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Investir no seu futuro
faz bem para o bolso

Fazer um aporte no seu plano de previdência da Forluz ainda em 2018
é uma alternativa para pagar menos imposto de renda.
Faça as contas e saiba como proceder.
pág. 7

REVISTA LUME

DEZEMBRO DE 2018

REVISTA LUME - FORLUZ

EXPEDIENTE
EDITORA GERAL
Cinara Rabello (RP1998)
EDIÇÃO DE TEXTO
Cinara Rabello
Márcia Costanti
Raíssa Ferreira
Suyane Silveira (estagiária)
REDAÇÃO
Avenida do Contorno, 6.500,
3º andar. Lourdes.
Belo Horizonte/MG
CEP:30110044.
Telefone: (31) 3215-6701.
E-mail: comunica@forluz.org.br
Portal: www.forluz.org.br
ILUSTRAÇÕES
Freepik/Fotolia
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.

Quer contar pra gente
o que achou da revista?
Mande um e-mail para
comunica@forluz.org.br e
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EDITORIAL
Forluz, 47 anos.
Seu futuro é o que
nos move a cada dia.

EDIÇÃO Nº 19

O ano de 2018 foi marcado por
grandes desafios e muitas conquistas. Chegamos em dezembro com a
rentabilidade dos planos superando o
RMA (Rentabilidade Mínima Atuarial)
e o resultado da Pesquisa de Satisfação apontando que 99,69% dos nossos
participantes estão satisfeitos com os
serviços prestados pela Fundação.
Entre os meses de setembro e outuInvestir no seu futuro
bro, a Diretoria Executiva foi renovada.
faz bem para o bolso
Ao assumirem seus cargos, os novos diFazer um aporte no seu plano de
previdência da Forluz ainda em
rigentes ratificaram o compromisso de
2018 é uma alternativa para pagar
menos imposto de renda. Faça as
dar continuidade ao trabalho realizado
contas e saiba como proceder.
nestes 47 anos, a fim de garantir a perenidade e a solidez da Fundação para seus mais de 22 mil participantes.
A seguir, você confere a primeira entrevista com o novo presidente da Forluz, Gilberto Gomes Lacerda. Ele fala um pouco sobre a sua trajetória profissional e os desafios que já estão mapeados para a Entidade no próximo ano.
Em Finanças em Dia, a especialista em terapia cognitivo-comportamental e professora de psicologia econômica da UniAbrapp,
Luciane Fagundes, fala sobre a linha tênue entre sentimentos e
finanças e explica como controlar as emoções para que o gatilho
do consumo desenfreado não seja disparado.
Dentre tantos desafios, em 2019 a Forluz deixará de enviar via
Correios, o informe de rendimentos para a declaração do Imposto de Renda. Além de trazer mais agilidade e segurança para os
participantes, a medida também implica em economia. Confira a
matéria completa na seção Institucional.
No Boas Ideias, você confere que os brasileiros estão vivendo mais
e esse fato exige uma reprogramação de suas vidas e uma grande
oportunidade para as empresas com relação ao consumidor 50+.
E ainda tem muito mais esperando por você nesta edição.
Agradecemos pela parceria ao longo de 2018 e desejamos a você
e seus familiares um ano novo de muita prosperidade e paz.
Não se esqueça de contar pra gente o que achou da revista.
Você também pode enviar sua sugestão de pauta para as próximas
reportagens. Mande um e-mail para comunica@forluz.org.br e
nos ajude a melhorar sempre.
Boa leitura.
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Experiência
e união para
uma transição
tranquila
Em 31 anos de Cemig, Gilberto Gomes
Lacerda teve a oportunidade de vivenciar
rotinas diferentes em áreas diversas da Patrocinadora. Entre outros fatores, ele acredita que a
versatilidade exigida ao longo da carreira o preparou
para a nova fase, iniciada no dia 17 de setembro de
2018, quando assumiu a presidência da Forluz.
Lume: Como foi a sua trajetória até
chegar à presidente da Forluz? Onde
iniciou suas atividades e quais cargos
desempenhou?
Completei 31 anos de Cemig neste mês de novembro, onde iniciei como programador de computadores. Fui analista de sistemas por um curto período e, depois, me transferi para a área de Distribuição.
Depois de aproximadamente cinco anos, fui gerente
de distrito em Nova Lima e passei a gerente regional
em Contagem, onde permaneci por três anos. Integrei
o grupo que atuou na gestão da crise de energia, por
volta de 2000 a 2001. Foi um período muito difícil,
mas que mostrou o potencial de superação das pessoas quando são submetidas a um grande desafio. A
forma como a empresa se posicionou e criou soluções
para seus clientes nesta época me orgulha muito.
Também participei da revisão da estrutura organizacional da Cemig antes de atuar como gerente
de relacionamento de grandes clientes. Fiquei neste
cargo por três anos e retornei à Distribuição como
superintendente. Depois, fiquei ligado à presidência, na área de relações institucionais e regulação
por quase dez anos. Neste período cuidava da representação setorial da Cemig na ANEEL (Agência
Nacional de Energia Elétrica) e tratava dos interesses da Patrocinadora em âmbito legislativo, participando de comissões no Congresso e acompanhando o andamento de projetos de Lei, por exemplo.
Já nos últimos cinco anos, fui presidente da Cemig
Saúde. Este último cargo me proporcionou lições
muito ricas e me deu a chance de liderar uma Entidade com um tema grandioso como a Saúde.
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Gilberto Gomes Lacerda,
presidente da Forluz

