilhado.com.br/
https://www.csaminas.com.br/
https://www.csaminas.com.br/
https://www.csaminas.com.br/
https://www.csaminas.com.br/
https://www.csaminas.com.br/
https://www.blablacar.com.br/
https://www.blablacar.com.br/
https://www.blablacar.com.br/
https://www.blablacar.com.br/
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maGnéSiO: FOnte de  
enerGia e prOteçÃO 
para O cOrpO

Uma alimentação rica neste  
mineral pode evitar transtornos à 
saúde e prevenir doenças graves. 
Veja quais alimentos você deve 

incluir na sua dieta. 

Dores de cabeça, um cansaço aparente-
mente sem motivo, câimbras recorrentes: 

sintomas aparentemente inofensivos, que muitas 
vezes passam despercebidos em meio à rotina 
agitada. Mas, você sabia que todos estes incô-
modos podem ter origem na sua alimentação? É 
o que explica a nutricionista Lorena Lima Veras do 
Amaral. Segundo ela, problemas como estes são 
característicos da deficiência de magnésio. 

O magnésio é o segundo mineral mais pre-
sente no interior das nossas células – ficando 
atrás somente do potássio -  e, desta forma, 
tem papel fundamental em diversas reações 
necessárias ao bom funcionamento do corpo 
humano. “Ele está presente nos ossos, mús-
culos, tecidos moles e atua em mais de 300 
sistemas enzimáticos”, destaca Lorena. 

Ainda conforme a especialista, o magnésio 
associado ao cálcio regula a pressão sanguí-
nea e contribui para nosso sistema respirató-
rio, atuando nas funções desempenhadas pe-
los pulmões. “Ele fortalece também o sistema 
imunológico, auxiliando na prevenção de do-
enças. Por outro lado, fixa o cálcio do esmalte 
dos dentes, evitando as cáries”. 

especialista Lorena Lima destaca a importância 
do magnésio nas funções celulares.

Ele (magnésio) fortalece  
também o sistema  

imunológico, auxiliando 
 na prevenção de doenças. 

 Por outro lado,  
fixa o cálcio do  

esmalte dos dentes, 
evitando as cáries. 

“

“

dieta eQuiLiBrada
O consumo excessivo de produtos enlatados e 

industrializados, em detrimento dos alimentos na-
turais, sementes e cereais levam à deficiência de 
magnésio – cientificamente chamada de hipomag-
nesemia. Lorena lembra que, além de evitar os trans-
tornos à saúde já citados, uma dieta rica em mag-
nésio protege o corpo de doenças mais graves. “O 
magnésio pode precaver a diabetes tipo 2, osteopo-
rose, alguns tipos de câncer e hipertensão”, pontua. 

De acordo com os padrões da RDA (Recom-
mended Dietary Allowance – Ingestão Dietética 
Recomendada), mulheres precisam de 310mg/dia 
deste mineral. Já para os homens, o número é um 
pouco maior: 400mg/dia. Medidas simples, como 
incluir nas refeições porções de carne com saladas 
verdes, legumes cozidos ou grãos variados garan-
tem que estes valores sejam alcançados. 



19

Bem eStar REVISTA LUME     

Onde 
encOntrar

Para atingir as porções consideradas saudáveis de 
magnésio no corpo, invista em alimentos como: 

FrutaS:  
abacate, banana  

e uva.

verduraS:  
beterraba, quiabo,  
batata, espinafre,  

couve.

GrÃOS e  
derivadOS:  

granola, aveia, farelo  
de milho, grão de bico,  

semente de girassol, etc. 



Um ano de intenso trabalho e 
grandes realizações está 
chegando ao fim e gostaríamos 
de agradecer a todos pela 
confiança. 

Que possamos fortalecer ainda 
mais esta parceria, motivados 
pela construção de uma Forluz 
cada dia melhor e mais sólida. 
Contamos com vocês! 

Desejamos um 2018 de muita 
paz e sucesso! Que o espírito de 
união e harmonia desta época 
siga inspirando a sua vida e de 
toda a sua família.


	Sem nome



