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

Ter uma vida longa e saudável, 
com segurança financeira e dispo-
sição para desfrutar de momentos 
especiais ao lado de quem ama-
mos. Um desejo em comum entre 
todos nós, não é mesmo? E trilhar 
um futuro como este é possível, 
mas requer planejamento e come-
ça cedo. Esta é a reflexão trazida 
pela matéria de capa desta edição 
da Revista Lume, que você confere 
em Finanças em Dia. A reportagem 
traz dicas para um planejamento fi-
nanceiro eficiente e de longo prazo. 

E contar com o apoio de um plano de previdência comple-
mentar na construção de uma reserva financeira é um gran-
de diferencial. Em Previdência em Foco, apresentamos a ge-
rência de Atuária e Seguridade da Forluz, responsável por 
acompanhar a trajetória do participante na Fundação, desde 
o momento da filiação até o requerimento do benefício. Um 
setor que busca a inovação por meio da tecnologia, a fim de 
oferecer serviços adequados às exigências do mundo atual. 

E chegar bem à terceira idade significa estar pronto para 
um universo de possibilidades. Em Boas Ideias, contamos a 
história de pessoas que se reencontraram após a aposen-
tadoria e optaram por iniciar uma nova carreira. O assistido 
da Forluz, Angelino Camponez, é o personagem principal da 
editoria Bem-Estar. Ele começou a correr após os 50 anos 
e hoje, aos 90, é a prova de que nunca é tarde demais para 
adotar um estilo de vida saudável. 

Tudo isso e muito mais informações te esperam nas pró-
ximas páginas da Lume. Quer enviar sua sugestão de pauta 
ou deixar uma mensagem para nós sobre a revista? Mande 
um e-mail para comunica@forluz.org.br. A sua opinião é 
muito importante para nós. Afinal, é o seu futuro que nos 
move a cada dia. 

Boa leitura.

EDITORIAL

São as escolhas do presente que 
vão construir, aos poucos, o seu 
futuro. Veja dicas para começar 
desde já. 

Planejar hoje, para melhores  
resultados no amanhã

EDIÇÃO Nº 21Segurança financeira  
e bem-estar para ir  
cada vez mais longe
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SIGILO E  
IMPARCIALIDADE  
ORIENTAM FUNÇÃO 
DE AUDITOR 

  No último mês de julho, a Forluz 
passou por auditoria visando à reno-

vação do certificado referente à norma NBR 
ISO 31000 em Gestão de Riscos. O intuito 
é comprovar que os procedimentos adota-
dos pela Entidade estão em conformidade 
com as exigências impostas pela norma, re-
conhecida internacionalmente. 

Para falar sobre a importância desta con-
quista e explicar como funciona o processo 
de auditoria, convidamos o auditor da Bure-
au Veritas Certification, Audenício Caimbra, 
responsável por avaliar os processos segui-
dos pela Fundação.
 
Lume: Conte um pouco sobre sua forma-
ção e trajetória para exercer a função de 
auditor. 

Audenício: Sou auditor líder desde 2008, 
com mais de 10 anos de experiência auditan-
do pelo Bureau Veritas Certification. Sou es-
pecialista em educação ambiental, tecnólogo 
em gestão financeira, técnico em química e 
graduando do curso de Engenharia Mecâni-
ca.  Hoje em dia, tenho uma empresa de con-
sultoria, auditoria e treinamentos chamada 
OBJ Consultoria, onde sou credenciado como 
consultor e instrutor do Sebrae e auditor do 
Bureau Veritas.

Lume: Qual é o trabalho do auditor e 
como ele desempenha este papel dentro 
de uma empresa?  

Audenício: O auditor realiza avaliações 
de conformidade baseadas em um determi-
nado referencial normativo. Nosso trabalho 
é checar a aderência, ou seja, se a empresa 
atende a cada requisito determinado pela 
norma. Muitos acreditam que o nosso tra-
balho é identificar não conformidades, mas, 
na verdade, somos orientados a buscar por 
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conformidades. Acima de tudo, os princí-
pios de uma auditoria são imparcialidade e 
confidencialidade. Toda informação aces-
sível ao auditor é de propriedade da em-
presa e deve ser considerada sigilosa. A 
auditoria é conduzida mediante entrevistas 
individuais, onde são solicitadas evidên-
cias objetivas que comprovem as confor-
midades do sistema. 

Lume: No caso específico da Forluz, a 
Fundação visa manter a certificação da 
norma NBR ISO 31000 de Gestão de 
Riscos. O que foi avaliado durante a au-
ditoria e de que forma são estruturados 
estes ciclos de análise? 

Audenício: Em cada setor, buscamos evi-
dências da existência de um sistema de gestão 
de riscos aderente à norma, em pleno funcio-
namento e constante melhoria. Em resumo, 
avaliamos a identificação dos riscos, a forma 
que a organização avalia e trata estes riscos 
e os controles que foram estabelecidos. Além 
disso, checamos o nível de interação desses 
riscos com o contexto da organização, como 
a empresa estruturou a abordagem e a sua 
interface com os requisitos legais e planeja-
mento estratégico, dentre outros tópicos. 

O SGR deve ser avaliado continuamente 
e, para isso, são feitas as auditorias anuais, 
com esquema de revezamento dos processos, 
no intuito de causar um maior aprofundamento 
em cada fase. 

Lume: O que ter uma gestão de riscos 
certificada representa para a Entidade? 