Lume: Quais habilidades adquiridas nestas
funções você avalia que foram fundamentais
para desempenhar o cargo que ocupa hoje?
Um ponto relevante é que, embora esteja na
mesma empresa há 31 anos, eu atuei em assuntos
diferentes neste período. Ou seja, dentro da mesma organização, estive inserido em diversos negócios, o que me trouxe um componente importante,
de perceber a complexidade e peculiaridade de cada
área da empresa e como tudo se amarra ao final do
processo. Em alguns momentos, estive envolto na
Distribuição com o operacional, que me deu a percepção da importância da qualidade dos processos.
O dia a dia funcionar bem traz tranquilidade para a
organização. Já na área regulatória, vivenciei o zelo
e respeito ao órgão regulador e ao que ele determina, atuando para garantir que a empresa tivesse esta postura como pilar das suas atividades. Na
Cemig Saúde fortaleci a compreensão acerca do
bom relacionamento com todas as partes interessadas, o diálogo com sindicatos e demais entidades
que representam nossos públicos.
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Lume: Na sua visão, quais são os principais
desafios da Forluz e do sistema de previdência complementar no qual ela está inserida?
No nosso planejamento estratégico, que foi revisado recentemente, já surgiram alguns temas extremamente relevantes para os fundos de pensão
no geral. Entre eles, está, por exemplo, a busca por
melhores rentabilidades para os investimentos diante da volatilidade da economia brasileira; os desafios
relacionados à própria Patrocinadora, que tem enfrentado dificuldades em seus negócios. A perda de
concessões de usinas e contratos impôs uma nova
realidade para a Cemig e precisamos compreender
este cenário e traduzi-lo para o nosso cotidiano.
Por outro lado, tem a questão da longevidade:
as pessoas estão vivendo mais e isto é fantástico,
ainda mais se puderem desfrutar com qualidade e
segurança financeira os anos que têm pela frente.
Mas também significa um maior desafio para equilibrar nosso passivos e ativos. Outro movimento do
sistema como um todo que a Fundação acompanha
é no sentido de oferecer planos de previdência para
os familiares dos participantes, que são os chamados planos instituídos. Esta tendência voltou à pauta recentemente com mais intensidade e trata-se
de uma alternativa para continuarmos crescendo e
tendo a entrada de novos participantes, tendo em
vista que a Patrocinadora não tem perspectiva de
ampliar o seu quadro de empregados. Tudo isso
somado às nossas necessidades internas, como a
busca por maior eficiência operacional. Temos um
conjunto bastante relevante de desafios para serem
enfrentados em 2019. Isso é bom.
Lume: Como você avalia o legado deixado pela antiga formação da Diretoria
Executiva e como está sendo realizada
esta transição? O que os participantes
podem esperar desta nova fase?
O mercado, seja de investidores ou das demais
entidades de previdência complementar, além dos
participantes e da própria Patrocinadora, reconhecem a Forluz como uma empresa de excelência.
A força desta reputação vem sendo construída ao

“

A principal lição é de
que tudo é feito pelas
pessoas. Não existe
qualidade operacional ou
estratégica sem a construção
e desenvolvimento de
uma equipe engajada e
motivada para cuidar do
presente e trilhar o
futuro da organização.

