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editorial

Longevidade e sustentabilidade

Em geral, ainda é precária a consciência de que a previdência complementar é 
uma ótima solução para a manutenção da qualidade de vida do empregado na 
aposentadoria. E quando se constata que a longevidade tem aumentado no país, 
saber se utilizar desse recurso e de suas vantagens é essencial. Veja matéria na 
seção Previdência em Foco. Em Finanças em Dia, confira: informação e mudança 
comportamental são antídotos contra a crise econômica, principalmente no que 
se refere ao consumo. 

O ex-superintendente Geral da Previc e atual presidente da Funpresp, Ricardo Pena, 
é o entrevistado deste número da Lume. Atualmente, ele desenvolve um importante 
projeto de Governo, que é a previdência complementar dos funcionários públicos. 
Uma mudança significativa e que representa, a longo prazo, enorme auxílio para 
o saneamento da previdência pública do país. Em Boas Ideias, fomos conhecer a 
moeda social, iniciativa que se espalha, inclusive em Minas, e possibilita valorizar 
a economia de pequenas comunidades. 

No “Vem Comigo” desta edição, trazemos o trabalho com esculturas e pinturas de 
Ovídio Spínola, assistido de Governador Valadares. E o seu recurso na Forluz, como 
é administrado? Na reportagem Especial, saiba como é o processo decisório de 
investimentos da Fundação. No Artigo, conheça como as empresas estão se preo-
cupando com o investimento sustentável.

Veja ainda: no Passatempo, temos quadrinhos e jogo online, para você se educar 
brincando e, claro, se divertir e concorrer a brindes.

Victor Correia
Editor Geral

Fundação  Forluminas de Seguridade Social - Forluz // A Revista Lume é uma publicação eletrônica quadrimestral, editada pela Assessoria de Comunicação // Editor Geral: Victor Aluísio Silva (MTb MG03519JP) // 
Edição de Texto: Viviane Primo, Cinara Rabello e Gabriel Pompeo (estagiário) e colaboração de Raphael Jardim // Projeto gráfico e diagramação: Link Comunicação Empresarial (www.linkcomunicacao.com.br) - 
Danielle Marcussi // Imagens: Fotolia // Ilustração/Quadrinhos: Giselle Vargas // Redação: av. do Contorno, 6500 - Lourdes - Belo Horizonte - MG // CEP 30.110-044 // Telefone: (31)3215-6701 // E-mail: revistalume@
forluz.org.br //Portal: www.forluz.org.br

As  matérias publicadas nesta revista têm caráter exclusivamente informativo, não gerando qualquer espécie de direito ou obrigação por parte da Forluz. // Os textos assinados não corres-
pondem necessariamente a opinião da Lume ou da direção da Entidade.

expediente
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giro Forluz

Para  mais informações sobre a Fundação, acompanhe seus diversos veículos de 
comunicação ou acesse a seção de notícias do portal:

www.forluz.org.br

Nova patrocinadora

Palestra na AIC

Para Viver Melhor Hoje e Sempre

Diretoria presta esclarecimentos 

O Conselho Deliberativo 
da Fundação aprovou a 
admissão da empresa 
Efficientia S.A como a 
mais nova patrocina-
dora do Plano B, em 22 
de setembro. A Forluz submeteu o convênio de adesão à 
apreciação da Previc.

Os esclarecimentos sobre alterações no regulamento do Plano B 
motivaram o encontro com lideranças sindicais e associativas, 
realizado em 29 de outubro, na sede da Forluz. Foram explicados 
a criação da renda conjugada, ou seja, a possibilidade do parti-
cipante requerer o benefício de MAT parte em renda vitalícia e 
parte em cotas; determinação de prazo para quem quiser mudar 
de cotas para vitalício, inclusive para quem optar pela renda 
conjugada; e a adequação de prazo para a implantação de novas 
hipóteses de conversão atuarial.

O Para Viver Melhor Hoje e Sempre, evento integrante do 
Programa de Educação Previdenciária e Financeira da For-
luz – Para Viver Melhor, aconteceu, em 28 de setembro, no 
edifício Amadeus, com o tema Disciplina Financeira. Cerca de 
80 participantes ativos, assistidos e pensionistas estiveram 
presentes. A programação contou com esclarecimentos sobre 
a Fundação, palestra sobre educação financeira, realizada 
por Juliana Barbosa, gerente regional de investimentos do 
Banco Santander, e também incluiu a peça teatral Centavo 
por Centavo, do grupo de teatro Grafite. 

O 6º Circuito do Conhecimento, 
realizado pela AIC, aconteceu no 
miniauditório do Jardim Superior, na 
Cemig, em 23 de outubro. Na ocasião, 
o diretor de Investimento e Controle 
da Forluz, Rodrigo Eustáquio Barbosa 
Barata, falou sobre como a economia 
impacta nos planos previdenciários 
e investimentos da Fundação e quais 

as perspectivas para o futuro. Mais de 50 associados participaram do 
encontro e puderam fazer perguntas sobre o tema.

Certificação do prédio verde
A Forluz recebeu a confirmação de-
finitiva da conquista do selo inter-
nacional de certificação susten-
tável Leadership in Energy and 
Environmental Development - LEED, 
na categoria Ouro, em 22 de outubro, 
conferida ao edifício Aureliano Chaves. 
Conforme registro no site do Green Building 
Council Brasil (GBC Brasil), essa é a primeira edificação comercial de 
Minas a receber a certificação nessa categoria. Em agosto, o prédio 
também recebeu a confirmação do selo Procel Triplo “A” de Edificações 
Eficientes. Para a obtenção do selo, são analisados três sistemas que 
abrangem o envoltório utilizado, ou seja, fachadas e telhados; a ilumi-
nação; e o condicionamento de ar. 
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entrevista

Setor está consolidado 
e capacitado a acumular 
recursos e pagar benefícios

Nesta edição, o presidente da Funpresp, 
Ricardo Pena, fala de sua entidade e de 
perspectivas para os fundos  
de pensão brasileiros

Lume - Sua tese de doutorado teve como foco a atividade da 
Forluz. Quais os principais motivos de tê-la escolhido para esse 
trabalho acadêmico?

RP - A tese de doutorado em demografia foi produzida no Centro de 
Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal 
de Minas - UFMG. A motivação principal foi que eu já tinha feito 
um curso de pós-graduação em finanças e atuária na Universidade 
Federal de São Paulo e vinha trabalhando no Dieese, na Assessoria 
ao Sindieletro Minas, nas questões relativas à previdência 
complementar. Então, com a ajuda do presidente à época, Fernando 
Pimenta, tive acesso aos dados da Forluz no período de 1998 a 2003, 
para  desenvolver o trabalho com uma aplicação micro demográfica 
sobre os riscos atuariais aplicados em planos de benefício definido 
(Plano A) e de contribuição definida (Plano B).

