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A primeira edição da revista 
Lume de 2017 chega até você 
com uma nova proposta gráfi-
ca e uma nova formatação de 
conteúdo. As mudanças foram 
amparadas pelo resultado da 
pesquisa de satisfação realiza-
da no mês de fevereiro. O re-
sultado foi muito positivo, tanto 
em relação ao número de res-
pondentes, 731 participações, 
quanto em termos de avaliação.

Nesta edição comemo-
rativa de quatro anos, você 
confere um especial sobre 
as quatro décadas de regu-
lamentação dos fundos de 
pensão brasileiros. Diante da 
estagnação do sistema, es-
pecialistas em previdência complementar nos falam sobre os 
desafios para o futuro, o que podemos fazer para fomentar a 
poupança previdenciária no Brasil.

Em “Finanças em Dia”, você fica sabendo como a Forluz 
vem buscando diversificar os investimentos para obter melho-
res resultados mesmo diante de um cenário econômico e polí-
tico instável.

Com o foco nas melhores práticas de gestão, a Forluz está revi-
sando o seu Planejamento Estratégico. O projeto está sendo con-
duzido pela Fundação Dom Cabral e por um grupo de 22 repre-
sentantes da Forluz, dentre eles conselheiros, diretores, gestores e 
analistas. O projeto será finalizado no mês de maio e a expectativa 
é que possamos refletir sobre o caminho que estamos percorrendo 
e quais são as adequações necessárias para garantir a perenidade 
do nosso negócio.

No “Boas Ideias” procuramos mostrar como o mundo digital 
tem influenciado a vida e o comportamento das pessoas. Como 
os chamados influenciadores digitais têm atraido a atenção das 
marcas, criando novas possibilidades de negócios e de trabalho.

E nesta edição, você ainda confere como as relações entre 
avós e netos contribuem para o bem-estar físico e mental dos 
idosos, além de proporcionar benefícios para todas as gerações.

Em suma, a revista está mais compacta, sem perder qualidade. 
Está mais moderna e bonita. Esperamos que você goste. 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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EDITORIAL

Fundos de pensão comemoram quatro 
décadas de vida regulamentada e encaram 
o desafio de reinventar o sistema.

40 ANOS DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR

EDIÇÃO Nº 14

INOVAR PARA CRESCER

Quer contar pra gente 
o que achou da revista? 
Mande um e-mail para 
comunica@forluz.org.br 
e nos dê a sua opinião.
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DA ABRAPP MIRA 
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CRESCIMENTO

REVISTA LUME     

Eleito presidente da Abrapp – Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas de Pre-

vidência Complementar, Luís Ricardo Marcondes 
Martins assumiu o cargo em 31 de janeiro de 2017, 
com o desafio de alavancar o crescimento do sis-
tema. Nesta entrevista, ele detalha os mecanismos 
propostos pela instituição em seu plano de fomen-
to e declara: “precisamos nos reinventar”.

Lume: O sistema de previdência complementar 
se consolidou ao longo destes 40 anos de vida 
regulamentada, mas vive agora uma fase desa-
fiadora, em que precisa retomar o crescimento. 
De que forma o senhor avalia este cenário?

É um sistema sólido com R$ 780 bilhões de re-
servas e que cumpre sua missão institucional, pagan-
do mais de R$ 34 bilhões em benefícios por ano, em 
suma, um sistema que deu certo. Cabe destacar que 
temos um arcabouço regulatório muito moderno e 
fizemos uma série de conquistas na gestão anterior. 
Contamos, especialmente, com duas agendas muito 
positivas: uma delas diz respeito à experiência bem-
-sucedida dos fundos instituídos e o desempenho da 
previdência complementar fechada entre servidores 
públicos, estaduais e federais. Por outro lado, o sis-
tema precisa se reinventar para crescer. Estamos es-
tagnados e, se este cenário não mudar, pagaremos 
todos os benefícios até o último participante de for-
ma correta, mas estaremos esgotados até 2036.

Lume: Na visão da Abrapp, qual é o caminho 
para a reformulação deste sistema?

Acredito que precisamos de uma previdência 
complementar mais simples, com produtos des-
complicados que atendam às necessidades do tra-
balhador atual. Esta geração Y pensa diferente, tem 
um timing diferente e nosso produto é algo com-
plexo para que eles consumam. Então, o nosso de-
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safio é dar continuidade ao excelente trabalho da 
gestão anterior, manter tudo que foi conquistado 
e, ao mesmo tempo, nos dedicarmos à simplifica-
ção destes produtos. A previdência complemen-
tar nada mais é do que a renúncia do consumo 
imediato em nome de um gozo de benefício futu-
ro. Mas, este jovem pensa: por que eu vou renun-
ciar? O que vai me incentivar a poupar? E é aí que 
precisamos dar este estímulo. 

Lume: Qual é o papel do Governo e das insti-
tuições ligadas ao sistema nesse projeto de 
modernização da previdência complementar?

Precisamos de incentivos tributários, por isso, 
temos mais de dez projetos de lei atualmente no 
Congresso para debate. Hoje, o Governo não en-
xerga ou não exerce um protagonismo no sentido 
de encarar a previdência complementar como par-
te da solução de seus problemas previdenciários e 
também econômicos. Para deixar isso claro: deso-
neramos o Estado ao oferecermos uma proteção 
social na forma da complementação de renda ao 
cidadão e, por outro lado, investimos os recursos 
acumulados no mercado financeiro. Ou seja, so-
mos grandes parceiros do Governo. Aquele partici-
pante que poupar por 30 anos, não somente estará 
protegido no futuro como o dinheiro dele poderá 
promover o desenvolvimento econômico brasilei-
ro. Por isso, precisamos mostrar que, quanto mais 
tempo poupar, maior será seu benefício e sua alí-
quota de imposto de renda poderá chegar a zero. 

