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Forluz supera meta de rentabilidade
no primeiro semestre de 2017
Resultados dos investimentos da Fundação nos planos
A e B bateram os números estipulados pela
Política de Investimentos. Entenda.
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Depois de quase oito trimestres conEDIÇÃO Nº 15
secutivos de retração, a economia brasileira começa a dar sinais positivos de recuperação. Neste cenário um pouco mais
favorável, a Forluz superou a meta de rentabilidade no primeiro semestre de 2017.
A rentabilidade do Plano A no período
ficou em 4,74%, acima da Rentabilidade Mínima Atuarial (RMA) de 4,18% e no
Plano B, a rentabilidade ficou em 4,37%,
também batendo a RMA de 3,83%. Esse
resultado se deu graças ao compromisso
da Forluz em buscar as melhores alternativas de alocação para os recursos dos
participantes. Saiba mais sobre o assunto
Forluz supera meta de rentabilidade
na seção Institucional, na página 13.
no primeiro semestre de 2017
No Plano A, resultados da Fundação
Esta edição conta ainda com a enbateram números estipulados pela Política
de Investimentos. Já o Plano B se manteve
trevista do presidente do Conselho
alinhado ao documento. Entenda.
Fiscal, William Brandão, falando sobre as atribuições e habilidades necessárias para desempenhar a função.
Em “Previdência em Foco”, fizemos um apanhado das melhorias que estão
em curso na área de seguridade da Fundação. Projetos como a automatização
dos formulários e do empréstimo, revisão do Sistema de Gestão Atuarial (SGA),
alteração do horário de atendimento do Call Center, dentre outros, serão concluídos até o final de 2017 no intuito de garantir a excelência dos processos.
Em “Finanças em Dia”, você vai conhecer cinco passos para recuperar sua
vida financeira. Entrevistamos o analista econômico da Cemig, Sandro Luiz
da Silva Oliveira, que depois de chegar a um momento complicado de suas
finanças, deu a volta por cima e vai na contramão das estatísticas.
E com o período de férias se aproximando, o “Boas Ideias” vem mostrar as alternativas para curtir este período aproveitando ao máximo e
gastando bem menos. Para quem não vai viajar, que tal ganhar um extra
alugando um quarto ou mesmo o sofá da sua casa?
E, para fechar esta edição com uma dose extra de fofura, os pets
são o assunto da vez. Além de companhia e carinho garantidos, os
animais de estimação contribuem na redução do estresse e no combate à depressão. Valéria Bruno, da Cemig Saúde, nos conta sua
experiência com a cadelinha Lila, da raça Schunauzer.
Boa leitura. Não se esqueça de contar pra gente o que achou da revista. Mande
um e-mail para comunica@forluz.org.br e contribua para melhorarmos sempre.
Até a próxima edição.
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Responsabilidade
e qualificação
para trabalhar
com excelência
Examinar balancetes, contas, livros e documentos, apresentar pareceres sobre os
negócios e operações sociais e verificar possíveis
irregularidades, sugerindo medidas saneadoras:
estas são algumas responsabilidades do Conselho Fiscal da Forluz. O presidente do órgão,
William Brandão, é o entrevistado desta edição
da Lume. Ele fala sobre as atribuições e habilidades necessárias para desempenhar a função.
Lume: Quais são os desafios da função de
presidente do Conselho Fiscal em uma Entidade do porte da Forluz?
Além de conciliar com as funções ordinárias como conselheiro, considero como desafio
a organização do tempo para as atividades de
planejamento das reuniões, tendo atenção para
cumprimento da agenda em conformidade com
o cronograma de atividades previamente aprovado, mas incluindo assuntos extras diretamente
associados ao papel do Conselho Fiscal. Outro
desafio é o de estar atento às necessidades internas dos conselheiros, oferecendo alternativas
para a efetiva condução das atividades, quer seja
com propostas de trabalhos, divisões de tarefas
e participação em treinamentos inerentes às responsabilidades dos conselheiros fiscais das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.
Lume: Quais habilidades são necessárias
para desempenhar o papel de conselheiro?
Destaco o comprometimento, autonomia, visão
técnica e imparcialidade. Como conselheiros, nosso
papel é o de manter extremo rigor na fiscalização e
controle dos processos, sempre atentos e cobrando da Entidade para que seja cumprido aquilo que é
exigido pela legislação e pelo regulamento.
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Lume: Como funciona o programa de trabalho do Conselho? Quais são as atividades
previstas, o que o regimento estabelece?
Temos como prática promover a reunião prévia (dia anterior à reunião ordinária), para debater
e buscar melhor entendimento sobre os assuntos da pauta. Assim, ganhamos tempo na reunião, pois temos melhor condição de argumentar
e apresentar as dúvidas ou pedidos de esclarecimentos ao corpo técnico da Fundação.
Lume: O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e controle interno da Entidade.
Quais são os principais recursos e documentos que os conselheiros dispõem na
Forluz para realizar este controle?