Lume - A Funpresp, fundo de pensão dos funcionários públicos 
federais, entidade hoje sob seu comando é um novo e importante 
ator no sistema de previdência complementar fechada. O que 
isso significa para o país e para o próprio sistema?
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RP - Representa uma nova perspectiva para a previdência 
complementar no país. É um projeto de Estado, que visa equilibrar as 
contas públicas a partir do saneamento de longo prazo da previdência 
pública dos servidores civis, tendo como objetivo o investimento 
em outras áreas prioritárias para o Brasil, como educação, saúde 
e infraestrutura. No curto prazo, o Estado vai gastar mais. 
No longo prazo, com a troca de uma geração de servidores pelo 
novo regime previdenciário, como demonstra o gráfico abaixo, a 
realidade será diferente. Hoje já são sete Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar de natureza pública, já constituídas e em 
funcionamento. No mundo inteiro, os maiores fundos de pensão são 
de servidores públicos, como é o caso da GPIF no Japão. No Brasil, há 
um novo e grande segmento de atuação que, num primeiro momento, 
será de captação de novos participantes e patrocinadores.

Lume - Como está a adesão dos funcionários em sua entidade? 

RP - Depois de três anos de funcionamento, a taxa média geral de 
adesão é de 37%. Temos 20 mil participantes ativos e contribuindo 
mensalmente em 205 patrocinadoras. A taxa de adesão, somente para 
o ano de 2015, é de 64%.  Na adesão automática, desde a aprovação 
da lei nº 13.185, de novembro de 2015, já tivemos 747 novas adesões 
ao plano de benefícios da Funpresp. A vantagem para a Funpresp 
é a facilidade para lidar com mais de 120 carreiras de servidores, 
entre professores, policiais, médicos, auditores, analistas do Banco 
Central, diplomatas e outros. A cobertura nacional é de 1.100 locais 
de entrada dos servidores no país e o número de 205 patrocinadores. 
Agora, em vez de lutar, de fazer campanhas nacionais, segmentadas 
pela adesão, vamos focar na retenção dos novos participantes. A 
adesão automática rompe com a inércia dos servidores e, por meio 
do conceito de “behavior economics”, pode estimular a formação de 
poupança para as novas gerações, com implicações importantes para 
enfrentar os desafios do envelhecimento populacional, em termos da 
previdência e da saúde.

Lume – Os mecanismos de fiscalização e regulação do sistema são 
suficientes para assegurar o cumprimento do “dever fiduciário” (agir 
de acordo com o interesse dos participantes) nas fundações? 

RP - Essa é uma pergunta difícil hoje, principalmente porque agora 
estou do outro lado do balcão, cuidando da operação. Enquanto 
presidente e gestor da Funpresp, fui fiscalizado durante 60 dias 
pelos auditores da Previc em 2014. E digo que foi difícil, mas 
também importante essa inspeção, tanto pelo alto nível do trabalho 
da fiscalização quanto pela agregação de valor em processos 
internos e práticas de um fundo de pensão ainda iniciando suas 
atividades. Por isso, acho que o sistema hoje está melhor em 
termos de governança, controle e práticas financeiras e atuariais. 
Minha sugestão é que a fiscalização realmente possa avançar na 
implementação mais efetiva da Supervisão Baseada em Riscos.

Lume - Para o senhor, qual ou quais os principais desafios do setor hoje?

RP - O setor hoje está consolidado e com capacidade de cumprir o 
objetivo de pagar benefícios, ou seja, sabemos acumular e pagar 
benefícios. O desafio agora é voltar a crescer em termos de captação 
de novos participantes e patrocinadores, o que necessariamente não 
significa crescer o número de entidades. O setor tem boa governança, 
gestão de riscos e aderência legal e regulatória; e é fiscalizado, ou seja, 
estamos bem posicionados. Temos que crescer em termos comerciais de 
expansão.

Lume – Enquanto secretário da Previc, em meados de 2008, uma 
das discussões conduzidas foi sobre a regulamentação da utilização 
do superávit e do equacionamento de déficits. Houve avanços nessa 
discussão?

RP - Em 2008, o momento era de abundância, o Brasil tornava-se grau 
de investimentos, boom de comodities e precisávamos adotar uma 
regulação mais prudencial e contracíclica. Para saber sobre isso, leia a 
Resolução CGPC nº 26. Agora, o momento é de escassez.  O Brasil está 
em dificuldades financeiras, PIB negativo, inflação em 10% e acho que 
a regulação precisa enxergar os compromissos de longo prazo, sem 
prejudicar e espremer o funcionamento atual das EFPCs.

Lume – Em sua visão, atuar de forma consistente no equacionamento 
de déficits é importante? Por qual motivo?

RP - O déficit e o superávit, no caso de planos BD bem geridos, 
devem ser temporários, pois o que se busca é o equilíbrio 
permanente, sem pressionar o custeio do plano previdenciário. A 
gestão do déficit é sempre mais difícil, por que os participantes 
e patrocinadores não querem pagar mais para financiar 
essa situação. Déficits prolongados são sinais de problemas 
estruturais do plano (vínculo com o regime geral, benefícios 
mal desenhados, contribuições insuficientes, gestão financeira 
dissociada do passivo atuarial) e devem ser corrigidos. Déficits 
conjunturais devem ser tolerados, pois estão correlacionados com 
a situação momentânea das condições macroeconômicas do país. 
Portanto, as razões para o equacionamento do déficit devem ser 
de equilibrar as obrigações futuras do plano, de modo a garantir o 
pagamento dos benefícios previdenciários.

Impacto Fiscal - Transição da 
Funpresp, a partir de 2013
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raio x

Você sabia?
Que o maior acesso ao portal da Forluz é feito às segundas-feiras?  
E que o público feminino é o que mais acessa? Veja abaixo:  

Sexo e idade

Perfil dos visitantes

32,1%

67,9%

Percentual de visitas: 67,9% do total são visitantes já conhecidos.
 
Dias úteis: o site é mais acessado na segunda-feira, decrescendo 
o interesse durante os demais dias da semana.
 
Final de semana: existe queda de interesse dos visitantes habitu-
ais nos fins de semana, mas ocorre pico de interesse entre novos 
visitantes.

Novos visitantes

Visitantes habituais

Masculino Feminino
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vem comigo

Um engenheiro  
com alma de poeta

Assistido da Fundação, 
Ovídio Spínola 
conta sobre sua 
apaixonada e gratificante 
trajetória como artista

Se você é mineiro, sabe bem como é a sensação de chegar à praia 
pela primeira vez. Depois de atravessar centenas de quilômetros de 
rodovias, a visão do mar azul é um convite irrecusável a um mergulho. 
Mas para Ovídio Spínola, ex-empregado da Cemig e assistido da For-
luz, personagem da seção Vem Comigo desta edição, conhecer o litoral 
foi uma experiência um pouco diferente. Ao colocar os pés na praia, 
sua primeira reação foi esculpir mulheres com a areia, antes mesmo 
de pular no mar. Esse fato comprova a vocação para a arte que Ovídio, 
hoje aos 58 anos, ainda cultiva.