Audenício: Acredito que a certificação re-
presenta para a Forluz um atestado de que a 
instituição, de forma proativa, busca garantir 
aos seus participantes uma maior segurança. 
Quando o participante toma ciência da preo-
cupação assertiva que permeia toda a capaci-
dade técnica e intelectual que a organização 
possui quando define a melhor forma de tra-
tar seus investimentos, acredito que se tor-
na mais confiante quanto ao seu futuro. Creio 
que a certificação coloca a Fundação no topo 
da pirâmide no que tange ao gerenciamento 
desse tipo de negócio em todo o País. 

Lume: Como uma empresa deve se pre-
parar para pleitear qualquer certificação, 
como é feito este processo de adequação e 
por que estas certificações são relevantes?

Audenício: Para a empresa se preparar para 
qualquer processo de certificação, inicialmente 
deve selecionar bem uma empresa de consultoria 
que indique qual ferramenta a organização deve 
implementar visando atender às exigências do re-
ferencial. Durante o processo de adequação, ba-
sicamente, é feito um mapeamento dos proces-
sos, visando detectar as atividades de cada setor 
e onde será necessário implantar mudanças. Toda 
certificação é relevante para a organização por-
que demonstra ao mercado a responsabilidade 
que a empresa possui no gerenciamento de seus 
processos e no comprometimento em garantir o 
melhor serviço possível aos seus clientes. 

Acredito que a  
certificação representa  

para a Forluz um atestado  
de que a instituição, de forma 

proativa, busca garantir 
 aos seus participantes uma 

maior segurança.

“

“

Muitos acreditam  
que o nosso trabalho  

é identificar não  
conformidades, mas,  
na verdade, somos  
orientados a buscar  
por conformidades.

“

“
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Lançado em 2017, o APP Forluz oferece o acesso a alguns serviços da Fundação. Nele, você confere o 
saldo de conta, a rentabilidade dos planos, dados pessoais, simuladores de benefícios e empréstimos, en-

tre outras funcionalidades. Tudo isto na palma das mãos, para ser usado a qualquer momento. 
A Fundação continua aprimorando o sistema do aplicativo e novas alterações têm sido 

feitas desde seu lançamento. Como uma das melhorias, notificações passaram a ser envia-
das para alertar os participantes sobre algumas atualizações, como quando a rentabilidade 

dos planos fica disponível, por exemplo. Com isso, o participante recebe a informação em 
tempo real e fica ainda mais próximo da Entidade. 

Para baixar o aplicativo, é simples. Basta acessar a Play Store do seu smartphone 
ou tablet e fazer o download, que é gratuito. Em seguida, faça o log in com sua ma-
trícula e senha Forluz, utilizadas também para acessar o Portal. Em caso de dúvidas, 
clique no botão “Ligar”, localizado no canto inferior esquerdo da tela inicial do App e 
fale com um de nossos atendentes.

O novo Regulamento do Empréstimo Especial da Forluz, aprovado pela Diretoria 
Executiva no dia 6 de junho, está em vigor. O financiamento se destina aos participantes 
que já possuem contratos em aberto com a Fundação, mas ainda têm limite disponível. 

O empréstimo especial funcionará na modalidade de operação simultânea. Segundo 
o diretor de Relações com Participantes, Vanderlei Toledo, o intuito é contemplar situ-
ações financeiras de emergência momentânea com mais facilidade. “Retornamos com a modalidade de 
empréstimo especial com regras mais flexíveis, mas respeitando os critérios para prazo de quitação e a 
taxa de juros vigente. A questão é que o participante que ainda possui saldo e precisa de um novo finan-
ciamento, pode recorrer ao especial para evitar a operação casada”. 

Para saber quais exigências devem ser cumpridas e demais condições, clique aqui e acesse o Regu-
lamento completo. 

EMPRÉSTIMO ESPECIAL

APLICATIVO FORLUZ

REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS 
DOS PLANOS A E B 

Os benefícios pagos aos participantes 
assistidos dos planos A e B da Forluz fo-
ram reajustados em 4,6584% no mês de 
junho. Para os participantes do Plano B 
que começaram a receber o benefício a 
partir de junho de 2018, o percentual foi 
aplicado de forma proporcional.

Foram contemplados os participantes 
dos dois planos, exceto aqueles que rece-
bem MAT Temporária em Valor Variável.

Cabe lembrar que este reajuste é 
calculado anualmente com base no ín-
dice IPCA-IBGE. O percentual se re-
fere ao período acumulado entre o mês 
de junho de 2018 e maio de 2019. Para 
conferir as tabelas com os valores e ín-
dices, clique aqui.

FORLUZ RENOVA CONVÊNIO 
COM O BANCO SANTANDER 

O convênio que a Forluz possui 
com o Banco Santander foi renova-
do para os próximos cinco anos. A 
medida foi aprovada pelo Conselho 
Deliberativo, em sua 380ª reunião, 
realizada no dia 26 de junho.  

Desta forma, os benefícios ofe-
recidos pela instituição financeira, 
que variam de acordo com o pa-
cote escolhido pelo correntista, 
continuam os mesmos. 

Segundo a gerente de Controladoria e Finanças da 
Forluz, Alessandra Campos Pereira, manter a par-
ceria representa mais praticidade. “É interessante 
porque já temos uma parceria consolidada e, as-
sim, conseguimos oferecer os mesmos serviços aos 
quais nosso público já está acostumado”.