“

Como conselheiros,
nosso papel é o de
manter extremo rigor
na fiscalização e
controle dos processos,
sempre atentos e
cobrando da Entidade
para que seja
cumprido aquilo que
é exigido pela legislação
e pelo regulamento.

“

Lume: A legislação exige que os conselheiros de um fundo de pensão estejam habilitados e certificados. Como os
conselheiros da Forluz são treinados e
como é feita esta qualificação contínua
na Fundação?
Na Forluz, é oferecido a todos os conselheiros o Programa de Treinamento Para Exercer
a Função de Conselheiro, da Abrapp (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar), somando 68 horas
de conteúdo que trata de temas como Gestão
Baseada em Riscos, Governança, Gestão Atuarial, Gestão de Investimentos, dentre outros.
Também recebemos treinamento introdutório
preparado pela Fundação assim que assumimos o cargo. Adicionalmente, cada conselheiro possui uma verba individual destinada para
cursos técnicos, assim como nos é oferecida
a oportunidade de participação nos congressos da Abrapp e da Anapar. Contamos também
com a plataforma de EAD - Ensino a Distância,
recentemente lançada, por meio da qual realizamos os treinamentos referentes ao Código
de Conduta e Ética e sobre a Lei Anticorrupção.
Vejo a necessidade de qualificação contínua,
especialmente pelo dinamismo de alteração da
legislação deste setor. Durante este ano, um
ponto identificado pelo Conselho Fiscal foi a
criação de um plano de treinamento para os
conselheiros, que objetiva, além de garantir a
pontuação exigida para manter a habilitação,
focar no desenvolvimento técnico e nas habilidades fundamentais para atuação no órgão.

REVISTA LUME

Na Forluz, temos acesso ao Sistema de
Normas, uma ferramenta extremamente útil,
que reúne e disponibiliza atas, decisões e outros documentos da Fundação. Além disso,
contamos com o suporte do Plano de Auditoria e dos relatórios de controles internos, cujos
resultados são verificados pelo Conselho.
Lume: O Conselho conta também com o
suporte de todas as áreas da Fundação,
no que diz respeito à apresentação de
relatórios e outras demandas. Qual é a
importância deste trabalho integrado e o
que geralmente é avaliado?
As ações do Conselho Fiscal dependem
diretamente das áreas operacionais e de
gestão da Fundação, não só na apresentação
de relatórios, mas no detalhamento e comprovação das atividades desenvolvidas, para
que possamos analisar se estão em conformidade com a legislação do setor e regimento interno. Desta forma, penso que, para o
Conselho Fiscal ser independente e autônomo, este apoio incondicional que recebemos
é imprescindível.
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Forluz estuda a
criação de novo plano

Gestão de Riscos
da Forluz é certificada

Alinhada com as diretrizes traçadas em seu
planejamento estratégico e em resposta à solicitação da Cemig, a Forluz estuda a criação
de um novo plano de previdência complementar para os futuros empregados das Patrocinadoras, bem como alternativas para os atuais planos. Para formular as propostas serão
necessários estudos atuariais, econômico-financeiros e cuidadosa avaliação jurídica.
O intuito é flexibilizar as opções dos participantes, contribuindo para a redução do risco de
déficit atuarial. As decisões sobre o assunto cabem ao Conselho Deliberativo, devendo a Diretoria Executiva oferecer o devido apoio técnico,
fornecendo as informações necessárias.
O presidente da Entidade, José Ribeiro Pena
Neto, gravou um vídeo para os participantes,
esclarecendo dúvidas sobre este projeto. Para
conferir, clique aqui.

A Forluz conquistou a Certificação NBR 31000,
totalmente aderente à ISO 31000, norma internacional de gestão de riscos, utilizada por mais de 60
países. A empresa Bureau Veritas Certification realizou auditoria na Fundação no início do mês
de julho e comprovou
que os processos adotados pela Entidade estão
em conformidade com as
exigências estabelecidas
pela referida norma.
O projeto da certificação teve início em
dezembro de 2015 e
envolveu toda a equipe.
Este certificado é válido por um ano.