“

Mas, acima de tudo, a principal lição é de que
tudo é feito pelas pessoas. Não existe qualidade operacional ou estratégica sem a construção
e desenvolvimento de uma equipe engajada e
motivada para cuidar do presente e trilhar o futuro da organização.
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longo destes quase 47 anos, liderada por diferentes pessoas, entre elas, os integrantes da antiga
Diretoria. Destaco que eles exerceram este papel
com máxima qualidade e deixaram a Fundação bem
trilhada. Além disso, demonstraram este compromisso e preocupação com a continuidade do trabalho no momento da transição, que foi feita com
muito cuidado. Para nós, que estamos chegando,
esta atitude foi fundamental e agradecemos muito.
Além disso, o diretor eleito de Relações com Participantes, permaneceu no cargo e a troca na Diretoria
de Seguridade e Gestão foi feita com um profissional
da Fundação, que é o Thiago Gonçalves. A presença de ambos, que já estão inseridos no ambiente da
empresa, facilita muito esta mudança e dá o suporte
necessário para mim e para o Emílio Cáfaro, na Diretoria de Investimentos e Controle. Neste momento,
ressalto o papel dos líderes: os gerentes têm sido parte fundamental deste processo.
Eu diria que o nosso participante pode ter total
tranquilidade de que a transição está sendo realizada com todo o empenho e atenção. Temos a
segurança de uma governança bem estruturada,
uma gestão de riscos certificada e trabalhamos
com o suporte também dos nossos conselheiros,
além de um time coeso e capacitado. Por fim, nós,
diretores, temos algo muito valioso em comum
com os participantes: nosso futuro também está
aqui dentro, os nossos recursos são aplicados na
Forluz. Por isso, temos total consciência da nossa
responsabilidade e daremos prosseguimento a um
trabalho que preze pelo melhor para todos.
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Forluz tem nova
Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva da Forluz foi renovada. As mudanças começaram com a saída de José Ribeiro Pena Neto, que deixou a presidência. No dia 17 de setembro, Gilberto Lacerda tomou posse.
Já Thiago Gonçalves é o novo diretor de Seguridade e Gestão. Ele
iniciou o mandato no último dia 18 de outubro, em substituição à
Mônica Siqueira. Emílio Cáfaro substituiu Rodrigo Barata na Diretoria de Investimentos e Controle no último dia 22 de novembro. Vanderlei Toledo permanece na Diretoria de Relações com Participantes,
após ter sido reeleito em junho deste ano.

Resultado da
campanha do aporte

Mudanças nos Regulamentos
dos planos A e B

Durante o mês de outubro, a Fundação preparou uma ação especial
de Dia das Crianças, que beneficiava
pais e filhos! Ao solicitar o boleto de
aporte e efetuar o pagamento ainda
no mês em que celebramos o Dia das
Crianças, o participante concorria a
uma bicicleta para seu filho (de até
12 anos).
O sorteio foi realizado no
dia 5 de novembro e a ganhadora foi Gilda Aparecida Caetano de Almeida.
Para você que não participou desta vez, fique
atento aos nossos meios
de comunicação e acompanhe as próximas ações.

O Conselho Deliberativo da Forluz aprovou, em sua 367ª reunião, realizada no último dia 18 de outubro, alterações regulamentares para os planos A e B. As mudanças visam adequar os textos a
fim de estender o pagamento do benefício de invalidez até o último
pagamento do benefício de recuperação efetuado pelo INSS.
A modificação foi proposta a fim de alinhar as práticas da
Fundação aos procedimentos já adotados pela Previdência
Social. Isto porque o INSS vem revisando com frequência o
estado de invalidez de seus segurados. Nos casos em que o
trabalhador é considerado apto para retomar suas atividades,
é oferecido a ele, mediante alguns critérios, o benefício de recuperação. Este pagamento é feito durante 18 meses.
Sendo assim, após estudos realizados pela equipe técnica
da Entidade, foram apresentadas as propostas de mudanças
para o Conselho. Cabe destacar que a mudança não trará custos para o plano, visto que o benefício de invalidez é considerado vitalício e, com as mudanças, seria pago ao participante
por um prazo menor que o esperado pela Entidade.

Evento reúne nova
Diretoria com assistidos
No último dia 26 de novembro, foi realizada a segunda edição do Encontro de Assistidos da Fundação
de 2018, em Belo Horizonte. O evento foi no auditório do Edifício Amadeus e reuniu os participantes
pela primeira vez com a nova Diretoria Executiva.
A programação contou também com a presença do
médico geriatra, Marcos Cabrera.
O presidente, Gilberto Gomes Lacerda, o diretor de
Investimentos e Controle, Emílio Luiz Cáfaro, o diretor
de Seguridade e Gestão, Thiago Gonçalves e o diretor
de Relações com Participantes, Vanderlei Toledo, fizeram uma breve apresentação sobre suas trajetórias profissionais. Em seguida, eles se colocaram à disposição
do público para responderem os questionamentos.

6

Para fechar o encontro, o médico geriatra dr. Marcos Cabrera, falou sobre envelhecimento saudável e
bem-estar na terceira idade, levando os participantes a uma reflexão sobre o estilo de vida adequado
para amenizar as consequências de doenças crônicas, decorrentes da longevidade.