Vale ressaltar que para que o sistema cresça, 
precisamos também de órgãos fortes. É funda-
mental que o CNPC (Conselho Nacional de Pre-
vidência Complementar) tenha uma visão estra-
tégica da previdência complementar e assuma 
este protagonismo que estamos reclamando.

 
Lume: Outro ponto continuamente defendi-
do pela Abrapp diz respeito à adesão auto-
mática dos empregados aos planos de pre-
vidência complementar. Por que esta medida 
integra as ações de fomento do sistema?

Este é um projeto antigo, que a gestão anterior 
já vinha trabalhando há muito tempo e, atualmente, 
já temos uma minuta de resolução acerca da ins-
crição automática, que será apreciada pelo CNPC. 
A ideia é simples: a partir do momento em que a 
pessoa entra para uma empresa patrocinadora de 
um plano de benefícios, ela já estará inserida nesse 
plano. No entanto, será mantida a possibilidade de 

pedir para sair, porque a previdência complementar 
tem caráter facultativo. Já identificamos que cer-
ca de meio milhão de trabalhadores que atuam em 
empresas que oferecem a previdência como bene-
fício não aderiram ao plano. A inscrição automática 
vem resolver este problema. 

Lume: Vivemos um momento de intenso 
debate sobre a reforma no regime geral da 
Previdência. Qual é a posição da Abrapp no 
que diz respeito a essas mudanças? 

É fato que há um desequilíbrio nas contas entre 
aquilo que se contribui e o que se paga de benefí-
cio. O regime de previdência hoje é de repartição 
simples, ou seja, o trabalhador que está na ativa 
paga a aposentadoria daquele que está saindo do 
mercado. No entanto, uma série de fatores, como 
o crescimento da informalidade na relação traba-
lhista, a baixa taxa de natalidade e o fato de que as 
pessoas estão vivendo mais deixa claro que a con-
ta não fecha. Nossa proposta seria de uma refor-
ma estrutural, quebrando este pacto de gerações 
tendo em vista a alteração demográfica brasilei-
ra. Um dos pilares seria a redução do teto pago. 
Por outro lado, teríamos também um regime de 
capitalização obrigatória em previdência privada. 
No entanto, interlocutores do Governo destacam 
que esta reformulação estrutural no atual cenário 
é impossível, devido à instabilidade política e eco-
nômica. Por isso, a reforma apresentada é feita 
de forma paramétrica, modificando a questão da 
contribuição e da idade mínima. Acreditamos que 
o projeto precisa de alguns acertos, mas a mu-
dança na Previdência Social é necessária.

Lume: De forma geral, como o senhor 
encara as tendências para os fundos de 
pensão nos próximos anos? 

Temos que ter uma previdência mais simples 
na formatação, nos produtos, na consolidação 
e na fiscalização, esse é o sistema que preci-
samos fazer. Na minha opinião, já avançamos 
muito na questão do aperfeiçoamento contínuo, 
mas devemos aprimorar essa sistemática. Neste 
ponto, a Abrapp colaborou lançando o projeto 
do código de autorregulação em governança de 
investimentos, que está em plena adesão. Tam-
bém investimos na capacitação dos dirigentes e 
técnicos, por meio da Uniabrapp. Este conjunto 
de ideias vai resgatar o sistema da estagnação e 
colocá-lo na busca por seu crescimento.
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Já está disponível para os participantes da 
Forluz uma nova fonte de informação que visa 
explicar a rentabilidade mensal obtida em cada 
um dos segmentos de investimento, por plano 
previdenciário. 

Este detalhamento será publicado mensal-
mente no Portal Forluz, junto à divulgação das 
rentabilidades apuradas no período. Vale lem-
brar que todo participante deve acompanhar os 
resultados da Fundação, pois 
esta é a melhor forma de fis-
calização existente. Para fa-
cilitar a compreensão dos 
resultados, a rentabilidade é 
normalmente demonstrada 
em comparação com a RMA – 
Rentabilidade Mínima Atuarial.

A Diretoria Executiva da For-
luz possui uma nova inte-

grante. Mônica Costa de 
Siqueira tomou posse à 
frente da Diretoria de Se-
guridade e Gestão da Fun-

dação no dia 24/04. Ela é 
formada em Engenharia Quí-

mica, pós-graduada em Gestão Estratégica e foi 
superintendente de Controle e Gestão da Diretoria 
de Geração e Transmissão até 2013.

Na Cemig, Mônica era responsável pela ges-
tão de custos, estratégia, orçamentos, contratos, 
pagamentos e recursos humanos da Diretoria. A 
PREVIC – Superintendência Nacional de Previdên-
cia Complementar considerou a nova diretora ha-
bilitada para a função no dia 18/04.

GIRO FORLUZREVISTA LUME     
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DIRETORIA EXECUTIVA DA
FORLUZ TEM NOVA 
INTEGRANTE

ENTENDA MELHOR A
RENTABILIDADE DO
SEU PLANO 

FORLUZ PROMOVE SÉRIE DE PALESTRAS PARA O PDVP

Para atender aos interessados no programa de desliga-
mento das patrocinadoras Cemig, Cemig-D e Cemig-GT, 
a Forluz tem executado uma série de ações para garantir 
um atendimento dinâmico e eficaz aos participantes.