Menos papel, mais sustentabilidade
Você sabia que, para produzir 1 kg de papel, são necessários 540
litros de água? E que uma tonelada de papel consome três toneladas de madeira? Pequenas ações do dia a dia podem contribuir para
mudar este cenário e preservar o meio ambiente como, por exemplo,
receber o Jornal Forluz somente por e-mail.
Se você é assistido ou pensionista, que tal aderir à esta campanha? Envie
um e-mail para comunica@forluz.org.br até o dia 31 de outubro e peça
para não receber mais a publicação na sua casa. Você não precisa de mais
papel para ficar bem informado! Faça a sua parte para cuidar dos nossos
recursos naturais e continue acompanhando as notícias da Fundação.
E mais: os 250 primeiros participantes que manifestarem essa vontade receberão uma bolsa
ecológica exclusiva!

Dia dos Pais Forluz
Para homenagear seus participantes que assumiram o compromisso da paternidade, a Forluz promoveu uma ação especial para o Dia dos Pais em sua página do Facebook. Para concorrer, era necessário responder: qual foi o maior gol de placa
da sua vida como pai?
O vencedor foi o Hermano Wanderley, que recebeu o maior
número de curtidas em seu depoimento. Ele ganhou uma camisa do Atlético Mineiro, seu time do coração. A história deste
pai você confere aqui.
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Área de Seguridade aposta na
tecnologia para se reinventar
Setor busca automatização dos processos e inova para oferecer
mais segurança e praticidade aos participantes da Forluz.

Na busca de melhorias contínuas para seus processos e com o
intuito de oferecer um serviço mais ágil
aos participantes, a área de Seguridade
da Forluz tem a tecnologia como aliada.
Reformulações estruturais e operacionais
estão em andamento no setor, visando à
automatização do trabalho e, conseqüentemente, a redução de eventuais falhas.
O gerente de Previdência, Atuária e
Atendimento, Thiago Gonçalves, destaca
que os projetos irão modificar o conceito
da área à medida que diminuem o trabalho braçal. “Vamos minimizar os riscos
operacionais, já que haverá o mínimo
possível de interferência manual. Estamos focados em transformar o setor de
Seguridade da Fundação, priorizando o
papel de análise da equipe”.

“

Queremos disponibilizar
uma experiência de
uso proveitosa e simples,
para que as pessoas
tenham autonomia e
confiança para
recorrer ao
Autoatendimento.

“

Formulários eletrônicos
Entre as iniciativas, está a de automatizar 26 formulários, que envolvem
todos aqueles referentes ao processo
de requerimento do benefício, entre outros, como o de Declaração de Dependentes Diretos para Assistidos/Beneficiários IRRF e Declaração de Atividade
Rural, por exemplo. Até o final do ano,
o preenchimento destes documentos
poderá ser feito por meio do Autoatendimento do Portal Forluz ou mesmo no
aplicativo da Fundação.
A ideia é que o participante possa realizar e acompanhar o seu processo de
forma segura e eficiente. Ele irá cadastrar
os dados necessários e anexar a documentação exigida. Caberá aos analistas
de seguridade avaliarem e validarem as
informações. Assim, todo o fluxo previdenciário será automático.

Rafael Brandão, analista da gerência
de Tecnologia da Informação.
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Nova fase do SGA
No SGA, estão inseridos dados utilizados
para determinar, por exemplo, a contribuição
dos participantes, o custeio, os benefícios,
reajustes, e o volume de obrigações dos planos previdenciários.
Agora, o programa contará com mais uma
função: ele fará a conferência das informações
geradas pelo Cardeal, sistema que controla a
gestão previdenciária da Entidade. “O Cardeal
agrega muitos dados e algumas entradas são
manuais. Por isso, o SGA irá confrontar os resultados e apurar se há alguma inconsistência.
Esta medida reforça nossos controles e fecha
brechas para erros”, afirma Thiago.
Empréstimo
Atualmente, 70% das solicitações recebidas pela equipe de atendimento da Forluz são
referentes às dúvidas de empréstimos, que
envolvem amortização, renegociação, quitação e impressão de boletos.
Em breve, no entanto, todas estas operações poderão ser realizadas pelo próprio

“

Vamos minimizar
os riscos operacionais, já
que haverá o mínimo
possível de interferência
manual. Estamos focados
em transformar o setor de
Seguridade da Fundação,
priorizando o papel de
análise da equipe.

“

REVISTA LUME

Thiago Gonçalves, gerente
de Previdência, Atuária e
Atendimento da Forluz

participante, no Autoatendimento, de forma
simples e rápida. “Assim como no caso dos
formulários, a automatização do empréstimo
trará mais comodidade ao participante, além
de eficiência operacional, pois esperamos que
a quantidade de atendimentos para a Fundação sobre o assunto caia pela metade. Por outro lado, atuamos na mitigação de riscos já que
o processo será eletrônico”, pontua Thiago.
Os analistas da gerência de Tecnologia
da Informação, Kênio Luciano de Melo e
Rafael Brandão, explicam que o projeto se
divide em duas partes: o desenvolvimento
de interfaces do Portal com o SAP – sistema que gerencia a parte de empréstimos,
e as modificações necessárias para disponibilizar estas operações na área logada.
O cronograma das atividades está em dia
e, até outubro, a funcionalidade já deve
estar disponível.