PREVIDÊNCIA EM FOCO

Aporte: alternativa
para um ano novo
com menos imposto

REVISTA LUME

Com a ajuda do seu plano de
previdência da Forluz, é possível
abater até 12% da base de cálculo
do Imposto de Renda. Já fez
as contas para saber se você
vai conseguir usufruir ao
máximo deste benefício?

Estamos no último mês do ano,
mas ainda está em tempo de se
planejar em 2018 para pagar menos imposto de renda na declaração anual de
2019, com a ajuda do seu plano de previdência da Forluz. Isto porque o Governo Federal permite que as contribuições
feitas ao plano sejam usadas para reduzir
a base de cálculo do IRPF. O limite desta
dedução é de 12% dos rendimentos tributáveis no ano, ou seja, da renda bruta do
contribuinte.
É importante destacar que, para conseguir o abatimento, é necessário estar
contribuindo para a Previdência Social e
usar o modelo completo da declaração.
Vale frisar também que fazer as contas
logo no início do ano e definir o percentual de contribuição que possibilitará aproveitar esta dedução ao máximo é
a estratégia ideal para um planejamento
tributário eficiente.

Rejane Couto Dutra,
gerente de Atuária e
Seguridade da Fundação

No entanto, se isto não foi possível, a hora
é agora. Que tal aproveitar as rendas extras
desta época, como 13º e PLR para reduzir
a “mordida” do Leão em 2019? Você pode
fazer uma contribuição eventual, também
conhecida como aporte. É o que esclarece
a gerente de Atuária e Seguridade da Fundação, Rejane Couto Dutra. “Para o participante, o mais recomendado é que ele consiga
se programar para elevar o percentual de
contribuição ao longo do ano ou mesmo
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efetuar aportes mensais para complementar o
valor, se necessário. Mas, uma última opção
é aproveitar para fazer um aporte maior e alcançar o teto de 12%. Ainda está em tempo”.

Como funciona
No Plano B, os participantes podem efetuar
12 aportes ao longo do ano, sendo um por mês.
O valor mínimo é de R$ 200, exceto para aqueles com contribuição mensal obrigatória abaixo

disso. Nestes casos, o menor valor permitido é
o da última contribuição mensal integral.
Caso o participante deseje fazer um aporte,
ele deverá enviar uma mensagem para atendimento@forluz.org.br e informar a quantia.
Em seguida, basta pagar o boleto que será encaminhado por e-mail. Mas, atenção: para que
este recolhimento seja válido para a declaração
de imposto relativa a 2018, o pagamento deve
ser efetuado antes do dia 31 de dezembro.

Quer pagar
menos imposto?
Observe o exemplo abaixo, de um participante que recebe como salário R$ 7.000.

Base de cálculo do
Imposto de Renda:
R$ 86.310 (total da renda
bruta, referente aos 12
salários mensais + férias)

Dedução fiscal máxima
das contribuições:
R$ 10.357 (ou seja,
12% da renda bruta)

Percentual de
contribuição mensal:
100% (R$ 573,51)

Valor total das
contribuições
realizadas no ano pelo
participante: R$ 7.644

Cálculo do aporte necessário

R$ 10.3567– R$ 7.644= R$ 2.713.

Cálculo do benefício fiscal com o aporte:
R$ 11.331 (IR que seria pago sem aporte) – R$ 10.585 (IR pago com o aporte) = R$ 746.
Ou seja, investindo/poupando R$ 2.713 até o fim do ano, o participante
terá um benefício fiscal de R$ 746 ao fazer sua declaração.
* Exemplo meramente didático.

Como podemos ver, a soma das contribuições
realizadas ao longo do ano pelo participante resultou em um valor abaixo da quantia que pode
ser abatida em sua base de cálculo do Imposto de
Renda. Para chegar a 12%, ele precisaria aportar
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mais R$ 2.713 para o plano. Com isso, o benefício fiscal obtido é de R$ 746. E você? Quer saber
qual o valor sugerido de aporte para pagar menos
imposto na sua próxima declaração? Clique aqui
e utilize o simulador elaborado pela Forluz.

REVISTA LUME
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Educação financeira
Luiz Gustavo Conrado, do setor de Cadastro da Fundação, ressalta que muitos
participantes “perdem” esta vantagem financeira por falta de informação. Com o
intuito de promover a educação financeira
e previdenciária, a Forluz tem demonstrado este benefício do plano de previdência frequentemente, seja por meio de seus
veículos de comunicação ou nos eventos presenciais com participantes ativos.
“Buscamos sempre alertar nossos participantes porque essa é uma oportunidade
de usar o seu dinheiro como um instrumento a seu favor. É importante observar
que, mesmo tendo que desembolsar neste momento um valor maior, será recompensado ao pagar o Imposto de Renda, e,
consequentemente, aumentará seu saldo
de contas”, explica.
Ele orienta ainda que, ao listar os projetos e ações para o ano que se aproxima, o
participante inclua a Forluz em seu orçamento. “O aporte em dezembro é um último
recurso para que o participante não perca o
benefício fiscal. Mas, para as resoluções de
ano novo, vale a pena já contar com este
planejamento e, assim, ter tranquilidade na
próxima declaração”, conclui.