JUNHO
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Todo relacionamento duradouro  pas-
sa por fases diferentes: se adapta, 

vive momentos marcantes e, com o tempo, 
se transforma. É o que ocorre também na 
história construída entre a Forluz e cada 
participante. Da adesão ao requerimento 
do benefício; das contribuições mensais e 
aportes ao primeiro contracheque; etapas 
distintas, mas que possuem em comum um 
time de especialistas por trás, responsáveis 
por acompanharem e gerirem cada passo. 
Este trabalho acontece na gerência de Atu-
ária e Seguridade da Fundação.  

O setor conta com 14 pessoas dividi-
das em três supervisões: Cadastro, Pre-
vidência e Folha de Pagamento. Este for-
mato foi adotado em 2017, com a junção 
das gerências de Cadastro e Pagamen-
to de Benefícios e Previdência, Atuária e 
Atendimento. Posteriormente, a área de 

atendimento foi desmembrada, unindo-se 
ao setor de Comunicação (clique aqui e 
leia a edição anterior da revista Lume que 
trata deste assunto). 

Para a atual gerente, Rejane Couto Du-
tra, a nova estrutura auxiliou no processo 
de tomada de decisão. “Com a criação das 
supervisões, os níveis de acesso puderam 
ser separados no sistema, o que não ocorria 
anteriormente. Assim, temos as responsabi-
lidades da operação, revisão e aprovação se-
gregadas. Por outro lado, com as atividades 
concentradas em uma mesma gerência, fica 
mais fácil de tomarmos uma decisão pen-
sando em todas as pontas. Afinal, são roti-
nas complementares”. 

GRANDES DESAFIOS  
PARA TRILHAR  
UM NOVO CICLO

Conheça o trabalho da  
gerência de Atuária e  

Seguridade da Forluz e  
saiba como a equipe vem 
buscando se reinventar  

para o futuro. 

A equipe da gerência de Atuária  
e Seguridade da Forluz

https://www.forluz.org.br/PublicacoesForluz/Revista%20Lume/Revista%20Lume%20Agosto%20Final.pdf
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CADASTRO, ONDE TUDO COMEÇA 
Gerir as informações de mais de 22 mil 

participantes e seus beneficiários não é 
uma missão simples. O Cadastro é consi-
derado o setor onde o empregado da Pa-
trocinadora “nasce” como participante da 
Fundação, o ponto de partida deste rela-
cionamento. É onde ficarão armazenados 
seus dados a partir do momento da filiação 
ao plano de previdência. 

Entre as atribuições, estão a atualização 
cadastral, inscrição de dependentes e be-
neficiários e controle de todas as movimen-
tações feitas pelo participante ao longo de 
sua trajetória na Entidade, como ativo ou 
assistido. Também são realizadas as análi-
ses das documentações entregues para re-
querimento de benefício. É a partir do Ca-
dastro que a Entidade conhece sua massa 
de participantes e, desta forma, um erro 
pode impactar atividades diversas. “Uma 
base cadastral confiável e consistente é a 
chave para a Fundação. Desconhecer o pró-
prio público acarreta em problemas que vão 
desde o momento de enviar uma comunica-
ção até os cálculos feitos pela equipe atu-
arial”, explica Natália Damasceno, supervi-
sora de Cadastro.

Segundo ela, o setor vem se transfor-
mando nos últimos anos, com o intuito de 
assumir um caráter analítico e estratégico, 
eliminando, ao máximo, a intervenção ma-
nual. O investimento em tecnologia e auto-
matização dos processos possibilitam esta 
mudança. “A implantação dos formulários 
eletrônicos foi um case de sucesso para a 
Forluz. Agora, estamos focados em prosse-
guir com estas melhorias, concretizando a 
adesão digital, por exemplo. Assim, a equipe 
não será responsável pela entrada manu-
al de dados, mas sim pela análise e confe-
rência. Com isso, mitigamos riscos e damos 
mais agilidade à rotina”, pontua. 

Outro grande desafio é a adequação à 
LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, 
que entra em vigor em agosto de 2020. A 
norma traz mudanças significativas acerca 
do tratamento de dados pessoais. A Forluz 
já iniciou o movimento para adaptar seus 
processos aos novos critérios. 

PREVIDÊNCIA, A CONSTRUÇÃO PARA 
O FUTURO 

Das primeiras dúvidas sobre o plano de pre-
vidência, passando pela arrecadação mensal e 
aportes eventuais até a fase de preparação para a 
aposentadoria. Todos estes momentos permeiam 
as atividades da supervisão de Previdência. 

A supervisora da área, Glaucia Amorim, e 
outras quatro pessoas, atuam no controle da 
arrecadação das contribuições feitas por par-
ticipantes e patrocinadoras, são responsáveis 
pela apresentação do plano aos recém-chega-
dos, além das palestras sobre os benefícios dos 
planos para quem está prestes a se desligar por 
meio do PPA – Programa de Preparação para a 
Aposentadoria. A equipe estimula os partici-
pantes ativos a fazerem aportes e alterações 
do percentual de contribuição. “Trabalhamos 
para acompanhar o crescimento da reserva 
financeira do participante para o futuro até a 

MUITOS NÚMEROS,  
UMA GRANDE  

RESPONSABILIDADE

22.707 
Participantes

R$ 15    
milhões de  

arrecadação/mês

R$ 90  
milhões em benefícios 

pagos/mês 

R$ 10  
milhões retidos em  

impostos/mês 
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ra, buscamos identificar oportunidades e nos 
modernizamos, especialmente em produtos, 
com o projeto do plano instituído, por exem-
plo. Estamos animados e engajados para tri-
lhar este futuro”, finaliza. 

hora de sua decisão. Para quem vai requerer 
o benefício, auxiliamos com os cálculos que o 
ajudam a escolher o melhor caminho. Também 
somos nós que efetivamos a opção dos partici-
pantes pelos institutos – BPD, Autopatrocínio, 
Portabilidade ou Resgate”, destaca Glaucia. 