Alguns anos antes, quando criança, Ovídio já desenhava, escrevia e 
recitava poesias. Mas foi muito tempo depois, na Companhia Energé-
tica de Minas Gerais – Cemig, onde trabalhou por 22 anos como enge-
nheiro de manutenção e operação, que recebeu seu primeiro impulso 
para perseguir a arte como uma atividade profissional. Seu gerente foi 
quem o incentivou a trabalhar com a escultura, sugerindo a adoção da 
argila como matéria-prima.

A partir daquele momento, Ovídio começou a explorar novas técnicas, 
utilizando gesso, pedra-sabão e outros materiais. E logo, seu talento 
veio à tona. O ex-empregado da Cemig começou a ganhar reconheci-
mento em exposições de Governador Valadares, sua cidade natal, em 
todo o Brasil, e até mesmo fora do país.

No entanto, a ascensão na atividade artística criou um pequeno problema. 
Em suas viagens pelo mundo, Ovídio começou a se incomodar com o peso e 
o tamanho de suas obras. Por isso, ele se encantou ao ver um artista de rua 
fazendo esculturas com garfos na Espanha e, imediatamente, notou que 
trabalhar com garfos facilitaria o transporte das peças e até possibilitaria 
a compra da matéria prima no país de destino. Assim, ele poderia fazer 
seu trabalho no próprio local e eliminaria toda a burocracia e as despesas 
relacionadas à entrada e saída das esculturas do país.

As mulheres de areia 

são obras marcantes 

na carreira de Ovídio.
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Após a descoberta, o trabalho com os garfos trouxe muitas das 
realizações de Ovídio na arte. “Com o garfo se pode fazer qual-
quer coisa, é sempre um desafio maravilhoso”, revela.

Artista multifacetado

Enquanto muitos artistas demoram anos para encontrar sua forma ideal 
de expressão, Ovídio não se restringe a somente uma delas, perse-
guindo a criatividade onde quer que ela esteja. O assistido da Forluz 
já publicou cinco livros (é o escritor do interior que mais vendeu livros, 
segundo a Academia Valadarense de Letras), pinta quadros sem utilizar 
pincéis (somente com as mãos), atua como palestrante e contador de 
“causos” e ainda restaura objetos para comercializá-los.

O valor do reconhecimento

Mas Ovídio não está entre os artistas que fazem a arte pela arte 
somente com preocupações estéticas, sem se importar com seu 
significado. Para ele, o melhor momento de um artista é quando ele 
é reconhecido. “Os melhores momentos foram quando pude sentir 
que gostaram do meu trabalho”, confessa.

No entanto, algumas vezes o reconhecimento que o artista obteve 
com naturalidade em sua carreira precisou ser conquistado com 
mais esforço dentro de casa. Ovídio reconhece que, em alguns mo-
mentos, sua esposa e filhos não compreenderam bem o interesse, a 
emoção e o sentimento do seu trabalho como artista. Apesar disso, 
a família “vai muito bem, obrigado”. O assistido da Forluz é casado 

A pintura com as  

mãos também é  

uma parte importante  

de sua trajetória.
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Os melhores momentos 
foram quando pude  
sentir que gostaram 

 do meu trabalho

há 35 anos, tem três filhos, todos casados, e três netos, que, se-
gundo ele, têm sido a razão de muitas alegrias.

Equilíbrio

Além da carreira que trilhou na Cemig, Ovídio trabalhou como consultor de 
comunicações de dados durante quatro anos na antiga Telemig. O assisti-
do da Forluz também atuou como professor de física, eletricidade e má-
quinas, e instalações elétricas na Universidade Vale do Rio Doce - Univale. 
Segundo ele, sua paixão pela engenharia foi despertada no ambiente 
acadêmico e, logo em seguida, realizada no ambiente profissional.

Mas como equilibrar faces tão distintas da mesma moeda? De um lado, 
a racionalidade do engenheiro e seus processos. Do outro, a emoção de 
um artista com uma percepção sensível do mundo que o cerca. Ape-
sar de gostar da profissão de engenheiro, Ovídio passou, como todos 
nós, por momentos estressantes. E foi aí que a arte ocupou um papel 
importante para equilibrar a balança, funcionando como uma fonte de 
descanso na qual ele aliviava o estresse e não pensava em mais nada. 

Hoje, aposentado, é de se imaginar que Ovídio teria saudades de sua 
época como engenheiro. Mas a reação do ex-empregado da Cemig 
quando o tema surge é mais uma prova de sua sensibilidade diante da 
vida e da implacável passagem do tempo. “Não sinto falta, pois apren-
di que devemos viver intensamente o momento presente. Foi muito im-
portante minha jornada, mas já foi. Agora vivo o hoje, o agora”.

Viajar e curtir

Para uma alma tão sensível como a de Ovídio, conhecer o mundo 
lá fora é quase tão importante quanto olhar pra dentro durante os 
momentos de introspecção. Por isso, o assistido da Forluz é apai-
xonado por viajar e curtir a vida. 

Depois de aposentado, ele já conheceu 16 países, saciando parte 
de seu desejo de conhecer o mundo e encontrar, tanto na natureza 
quanto na civilização, a inspiração para novas obras de arte. Da 
mesma forma que, em sua primeira viagem à praia, o mar o inspi-
rou a fazer suas primeiras esculturas na areia.

Ovídio em ação no 

trabalho com esculturas 

feitas com garfos.



Lume
12

para viver melhor
previdência em foco

Vale a pena investir  
a longo prazo?

A expectativa de vida no Brasil aumentou nos últimos anos. A 
média de vida do cidadão brasileiro é de 75,2 anos, de acor-
do com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) de 2014.

Viver mais tempo também implica gastar mais. Comprovados 
esses números, é cada vez mais evidente a importância e ne-
cessidade do trabalhador contribuir com a previdência comple-
mentar para garantir um futuro sem depender apenas da previ-
dência social (INSS).

O sonho de um trabalhador é de se aposentar com uma renda que 
lhe permita viver com um bom padrão de vida, mantendo os mes-
mos hábitos e gastos da época na ativa. No trajeto até se apo-

Previdência complementar  
pode garantir a manutenção 
do padrão de vida na 
aposentadoria
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sentar, a grande maioria das pessoas comete alguns 
equívocos, como, por exemplo, postergar a aposenta-
doria como uma tentativa de poupar dinheiro e acredi-
tar que os gastos vão diminuir consideravelmente. 

Não há como uma pessoa prever sua condição física e 
mental, muito menos as condições do mercado de tra-
balho. É importante lembrar que serviços como plano de 
saúde aumentam de maneira absurda. Os preços das coi-
sas também aumentam com o passar  dos anos, e fato-
res como a inflação devem ser levados em conta, analisa 
Rodolfo Amstalden, avalia da Empiricus.

Não são todas as empresas  
que têm esse privilégio.  
A Forluz é uma Fundação 
excepcional, muito bem 

administrada, e traz muita 
segurança para o aposentado

EM PESQUISA RECENTE, 54% DOS BRASILEIROS NãO APOSENTADOS  
ESPERAM CONTAR COM A RENDA DO INSS NA APOSENTADORIA:

Pergunta: Por meio de qual destas formas o(a) sr(a) espera se manter quando chegar à velhice?
Mais alguma outra? 