Luiz Gustavo Conrado,
do setor de Cadastro
da Entidade
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Saúde Emocional x
Saúde Financeira

Ansiedade,
insatisfação no
trabalho e problemas no
relacionamento familiar.
Todos esses aspectos são
pon tos de partida para a
inadimplência, que muito
afeta a atual vida
financeira dos
brasileiros.

Alguns sentimentos e emoções são
como um gatilho para o consumo desenfreado. É o que diz a pesquisa realizada pela
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil), de 2016. Em um universo de 745
consumidores entrevistados, 36,3% admitem
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que o ato de fazer compras é uma forma que
eles encontram para aliviar o estresse do cotidiano, e quase a metade dos consumidores
(47,7%) admitem fazer compras para se sentirem bem. O problema é quando esse consumo
em excesso gera dívidas a longo prazo e deixa
a conta no vermelho.

FINANÇAS EM DIA
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O sentimento de vazio e de falta, logo é
preenchido em uma rápida ida ao shopping.
Sem pensar muito, grande parte das pessoas olha a vitrine e acha um produto legal,
bonito ou que está na moda. Às vezes confere o preço, às vezes não. Fato é que sentem uma rápida necessidade daquele produto e, ao comprá-lo, mesmo que dividindo
em várias vezes no cartão de crédito, sentem um enorme prazer e satisfação. Isto é
o que chamamos de consumismo, o ato de
comprar produtos e serviços sem necessidade ou consciência.

Consumismo
Este fenômeno está cada vez mais intenso em nossa cultura e é diretamente
impactado pelo avanço da tecnologia. O
cartão de crédito e as compras online, por
exemplo, são facilitadores, uma vez que
permitem a compra sem sair de casa e sem
atingir o bolso de uma só vez, dando a sensação de que o produto é barato ou que,
por ser parcelado, terá que pagar pouco por
mês. De fato, isto é uma vantagem da utilização do serviço, principalmente no caso
de compras a longo prazo, para realização
de sonhos ou gastos emergenciais. Mas é
fato também que, de pouco em pouco, as
dívidas crescem e o controle financeiro se
torna cada vez mais difícil.
De acordo com a especialista em terapia
cognitivo-comportamental e professora de
psicologia econômica da UniAbrapp, Luciane

Luciane Fagundes,
palestrante e professora de
Psicologia Econômica

Fagundes, a compulsão por compras ocorre
ao longo do tempo, de forma que uma compra impulsiva por vez, de maneira excessiva, se torna repetitiva até dominar a vida da
pessoa. “A compulsão ocorre por uma combinação de fatores como predisposição genética, vulnerabilidades psicológicas (como
falta de autocontrole e incapacidade de tolerar frustrações, por exemplo), associados
a fatores ambientais como pressão social
e apelo ao consumismo. A compulsão por
compras é um caso extremo, um transtorno
mental e necessita de tratamento especializado, pois quando o “barato” para comprar chega a este ponto, pode custar muito “caro” para a saúde mental e financeira.
Aliás, como se pode perceber, a saúde das
nossas emoções anda de mãos dadas com a
nossa saúde monetária”, explica.
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Como não cair na tentação?
Saber diferenciar os desejos das necessidades
é crucial para não cair no autoengano. Os desejos são “o que eu quero”, enquanto as necessidades são “o que eu preciso” mas, muitas vezes, a
vontade é confundida com o que é essencial. Por
isso, sempre ouvimos ou falamos frases como
“preciso trocar de carro”, ou “preciso dessa nova
versão de celular” quando, na verdade, você quer,
e não precisa. Por isso, Luciane alerta: “desejos
fazem parte da nossa vida, mas a nossa sobrevivência não depende deles. Portanto, devem ser
consumidos com cuidado e responsabilidade.”
Para ela, é possível lidar com o impulso, sim.
“Uma das estratégias de redução de danos
que se pode utilizar é esperar a fissura passar com a ajuda de técnicas de distração como,
por exemplo, ler um livro, assistir a um filme,
ligar para um amigo ou dar uma volta. Afinal,
segundo estudos, esta “necessidade” repentina
dura de dois a cinco minutos.” Outra técnica,
segundo a psicóloga, mais radical, é deixar o
cartão de crédito em casa, mas, de preferência,
congelado em um copo com água no freezer.
“Até ele descongelar, a fissura já passou”, diz.
Parece absurdo, mas para quem realmente sofre de compulsão, pode funcionar.