Além da série de vídeos “Atendimento Virtual”, que 
visa esclarecer as principais dúvidas de quem está pen-
sando em se desligar, a equipe da Fundação está per-
correndo o Estado para prestar esclarecimentos sobre as 
modalidades de benefícios oferecidas pelos planos. Para 
saber mais, acesse o banner em destaque no Portal For-
luz: www.forluz.org.br. 

Emoção, homenagens e conteúdo de qualidade mar-
caram a solenidade do Dia do Aposentado, organizada 
pela Abrapp – Associação Brasileira das Entidades Fe-
chadas de Previdência Complementar. O evento, re-
alizado no dia 26 de janeiro, na Câmara Americana de 
Comércio, em São Paulo, contou com a participação de 
representantes de 62 fundos de pensão de todo o País. 

Neste ano, José Carlos de Souza foi indicado para 
representar os mais de 11.500 assistidos da Fundação.

FORLUZ MARCA PRESENÇA DO DIA DO APOSENTADO 2017 

http://www.forluz.org.br
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FUNDOS DE PENSÃO BRASILEIROS 
COMPLETAM QUATRO DÉCADAS
DE REGULAMENTAÇÃO

Sistema de previdência complementar brasileiro contabiliza conquistas  
dos últimos 40 anos e une esforços para revitalizar seus produtos. 

No final da década de 1970, o Go-
verno brasileiro lançou o 2º PND – 

Plano Nacional de Desenvolvimento, cujo ob-
jetivo era ajustar e fomentar a economia do 
País. Foi naquele cenário de grandes projetos 
que nasceu o sistema de previdência comple-
mentar. Inspirados no modelo norte-ameri-
cano do Erisa (Employee Retirement Income 
Security Act), os fundos de pensão foram 
configurados como um valioso instrumento 
de política de recursos humanos, que igualou 
direitos entre funcionários celetistas e esta-
tutários das estatais.

Embora já existissem algumas empresas 
brasileiras que ofereciam o plano de previ-
dência, foi somente em 1977 que a atividade 

foi regulamentada pela Lei Nº6435, publicada 
no dia 15 de julho. Ao completar quatro dé-
cadas de história, o sistema tem “muito o que 
celebrar”, na opinião do ex-secretário adjunto 
de Políticas de Previdência Complementar do 
Ministério da Fazenda, José Edson da Cunha. 
“Eu diria que são 40 anos de sucesso porque 
o sistema vem cumprindo muito bem sua mis-
são, complementar os benefícios e dar mais 
qualidade de vida a aproximadamente 7 mi-
lhões de pessoas, entre ativos e assistidos. 
O nosso desafio agora é atualizar o produto 
previdenciário, para que ele atenda melhor o 
trabalhador do novo milênio”, avalia.

O superintendente-geral da Abrapp, De-
vanir da Silva, também destaca a trajetória 
bem-sucedida dos fundos de pensão no Bra-
sil. Ele explica que os primeiros dez anos fo-
ram de intenso crescimento, com o elevado 
número de adesões. O tempo passou e, frente 
aos desafios impostos, o sistema foi capaz de 
chegar à maturidade, configurando-se como 
exemplo internacional.

Devanir, que é autor do livro Fundos de 
Pensão e Abrapp – História de Lutas e Vitó-
rias: a construção da Previdência Comple-
mentar no Brasil, analisa aspectos relevantes 
que conduziram as entidades ao patamar atu-
al. “Os anos 1980 foram dourados para nós.  
No entanto, logo em seguida, enfrentamos um 
problema agudo, quando um decreto retirou a 
figura da imunidade tributária. Só efetivamos 
a solução desta questão muitos anos depois.

O então secretário adjunto  
de Políticas de Previdência  
Complementar, José Edson da Cunha.
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O superintendente-geral
da Abrapp, Devanir da Silva. 

Já na década de 1990, fomos questionados e houve um intenso pro-
cesso de verificação dos fundos de pensão. Sobrevivemos a este pe-
ríodo e chegamos aos anos 2000, que deram início a uma fase fan-
tástica. A Secretaria de Previdência Complementar ganhou robustez 
e, com as leis 108 e 109, fizemos um importante exercício de revisão 
do nosso arcabouço legal”. 

Assim como o ex-secretário José Edson, o superintendente-geral 
da Abrapp acredita que o sistema está diante de uma “janela de opor-
tunidades” e precisará inovar para alavancar o crescimento nos próxi-
mos anos. “Nunca se discutiu tanto sobre previdência no Brasil como 
hoje, devido à iminente reforma da Previdência Social. E eu vejo um 
ponto muito positivo nesse debate todo: as pessoas estão conscientes 
de que terão que fazer um esforço pessoal para assegurarem o pró-

É publicada a Lei 
nº 6435, no dia 
15 de julho, que 
regulamenta os 
fundos de pensão 
no Brasil. 

1977

É criada a Abrapp –  
Associação  

Brasileira das  
Entidades Fechadas  

de Previdência  
Complementar. 

Decreto nº 2065 retira a  
imunidade tributária das 
contribuições realizadas aos 
planos de previdência com-
plementar, dando início a 
uma das lutas mais intensas 
da Abrapp. A questão seria 
resolvida em 2005, quando 
foi definido que somente o 
benefício seria tributado.

1978 1983 Déc. de 90

Entre os anos de 1990 e 
1994, o sistema vive um 

período turbulento.  
Uma CPI – Comissão  

Parlamentar de Inquérito, 
é instaurada para auditar 

os fundos de pensão de  
patrocinadoras estatais. 

São sancionadas as leis 
complementares 108 e 
109, proporcionando uma 
profunda revisão de todo o 
arcabouço legal do siste-
ma. Com isso, as entidades 
passam por um processo de 
reformulação das práticas 
de Governança e alcançam 
um momento de solidez. 