COM A APOSENTADORIA DO INSS

COM RENDA DE ALGUM TRABALHO

54
27

COM RECURSO PRÓPRIOS
(Rendimento de poupança / aluguel ou venda de imóvel / etc.)

CITOU OUTROS

COM COMPL. DE UM PLANO DE PREV. PRIVADA

COM OUTROS BENEF. ASSISTENCIAS DO GOVERNO

COM RECURSO DOS FILHOS E/OU OUTROS FAMíLIARES  

NãO SABE/NãO RESPONDEU

Observação: a soma das porcentagens ultrapassa 100%  em razão de arredondamentos e(ou) múltiplas respostas

24
8
7

6

6
1

Dentre os entrevistados que 
contam com aposentadoria do 
INSS, 56% contam apenas com 
essa fonte de renda, enquanto 
44% esperam complementá-la 
com outras fontes, sobretudo, 
recursos próprios e renda de 
algum trabalho.
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Para Galeano Papini Filho, 74 anos, participante assistido da Forluz, 
que trabalhou no Departamento Jurídico da Cemig, de 1983 a 1996, 
a complementação de aposentadoria trouxe muitos benefícios. “Eu 
me aposentei em abril de 1996, e a previdência da Forluz veio para com-
plementar a minha renda. Hoje, tenho uma renda parecida com a que 
tinha na época em que trabalhava. Não são todas as empresas que 
têm esse privilégio. A Forluz é uma fundação excepcional, muito bem 
administrada, e traz muita segurança para o aposentado.

“Como advogado, nunca parei de trabalhar totalmente, por que gos-
to da minha profissão. Em casa, mantenho um pequeno escritório, 
e escolho os serviços que quero. Hoje em dia, passo muito tempo 
com meu neto. Ele joga futebol em uma escolinha e eu o acompanho 
sempre que posso e isso me completa bastante na área de lazer; é 
o que me faz feliz”. 

Saldo positivo

A previdência complementar acumula recursos ao longo dos anos, 
que, acrescidos de rentabilidade, garantem ao contribuinte uma 
renda mensal no futuro. Veja, no exemplo abaixo, a rentabilidade 
alcançada  pelo Plano B, após 35 anos de contribuições, em com-
paração com a da poupança. Além da rentabilidade do plano ser 
maior, o desembolso do participante foi em torno da metade.

Galeano Papini

Arquivo Forluz

ExEMPLO DO JOãO, 
PARTICIPANTE 
HIPOTÉTICO PARTICIPANTE: IDADE 25 ANOS

SaláRio: R$ 4.250,15

PRevidência complementaR FoRluz

ContRibuição  
pessoal  

R$ 250,00

ContRibuição  
patRonal  

R$ 277,33

TOTAL R$ 557,46

JuRo de 5% ao ano

saldo acumulado R$ 844.712,58

+

35 anos de contRibuição

saldo acumulado R$ 794.219

Poupança

ContRibuição  
pessoal  

R$ 557,46

JuRo de 0,5% mês



Lume

15

O economista e consultor financeiro Gustavo Cerbasi acredita 
que a previdência complementar é um bom caminho para a ma-
nutenção do padrão de vida.  Acompanhe o que ele diz a seguir:

Lume - Qual a importância da previdência complementar para 
quem deseja uma boa renda ao se aposentar? 
GC - Todos precisamos estar conscientes de que a renda obtida do 
trabalho não serve para pagar os custos do mês, mas sim, para 
pagar os custos da vida, incluindo uma fase em que pretendemos 
não trabalhar, ou então trabalhar menos e não depender dos ganhos 
desse trabalho. Como a previdência pública não nos garante uma 
boa renda, e sabendo que esse mínimo é insuficiente em qualquer 
fase da vida, planejar um complemento à previdência deixa de ser 
uma sugestão e passa a ser questão de sobrevivência.  Porém, 
para investir com eficiência e com riscos controlados, é preci-
so dedicar bastante tempo à pesquisa e organização pessoal, 
principalmente quando se trata de investimentos como títulos, 
ações e imóveis. Como tempo é algo escasso ao trabalhador, 
planos de previdência complementar são recomendados como a 
melhor relação custo-benefício em termos de serviço financeiro 
para a formação de patrimônio, pois combinam planejamento, 
investimento e estratégia adequados ao objetivo que o benefici-
ário pretende alcançar.

Lume - É possível manter um padrão de vida semelhante após 
parar de trabalhar? 
GC - Parto da premissa de que manter o padrão de vida é uma 
necessidade, e com base nessa necessidade construímos a es-
tratégia. Não é preciso seguir planos milimetricamente calcu-
lados para ter sucesso, desde que estejamos conscientes das 
alternativas que temos.  Normalmente, quando calculamos a ren-
da que precisamos no futuro, o esforço presente se mostra muito 
alto para a maioria dos beneficiários, e muitos tendem a abando-
nar os planos de contratar um plano de previdência complementar. 
É um erro. Em meu livro Adeus, Aposentadoria (Sextante, 2014), 
trabalho com a ideia de que uma renda complementar de R$ 10 
mil mensais pode ser garantida com uma reserva financeira de 
pouco mais de R$ 2 milhões, número alto para a grande maioria 
dos brasileiros. Mas erra quem não percebe que a mesma renda 
pode ser obtida por quem soma planos empreendedores a uma 
reserva de R$ 200 mil.  O importante é estabelecer objetivos, 
iniciar o planejamento da previdência complementar e, se algu-
ma fase da vida nos impede de poupar como o previsto, ajustar 
os planos para dar uma utilidade diferente àquela reserva que 
sabemos que conseguiremos formar. É importante, para isso, 
revisar as contas de nosso plano de previdência ao menos uma 
vez por ano.

Planejar um complemento  
à previdência deixa  

de ser uma sugestão 
e passa a ser questão 

 de sobrevivência

GARANTA SEU FUTURO

Lume - Nos últimos tempos, você vê alguma mudança de menta-
lidade no trabalhador brasileiro em se tratando de investimentos 
em previdência complementar?
GC - Sem dúvida. O mercado de previdência complementar deu 
um salto no meio da década passada, e com esse crescimento 
observamos um amplo espaço de orientação e esclarecimento 
na imprensa em geral. Mais pessoas contribuem para planos 
de previdência e têm consciência de porquê o fazem. A princi-
pal mudança que vejo, em termos de consciência, é o debate 
previdenciário que vem acontecendo entre crianças e jovens, 
em razão do crescimento da educação financeira nas escolas.  
Creio ser esse o principal motor de mudanças em nossa cultu-
ra previdenciária, que deve afetar bastante e positivamente a 
relevância desse mercado no Brasil, nos próximos anos. Esses 
jovens entrarão no mercado de trabalho cientes de que devem 
poupar para o futuro desde seu primeiro salário. 
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para viver melhor
finanças em dia

Brasileiro mais 
consciente
Em tempos de crise, 70% dos 
brasileiros estão percebendo 
no bolso o aumento da inflação 
e mudam hábitos de consumo 
para gastar menos
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Os brasileiros têm mudado a forma de con-
sumir durante a crise e têm feito planeja-
mento financeiro. Em pesquisa sobre o con-
sumo e planejamento financeiro, realizada 
pela Confederação Nacional da Indústria 
– CNI, em agosto de 2015, 57% dos entre-
vistados afirmam ter mudado os hábitos 
de consumo e 21% afirmam que pretendem 
mudá-los em razão da crise econômica. 