“

Uma das estratégias
de redução de danos
que se pode utilizar
é esperar a fissura
passar com a ajuda de
técnicas de distração
como, por exemplo,
ler um livro, assistir
a um filme, ligar
para um amigo ou
dar uma volta.

“

REVISTA LUME

Luciane Fagundes.

Cuidando do Orçamento
A fórmula básica para o planejamento
financeiro todo mundo já sabe: receita
maior que despesa. Ou seja, você deve
gastar menos do que a quantia que recebe. Mas, a verdade é que poucas são as
pessoas que conseguem colocar em prática. Então, mesmo para quem já está no
vermelho, a psicóloga econômica deixa a
dica: faça um check up financeiro. Saiba
como está a saúde do seu bolso. Se falta
reserva para imprevistos ou para o futuro. Ou ainda, se as dívidas são recorrentes. Se ainda não analisou, seja por
medo de encarar a realidade, ou por falta
de entendimento, busque um especialista, ou troque ideia com um amigo ou familiar que entenda mais sobre finanças
e possa te ajudar. O importante é cuidar
da saúde física e emocional, sem esquecer da financeira!
*Esta pauta foi sugerida pelo participante Mauricio Pereira dos Santos.
Você também pode enviar sua sugestão
para comunica@forluz.org.br.
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Informe de Rendimentos
não será enviado pelos
Correios a partir de 2019
Assim como já acontece com o contracheque, a Forluz não enviará mais o
comprovante de rendimentos para o Imposto de Renda pelos Correios a partir
de 2019. O documento será disponibilizado para os participantes por
e-mail, na área logada do Portal Forluz e no aplicativo.

O Comprovante de Rendimentos para o Imposto de
Renda não será mais enviado pelos
Correios para os participantes assistidos da Forluz a partir de 2019. A medida acompanha o que já é praticado
pela Fundação com o contracheque,
que deixou de ser impresso em novembro de 2016, e pelo próprio INSS,
que disponibiliza o documento somente por meio digital aos seus segurados.
O supervisor da Folha de Pagamento da Entidade, Eduardo Mesquita, destaca que fatores como
praticidade e segurança foram considerados para tomar esta decisão.
“É uma comodidade a mais, já que o
documento será enviado para o e-mail que o participante tem cadastrado na Fundação e, no mesmo dia,
disponibilizado na área restrita, por
meio do Portal Forluz e no aplicativo. Por outro lado, os dados financeiros dele estarão protegidos do
risco de um possível extravio”.
Em geral, a Fundação tem até o
final do mês de fevereiro para disponibilizar as informações. Desta
forma, o participante tem em mãos
todos os dados necessários para realizar sua declaração junto à Receita
Federal em tempo hábil. Cabe destacar que será possível consultar o
informe a qualquer momento, visto
que ele ficará arquivado na área logada do site.
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inovação
A novidade representa também outro passo da Forluz rumo a um ambiente cada vez mais digital. Investir em
tecnologia para automatizar os serviços oferecidos tem pautado diversos
projetos que estão em andamento.
Para Eduardo, este movimento atende a uma mudança no perfil dos próprios
participantes, que estão cada vez mais
conectados. Mensalmente, o Portal registra mais de 18 mil acessos à área restrita. “Nosso público está cada vez mais
antenado e exige agilidade e autonomia
para realizar seus procedimentos, o que
temos buscado oferecer a partir da inovação. Acreditamos que esta mudança,
assim como o que ocorreu com o contracheque, será positiva”, avalia.
Divulgação
Desde fevereiro deste ano, a Fundação tem utilizado seus diferentes veículos de comunicação para alertar os
participantes sobre a novidade. Além de
Eduardo Mesquita, supervisor
da Folha de Pagamento da Forluz
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“

“

É uma comodidade
a mais, já que o
documento será enviado
para o e-mail que o
participante tem cadastrado
na Fundação e, no mesmo
dia, disponibilizado
na área restrita, por
meio do Portal Forluz
e no aplicativo.

“

Eduardo Mesquita, supervisor
da Folha de Pagamento da Forluz.

“

banner fixo no Portal e uma mensagem
inserida no contracheque, foram divulgadas matérias sobre o assunto no site
e no Jornal Forluz.
Os atendentes da Entidade também
entrarão em contato por telefone com
os participantes que não possuem e-mail
nem celulares cadastrados até fevereiro
de 2019. Nos próximos meses, o lembrete
será reforçado por meio de novas ações.
O intuito é assegurar que todos estejam cientes da mudança e possam se
programar para efetuarem a declaração
de Imposto de Renda no próximo ano
sem contratempos.