O gerente de Previdência, Atuária e
Atendimento da Forluz, Thiago Gonçalves,
acredita na transformação do setor.
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De acordo com Kênio, para auxiliar o
participante e evitar que ele cometa erros
na operação, o sistema contém regras. Um
exemplo simples: caso o usuário tenha um
valor de R$ 10 mil para quitar e tente emitir um boleto de outra quantia, um bloqueio
automático o impedirá. “Esta é a parte mais
importante, já que precisamos pensar em
tudo que o participante poderá fazer para
que ele esteja blindado de qualquer transtorno. Devemos garantir que ele siga o caminho correto”.
Rafael ressalta ainda que os protótipos
desenvolvidos são criteriosamente avaliados, a fim de identificar a tela que irá oferecer a melhor navegação aos participantes.
“Queremos disponibilizar uma experiência
de uso proveitosa e simples, para que as
pessoas tenham autonomia e confiança para
recorrer ao Autoatendimento”.
A mesma facilidade também será aplicada
futuramente aos participantes autopatrocinados, que poderão imprimir boletos e retirar a
segunda via destes pagamentos por meio da
área logada do Portal Forluz.

Avaliação do Call Center
Outra mudança recente da área foi o horário da Central de Atendimento da Forluz. O
serviço passou a operar de 8h30 às 17h30. A
alteração otimizou o trabalho e reduziu o tempo de espera dos participantes, já que mais
atendentes estão trabalhando nos horários de
pico. Por outro lado, o remanejamento ainda
possibilitou uma economia de aproximadamente 20% no valor pago mensalmente pelo
serviço, que é terceirizado.
Um grupo de trabalho coordenado pelo
gerente da área avalia agora primarizar a
atividade, trazendo a Central de Atendimento para dentro da Fundação. Segundo
Thiago, este estudo será concluído até o final do ano e a decisão deverá ser norteada
pelos resultados obtidos com as mudanças
implantadas na área. “Vamos analisar os
ganhos que teremos com a automação destas operações, mensurar qual será a redução nas demandas de atendimento e, desta
forma, ponderar o que é melhor para a Entidade e para os participantes”.
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Foco em pessoas
Alinhada às inovações tecnológicas,
a área de Seguridade está passando ainda por reformulações internas.
Definir funções e prezar pela gestão
do conhecimento estão entre as preocupações das iniciativas implantadas,
tais como:
- Mapeamento de rotina:
foi produzido um tutorial que detalha todas as operações realizadas. O
objetivo é orientar a equipe, em caso
de ausência de pessoal. Desta forma,
a informação não se perde.
- Oficina de Ideias:
bimestralmente, toda a equipe se reúne
para debater sugestões de melhorias.
- Formalização e acompanhamento dos projetos:
por meio do sistema Geplanes, foram
cadastradas todas as fases e prazos
a serem cumpridos com relação aos
projetos em andamento. Assim, gerentes, supervisores e técnicos conseguem acompanhar as atividades
que estão em curso e ter uma visão
sistêmica da área.
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Planejamento e consciência:
remédios para as dívidas
Pesquisa aponta que número de endividados no País já chega a 61 milhões. Se você faz parte
destas estatísticas, é hora de “curar” o seu bolso e retomar o controle do orçamento.

A falta de planejamento financeiro,
o cenário econômico instável, o desemprego e a disparada da inflação nos
últimos três anos levaram muitos brasileiros a perderem o controle das finanças.
Se este é o seu caso, saiba que você não
está sozinho: segundo uma pesquisa da
empresa de recuperação de crédito Recovery, feita pelo Data Popular, o número de endividados no País já chega a 61
milhões. E mais: em geral, o inadimplente

deve, em média, três vezes o que ganha.
Em alguns casos, ele acumula até 20 dívidas diferentes.
O analista econômico-financeiro da Cemig e participante da Forluz, Sandro Luiz
da Silva Oliveira, vai na contramão das estatísticas. Ele afirma que as planilhas que
controlam seu orçamento familiar são capazes de prever quais serão seus gastos
esperados para os próximos três anos.
Mas, nem sempre foi assim.