Entre as mudanças nos hábitos, se desta-
cam passar a pesquisar mais os preços an-
tes de comprar; mudar o local de consumo; 
trocar produtos por similares mais baratos; 
adiar a compra de bens de maior valor e 
reduzir as despesas da casa. O percentual 
dos que afirmaram adotar um comporta-
mento mais cauteloso é ainda superior para 
o público feminino: 78% disseram poupar 
por medo de dificuldades futuras, contra 
72% dos homens entrevistados. A pesquisa 
revelou, ainda, que seis em cada dez brasi-
leiros adiaram a compra de bens de maior 
valor, como móveis, carros e imóveis. Veja 
gráficos ao lado. 

PASSOU A POUPAR MAIS COM MEDO DE DIFICULDADES FUTURAS

Percentual de resposta “Sim” por gênero (%)

78

72

ADIOU COMPRA DE BENS DE MAIOR VALOR NOS úLTIMOS 12 MESES
Percentual de resposta (%)

34

63

2 1

Não

Não se aplica

Não sabe/não respondeu

Sim
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Ninguém quer abrir mão  
das conquistas obtidas

A economista Silvania Araújo explica que há um novo consumi-
dor, mais consciente e atento ao seu orçamento. “A crise muda 
o comportamento das pessoas, que passam a valorizar mais sua 
experiência de compra. A relação custo benefício é que coman-
da a decisão de compra. Ou seja, a busca pelo equilíbrio entre o 
valor que se paga e o valor que se recebe em troca. Hoje, temos 
um consumidor que obteve muitas conquistas nos últimos anos, 
experimentou novos bens e serviços, melhorou o padrão de vida 
e não vai querer abrir mão dessas conquistas. Sendo assim, ele 
vai priorizar, antes de mais nada, a pesquisa de preços, saber 
realmente onde comprar, como comprar e o que comprar. Ele vai 
manter a compra daqueles itens tradicionais, mas, se preciso, 
vai substitui-los. 

Segundo Silvania, as novas atitudes é que vão dominar esse 
cenário, que deve prosseguir em 2016, mantendo posturas e ati-
tudes mais conscientes em relação aos gastos básicos, como, 
por exemplo, água, energia e gasolina. “Vale dizer que o mer-
cado mudou, porque hoje o consumidor tem acesso a muitas 
novidades e muitos tipos de produtos e canais de compra que 
não tinham no passado. Esse novo consumidor também tem a 
cultura e o cuidado com relação à inflação. Ele sente a perda 
do poder de compra e sabe encarar o momento por meio de um 
acompanhamento mais rigoroso do seu orçamento”, explica a 
economista. 

Silvânia 
Araújo, 
economista

Rodrigo Lana

Lazer, o primeiro a ser eliminado

As atividades de lazer e restaurantes foram os primeiros 
itens cortados do orçamento familiar. O lazer diminuiu 35% e 
os restaurantes 34%. Quem cortou gastos com o lazer, conta 
como substituiu as atividades pagas por outras gratuitas ou 
mais em conta. 

Faço passeios com a 
bicicleta do Itaú na orla da 
Pampulha, jantar em casa 

ou na casa de amigos, 
e piquenique no parque 

das Mangabeiras. Dá pra 
economizar bastante e 
continuar me divertindoJosiane Costa 
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Esse é o caso de Josiane Costa, técnica em segurança 
do trabalho, que atua na área de mineração. Ela conta 
que logo no início do ano, por causa da crise, ficou de-
sempregada. “Espero que em 2016 as coisas melhorem 
logo e que eu consiga um novo emprego. Desde que 
fiquei desempregada, cortei e substituí muitas ativi-
dades de lazer. Agora, vou ao cinema eventualmente 
e apenas na Terça Imperdível, pois o ingresso é R$ 
9,00 reais e eu pago meia por que sou estudante. Faço 
passeios com a bicicleta do Itaú na orla da Pampulha, 
jantar em casa ou na casa de amigos, e piquenique no 
parque das Mangabeiras. Dá pra economizar bastante 
e continuar me divertindo”.  

 
O que as empresas farão  
para conquistar você em 2016

A agência mundial em inteligência de mercado, Mintel, realiza anual-
mente um levantamento que oferece uma perspectiva e um plano para 
que as empresas possam conquistar o consumidor. Para 2016, a agên-
cia aposta em quatro principais direções que poderão impactar o mer-
cado e pautar os negócios: Heróis da Pechincha, Sede por Mais, Ocupe 
Brasil e Famílias Alternativas são as quatro tendências identificadas 
pela Mintel, que irão pautar os negócios no próximo ano. Acompanhe a 
explicação da analista de Tendências da Mintel, Graciana Méndez, sobre 
as quatro principais direções que impactarão o mercado brasileiro no 
próximo ano, incluindo as implicações para os consumidores e marcas.

Heróis da Pechincha  
Com a alta da inflação, em 2015, os consumidores brasileiros procuram mo-
delos alternativos de compra e de como usufruir de produtos, como comparti-
lhamento, aluguel e troca, os quais estão possibilitando formas flexíveis para 
que eles mantenham o estilo de vida com o qual se acostumaram. Alugar um 
quarto na casa de alguém nas férias ou roupas de grife permite, por exemplo, 
que eles ainda desfrutem de alguns pequenos luxos sem precisar gastar uma 
grande quantia de dinheiro.

Sede por Mais
A Mintel revela que 39% dos brasileiros são atraídos por comprar de empresas que 
não agridem o ambiente. O Brasil sofre sua pior seca das últimas décadas, o que 
incentiva os consumidores a procurarem por soluções sustentáveis. E a recessão 
acelerou a simpatia do consumidor por atividades ecológicas, já que aprenderam a 
associar medidas sustentáveis com rentáveis. Os brasileiros estão descobrindo que 
os produtos energeticamente eficientes não só economizam água e energia, mas 
podem ajudar a reduzir contas. Como a escassez de água impacta igualmente pes-
soas físicas e jurídicas, temos visto empresas assumindo um papel de aconselha-
mento, educando os consumidores sobre medidas de gestão de resíduos.

Ocupe Brasil
Enquanto os brasileiros estão nas ruas protestando contra a falta de água, a cor-
rupção, os gastos públicos e o aumento de preços, as marcas ganham notoriedade, 
alinhando-se com a busca dos consumidores por práticas justas. Muitas empresas 
estão ouvindo o que os brasileiros dizem: marcas devem permanecer fiéis à sua 
mensagem e defender os direitos dos consumidores. Elas não apenas apoiam cau-
sas cívicas, mas em alguns casos são alavancadoras de transformação pública.