Nosso público
está cada vez mais
antenado e exige
agilidade e autonomia
para realizar seus
procedimentos, o que
temos buscado
oferecer a partir
da inovação.
Atualização
Cadastral

Lembre-se de acessar a área logada do Portal Forluz e checar se você
já possui um e-mail válido cadastrado
para receber o seu informe.
Para conferir estas informações,
o procedimento é simples: clique no
banner Atualização Cadastral, que
está disponível na página inicial do
site, insira sua matrícula e senha e
verifique as informações que serão
exibidas na tela inicial. Em seguida,
selecione o campo de e-mail se desejar preencher ou modificar e salve os
novos dados na parte inferior da tela.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento
Telefônico pelo número 0800 090
9090 ou (31) 3214-6600 (para ligações feitas pelo celular).
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Na onda da
economia prateada
Vivendo cada dia mais e melhor, consumidores acima dos 50 anos procuram empresas que ofereçam
opções de produtos e serviços adequados às suas expectativas. Por outro lado, as marcas ainda
engatinham nesta missão ao esbarrarem em estereótipos e falta de informação.

Um público ativo, financeiramente independente, exigente e que descobre novas
demandas a cada dia: este é o perfil do consumidor “maduro”, ou seja, acima dos 50 anos de idade. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), eles são responsáveis
por movimentarem cerca de R$ 1,6 trilhão e respondem por 20% do consumo em todo o País.
Dados como estes indicam que as empresas
devem inovar para oferecer produtos e serviços alinhados às expectativas da “geração prateada”, caso queiram se enquadrar à realidade
da população e sobreviverem no mercado. É o
que ressalta Bete Marín, cofundadora da Consultoria Hype60+, especializada no público sênior. “Temos mais de 30 milhões de pessoas
com mais de 60 anos no Brasil e este número
só tende a crescer, com o aumento da expectativa de vida e diminuição no número de nascimentos. Os brasileiros estão vivendo mais e,
ao agregarem mais dias em sua vida, começam
a identificar necessidades, se reinventam e reprogramam suas vidas. É um desafio e uma
grande oportunidade para as empresas”.

Hype60+
A Hype60+ nasceu há dois anos com a proposta de auxiliar as marcas neste processo de
reconhecimento sobre o público maduro para
a inclusão destes consumidores em suas estratégias de marketing. “A nossa história começou quando eu criei um blog chamado Amo
Minha Idade, justamente para debater todas as
questões que envolvem a maturidade. Com o
apoio de outros colegas, formamos um grupo
engajado em dar voz e vez para estes consumidores. A partir daí, começamos a perceber
que o nosso papel poderia ser o de levantar
dados e fornecer subsídios para quebrar tabus
e estereótipos criados pelas empresas com relação ao consumidor 50+”, explica.
16

Bete Marín, consultora
especializada no público sênior

Prova de que o mercado ainda tem muito o que
aprender é que 4 de cada 10 consumidores com
mais de 50 anos alegam que faltam produtos e serviços adequados a esta faixa etária. Segundo Bete,
no entanto, o cenário já começou a mudar e, aos
poucos, a mídia ajuda na desconstrução de muitos “mitos” que cercam a imagem do aposentado.
“O primeiro passo que uma empresa deve dar para
aproveitar esta oportunidade de negócio é identificar qual o percentual dos seus consumidores
que são maduros. Depois, é deixar para trás ideias
e conceitos pré-concebidos. A antiga imagem da
pessoa que se aposentava e ficava em casa em uma
cadeira de balanço acabou faz tempo”, alerta.

BOAS IDEIAS
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Geração prateada
em números
Um estudo conduzido pela Hype60+, em parceria com a MindMiners, mapeou as
principais características dos consumidores maduros.

28% são

aposentados,
mas continuam
trabalhando.

85% têm vida ativa,
controlando as
próprias finanças e
tomando decisões
na hora
da compra.

21% moram sozinhos e
33% com uma pessoa,
sendo 73% com
casa própria.

“

O primeiro passo que uma
empresa deve dar para
aproveitar esta oportunidade
de negócio é identificar qual
o percentual dos seus
consumidores que são
maduros. Depois, é deixar
para trás ideias e conceitos
pré-concebidos. A antiga
imagem da pessoa que se
aposentava e ficava em casa
em uma cadeira de balanço
acabou faz tempo.

“

Nichos
Saúde, bem-estar, entretenimento, educação: estes são os principais
setores que levam os consumidores
maduros a investirem seus recursos. Empresas especializadas nestes
produtos e serviços podem ser positivamente impactadas, se buscarem
ouvir o que o público sênior tem a dizer, garante a consultora. “Uma coisa
leva a outra. Vivendo mais, as pessoas têm mais tempo para preencher e,
consequentemente, buscam alternativas de lazer e ocupação. Ao pararem
de trabalhar, elas têm mais disponibilidade para cuidarem da saúde e se
dedicarem a atividades físicas, procedimentos estéticos e fortalecimento do corpo ao mesmo tempo em que
selecionam opções mais saudáveis de
alimentação, por exemplo. Como podemos notar, uma série de segmentos
é influenciado por este movimento
dos 50+, no sentido de aproveitarem
mais e melhor os anos que têm pela
frente”, conclui.