Considerado referência  
internacional no modelo de 
gestão de investimentos do 
fundo de pensão, o sistema 

de previdência complementar 
brasileiro chega à maturidade 

com o desafio de se reinventar 
para alavancar o crescimento. 

2001 Dias atuais

LINHA 
DO 

TEMPO
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“

As pessoas estão  
conscientes de que  
terão que fazer um  

esforço pessoal para  
assegurarem o próprio 

futuro. A nós, resta uma 
reflexão para revitalizar 

nossos produtos.  
O nosso participante  
mudou e precisamos  

entregar algo  
que atenda às  

necessidades dele. 
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269
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mil  

assistidos

2,5
milhões de 
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mil 
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milhões de 
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O SISTEMA EM NÚMEROS

prio futuro. A nós, cabe a reflexão para revi-
talizar nossos produtos. O nosso participante 
mudou e precisamos entregar algo que atenda 
às necessidades dele”. 

PROJETOS
Os esforços da Secretaria de Políticas de 

Previdência Complementar se dividem em al-
guns focos, segundo José Edson: ajustes no 
formato de tributação, acessibilidade ao sis-
tema e flexibilização dos produtos. “Entende-
mos que é preciso oferecer um incentivo in-
teressante também para os contribuintes que 
fazem a declaração de Imposto de Renda sim-
plificada. Além disso, debatemos mecanismos 
de inscrição automática para facilitar o aces-
so destes participantes em potencial. Outra 
forma de fomento diz respeito aos servido-
res públicos. Temos uma visão muito grande 
de crescimento via previdência complementar 
deste público, que poderia chegar a um milhão. 
Já a flexibilidade nos traz participantes de em-
presas patrocinadas pela iniciativa privada e os 
planos instituídos, que são aqueles criados por 
órgão de classe, sindicatos, conselhos de pro-
fissionais ou cooperativas”, pontua. 

Entre as iniciativas desenvolvidas pela se-
cretaria, está um estudo técnico que visa ba-
lizar a criação e manutenção dos planos de 
benefícios. O levantamento, conduzido por 
empresa contratada por meio de licitação, vai 
apoiar prefeituras, estados, municípios, em-
presas públicas ou privadas que queiram mon-
tar novos planos e servirá de referência para 
a avaliação estrutural de outros já existentes. 

Na visão do superintendente-geral da 
Abrapp, essas medidas devem vir acompanha-
das por uma postura empreendedora de to-
dos os agentes envolvidos no sistema. Deva-
nir afirma que os fundos de pensão precisam 
agir com protagonismo, exigindo prioridade 
dos programas de Governo e se debruçando 
sobre os projetos de modernização de seus 
planos. “Vejo um cenário muito promissor. 
Para isso, precisamos seduzir e fidelizar nos-
so participante, talvez adiantando algum be-
nefício ou oferecendo vantagens atreladas ao 
nosso produto. Devemos continuar perse-
guindo a grandeza e a nobreza conquistadas 
pelo nosso sistema”, conclui.  

Devanir da Silva,  
superintendente-geral  

da Abrapp
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SEGURANÇA E EFICIÊNCIA  
NORTEIAM  GESTÃO DE  
INVESTIMENTO DA FORLUZ

Com transparência e dedicação, a Entidade trabalha continuamente na maximização dos  
recursos de seus participantes a fim de honrar os compromissos de seus planos de benefícios. 

Mesmo diante de um cenário econômico 
e político instável em 2016, a Forluz su-

perou as expectativas e alcançou resultados acima 
do esperado para os planos A e B, que ultrapassa-
ram a Rentabilidade Mínima Atuarial. No caso do 
Plano A, a rentabilidade apurada chegou a 13,06%, 
batendo a previsão de 12,29%. O Plano B apresen-
tou desempenho semelhante: registrou 13,80% e 
também ficou acima da meta estimada de 11,92%. 

Esses números só não foram maiores em fun-
ção do mau desempenho do mercado imobiliário. 
Os imóveis da entidade permaneceram com o mes-
mo valor desde 2015. O Diretor de Investimentos 
e Controle, Rodrigo Barata, explica que, enquanto 
fundo de pensão, a Forluz obedece à legislação do 
setor, realizando suas aplicações financeiras em 

conformidade com a Resolução nº 3792 do CMN 
(Conselho Monetário Nacional). Além disso, todas 
as decisões são tomadas por meio de um processo 
transparente e minucioso, com foco nos pagamen-
tos das obrigações assumidas pelos planos. “A nos-
sa estratégia é baseada no comportamento do nos-
so passivo minimizando o risco do reinvestimento”.

Os setores responsáveis pelo planejamento 
dos investimentos são a Gerência de Gestão de 
Portfólio e a Gerência de Gestão de Renda Fixa, 
Imóveis e Empréstimos. Semanalmente, seus 
representantes se reúnem no Comitê de Inves-
timentos, composto também pelos gerentes da 
Assessoria de Risco, Controladoria e Finanças e 
de Compliance, bem como todos os membros da 
Diretoria Executiva, para discutir cenários e ativos 
elegíveis para o portfólio. As decisões são toma-
das de forma coletiva a partir das análises apre-
sentadas nas reuniões.  

Os segmentos de alocação dos recursos ga-
rantidores dos planos, ou seja, os tipos de investi-
mentos que a Fundação pode executar são: Renda 
Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, 
Investimentos no Exterior, Imóveis e Operações 
com os Participantes (empréstimos). Para estabe-
lecer as normas referentes à gestão financeira, a 
Política de Investimentos é atualizada anualmente. 
O texto é validado pelo Comitê de Investimentos e 
submetido à aprovação do Conselho Deliberativo. 