Famílias Alternativas
A forma como os brasileiros vivem juntos e criam laços evoluiu significativamente, 
resultando no surgimento de novas formas de convivência.  Novas dinâmicas domés-
ticas desafiam ideias estereotipadas – relacionadas a gênero, idade e etnia – so-
bre a definição de família, e os papéis individuais estão sendo redefinidos. Como as 
pessoas vivem mais, os idosos trazem novas exigências às famílias. À medida que 
mais mulheres se juntam à força de trabalho e os homens se envolvem com tarefas 
domésticas e de cuidados às crianças, surge uma nova compreensão do significado 
dos gêneros. Nós também estamos vendo mudanças na definição de casamento, 
para que seja mais inclusivo da comunidade LGBT. Ao mesmo tempo, o crescente nú-
mero de animais de estimação atinge um novo patamar entre as famílias brasileiras.

Quer saber mais
Acesse a pesquisa no portal da indústria aqui. 

A cópia completa das Tendências de Consumo Mintel, de 2016,  
está aqui disponível para download gratuito.

http://portaldaindustria.com.br
http://brasil.mintel.com/imprensa/estilos-de-vida/mintel-identifica-as-quatro-principais-tendencias-que-impactarao-o-consumo-em-2016
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boas ideias

Valorizar o que é nosso
Moedas sociais estimulam a 
economia local em cidades 
do interior de Minas Gerais

Quando você vai ao supermercado para comprar um item qual-
quer, as chances de estar transferindo riqueza para outras par-
tes do mundo são imensas. Afinal, o acesso a produtos e serviços 
fabricados em qualquer lugar do planeta nunca foi tão grande. 
Mas será que é possível continuar comprando a poucos quartei-
rões de casa e ainda assim contribuir para estimular o comércio 
local? Se depender das moedas sociais, a resposta é sim.

Rosimeire Gobira
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A moeda social é um sistema criado e administrado por grupos sociais 
para possibilitar pagamentos, trocas ou transmissão de obrigações. E, 
na prática, o funcionamento desse tipo de dinheiro é bem simples. Um 
banco organizado pela comunidade local emite cédulas com o mesmo 
valor que o real, a nossa moeda oficial. Os moradores, então, podem 
tomar empréstimos sem juros (ou com juros bem baixos) para fazer 
compras em estabelecimentos da região que aceitam a moeda. Por sua 
vez, os comerciantes que aderem ao plano oferecem descontos para 
quem compra e, ao receberem as cédulas, podem ir ao banco comuni-
tário para trocá-las por seu respectivo valor em real.

Assim, cria-se um ciclo em que as pessoas buscam o crédito mais 
fácil no banco comunitário e fazem compras com descontos em re-
lação ao preço do real nos estabelecimentos credenciados, movi-
mentando a economia da região.

Mantendo a riqueza

Criada em 2009 e batizada em homenagem à obra-prima de Guimarães 
Rosa, a vereda é a primeira moeda social de Minas Gerais. Responsável 
pela emissão das cédulas, o Banco Chapadense foi fundado pelos pró-
prios moradores de Chapada Gaúcha, cidade do Norte do Estado.

Para Rosimeire Gobira, gestora do Banco Chapadense, a vereda 
tem como objetivo manter na região a riqueza ali gerada. “A moeda 
contribui com o aquecimento da economia local, pois tem validade 
apenas no limite do município”. Segundo Rosimeire, nos meses de 
pico a cidade já chegou a movimentar mais de 10 mil em veredas.

A gestora ressalta que o processo de aceitação da moeda está 
ligado a um trabalho de mobilização constante. Mas no que depen-
der dos moradores, as perspectivas são positivas. Atualmente, a 
moeda é aceita na maioria dos estabelecimentos. Os comerciantes 
concedem descontos de até 10% caso as compras sejam feitas 
com veredas. Em breve, os moradores que utilizam a moeda po-
derão realizar saques com um agente da Caixa Econômica Federal, 
assim como utilizar o aplicativo e-dinheiro, um banco comunitário 

eletrônico que possibilita a utilização de serviços como depósitos, 
cobranças, extratos, transferências e pagamento de contas.

Função complementar

Em Minas Gerais, além da vereda, ainda circulam a esmeralda, no mu-
nicípio de Esmeraldas, e a lisa, em Teófilo Otoni. No Brasil, já existem 
mais de 100 moedas sociais em circulação. Elas devem ser reconheci-
das pelo Banco Central, e funcionam de forma complementar ao real.  

Esse tipo de dinheiro não afeta o controle da quantidade de moe-
da e de crédito, não colocando em risco a estabilidade do sistema 
financeiro. Isso acontece porque a moeda social não cumpre dois 
dos três papeis das moedas oficiais: além de ser um meio de troca 
(como as moedas sociais), moedas como o real e o dólar ainda ser-
vem como unidade de conta (fornecendo um padrão para os valores 
de outras mercadorias) e reserva de valor (mantendo o poder de 
compra ao longo do tempo). Além disso, é preciso lembrar que as 
moedas sociais também são impactadas pela inflação, afinal seu 
valor é baseado na valorização da própria moeda oficial. 

A moeda contribui  
com o aquecimento  
da economia local,  
pois tem validade  
apenas no limite 

 do município
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especial

Seu dinheiro  
em boas mãos
Há mais de 40 anos, a Forluz trabalha 
para resguardar o seu futuro. Conheça seu 
fundo de pensão e saiba como acontece o 
processo decisório de investimentos. 

O tema corrupção nunca esteve tão em voga como agora no Brasil. São 
escândalos, esquemas de corrupção, suborno e desvio de dinheiro públi-
co em entidades públicas e privadas, inclusive fundos de pensão. Casos 
que marcarão a história do país e têm deixado muita gente desconfiada. 

A Forluz é uma entidade gestora de recursos alheios; e essa condi-
ção exige uma relação de lealdade e confiança.  Gestora e proprie-
tários dos recursos devem garantir o bom exercício dessa ativida-
de. Isso é denominado relação de fidúcia. 

Segundo o assessor da área de Risco da Forluz, Antônio Carlos Bastos 
D’Almeida, para estabelecer a relação fiduciária, o participante precisa 
confiar na gestão de seu plano de benefícios. E, para tanto, é imprescin-
dível que ele conheça, forme sua opinião e acompanhe a qualidade dos 
processos decisórios da Fundação. 

Ao longo de mais de quatro décadas, participantes e patrocinadoras têm 
confiado expressivos volumes de recursos financeiros à Forluz com um 
objetivo comum: proporcionar aos participantes e beneficiários dos pla-
nos previdenciários os benefícios assegurados nos regulamentos. “As-
sociada à capacitação técnica, a lealdade é condição básica para atingir 
esse objetivo. Temos o dever fiduciário de colocar o objetivo dos planos 
de benefícios acima de quaisquer outros interesses que possam even-
tualmente surgir. Os membros da alta administração devem se trans-
formar em verdadeiros guardiões desses objetivos”, explica D’Almeida. 