Bete Marín, cofundadora da Hype60+.
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Vida ativa acima dos 60
Foi-se o tempo em que aposentar para ter tempo livre era o objetivo da
maioria das pessoas. Hoje, o público mais maduro busca atividades
de lazer para se divertir e ocupar o tempo.

Com o aumento da expectativa de
vida do brasileiro e, consequentemente, o envelhecimento da população,
muito deve ser pensado a respeito do público mais maduro, como o que querem, o
que gostam e o que esperam desta fase da
vida. Por isso, várias pesquisas têm sido feitas com este foco. Uma delas, foi realizada
pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte - CDL/BH - em agosto deste ano.
Ela apontou que 68% dos entrevistados afirmaram que há pouca ou nenhuma opção de
lazer com temas que interessam a quem tem
mais de 60 anos na capital mineira.
Para a terapeuta ocupacional, Cecília Xavier, o lazer é fundamental para o público 60+
e requer ação. “Para esta fase da vida, as atividades realizadas com mais pessoas são as
mais indicadas, pois evitam o isolamento. Mas

Cecília Xavier,
terapeuta ocupacional

se você não gosta, não adianta. O lazer está
associado a uma não obrigatoriedade. Ele implica em ação. Existem pessoas que gostam de
lazeres mais intelectuais, e outras que gostam
mais de esportivos, dinâmicos. E é aí que o terapeuta ocupacional pode ajudar, encontrando o melhor caminho para usufruir do tempo
livre”, recomenda. A pesquisa também aponta
que, somente 10% dos mineiros com mais de
55 anos consideram que a palavra “idoso” seja
a mais adequada para definir uma pessoa com
mais de 60 anos, e 1 em cada 3 pessoas nes-
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“

O lazer está
associado a uma
não obrigatoriedade.
Ele implica em ação.
Existem pessoas que
gostam de lazeres mais
intelectuais, e outras
que gostam mais de
esportivos, dinâmicos.

“

Cecília Xavier,
terapeuta ocupacional.

ta faixa etária acha mais adequado o termo
“maduro”. Dentre os 277 respondentes, 69%
dizem planejar sua velhice para não depender
de ninguém, e a mesma porcentagem afirma
ter boa saúde mental e física.

lazer
Ainda que tenha planejamento para o futuro, boa situação econômica e seja saudável, o público maduro encontra um desafio ao
chegar na fase da aposentadoria: tempo livre.
O que para muitos é um sonho, para outros
um pesadelo. O que fazer com o tempo livre
ao parar de trabalhar? Viajar? Arrumar outro

emprego? Estudar? Em meio a tantas possibilidades, o importante é não ficar parado - a
não ser que você queira. Para Cecília, existem
muitas formas de tornar a vida interessante a
partir de atividades, mas tais atividades devem trazer satisfação. Ou seja, se você nunca
gostou ou se interessou por dança, por exemplo, não significa que, ao se aposentar, você
deva sentir-se na “obrigação” de praticar.
“Nem tudo que me agrada e serve para mim,
vai agradar ou servir para você”, diz. Existem
opções para todos os gostos. Pensando em
como facilitar a busca por atividades em Belo
Horizonte, reunimos algumas dicas:

>> Acesse a agenda de eventos do SouBH. Nela, você confere todo
tipo de programação que está ocorrendo ou que está por vir na capital.
Clique aqui.
>> Circuito Liberdade: apresenta opções de atividades culturais,
como exposições e palestras. Clique aqui.

*Não se e
squeça:
em progra
mas como
teatro, cine
ma e
show, pess
oas acima
de 60 anos
pagam
meia entra
da.

>> Lab60+: projeto com foco na disseminação do trabalho, saúde, e empreendedorismo, com encontros do público acima dos 60 anos. Acesse aqui e saiba mais.
>> Bloco de carnaval inclusivo “Todo Mundo Cabe no Mundo”. Desfila no bairro Santa
Efigênia. Conheça aqui.
>> Projeto Maioridade: universidade aberta para a terceira idade - Programa de extensão
da UFMG. Saiba mais.
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SEGURANÇA
COMPROMETIMENTO
TRANSPARÊNCIA
TRANQUILIDADE
Forluz, 47 anos. O seu futuro é o que nos move a cada dia.
A sua conﬁança é o nosso maior patrimônio.