ALM
Determinados os cenários econômicos, os limi-

tes estabelecidos por lei e as obrigações assumi-
das pelos planos, estas informações são inseridas 

10

O diretor de Investimentos 
e Controle da Forluz, 
Rodrigo Barata.
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PLANO A X PLANO B
O diretor de Investimentos e Controle, Rodrigo 

Barata, afirma que manter o equilíbrio entre o cresci-
mento do passivo aliado ao cenário econômico desfa-
vorável com quedas nas taxas de juros, é uma missão 
cada vez mais complexa para os fundos de pensão. 
“Conviver com a exigência elevada do passivo, como, 
por exemplo, a questão da longevidade, somada ao 
retorno decrescente das aplicações financeiras, é um 
desafio que enfrentamos diariamente”. 

Na Forluz, as características estruturais dos pla-
nos impactam nos investimentos, conforme explica 
Barata. Ao contrário do Plano B, o Plano A está sal-
dado, sendo assim, não recebe novas adesões nem 
contribuições. A tábua de mortalidade, que é uma ta-
bela utilizada para projetar a expectativa de vida dos 
participantes, não altera o benefício. No Plano B, boa 
parte dos participantes ainda não se aposentou. En-
tão, quando projetamos alterações na tábua de mor-
talidade, existe um impacto direto nos fluxos futuros. 
Afinal, se você aumenta a tábua, significa que pagará 
benefícios por mais tempo e, consequentemente, seu 
montante precisará ser maior. 

COMO É CALCULADA A RENTABILIDADE?
A Rentabilidade Mínima Atuarial (RMA) é o 

valor mínimo que deve ser obtido na aplicação 
dos investimentos, com vistas a garantir o cum-
primento dos compromissos futuros, ou seja, o 
pagamento dos benefícios a todos os partici-
pantes, até o final da vida de cada um. Ela é 
fixada com base na taxa de desconto aplicada 
no cálculo do passivo atuarial (reservas mate-
máticas), associada com um índice de inflação. 
Na Forluz, a taxa utilizada em 2016, foi de 6% 
ao ano para o Plano A e 5,30% ao ano para o 
Plano B, mais a variação do IPCA-IBGE.

A rentabilidade mensal é a consolidação da 
rentabilidade de todos os segmentos nas suas 
proporções do patrimônio total. “O que mais 
vai impactar no resultado final da rentabilidade 
é o investimento com maior volume financeiro. 
Daí a importância da Política de Investimentos, 
que determina limites percentuais de aplicação 
por segmento”, esclarece. 

>> Para ler a Política de Investimentos 2017, 
clique aqui.

Cenário 
Macroeconomico

Fluxo do 
passivo

Simulação  
dos ativos

Estudos  
de ALM

Resultados

Empréstimo
Imóveis

Estruturados 
% Renda Variável

% Renda Fixa
CARTEIRA SUGERIDA

Projeção  
de longo prazo

na ferramenta de ALM (Asset Liability Manage-
ment - Gestão de Passivos e Ativos). Esse estu-
do monta uma “carteira ideal”, estipulando quanto 
deverá ser aplicado em cada segmento, para que 
seja obtido o melhor retorno. “Esse sistema é in-
teressante porque se fundamenta pelo comporta-
mento do nosso passivo e prioriza o menor risco. 
Ou seja, a carteira de investimentos é construída 
de uma forma eficiente para honrar as obrigações 

do plano e minimizar riscos de déficit”, garante o 
gerente de Renda Fixa, Participações e Emprésti-
mos da Fundação, Fábio Maia. 

Segundo o gerente de Gestão de Portfólio, Adria-
no Suzarte, a ALM faz o “casamento” entre o caixa 
da Fundação e os compromissos que deverão ser 
quitados no longo prazo. “Conseguimos, por meio 
dos retornos e riscos esperados, calcular a alocação 
dos nossos ativos, conforme nossas necessidades”. 

https://www.forluz.org.br/Investimentos/PoliticaInvestimentos.aspx
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FORLUZ x IBOVESPA 
Com relação à bolsa de valores brasilei-

ra, o principal índice da carteira é o Iboves-
pa. Mas vale lembrar, no entanto, que hoje, a 
rentabilidade dos nossos investimentos não 
está ligada somente ao desempenho des-
te índice. “Quando implantamos os perfis de 
investimentos, em 2009, nossos ativos es-
tavam 100% atrelados ao Ibovespa. Mas co-
meçamos diversificar as estratégias ao longo 
dos anos e diminuir esse percentual, uma vez 

que ele apresentava uma concentração mui-
to grande de um pequeno número de grandes 
empresas, como a Petrobrás e algumas side-
rúrgicas. E se a perspectiva não era tão boa, 
por que se manter atrelado? Hoje, com novas 
estratégias de alocação, a carteira de inves-
timentos da Forluz tem rendido, em média, o 
índice do Ibovespa mais 7%, ou seja, essa se-
paração nos proporcionou uma rentabilidade 
maior”, conta Rodrigo Barata. (Veja gráfico 
comparativo Forluz X Ibovespa abaixo).  

12

O FLUXO DOS RECURSOS NA FORLUZ

Participantes e 
Patrocinadores

Conta Individual
(CD ou CV)

Participante

Mercado  
Finandeiro

Contribuinte
Rendimento Liquído

Aplicação dos 
Recursos

Pagamento  
de Benefício
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FORLUZ AVANÇA NA REVISÃO DE 
SEU PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Fundação define planos de ação que serão colocados em prática, com 
o apoio de representantes de todo o quadro corporativo. 