Segundo ele, a Forluz é amparada por vários mecanismos de governan-
ça corporativa, com o intuito de resguardar o patrimônio, dentre eles, o 
aparato regulatório, decisões tomadas via conselhos compostos por re-
presentantes das patrocinadoras e participantes, assessorias de risco e 
de compliance, e comitês de investimentos e de conduta e ética. 

Aparato regulatório

A Forluz é patrocinada por empresa controlada pelo governo estadual, 
portanto, está sujeita ao disposto na Lei Complementar 108/01, que de-
termina a existência da mesma quantidade de representantes de par-
ticipantes ativos e assistidos, e de patrocinadoras na composição do 
Conselho Deliberativo, a instância decisória máxima da Entidade.

Dentre as atribuições do conselho, está deliberar sobre mudanças 
estatutárias, regulamentares, políticas de investimentos, definição 
de hipóteses atuariais, custeio e elenco dos benefícios dos planos, 
dentre outras. São decisões que afetam diretamente as reservas 
dos planos de benefícios e, portanto, as garantias das aposentado-
rias e pensões a serem concedidas. 

No Conselho Fiscal também há a paridade de membros e é o órgão 
responsável pela fiscalização das contas e dos atos de gestão. 

Também há regras estabelecidas para a composição da diretoria 

Antônio Carlos D’Almeida
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executiva, responsável pela administração da Entidade.  Na direto-
ria executiva, há pelo menos um membro eleito pelos participantes.

Além disso, todo regime de previdência complementar, do qual a Forluz 
faz parte, é regulado por um órgão normativo, a Secretaria de Políticas 
da Previdência Complementar – SPPC, e uma agência fiscalizadora, a  
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc. Am-
bos são vinculados ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

Decisões solidárias e não solitárias

Um dos pontos mais importantes dentre as boas práticas de gestão ado-
tadas pela Forluz é o caráter colegiado de suas decisões mais relevantes, 
com destaque para as decisões de investimentos dos recursos garantido-
res dos planos de benefícios. Ou seja, para onde vai o seu dinheiro.

Estamos falando de um processo decisório que parte de um Con-
selho Deliberativo paritário. Uma vez discutidas e aprovadas as 
diretrizes de investimentos pelo conselho, a diretoria executiva da 
Fundação passa a ter um mandato, do qual não pode se afastar, 
sob pena de não ter suas contas aprovadas pelo Conselho Fiscal e 
de sofrer sanções por parte do órgão fiscalizador. As decisões de 
investimentos, a partir daí, não são tomadas individualmente, por 
um diretor ou um gerente. 

A Forluz também mantém um Comitê de Investimentos, cujas decisões 
são tomadas por maioria simples de votos, em reuniões semanais. É for-
mado pelos quatro diretores executivos e pelos gerentes de compliance, 
de gestão de portfólio, de renda fixa, de risco e de controladoria. Seja a 
aquisição de um título de crédito privado ou a definição da taxa de ju-
ros de empréstimos a participantes, ou mesmo a recomendação de um 

investimento em participações, todo o processo de investimento prevê 
prévia análise técnica dos fundamentos e dos riscos inerentes à opera-
ção, respaldando as decisões. Esses atos são registrados em atas, que 
são submetidas aos Conselho Deliberativo e Fiscal, buscando assegurar 
que o mandato de gestão esteja sendo efetivamente cumprido.

Níveis de riscos gerenciados

A Forluz monitora constantemente os riscos inerentes às suas opera-
ções, de modo a não manter o patrimônio dos proprietários exposto 
a níveis não toleráveis de ameaças. Isso implica em identificar, anali-
sar, medir, tratar e monitorar os riscos de crédito, mercado, operacio-
nal, legal e de liquidez ou atuarial, que são as principais categorias de 
risco inerentes à atividade previdenciária. Na Forluz, essa função é 
coordenada por uma assessoria subordinada diretamente à presidên-
cia da entidade, buscando proporcionar maior independência às aná-
lises produzidas pela área. Periodicamente, os indicadores de níveis 
de riscos são apurados e apresentados ao Comitê de Investimentos, 
de modo a assegurar que os níveis de tolerância a riscos, aprovados 
pelo Conselho Deliberativo, estejam sendo respeitados.

Acompanhe os processos

Você também deve ser um protagonista na gestão dos recursos. Partici-
pe, leia, entenda. Todas essas e outras informações constam nos docu-
mentos e regulamentos disponíveis no site da Forluz:
l Estatuto
l Regulamento dos Planos de Benefícios
l Regulamento de Conduta Ética 
l Política de Investimentos
l Manual Próprio de Risco

O QUE DEVE SER OBSERVADO  
ANTES DA TOMADA DE DECISãO:

Estatuto

Manual de
Governança

Políticas de 
Investimento

Manual  
Proprietário 

de Risco

Regulameto 
de Conduta

e Ética

Verificar as exigências dos órgãos vinculados 
ao Ministério da Previdência Social. São eles:
Órgão Normativo: Secretária de Políticas da 
Previdência Complementar - SPPC 
Agência Fiscalizadora: Superintendência  
Nacional da Previdência Complementar - Previc

Seguir as orientações dos documentos  
regulatórios e alterá-los quando necessário

Avaliação dos riscos  
por especialistas e pela  
diretoria executiva

1

2

3

4 Tomada de decisão nos conselhos 
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Crescem investimentos 
socialmente responsáveis

As instituições mais bem sucedidas serão 
aquelas com a capacidade de responder 
aos desafios de um mercado altamente 
competitivo. E adotar medidas sustentáveis 
será sempre um diferencial

Durante os últimos anos, houve um crescimento significativo em 
investimentos socialmente responsáveis (SRI, em inglês). O SRI se 
difere das abordagens convencionais de duas maneiras. A primeira 
é a importância de prazo: o objetivo do SRI é a criação de um retor-
no sustentável no longo prazo, e não apenas em curto prazo.
 
A segunda, exige dos investidores prestar atenção em um contexto mais 
amplo do que se considera “tradicionalmente”: estabilidade e saúde dos 
sistemas econômicos e ambientais, valores e expectativas das socie-
dades das quais os investimento fazem parte. Esses fatores estão se 
transformando de marginais para os drivers do negócio, e as empresas 
mais bem sucedidas serão aquelas que têm capacidade de responder aos 
desafios do ambiente altamente complexo e competitivo de forma eficaz.
 
A iniciativa PRI (Principles of Responsible Investments), apoiada pela 
ONU, é uma rede internacional de investidores que trabalham juntos 
para colocar os seis Princípios para o Investimento Responsável em 
prática. Sua meta é entender as implicações de sustentabilidade para 
os investidores e signatários de apoio para incorporar essas ques-
tões em sua tomada de posse e práticas de decisão de investimento.
 