NO
P
ON I P O
PI
NO
PP
SI
QQ

O analista econômico financeiro da Cemig,
Sandro Luiz de Oliveira.
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Cinco passos para recuperar sua vida financeira

1
Não faça mais nenhum
gasto extra a
partir de agora.
É hora da contenção de
emergência. Proteja seu bolso e
fuja de mais dívidas a partir do
exato instante em que decidir
“curar” seu orçamento!

2

Liste suas dívidas.
Faça uma lista do que
está devendo, a partir
do mais caro para o
menos caro. Esta
atitude é fundamental
para enxergar o que
está acontecendo.

Negocie
Bancos e instituições
financeiras são os principais
vilões de quem está
endividado. Iniciativa e
uma boa conversa, no
entanto, podem ajudar você
a conseguir condições
favoráveis para riscar, de vez,
esta dívida da sua lista.

3

Há 12 anos, antes de começar a trabalhar
no setor financeiro da Patrocinadora, ele também cometia uma série de deslizes que comprometiam os números até o final do mês. “Eu
cometia as chamadas burrices financeiras. Ou
seja, fazia dívidas mais caras para pagar ou-

5
Mantenha o foco.
Retome o controle e não
se perca mais uma vez. Busque
fazer sempre boas escolhas e
envolva toda a família neste
planejamento. A sua saúde e a
do seu bolso agradecem!

Detalhe em
planilhas sua receita
e seus gastos.
Um pouco de organização
é fundamental. Com
planilhas simples, você
pode controlar o
orçamento familiar,
incluindo gastos fixos e
ainda reservando um
percentual de seus
rendimentos para
eventuais surpresas ao
longo do percurso.

4
tras mais baratas. Na esperança de guardar
um pouco de dinheiro na poupança, eu caía
nos juros altíssimos do cheque especial ou no
rotativo do cartão de crédito”, explica.
As coisas começaram a mudar quando ele
entendeu que estava “doente” e precisava de
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um “remédio” forte para se reerguer. “Caiu
a minha ficha. Eu vi que teria que, emergencialmente, parar de gastar com qualquer coisa, quitar minhas dívidas e, só então, voltar
a pensar em guardar dinheiro de novo. Para
me estabilizar, foi necessário aproximadamente um ano e meio a dois anos de contenção de gastos, focado em reorganizar meu
orçamento. A partir daí, passei a usar minhas
planilhas para me orientarem”.
Como mostram os números do levantamento, muita gente ainda precisa de “tratamento” semelhante para o bolso: o número
de inadimplentes representa aproximadamente metade da população economicamente ativa do País. Sandro faz o alerta para
quem se enquadra nesta realidade: “Pare de
gastar imediatamente e comece a mapear
suas dívidas. Não compre nem uma bala a
mais do que você precisa”.
A união faz a força – e evita dívidas!
Casado e pai de dois filhos, de 9 e 5 anos,
Sandro ressalta que, mesmo sendo o responsável por gerenciar as planilhas, a contribuição de todos – inclusive das crianças, é fundamental para manter o orçamento em dia.
Para isso, ele estimula a consciência financeira nos filhos aos poucos, buscando demonstrar de forma lúdica o valor das coisas
e do dinheiro. “Cada idade tem uma forma de
se passar estas noções. Eles têm um cofrinho e ganham moedas. Você pode instigar a
criança, mostrar que aquilo já pode ser usado
para um chiclete ou bala, mas que, se guardar,
será possível comprar mais coisas. Eles terem
o próprio dinheiro é importante para que entendam que tudo tem um preço e que precisamos fazer renúncias em algumas ocasiões”.
Ainda segundo Sandro, o apoio familiar é
fundamental para que as metas sejam cumpridas e, aos poucos, os sonhos sejam concretizados. “É importantíssimo a família se
envolveremos. Temos que conversar para
sanar problemas e tomar as melhores decisões. O segredo é deslocar desejos: às vezes, você abre mão de uma reforma na casa
por uma viagem e por aí vai. Mas é nosso
papel não permitir que as despesas corroam
as receitas”, finaliza.
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“

É importantíssimo a
família se envolver, temos
que conversar para sanar
problemas e tomar as
melhores decisões. O
segredo é deslocar desejos:
às vezes, você abre mão de
uma reforma na casa por
uma viagem e por aí vai.
Mas é nosso papel não
permitir que as despesas
corroam as receitas.

“

REVISTA LUME

Sandro Luiz da Silva Oliveira, analista
econômico financeiro da Cemig

Para Viver Melhor

O Programa de Educação Continuada da
Forluz – Para Viver Melhor, ajuda você a
organizar um planejamento financeiro eficiente
e realizar seus sonhos. São dicas, jogos,
simuladores e outras ferramentas: tudo isso
e muito mais a um clique de distância. Acesse
www.forluz.org.br/paravivermelhor e confira!
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Gestão eficiente garante
primeiro semestre de números
positivos para a Forluz
Resultados dos investimentos
superaram a Rentabilidade Mínima
Atuarial dos Planos A e B.
Renda Fixa, Renda Variável e
Empréstimos são segmentos
de maior destaque.