Desde o segundo semestre de 2016, a 
Forluz conduz um processo de revisão 

de seu planejamento estratégico. A então di-
retora de Seguridade e Gestão da Fundação e 
atual diretora de Recursos Humanos e Adminis-
tração da Cemig, Maura Galuppo, utilizou uma 
frase do conto Alice no País das Maravilhas para 
justificar a necessidade de se traçar metas claras 
com relação ao futuro da Entidade: “qualquer 
caminho serve para quem não sabe aonde ir”. 

A afirmativa é consenso entre os profissio-
nais de gestão. Segundo Maura, o projeto visa 
debater os rumos da Fundação nos próximos 
cinco anos e a estratégia adotada para que os 
objetivos sejam alcançados. “É importante pa-
rar um pouco e refletir sobre o que deve ser 
ajustado na rotina da Forluz para que ela che-
gue onde todos os envolvidos desejam. Será 
que o pensamento da Diretoria Executiva é o 
mesmo dos conselheiros, das patrocinadoras 
e dos empregados? É claro que, em geral, to-
dos visualizam uma Fundação robusta e cada 
dia mais forte, mas como faremos isto aconte-
cer?”, reflete. 

Maura Galuppo, então 
diretora de Seguridade 
e Gestão da Fundação, 
iniciou o projeto.

Para isso, a Entidade conta com o apoio da 
Fundação Dom Cabral, instituição de renome 
internacional e com cerca de 40 anos de trajetó-
ria na área executiva. Escolhida por meio de um 
procedimento de carta-convite, a Dom Cabral é 
responsável por orientar os representantes da 
Forluz diretamente envolvidos neste projeto. 

Como parte do trabalho, um grupo de aproxima-
damente 20 pessoas, entre diretores, conselheiros, 
gerentes e empregados, foi definido para participar 
de entrevistas individuais. Este mesmo número de 
representantes está participando dos workshops a 
fim de promover uma intensa troca de idéias e de-
senvolver o novo planejamento estratégico. 

JUNe
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ALINHAMENTO DE EXPECTATIVAS
O professor adjunto da Fundação Dom Cabral, 

Mércio Rosa Junior, é o responsável por mediar 
as discussões. No total, serão oito encontros, que 
foram iniciados em março de 2017 e se encerram 
no final do mês de maio. As reuniões têm como 
foco trabalhar conceitos referentes ao planeja-
mento e incentivar a participação de todos. “Esta 
representatividade é essencial para que sejam ge-
rados debates consistentes, que caminhem para 
um direcionamento sobre como a Forluz deverá 
evoluir nos próximos anos”, explica Mércio. 

Ainda segundo ele, os workshops em grupo as-
seguram a troca de opiniões e pontos de vista, pro-
porcionando maior alinhamento entre as expectati-
vas de todas as áreas. “Durante as atividades, eles 
são convidados a discorrerem sobre as tendências 
do ambiente externo, a situação do cenário interno 
e, desta forma, todos podem contribuir para definir 
os objetivos, indicadores, projetos e planos de ação 
que serão executados daqui para frente”.

O presidente do Conselho Deliberativo da 
Fundação, Leonardo George de Magalhães 
acredita que as reuniões irão ajudar a equipe a 

Entendo que, na indústria  
de fundos de pensão, lidamos 

com um planejamento constante 
de longo prazo e, por isso, é  

importante termos a  
oportunidade de revisarmos  

nossos projetos periodicamente. 
Assim, podemos refletir sobre  

o caminho que estamos  
percorrendo e quais são as  
adequações necessárias. 

“

“

Mércio Rosa Júnior, 
professor adjunto da 
Fundação Dom Cabral.
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Grupo é incentivado a participar do 
debate, orientados pelo especialista 

da Fundação Dom Cabral.

Leonardo George de Magalhães,  
presidente do Conselho Deliberativo
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vislumbrar o futuro da Entidade de forma or-
ganizada. “É essencial para a nossa sustentabi-
lidade. Entendo que, na indústria de fundos de 
pensão, lidamos com um planejamento cons-
tante de longo prazo e, por isso, é imprescindí-
vel termos a oportunidade de revisarmos nos-
sos projetos periodicamente. Assim, podemos 
refletir sobre o caminho que estamos percor-
rendo e quais são as adequações necessárias”. 

Para a gerente da Assessoria de Comunica-
ção, Cinara Rabello, a revisão do planejamen-
to estratégico proporciona um diagnóstico 
preciso de oportunidades e melhorias para a 
Forluz. Cinara avalia ainda que o comprome-
timento de todo o quadro corporativo é fator 
primordial para o sucesso do projeto. “Pre-
cisamos ter consciência do nosso papel para 
que as melhores práticas aconteçam. Sem o 
envolvimento das pessoas, não há processos 
e não há gestão. Fazer melhor todos os dias, 
com menos recursos e mais responsabilida-
de é dever de todos nós”. 

A supervisora de previdência de atuária da Enti-
dade, Rejane Couto Dutra, compartilha da mesma 
opinião. Ela considera a presença de representan-
tes dos diversos níveis hierárquicos um diferencial 
que possibilita uma visão ampla do cenário atual e 
futuro. “Desta forma, desenvolvemos uma visão 
holística e sistêmica da Forluz. Podemos fazer di-
ferente e podemos fazer a diferença”. 

DESAFIO
Segundo o coordenador dos debates, Mér-

cio Rosa Júnior, as reflexões geradas pelo gru-
po irão definir os objetivos, indicadores, metas 
e planos de ação que deverão ser colocados em 
prática para que o planejamento estratégico seja 
consolidado. No entanto, está nas mãos de toda 
a equipe “fazer acontecer” e transformar desejos 
em realidade. “Todas as áreas precisam estar ali-
nhadas e informadas sobre como irão atuar para 
que o plano seja executado. Neste formato, to-
dos podem ser ouvidos e, juntos, identificarem 
para onde a Fundação vai e de que maneira esta 
caminhada será realizada. O grande ponto é ga-
rantir a solidez e a segurança da Forluz”.  