A PRI se tornou a rede líder mundial para os investidores para demons-
trar publicamente o seu compromisso de investimento responsável, 
para colaborar e aprender com seus pares sobre as implicações fi-
nanceiras das questões de ESG - Environmental, Social and Corporate 
Governance, que é a integração dos aspectos ambientais, sociais e de 
governança corporativa. E para incorporar esses fatores em sua toma-
da de decisão de investimento e de propriedade práticas.

Novas adesões em 2015

Neste ano, já são 1.380 signatários dos PRIs da ONU, que são: 
proprietários de ativos, gestores de investimentos e parceiros de 
serviços profissionais, totalizando US$ 59 trilhões referentes ao 
Assets Under Management - AUM.

Por Natalia Pasishnyk,  
consultora sênior da Keyassociados
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Crescem investimentos 
socialmente responsáveis

 
Em setembro, o maior fundo de pensão se tornou signatário do PRI – o Fundo 
de Investimentos de Pensões do Governo de Japão (GPIF, na sigla em inglês). 
Esse fundo possui a maior pensão pública do mundo e tem US$ 1,14 trilhões em 
ativos sob seu controle, e baseia sua perspectiva sobre as questões de ESG 
em seus Princípios de Investimento, que afirmam: “Ao cumprir nossas res-
ponsabilidades, vamos continuar a maximizar os retornos de investimentos de 
capital no médio e longo prazo em benefício dos pensionistas”.
 
As avaliações baseadas no ESG são diferentes das avaliações do investi-
mento de impacto. Pode-se dizer que ambas se acrescentam, porém, o in-
vestimento de impacto é articulado para gerar retorno financeiro, a partir de 
resultados sociais e ambientais.
 
Já o ESG promove seis princípios, e por meio deles são sistematizados os in-
vestidores e as condutas de investimentos que levam às mudanças, além do 
benefício de escolha de investimentos, que mudam de acordo com os valores 
investidos e também com o critério específico.
 
Não há ainda estruturas dominantes para avaliar o valor dos fatores do ESG. É feita 
a análise financeira, juntamente da análise positiva, negativa ou híbrida. A positiva 
consiste no investimento direcionado a setores preferenciais, indústrias ou empre-
sas com base em suas atividades, produtos, desempenho ou políticas.
 
As negativas excluem investimentos com base nas áreas que não cumprem a sus-
tentabilidade geral ou específica e preocupações éticas dos investidores, como 
uma violação de direitos humanos registro ou participações em fabricantes de ta-
baco. E a híbrida pode ser os investimentos com base na exposição da empresa a 
temas como a escassez de água e alterações climáticas.

Natália Pasishnyk é consultora sênior da Keyassociados. Possui licenciatura em Gestão 
(Ucrânia) e mestrado em Silvicultura Sustentável e Ordenamento do Território (Alema-
nha). Tem cerca de dez anos de experiência em sustentabilidade, e avaliação do desem-
penho de negócios baseada em ESG. Trabalhou em empresas de setores de energia, 
mineração e metais, agricultura, produtos florestais, comércio e transportes.

 
O que é o PRI?

Os Princípios para o Investimento 
Responsável (Principles for Respon-
sible Investment), da Organização 
das Nações Unidas – ONU, foram lan-
çados em abril de 2006 na Bolsa de 
Valores de Nova Iorque, pelo Secretá-
rio-Geral das Nações Unidas. Os PRI 
são, em essência, um conjunto das 
melhores práticas globais para o in-
vestimento responsável. 

Ao aderir aos PRI, a empresa assume 
o compromisso de incorporar temas 
ambientais, sociais e de governança 
corporativa na condução dos seus 
negócios, considerando não apenas 
o lado econômico, mas também o 
impacto social e ambiental de suas 
atividades.

Para saber mais sobre  
o progresso dos PRI, em 2015, 

clique aqui. 

Para saber mais sobre o que  
é PRI, clique aqui. 
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Incluir as questões de ESG -  
Environmental, Social and Corporate  

Governance nas análises de investimento 
e processos de tomada de decisão. 

Atuar como propriaterário ativos e  
incorporadores dos temas de ESG nas 
políticas e práticas de detenção de ativos. 

Buscar a transparência adequada nas empresas 
investidas quanto às questões de ESG. 

Promover a aceitação e a implementação  
dos princípios aos investidores institucionais

Trabalhar juntos para reforçar 
nossa eficiência na  

implementação dos PRI

Divulgar nossas atividades e  
processos em relação à 
 implementação dos PRI 

http://2xjmlj8428u1a2k5o34l1m71.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/PRI_Report-on-Progress_2015.pdf
http://www.fatorcorretora.com.br/arquivos/_galeria_arquivos/Manuais/Perguntas_Frequentes_sobre_o_PRI.pdf
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Entre no jogo agora mesmo!

CLIQUE AQUI

Teste seus conhecimentos  
e concorra a brindes 
Procure no caça-palavras as palavras chave 
do texto sobre a constante busca da Forluz 
pela excelência.  

Para acessar, clique no link no pé da página, 
acesse o jogo, selecione as palavras e envie o re-
sultado para revistalume@forluz.org.br.  

Os participantes que enviarem as respostas con-
correrão a brindes culturais, como pares de in-
gressos para cinemas, teatros ou shows; livros; 
CDs e DVDs. O sorteio acontecerá na segunda 
quinzena de março de 2016.

 
 

Busca pela excelência

Ao longo dos anos, a Forluz tem buscado APERFEIÇOAR 
o programa Para Viver Melhor por meio da experiência 
adquirida, das avaliações e do feedback dos participantes. 
A pesquisa de SATISFAÇÃO também é um importante 
instrumento para verificar que se a Fundação está no 
caminho certo, possibilitando o aperfeiçoamento das 
AÇÕES. Podemos dizer, que desde que foi criado, o pro-
grama AVANÇOU e se robusteceu em QUALIDADE e bons 
resultados. Destacamos os eventos PRESENCIAIS, que 
são sempre muito bem avaliados e cumprem a função de 
aproximar a Forluz de seus participantes.

https://www.forluz.org.br/ParaViverMelhor/Arquivos%20de%20Jogos%20Online/JOGOCACAPALAVRASNOVO2.xlsx
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Saiba mais sobre o programa 
em www.forluz.org.br. 

Para Viver Melhor 2015
Vem aí mais uma maratona de informações 

e aprendizado para o participante.

Acesse a página 
via smartphone.

O início de mais um ano nos dá a oportunidade de 
trabalhar mais e melhor por você. Por isso, a 

programação do Programa de Educação 
Previdenciária e Financeira da Forluz - Para Viver 

Melhor está repleta de eventos e iniciativas 
especialmente preparadas para o nosso público.

Participe e acompanhe as notícias e ações em nossos 
meios de comunicação. Assim, o participante 

conhecerá a fundo os benefícios e decisões a tomar 
quanto ao seu plano de aposentadoria e poderá 

aperfeiçoar o controle financeiro no dia a dia, 
permitindo planejar agora para desfrutar do futuro 

com mais tranquilidade.

Eventos presenciais 
e palestras

Informativo 
Dois Tempos

Revista Lume

Seção do Jornal Forluz

Seção do Portal