Segundo ela, mesmo com uma rotina tão 
intensa, a proposta do setor tem sido a de se 
reinventar. “Caminhamos para a moderniza-
ção e ainda temos muito espaço para melhoria 
neste sentido. Estamos com membros novos 
na equipe e isto proporciona troca de experi-
ências e abertura para novas ideias”. 

FOLHA, A CONCRETIZAÇÃO DE UM 
PROJETO 

É a supervisão da Folha de Pagamento que 
atua no momento da recompensa do partici-
pante por seus anos de trabalho e dedicação. 
Atualmente, a Fundação paga, em média, R$ 
90 milhões em benefícios mensalmente. Um 
volume grande de recursos, que exige atenção 
extrema da área até que o assistido receba seu 
contracheque. “O propósito da nossa atividade 
é garantir segurança ao participante no mo-
mento em que ele vai usufruir dos recursos que 
poupou durante uma vida inteira.  É uma hora 
especial da vida dele e temos muito orgulho 
de fazer parte dela”, afirma Eduardo Olegário 
Martins de Mesquita, supervisor do setor. 

Cabe à Folha assegurar que sejam feitos os 
descontos legais corretamente, analisar se os 
valores estão compatíveis com a escolha do 
participante e realizar os repasses ao plano de 
saúde e entidades de classe. Conforme Eduardo, 
a expectativa é que a atividade, que ainda possui 
alguns processos manuais, seja otimizada com a 
troca do sistema integrado de gestão da Forluz. 
“Teremos a oportunidade para integrar os dados 
de toda a Fundação e acredito que isso vai modi-
ficar o patamar de acompanhamento, avalia. 

Recentemente, a equipe passou por renova-
ções, com a chegada de novos integrantes. Reja-
ne considera que aliar o conhecimento de quem 
possui mais tempo de casa à energia dos no-
vatos é extremamente positivo para “oxigenar” 
o setor e avançar cada vez mais. “É uma equipe 
muito dedicada, que visa a melhoria contínua e 
está preocupada em se renovar. A Forluz sempre 
operou de forma organizada e inovadora. Ago-

Além das três supervisões, uma 
quarta frente de trabalho está inse-
rida na gerência de Atuária e Segu-
ridade. A gerente do setor, Rejane 
Couto Dutra, com o apoio de outras 
duas profissionais, atuam nas ativi-
dades relativas à parte atuarial. 

A Fundação faz os cálculos acer-
ca de possíveis perdas judiciais – que 
integram o balanço contábil -  e es-
tima os fluxos de pagamentos de be-
nefícios em projeções para até 115 
anos. “Este material é fundamental 
pois é usado de subsídio pela área de 
investimentos para otimizar a aloca-
ção dos recursos. Assim, eles sabem 
em quais momentos  precisaremos de 
maior liquidez”, ressalta Rejane. 

Ela salienta ainda que a Entidade 
possui um grande diferencial, que é 
o SGA – Sistema de Gestão Atuarial. 
Com a ferramenta, é possível fazer 
testes de consistência cadastral e 
financeira, avaliações atuariais de-
terminísticas e estocásticas, apura-
ção de balanço de perdas e ganhos 
atuariais, testes de aderência das 
hipóteses demográficas e financei-
ras, mapa de gestão atuarial, dentre 
outras funcionalidades. “A legislação 
determina que a avaliação dos pla-
nos seja feita anualmente, mas con-
seguimos acompanhar mensalmente, 
sendo pioneiros neste sentido. É uma 
arma estratégica relevante para os 
dirigentes, que podem antecipar de-
cisões, caso necessário, e monitora-
rem a evolução dos planos previden-
ciários durante todo o período”. 

GESTÃO ATUARIAL  
DE PONTA  
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APOSENTADORIA TRANQUILA 
REQUER PLANEJAMENTO

Para ter uma aposentadoria tranqui-
la é necessário que algumas medidas 

sejam tomadas desde cedo, e não somente 
quando o momento chegar. Isto porque o 
benefício da previdência social não é sufi-
ciente para abater gastos além do básico, e 
nem manter um bom padrão de vida. Entre 
estas medidas, estão os investimentos a 
longo prazo e a previdência complementar, 
como é o caso da Forluz.