“

O primeiro semestre
foi ótimo para a Fundação,
exemplo do nosso
compromisso em buscar
as melhores alternativas de
alocação para os recursos
dos participantes.
Estabelecemos metas e
elas não foram somente
cumpridas, mas superadas.
Adriano Suzarte, ex-gerente de
Gestão de Portfólio da Forluz

“

Norteada por princípios
de transparência e segurança, a Forluz atua para maximizar
os recursos de seus participantes,
honrando os compromissos assumidos pelos planos de benefícios.
Os excelentes resultados dos investimentos realizados no primeiro semestre de 2017 comprovam
a eficiência deste trabalho. A rentabilidade do Plano A no período
ficou em 4,74%, superando a Rentabilidade Mínima Atuarial (RMA)
de 4,18% e batendo o percentual
de 4,45%, estipulado pela Política
de Investimentos.
Já o Plano B alcançou rentabilidade de 4,37%, também acima
da RMA de 3,83% e alinhado à
expectativa da Política de Investimentos, de 4,38%. Segundo o exgerente de Gestão de Portfólio da
Entidade, Adriano Suzarte, os números refletem o bom desempenho, especialmente, dos segmentos de renda fixa, renda variável
e empréstimos: “O primeiro semestre foi ótimo para a Fundação,
exemplo do nosso compromisso
em buscar as melhores alternativas de alocação para os recursos
dos participantes. Estabelecemos
metas e elas não foram somente
cumpridas, mas superadas”.
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Saiba como está a alocação dos recursos por
segmento de investimentos nos planos da Forluz:

Renda Fixa e Renda Variável
O gerente de Renda Fixa, Participações e Empréstimos, André Buscácio, explica que a carteira de renda
fixa, no caso do Plano A, é composta 75% por títulos
públicos NTN-B vinculados ao índice IPCA mais uma
taxa prefixada. Já no caso do Plano B, 90% das aplicações estão em títulos públicos do mesmo tipo.
Estas taxas são marcadas na curva, ou seja, são
definidas no momento da compra dos títulos e levadas até o seu vencimento, evitando as oscilações
de mercado. “A escolha pela marcação na curva se
deve ao fato de que temos fluxos financeiros para
pagar. Assim, sabemos quanto vamos ganhar e
seguimos em linha reta”, esclarece.
André destaca ainda que, além de atualmente
fazer frente às metas atuariais dos planos, o segmento de renda fixa consiste em um investimento
de baixo risco. “As taxas dos títulos do Plano A estão, em média, IPCA + 7,30% a.a, ou seja, 1,3 pontos percentuais acima da RMA, de 6%. Já o Plano B
está por volta de IPCA + 6,28%, também acima da
RMA, de 5,30%. Sendo assim, é uma carteira que
tem dado muito ganho. Estamos obtendo rentabilidade de 150% de CDI, número que geralmente é
registrado somente em investimentos de alto risco,
em empresas com operação mundial”.

Adriano Suzarte,
então gerente de Gestão
de Portfólio da Forluz.
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“

A nossa carteira de
renda fixa tem dado
muito ganho. Estamos obtendo
rentabilidade de 150%
de CDI, número que
geralmente é registrado
somente em investimentos de
alto risco, em empresas com
operação mundial.

“

André Buscácio, gerente de Renda
Fixa, Participações e Empréstimos

Na parte de renda variável, a rentabilidade obtida no primeiro semestre foi de 6,15%
para o Plano A e 5,63% no Plano B, decorrente do retorno positivo da alocação nos
fundos de investimento. Em ambos os casos,
o segmento registrou os parâmetros previstos pela Política de Investimentos da Entidade.
Empréstimos
A boa performance do segmento de empréstimos também alavancou os resultados
do primeiro semestre. Nos dois planos, a
rentabilidade foi de 5,44%. Segundo André, esta parte de operações com os participantes costuma oferecer uma contribuição positiva para os números dos planos.
Além de rentabilizar os investimentos da
Fundação, o segmento se configura como
um benefício oferecido pela Entidade para
os participantes, com taxas de juros abaixo do que é praticado no mercado. “Nosso índice de inadimplência é muito baixo.
Embora demande uma estrutura operacional grande, os empréstimos são um ótimo
investimento para os nossos recursos e
remuneram as reservas dos participantes”,
conclui André.