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS 

INDICADORES  
E METAS

PROJETOS E  
PLANOS DE AÇÃO

O presidente do Conselho  
Deliberativo da Forluz,  

Leonardo George de Magalhães.
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PROFISSÃO: 
YOUTUBER

A Rede Social do Google cresce cada vez  
mais e transforma pessoas “comuns” nos 

chamados influenciadores digitais,  
atraindo a atenção das marcas e criando  

novas possibilidades de negócios. 

Magno Martins,  
especialista em  
Marketing Digital. 

Marco Túlio Matos Vieira já coleciona 
números impressionantes em sua car-

reira: tem o apoio de uma equipe de 16 pessoas, já 
lançou três livros que venderam cerca de 400 mil 
exemplares e possui uma legião de 8,9 milhões de 
fãs. O currículo extenso nem parece pertencer a um 
jovem de apenas 20 anos, que iniciou seu trabalho 
em 2011. O sucesso aconteceu despretensiosa-
mente e se transformou em profissão: Criador de 
Conteúdo do Youtube ou, mais popularmente re-
conhecido, youtuber. 

Marco é idealizador do canal Authentic Ga-
mes, que recebe 150 milhões de acessos por 
mês, vindos de crianças de quatro anos até ado-
lescentes de 17. Os vídeos postados três vezes 
ao dia entregam dicas e segredos sobre o jogo 
Minecraft, para que os usuários conquistem me-
lhores resultados. Com um tema aparentemente 

simples, ele transformou um hobby em meio de 
vida e agora investe para ampliar os negócios. 
“Comecei minha carreira brincando. Aos poucos, 
a audiência foi aumentando, bem como a intera-
ção com os inscritos no canal. As pessoas dei-
xavam muitas críticas construtivas, que me mo-
tivaram a continuar gravando. Entendo agora o 
que esses números representam e como minha 
responsabilidade aumentou”, afirma. 

Esta responsabilidade, segundo o especialista em 
Marketing Digital, Magno Martins, é resultado da 
relação de confiança estabelecida entre os Criado-
res de Conteúdo e as comunidades que os acompa-
nham. “Eles se tornam verdadeiros influenciadores 
para seus seguidores, por suas ideias, objetivos de 
vida, conquistas, entre outros fatores. Desta forma, 
já passaram a ganhar dinheiro mais com a publicida-
de de produtos – o famoso merchan – do que com a 
ferramenta em si. Daí, vem a necessidade de julga-
rem bem o que irão divulgar”, explica. 

Este fenômeno dos famosos “digital influen-
cers” (influenciadores digitais) que se verifica 
no Youtube deve ganhar espaço cada dia mais, 
conforme apontam as estatísticas: a população 
mundial assiste a cerca de 1 bilhão de horas de 
vídeos nesta rede social, todos os dias. “A ten-
dência é que as pessoas compartilhem suas vidas 
e visões por meio de conteúdos em vídeo. Ainda 
temos muito o que desenvolver e possibilidades 
a serem exploradas”, acredita Magno. 

Marco Túlio ‘bomba’ na 
web e é seguido por mais 

de 8 milhões de fãs.
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VISIBILIDADE E  MONETIZAÇÃO 
O sucesso dos youtubers e o interesse das 

marcas por estarem presentes no ambien-
te digital já motivam o surgimento de novos 
serviços, como é o caso da agência Coletive, 
que se apresenta como “aceleradora de ca-
nais do Youtube”. 

Segundo uma das sócias e Coordenadora de 
Conteúdo, Lila Beirith Montalvão dos Santos, 
ela e os demais fundadores vislumbraram vá-
rias demandas neste novo nicho de mercado. 
“Quando iniciamos o trabalho com um canal, 
nos dedicamos a descobrir quem é o público, 
quais são os melhores formatos para os víde-
os, enfim, destacamos a visibilidade. Por outro 
lado, atuamos na monetização, ou seja, vende-
mos estes influenciadores para as marcas”. 

E para quem está pensando em se arriscar 
neste novo caminho, ela faz o alerta: o suces-
so é uma questão de identidade com o público 
e não tem uma receita clara. Embora qualquer 
um possa começar o próprio canal, é impor-
tante se dedicar caso o projeto seja realmente 
viver disso. Mas Lila deixa algumas dicas para 
ajudar quem está começando. “A primeira coi-
sa é definir o conteúdo e procurar aquilo que 
você mais sabe falar, o que mais gosta de fa-
zer. Também é importante sempre reinventar 
seu formato, porque toda fórmula se esgota. 
Quando se tem uma linguagem que fala com 
as pessoas, a chance é maior de que as marcas 
notem este canal e acreditem no poder dele”.

Quando se  
tem uma linguagem  

que fala com as pessoas, 
a chance é maior de que 

as marcas notem  
este canal e acreditem  

no poder dele. 

“

“

COMO OS YOUTUBERS 
GANHAM  DINHEIRO

Precisar quanto ganha um Criador de 
Conteúdo do Youtube não é tarefa fácil 
já que os detalhes são mantidos em si-
gilo pela própria rede social. No entan-
to, é possível transformar os acessos 
em renda basicamente de duas formas:

1. Por meio da plataforma de anún-
cios, o Google Adsense: neste formato, 
a pessoa pode receber porcentagens 
em dólares pela quantidade de visu-
alizações em seu vídeo ou ganhar por 
clique recebido nos anúncios que apa-
recem em suas gravações. 