Mas, como começar? O sócio-fundador 

da New York Capital e assessor de inves-
timentos, Jonathan Camargo, responde. “O 
primeiro passo é saber onde se quer che-
gar, ou seja, quanto preciso acumular para 
poder manter o padrão de vida na aposen-
tadoria. Para isto, existe um cálculo que 
facilita muito”, diz. “Consiste em usar o 
valor da renda mensal que precisa ter na 
aposentadoria e multiplicar por 360. Este 
cálculo funciona, pois considera que, se 
obter 4% de retorno acima da 

A aposentadoria é uma fase da vida desejada 
e esperada por muitas pessoas. É conhecida 
como uma época feita para aproveitar a vida  
e sentir o “dever cumprido”, após anos de  
dedicação ao trabalho. Mas a decepção 

quando a idealização não é realizada também 
existe. Por isso é tão importante fazer um 

planejamento para evitar a frustração.
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inflação - juros real - e utilizar apenas 4% 
ao ano para manter o padrão de vida, você 
vai ter a renda mensal desejada de forma 
vitalícia. Mesmo que este cálculo tenha al-
gum erro, ainda assim você terá o patri-
mônio principal que acumulou ao longo da 
vida, que poderá ser utilizado sem grandes 
estragos para manter o padrão de vida. Por 
exemplo: se hoje você recebe R$10 mil por 
mês, multiplicando por 360, o resultado é 
R$3,6 milhões. Este é o valor necessário 
que você deve acumular para continuar com 
a renda de R$10 mil após a aposentadoria, 
sem mexer no patrimônio acumulado”, ex-
plica Jonathan.

 O tempo também é essencial para alcan-
çar um bom resultado. Jonathan compara 
duas situações para mostrar como o efeito 
do tempo é importante no campo do inves-
timento. “Vamos supor que Pedro começa 
a investir aos 25 anos com R$500 por mês 
e consegue 1% de retorno mensalmente, 
durante cinco anos. Depois desse tempo, 
ele para de guardar e deixa somente que 
o juros sobre juros façam o trabalho. Com 
isso, aos 60 anos ele terá R$1,5 milhão. 
Em uma outra situação, em que João é o 
personagem, ele tem 25 anos, mas espera 
chegar aos 30 para começar a investir. Ao 
alcançar esta idade ele passa a fazer uma 
reserva também de R$500 por mês e con-
tinua a guardar este valor até se aposentar, 

Jonathan Camargo,  
Assessor de Investimentos.

teoricamente com 60 anos, também com 
1% de rendimento ao mês. Ao final, ele terá 
acumulado R$850 mil. Isso mostra que 
Pedro precisou de menos esforço  ao pou-
par dinheiro ao longo da vida do que João, 
que começou cinco anos depois e precisou 
guardar a vida inteira”, conta.

Outro ponto importante é ter dis-
ciplina e paciência. É o que requer 
o investimento a longo prazo. Para 
que o dinheiro se multiplique, é 
necessário o hábito de controlar 

as finanças e aplicar men-
salmente. Não é suficiente 
investir somente “quando o 
dinheiro sobrar”. O investi-

mento deve ser visto como um 
gasto e realizado assim que a renda 
estiver disponível. Assim, ele ama-

durece e gera bons frutos.

$$$
$$$

$$$
$$$

$$$
$$$$

$$$
$$$

$$$
$$$

$$$
$$$$

$$$
$$$

$$$
$$$

$$$
$$$$

$$$
$$$

$$$
$$$

$$$
$$$$

$$$
$$$

$$$
$$$

$$$
$$$$

$$$
$$$

$$$
$$$

$$$
$$$$

$$$
$$$

$$$
$$$

$$$
$$$$

$$$
$$$

$$$
$$$

$$$
$$$$

$$$
$$$

$$$
$$$

$$$
$$$$

$

$$$
$$$

$$$$

$$$
$$$

$$$$

$$$
$$$

$$$$

10

20

30

40

50

60



FINANÇAS EM DIAREVISTA LUME     

Plano de saúde,  
remédios e médicos 
consomem boa parte  
da renda. O que eu 

sempre digo para os 
nossos clientes é que, 

quanto mais eles  
souberem se planejar, 

mais fácil para que  
estes custos não  

sejam tão relevantes 
 no futuro. 

“

“
E QUANDO A APOSENTADORIA CHEGAR?

De nada adianta investir durante toda 
a vida e gastar todo o dinheiro acumula-
do assim que se aposentar. Para que isso 
não aconteça, é preciso manter o contro-
le. A rotina de ir para o trabalho todos os 
dias muda, mas as despesas não. Nesta fase 
da vida gastos com a saúde são os maio-
res. “Normalmente, os custos de saúde são 

os mais caros para o aposentado. Plano de 
saúde, remédios e médicos consomem boa 
parte da renda. O que eu sempre digo para 
os nossos clientes é que quanto mais eles 
souberem se planejar, mais fácil para que 
estes custos não sejam tão relevantes no 
futuro”, confirma Jonathan.

Para evitar que problemas financeiros 
batam à porta das pessoas durante a apo-
sentadoria, Jonathan diz que a solução é 
educação financeira nas escolas. “O gran-
de problema do Brasil é não ter educação 
financeira para ensinar a guardar e pou-
par recursos desde cedo, e isso acaba pe-
gando muitos idosos de surpresa, pois só 
percebem que não conseguiram guardar o 
suficiente quando já estão aposentados”, 
explica. “O maior bem que pode ser fei-
to para si mesmo e aos seus dependentes 
é ensina-los que poupar hoje para ter o 
amanhã é necessário, e isso não há escola 
ou cultura no Brasil que os ensine, então 
os pais é quem precisam ensinar aos filhos, 
para que façam isso desde cedo. Este ato 
de ensinar a educação financeira traz be-
nefícios aos pais, que podem se aposentar 
com tranquilidade, e aos filhos, que farão 
o “dever de casa” para ter um aposentado-
ria tranquila e confortável, sem compro-
meter a vida financeira e segurança que os 
pais conquistaram após anos de trabalho”, 
complementa.

Não deixe para depois. Investir no futu-
ro é ter a consciência de uma aposentado-
ria tranquila. 