Para Entender
RMA (Rentabilidade Mínima Atuarial): é a rentabilidade mínima que os investimentos
de um plano de benefícios devem
ter para que possa cumprir com seus
compromissos futuros.
Marcação na curva/ Marcação a mercado: a marcação na
curva e a marcação a mercado são critérios contábeis de precificação de ativos,
que podem reduzir ou intensificar as
variações desses papéis entre a data da
compra e de seu vencimento. Na marcação a mercado, os títulos são contabilizados pelo preço efetivo de mercado, de
acordo com a média dos negócios realizados com papéis similares. Já na curva,
os títulos são contabilizados pelo valor de
compra mais a variação da taxa desde a
emissão do papel até o seu vencimento.
CDI: a sigla “CDI” vem de Certificado
de Depósito Interbancário e é o nome dado
aos títulos emitidos por instituições financeiras do mesmo nome. A taxa cobrada pelos CDIs de um dia, passou a ser utilizada
como parâmetro para todas as aplicações
financeiras bem como para todas as operações de crédito do sistema financeiro.
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Planos?
VIAJAR Barato!

Segundo pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo no final de 2016,
nas principais capitais do país, o percentual de
brasileiros com intenção de viajar, cresceu 8%
em relação ao mesmo período do ano anterior. Mesmo entre as famílias com renda familiar mais baixa, de até R$ 2.100, essa vontade
cresceu. Prova de que, ainda com um cenário
econômico incerto, a população preza pelos
momentos de lazer proporcionados pela experiência de viajar.
Em nota publicada pelo site do Governo
Federal, o ministro do Turismo, Marx Beltrão,
afirmou que, apesar de atualmente cerca de
60 milhões de brasileiros viajarem pelo país,
ainda há outros 70 milhões prontos para entrarem nesse mercado. Sobre o turismo nacional, ele destacou que “o fortalecimento do
turismo doméstico, em suas múltiplas formas
– negócios, ecológico, esportivo, cultural, religioso – é um caminho que precisa ser explorado”. Para o crescimento do mercado turístico, plataformas têm sido criadas para servirem
de alternativas para transformar a viagem dos
sonhos em um desejo mais acessível.
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Um desejo cada vez mais comum entre os
brasileiros é o de aproveitar as férias e
feriados para conhecer novas cidades e países.
Os altos preços de passagens e hospedagens
são o principal empecilho, mas algumas
alternativas podem ajudar.

Felipe Galvão de Melo,
proprietário da Nine Trips,
no Myanmar, em uma de suas
viagens pelo sudeste asiático.

Hospedagem
A decisão de onde ficar quando se está viajando, nem sempre é fácil, já que os preços
muitas vezes obrigam os turistas a escolherem entre o conforto e o bolso. Com as plataformas de hospedagem que estão em alta,
no entanto, há a possibilidade de unir estes
dois fatores, como é o caso do site Airbnb.
O portal estabelece uma comunicação direta
entre os turistas e donos de imóveis, que disponibilizam casas e apartamentos inteiros ou
somente cômodos, para aluguel temporário,
como em feriados ou período de férias. Nele,
é possível encontrar desde pequenos flats até
casas bem espaçosas e opções mais simples
ou mais luxuosas. Viajando em grupo, é possível conseguir uma hospedagem de qualidade
com valores que cabem no orçamento.

BOAS IDEIAS

Para os mais aventureiros, há ainda opções
de hospedagem gratuita, como é o caso do
Couchsurfing, que, traduzido ao pé da letra,
quer dizer “surfar de sofá em sofá”, e se trata
de uma rede social na qual pessoas de todo
o mundo oferecem, literalmente, o seu sofá
para hóspedes que tiverem interesse e marcarem uma data específica para a acomodação.
Um site criado por brasileiros e que possibilita
acomodação em hostels em troca de trabalho é o
Worldpackers. Este funciona da seguinte forma:
você cria um perfil pessoal, contendo todas as
suas características e principais habilidades que
seriam interessantes para um estabelecimento.
Depois, escolhe o país que deseja visitar e aguarda pela aprovação.
Além dessas, existem outras plataformas de
hospedagem baratas, gratuitas, ou que têm o trabalho como forma de pagamento, como WorkAway e Help X, por exemplo. Mas, ao utilizar este
tipo de serviço, todo cuidado é pouco.

REVISTA LUME

pelas plataformas como Airbnb e Couchsurfing, por
exemplo, verifiquem as avaliações feitas por outros
viajantes sobre o imóvel desejado, bem como sobre
o anfitrião. “Quanto mais avaliações positivas o lugar tiver, mais seguro vai ser, e vice-versa”, afirma.
Como viajante, Galvão utiliza muito tais plataformas, e é também cadastrado como anfitrião do
Airbnb. Segundo ele, o site ainda é uma forma interessante para aqueles que desejam ganhar uma
renda extra, já que alavanca os valores do aluguel
em até 300% na alta temporada.