2. Outra possibilidade é o relacio-
namento com as marcas. As celebri-
dades da web já faturam alto com as 
propagandas que fazem para produtos 
e serviços, além de marcarem presença 
em eventos de acordo com seus nichos 
de mercado. 

R$ 60 mil por mês é o valor mé-
dio que recebem os canais mais fa-
mosos no Youtube, apenas com a 
ferramenta de anúncios.

Lila Montalvão,  
fundadora da Coletive
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AFETO E TROCA 
QUE FAZEM A DIFERENÇA

Médicos e terapeutas garantem: as relações entre avós e netos contribuem para o bem-estar 
físico e mental dos idosos, além de proporcionar benefícios para todas as gerações. 

Aos 82 anos, Evelyn Maria da Glória 
Couto não para: na máquina de costu-

ra que a acompanhou durante toda a vida, ela 
se dedica a produzir roupas íntimas para serem 
doadas em hospitais de Belo Horizonte. No 
próximo mês de julho, já está de viagem mar-
cada para Caldas Novas, e será acompanhada 
pela neta de 12 anos. Enquanto isso, passa a 
semana cuidando do neto caçula. Ela atribui a 
disposição e energia que tem aos 14 netos dos 
quais fala com muito orgulho e carinho. “Meus 
netos são a minha vida, não fico sem eles. Nin-
guém diz que vou fazer 83 anos e acredito que 
eles que me dão essa força”, explica. 

O pensamento da dona Evelyn, que é pensio-
nista da Forluz há dez anos, faz todo o senti-
do, garante o médico geriatra, Marcos Cabrera. 
“Todos os relacionamentos afetivos fazem bem 
para a saúde do idoso. As relações que são car-
regadas de afeto são extremamente importan-
tes”. Cabrera destaca ainda que o contato entre 
gerações distintas – conceito definido como “in-
tergeracionalidade” - proporciona ganhos para 
os dois lados. “Não só a avó se beneficia, mas 
também os mais jovens, que possuem esta re-

ferência afetiva. Estudos mostram que as expe-
riências que vivenciamos já na infância impactam 
na construção da velhice futura”. 

Na casa de dona Evelyn, a intergeracionalida-
de é inevitável. O neto mais velho dela tem 33 
anos, e o mais novo, sete. Embora o convívio seja 
mais intenso com os pequenos, ela afirma que 
é uma festa quando todos estão reunidos. “Eles 
são muito bons para mim, cada um no seu jeito e 
momento. Acredito que é reflexo da criação dos 
meus filhos, que também são ótimos meninos”. 

TROCA 
Cabrera destaca que, para que esta relação 

seja bem aproveitada, é necessário que haja uma 
abertura de ambos os envolvidos. É fundamental 
que os avós tenham uma postura flexível e ver-
dadeiramente interessada no que os mais jovens 
têm a ensinar. Por outro lado, as novas gerações 
devem valorizar os momentos de troca com os 
idosos. “É importante que a relação não seja mo-
notemática para que gente tenha permeabilida-
de entre os dois lados envolvidos. O idoso tem o 
que aprender com o neto e vice-versa. Esta con-
vivência é salutar, não só dentro das casas, mas 

Aos 82 anos, Evelyn Maria 
da Glória Couto convive 
com netos com  idades 
entre sete e 33 anos. 
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para a sociedade. Os avós têm a oportunidade de 
renovar seus conhecimentos e isto não deve ser 
barrado por qualquer preconceito ou resistência”. 

A terapeuta ocupacional da Rede Fhemig – 
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, 
e fundadora do projeto Trampolim 60+, Cecília 
Xavier, compartilha da mesma opinião. “Os dois 
lados ganham com este contato. O idoso tem 
acesso às novidades, fica sabendo o que está 
acontecendo lá fora. Isso revitaliza muito. Já o 
jovem recebe percepções de coisas que não se 
pode comprar ou aprender rápido, que somente 
o amadurecimento emocional oferece”, avalia. 

Ainda conforme Cecília, a família deve esti-
mular este contato de forma natural, ensinando 
as crianças a respeitarem os mais velhos e con-
vidando os idosos a “entrarem” no mundo das 
outras gerações. “Tem que ter um valor vindo de 
dentro. É importante refletir: será que este idoso 
é, de fato, valorizado e ouvido neste ambiente? 
As crianças não vão aprender a respeitar os mais 
velhos por si só, devemos trabalhar nisso. Não 
somente por eles, mas por nós mesmos e pelas 
próximas gerações – que também vão envelhe-
cer. Desta forma, vamos criar um ambiente em 
que eles convivam, brinquem e passem uma tarde 
com os avós porque querem e gostam, não so-
mente porque alguém está mandando”, orienta. 

O geriatra Marcos Cabrera lembra que, quan-
do bem aproveitada, a recompensa é certeira: 
o amor envolvido. “Amamos demais os nossos 
netos e, geralmente, este contato é desprovido 
da parte mais rígida que tem entre pais e filhos. 
O afeto é garantido”. 

RECEITA PARA VIVER MAIS
Um estudo feito na Alemanha mostrou 

que os benefícios do relacionamento entre 
avós e netos vão além das emoções: os 
avós que ajudam a cuidar dos netos, de 

fato, vivem por mais tempo. 
Conforme o levantamento, aqueles que 

costumavam cuidar e estar com os netos, 
reduziam o risco de mortalidade em 37%. 

O acompanhamento foi feito duran-
te 19 anos com 500 pessoas de idades 

entre 70 e 103 anos.  

O médico geriatra, 
Marcos Cabrera.