12

Jonathan Camargo
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Uma das primeiras  
decisões que o  
participante deve  
tomar ao aderir ao  
plano de previdência é  
o regime de tributação. 
Saiba o que deve  
ser considerado  
neste momento.

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: 
ESCOLHA CONSCIENTE 
PARA O SEU FUTURO

Quando decide se filiar ao plano 
de previdência da Forluz, o parti-
cipante precisa fazer algumas es-

colhas iniciais que serão relevantes para 
a construção da reserva financeira e im-
pactarão em seu futuro. Entre elas, tal-
vez a mais complexa seja a definição do 
regime de tributação: se será regressivo 
ou progressivo. 

Uma decisão que possui um período es-
pecífico para ser tomada -  até o último dia 
útil do mês seguinte à adesão – e não pode 
ser modificada posteriormente. “É uma es-
colha irretratável e que servirá para base 
de cálculo do imposto de renda no momen-
to do recebimento do benefício”, explica 
a analista da gerência de Controladoria e 
Finanças da Fundação, Sandra Costa San-
tos. Ela lembra ainda que, caso o partici-
pante não declare sua opção pelo regime 
regressivo no prazo estabelecido, ele será 
enquadrado, automaticamente, no regime 
progressivo.

13

Sandra Costa Santos,
 analista da gerência de  

Controladoria e Finanças
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Para saber qual regime é o mais indicado para o seu caso, o pri-
meiro passo é compreender a diferença entre eles.

BASE DE CÁLCULO (R$)

TABELA DE INCIDÊNCIA ANUAL

Os benefícios serão tributados conforme a tabela para cálculo do Impos-
to de Renda. Isto significa que o desconto terá alíquotas variáveis de acordo 
com a faixa salarial do participante. Atualmente, estes percentuais vão de 0% a 27,5%.

ALÍQUOTA (%) PARCELA A DEDUZIR  
DO IRPF (R$)

Até 22.847,76 - -

De 22.847,77 até 33.919,80 7,5 1.713,58

De 33.919,81 até 45.012,60 15 4.257,57

De 45.012,61 até 55.976,16 22,5 7.633,51

Acima de 55.976,16 27,5 10.432,32

BASE DE CÁLCULO (R$)

TABELA DE INCIDÊNCIA MENSAL

ALÍQUOTA (%) PARCELA A DEDUZIR  
DO IRPF (R$)

Até 1.903,98 - -

De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80

De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,60

De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13

Acima de 4.664,68  27,5  869,36

PROGRESSIVO:

DIFERENÇAS

Em caso de Resgate, é aplicada uma alíquota fixa de 15% e o ajuste é feito posteriormente na declaração anual.
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PROJETO DE VIDA
Além das características citadas anteriormente, 

Sandra alerta para outra diferença relevante entre as 
duas modalidades. “No progressivo, a tributação não 
é definitiva. Ou seja, o contribuinte pode fazer o ajuste 
na declaração anual. Então, o imposto que foi retido 
ao longo do ano pode ser parcialmente restituído, a 
depender de outros fatores, como despesas médicas 
e dependentes econômicos. Já o regressivo não ofe-
rece esta possibilidade, porque a tributação é exclusi-
va na fonte”. 

Ela ressalta, no entanto, que este não é o único fator 
que deve ser considerado ao fazer a opção. “Cada um 
terá vantagens ou desvantagens, de acordo com a rea-
lidade do participante. É uma opção difícil porque exige 
que ele faça uma projeção do que planeja para a sua 
vida e, a partir daí, procure o equilíbrio”, afirma. 

E, para isso, ela recomenda que o participante ex-
plore as ferramentas disponibilizadas pela Fundação. 
“Sugerimos que ele use o simulador de benefício que 
temos na área logada do Portal, por exemplo. As-
sim, é possível estimar o valor que entrará ou não na 
parcela isenta do progressivo. É fundamental avaliar 
também a expectativa que ele possui para o seu fu-
turo. Isto é, se ele pretende usufruir desta poupan-
ça somente no longo prazo, na aposentadoria; ou se 
tem a intenção de resgatar mais cedo. Tudo isso vai 
interferir para que ele siga o caminho que se adequa 
melhor aos seus planos.  

Cada um (dos regimes)  
terá vantagens ou  
desvantagens, de 

acordo com a  
realidade do participante.  

É uma opção difícil  
porque exige que  

ele faça uma  
projeção do que  

planeja para  
a sua vida e, a 

partir daí, procure  
o equilíbrio.

“

“

Sandra Costa Santos, analista 
da gerência de Controladoria  

e Finanças da Forluz.

Até dois anos   35% 

2 a 4 anos 30%

4 a 6 anos  25%  

6 a 8 anos 20%

8 a 10 anos  15%  

Nesta opção, a alíquota reduz a medida em que aumenta o tempo de aplicação dos recursos. Ou 
seja: quanto maior o tempo de permanência no plano, menor a alíquota. Neste caso, o imposto de ren-
da pago no recebimento do benefício ou resgate vai variar entre 35% e 10%, conforme a tabela abaixo.

Acima de 10 anos 10%

REGRESSIVO:

ALÍQUOTA (%)TEMPO DE ACUMULAÇÃO
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A dúvida entre as pessoas que pas-
sam pela transição de vida profissio-

nal ativa para a aposentadoria é comum. A 
vontade de unir o tempo livre com atividades 
que dão prazer é grande, mas a necessidade 
de ter uma renda mensal e permanecer com 
o mesmo padrão de vida da ativa, também. A 
solução encontrada para conseguir isto é pra-
ticada por grande parte da população madura: 
começar a trabalhar com o que gosta, mesmo 
depois de se aposentar. E é possível.