Cuidados a serem tomados nas plataformas online de hospedagem
Felipe Galvão, viajante e fundador da Nine Trips,
consultoria de viagem especializada no Sudeste
Asiático, recomenda que as pessoas, ao optarem
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BEM ESTAR

Pets são tudo de
bom e fazem bem
para a saúde!
Além de companhia e carinho garantidos,
os animais de estimação proporcionam benefícios
para o bem-estar físico e emocional em
todas as fases da vida.

Redução do estresse, combate à depressão, diminuição da ansiedade,
e melhoria do sistema imunológico. Estes e
outros benefícios são proporcionados por um
“remédio” presente em mais de 44% dos lares
brasileiros: os animais de estimação. Segundo
a psicóloga Fabiana Goulart, está comprovado que conviver com os pets faz bem para a
saúde física e emocional. “Esta relação estimula a produção de hormônios como ocitocina, prolactina e serotonina, que melhoram
o humor”.
Segundo ela, a relação entre homens e animais começou ainda na pré-história, quando
os bichos eram usados para proteção pessoal
e como meio de transporte. Ao longo dos sé-

culos, no entanto, o afeto transformou este
relacionamento, que ensina diversas lições em
qualquer fase da vida. “Na infância, ao contrário do que se pensa, ter um animal pode evitar
o desenvolvimento de alergias. Além disso,
orientada por um adulto, a criança desenvolve
autonomia e cria a noção de responsabilidade
com alguém. Ou seja, compreende a noção de
zelo, afeto, compreensão, entre outros sentimentos”, reflete.
Já na vida adulta, o simples fato de chegar
em casa e dedicar alguns minutos para brincar com o pet pode servir como uma terapia
diária, aliviando a tensão da correria do cotidiano. Donos de animais também têm menos
chance de serem pessoas sedentárias. Afinal,
uma pequena caminhada diária com seu amigo “peludo” já é uma maneira prática de estar
em movimento. “Os animais são capazes de
promover melhorias físicas, emocionais e, até
mesmo, cognitivas”, ressalta a psicóloga.
Na terceira idade, os animais muitas vezes
auxiliam na socialização da pessoa idosa, estimulando a interação. “Eles ajudam a evitar o
isolamento social, que muitas vezes afeta as
pessoas nesta época, são companheiros e, em
alguns casos, representam um apoio ou segurança a mais para aqueles que se sentem
solitários em casa, por exemplo”.

A psicóloga Fabiana
Goulart explica a relação
entre humanos e animais.
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Amor atravessa gerações
A secretaria da Gerência de Relacionamento com Prestadores da
Cemig Saúde, Valéria Bruno da
Silva Rocha, entende bem o que é
estar cercada pelos animais em diversos – e especiais - momentos da
vida. Acostumada aos cachorros que
sempre estiveram presentes na casa
onde cresceu com os pais, ela soube que não conseguiria ficar sem um
pet quando se casou.
Em 2010, a cadelinha Lila, da raça
Schnauzer, chegou para alegar a
vida nova do casal. “O bichinho te dá
uma sensação muito boa. É uma relação muito sensível, muito especial,
um sentimento diferente”, avalia.
O tempo passou e a cachorrinha
presenciou acontecimentos marcantes, como a chegada do primeiro filho da família, Heitor, hoje com
quatro anos. Valéria conta que Lila
soube da novidade antes mesmo que
a dona descobrisse a gravidez.
“A capacidade de compreensão
deles é muito grande. Ela mudou completamente o comportamento comigo e se afastou no
início da gestação. Eu ainda não sabia o que estava acontecendo e estranhei o distanciamento dela. Depois, a veterinária me explicou que
ela conseguia ouvir os batimentos
cardíacos do bebê. Eles escutam e
sentem muito além do que imaginamos”, conta.
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Foto em família: Lila virou parceira
de brincadeiras dos filhos da dona.

Hoje, Valéria comprova que os filhos – além de
Heitor, ela tem Eduarda, de sete meses
– herdaram o afeto pelos animaizinhos. E Lila deixou de lado o ciúme e
a desconfiança inicial, passando a ser
a grande companheira das crianças.
Sempre alerta e carinhosa, a cachorrinha é parceira das brincadeiras e está
sempre presente nas farras. “O Heitor inclui ela em tudo. Quando eu estava grávida, ele retratou todos nós em um desenho: o papai, a mamãe, a Eduarda na
barriga e a Lila ao nosso lado. E é o que
eles representam para a gente mesmo, eles fazem parte da família”.
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