De acordo com pesquisa realizada pelo 
Núcleo de Estudos e Pesquisas de Consul-
toria Legislativa do Senado Federal, homens 
idosos têm maior chance de conseguir um 
emprego do que adultos na faixa de 45 a 50 
anos e mulheres idosas têm maior emprega-
bilidade aos 65 anos. Isto porque a população 
madura possui mais experiência e maior esta-
bilidade do que os jovens atuais, que, por sua 
vez, possuem mais dificuldades de adaptação 
no mercado de trabalho, além de maior rota-
tividade entre empregos. 

Com isso, 49% dos aposentados continu-
am trabalhando. Este dado foi apontado por 
estudo realizado pela consultoria Mercer, que 
também relatou os principais motivos pelos 
quais as pessoas buscam continuar atuando 
na vida profissional. Entre eles, estão as des-
pesas com alimentação e saúde.

EXEMPLO PRÓXIMO
Apesar de possuir oportunidades, o mer-

cado de trabalho também impõe desafios 
aos que já se aposentaram. “Se por um lado 
o mercado de trabalho valoriza a experi-
ência, a maturidade e o comprometimento 
do aposentado, por outro lado, é exigida a 
mesma agilidade, criatividade e competi-
tividade dos jovens.” É o que diz Tarcísio 
Feichas Cabral, aposentado que ainda atua 
no mercado de trabalho.

Tarcísio trabalhou na Cemig e é assistido da 
Forluz há oito anos, além de sócio-diretor de 
uma produtora de vídeos – Ephata Comunica-
ção – e consultor em Gestão de Mudança Orga-
nizacional. “Trabalhando como aposentado, tive 
a oportunidade de coordenar equipes de pesso-
as muito jovens e também tive o privilégio de ser 
liderado por jovens gestores, que acabaram me 
levando a buscar atualização de conhecimento, 
principalmente em tecnologia da informação e 
gestão para o exercício da função”, conta.   

Ambas as atividades que Tarcísio exerce hoje 
têm relação com o que fazia nos tempos da ativa 
e, apesar de ter começado naquela época, existem 

APOSENTEI. E AGORA?
Depois de anos de dedicação quase exclusiva para a vida  

profissional, muitas pessoas se sentem perdidas ou indecisas  
ao se aposentarem. O que fazer agora: descansar  

ou continuar trabalhando?

Tarcísio Cabral, assistido 
Forluz e sócio-diretor da 

Ephata Comunicação.
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Se por um lado o 
mercado de trabalho  

valoriza a experiência,  
a maturidade e o  

comprometimento do  
aposentado, por outro,  

é exigida a mesma  
agilidade, criatividade  

e competitividade  
dos jovens. 

“

“

Tarcísio Cabral, assistido Forluz e 
sócio-diretor da Ephata Comunicação.

vários motivos que o levaram a continuar traba-
lhando. “Os principais motivos que fizeram com 
que eu continuasse trabalhando foram sentir-me 
útil e feliz, ter consciência de que o poder aqui-
sitivo do aposentado se reduz ao longo do tem-
po, saber que tenho a possibilidade de continuar 
exercendo atividades profissionais com menos 
estresse, uma vez que posso trabalhar de casa e 
reduzir a jornada de trabalho, ter a perspectiva 
de rendimento extra, que me possibilita investir 
em projetos sociais e ajudar financeiramente a 
família, manter uma rede de relacionamentos no 
âmbito profissional e social e ter atividades inte-
lectuais como forma de prevenir riscos à saúde 
mental, decorrentes da inatividade”, afirma.

Fato é que o mercado de trabalho está em 
constante transformação e que existem van-
tagens e desvantagens tanto para a popula-
ção jovem, quanto para a mais madura. Cabe a 
cada um identificar suas vontades, necessida-
des e conhecimentos para decidir se perma-
nece ou não ativo neste mercado.

PARA A  
EMPRESA

PARA O  
PROFISSIONAL

Os profissionais 
 costumam ter mais 

 experiência e,  
principalmente,  

inteligência emocional  
para lidar com  
as frustações.  

Marketing para  
a empresa já que  
passa a ser bem  

vista pela sua  
contribuição 

 social.
Diferente da  

geração Y, a chamada 
 “melhor idade”tem menos 

sede de ascensão
profissional e menor  

probabilidade de  
deixar a  

companhia.   

Complementação  
da renda da  

aposentadoria, na  
maioria das vezes 
 insuficiente para 

 cobrir as  
despesas. 

Os gastos  
com a saúde podem  

diminuir, uma vez que a 
empresa pode oferecer 

plano de saúde  
como benefício. 

O trabalho  
recupera a autoestima  

e permite a socialização, 
 fundamental para  

a saúde mental.   

VANTAGENS DA CONTRATAÇÃO DE 
 PESSOAS ACIMA DE 60 ANOS

Fontes: Carolina Mazza Wanderley, coordenadora de planejamento financeiro e preparação para aposentadoria da Mercer; Fernanda Diez, 
gerente de relacionamento do sistemas vagas.com.br; Maurício Nahas Borges, advogado especialista em direito  do trabalho; Lisyane Chaves 
Motta, Procuradora do Ministério Público do Trabalho. 
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CORPO EM MOVIMENTO, 
RUMO AOS 100 ANOS

Conheça a história do aposentado 
da Forluz que começou a  

correr depois dos 50 anos e  
hoje, aos 90, coleciona medalhas  

e muita disposição. 

Se você acredita que está “tarde 
demais” para mudar de vida e ado-

tar hábitos mais saudáveis, a experiência 
de Angelino Annunciação Camponez, de 90 
anos, vai te provar que é sempre tempo de 
recomeçar. Aposentado pela Forluz desde 
1979, ele decidiu deixar o cigarro aos 52 
anos, após 30 anos como fumante. O de-
safio que se propôs foi ainda maior: trocar 
o tabagismo por um “vício” muito melhor, o 
da corrida. 

Começar aos poucos o fez ir muito mais 
longe: no início, Angelino corria 2 km. 
Mas, com treino e persistência, vieram os 
6km, 10km, e, por fim, a Volta da Pampu-
lha, com 18km. Atualmente, ele conta que 
está optando por um ritmo mais leve, mas 
a atividade física nunca mais saiu da sua 

vida. O resultado é uma “saúde de ferro”, 
da qual se orgulha. “Faço esteira, muscu-
lação, Pilates e ainda corro aos domingos 
na Pampulha. O único remédio que pre-
ciso é para o estômago, de um problema 
que tenho há muito tempo. Minha pressão 
é boa, tudo está em dia. Correr me trou-
xe uma satisfação muito grande, não fico 
mais parado”, afirma. 

Mesmo aposentado, ele continuou tra-
balhando. Atuou por 20 anos como corre-
tor de imóveis e rodou o mundo ao lado da 
esposa, Jeane, que faleceu no ano passado. 
Eles passaram por Itália, Portugal, Estados 

Disposto e cheio de saúde,  
Angelino gosta de dançar e viajar,  

além de praticar exercícios
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Faço esteira, musculação, 
Pilates e ainda corro aos 
domingos na Pampulha.  

O único remédio que  
preciso é para o estômago, 

de um problema que  
tenho há muito tempo.  

Minha pressão é boa, tudo 
está em dia. Correr me 
trouxe uma satisfação 

 muito grande, não  
fico mais parado. 

“

“
Angelino Camponez, 

 aposentado da Forluz.

Unidos, Jerusalém, entre outros destinos. 
Além de viajar, o casal era “pé de valsa” 
– todos os domingos, eram presença ga-
rantida nos bailes da igreja. A parceria re-
sultou em uma grande família, com cinco 
filhos, 10 netos e três bisnetos. Permane-
cem a saudade de seu melhor par e o amor 
pela dança. “Eu continuo dançando, tenho 
muita disposição. Se tiver uma oportuni-
dade, pode me chamar que eu vou”. 

SEM CONTRAINDICAÇÕES 
O exemplo de Angelino e a opinião do 

médico Marcelo Andrade Starling vão na 
mesma direção: exercícios físicos são 
bons em qualquer faixa etária e “passar 
dos 50 anos” não é empecilho para nada. 
“Tenho pacientes com 100 anos fazen-
do atividades físicas. Começar mais tar-
de também funciona porque os músculos 
conseguem receber estímulos e se adap-
tarem a eles em qualquer idade”, explica o 
especialista. Ele é geriatra, fisiatra e pre-
ceptor do ambulatório de doenças mus-
culoesqueléticas do Serviço de Geriatria 
do Hospital das Clínicas da UFMG (Uni-
versidade Federal de Minas Gerais). 

Marcelo pondera, no entanto, que alguns 
cuidados podem ser necessários dependen-
do do exercício que a pessoa pretende pra-
ticar. “Ninguém precisa de avaliação médica 
para caminhar. Por outro lado, quem já está 
na terceira idade e deseja se 
exercitar com ativi-
dades mais intensas, 
deve fazer uma 
avaliação médi-
ca e ter acompa-
nhamento. Isto 
porque, se exa-
gerar, pode ter 
uma dor ou lesão 
muscular ou ain-
da agravar algum 
problema já exis-
tente. Então, é fun-
damental ter esta 
segurança”. 

Entre os principais 
benefícios das ativi-
dades físicas para os 
idosos, ele destaca o 

fortalecimento muscular. Segundo o mé-
dico, a perda de força, característica desta 
fase da vida, pode levar a outros sintomas, 
como vulnerabilidade a quedas. Manter-se 

ativo auxilia na pre-
venção destes pro-
blemas e contribui 
para viver cada vez 

mais e melhor. 
“Uma das prin-
cipais queixas 
que recebo no 
consultório é 
sobre tontu-

ra, por exemplo. 
Com isso, eles fi-
cam também mais 
propensos a ca-
írem, o que pode 

levar a lesões mais 
graves. A atividade 
física proporciona 
uma melhoria ge-
ral do quadro”.  



VOCÊ CONHECE O APLICATIVO DA FORLUZ?

Com ele, você tem acesso ao seu saldo de conta, 
rentabilidade do seu plano, consulta ou simulação de 
empréstimo e muito mais! 

Faça o dowload, realize o log in* e fique 
por dentro das informações da Fundação.

*Para logar no aplicativo, digite 
sua matrícula Forluz e a senha 
que você utiliza para acessar o 
Portal. Em caso de dúvidas, 
clique no botão “Ligar”, 
localizado na tela inicial do APP e 
converse com um de nossos 
atendentes.


