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CON SE LHO DE LI BE RA TI VO

Até 19/12/2010
Sérgio Roberto Belisário
Titular – Presidente
Gilberto Gomes de Lacerda – Suplente
Ricardo Luiz Diniz Gomes – Titular
Helder Godinho da Fonseca – Suplente
Denys Cláudio Cruz de Souza – Titular
João Batista Pezzini – Suplente
Luciano Lopes Amaral – Titular
Vanderlei Toledo – Suplente
Wilian Vagner Moreira – Titular
até 30/06/2010
João Antunes de Souza – Suplente
até 30/06/2010
João Antunes de Souza – Titular
de 01/07/2010 até 19/12/2010
Joaquim Sávio de Mendonça – Suplente
de 01/07/2010 a 19/12/2010
José Valentim Lino – Titular
Antônio Reginaldo Corrêa da Fonseca –
Suplente

A partir de 20/12/2010
Sérgio Roberto Belisário
Titular – Presidente
Gilberto Gomes de Lacerda – Suplente
Helder Godinho da Fonseca – Titular 
João Carlos Zamagna Bouhid – Suplente
Denys Cláudio Cruz de Souza – Titular
João Batista Pezzini – Suplente
Luciano Lopes Amaral – Titular
Vanderlei Toledo – Suplente
Guilherme de Andrade Ferreira – Titular
Rogério Mota Furtado – Suplente
Carlos Alberto de Almeida – Titular
José Carlos Filho – Suplente

CON SE LHO FISCAL

Até 19/12/2010
José Renato de Carvalho Barbosa
Titular – Presidente
Raul Otávio da Silva Pereira – Suplente
João Victor Marçal – Titular
Ângela Maria de Oliveira Souza
Suplente
Maura Galuppo Botelho Martins – Titular
Paula Sylvia Ridolfi Aguiar Carrara
Suplente
Leonardo George de Magalhães – Titular
Robson Laranjo – Suplente

A partir de 20/12/2010
Marcos Túlio Silva – Titular – Presidente
Jarbas Discacciati – Suplente
João Victor Marçal – Titular
Ângela Maria de Oliveira Souza
Suplente
Maura Galuppo Botelho Martins – Titular
Paula Sylvia Ridolfi Aguiar Carrara
Suplente
Helton Diniz Ferreira – Titular
Mário Lúcio Braga – Suplente

DIRETORIA EXECUTIVA

Até 02/08/2010
Fernando Alves Pimenta
Diretor Presidente
José Ribeiro Pena Neto – Diretor de 
Seguridade e Gestão
Helmer Lima de Paula – Diretor de 
Investimentos e Controle
Márcio Saúde Soares – Diretor de Saúde
e Atendimento – até 31/07/2010
Plínio Arantes – Diretor de Relações com
Participantes até 30/06/2010
Cláudia Muinhos Ricaldoni – Suplente da
Diretoria de Relações com Participantes
até 30/06/2010
Wilian Vagner Moreira – Diretor de 
Relações com Participantes a partir de
30/06/2010
Enio Antônio Diniz Dutra – Suplente da
Diretoria de Relações com Participantes
a partir de 30/06/2010

A partir 03/08/2010
Fernando Alves Pimenta
Diretor Presidente
José Ribeiro Pena Neto – Diretor de 
Seguridade e Gestão
Helmer Lima de Paula – Diretor de 
Investimentos e Controle
Wilian Vagner Moreira – Diretor de 
Relações com Participantes
Enio Antônio Diniz Dutra – Suplente da
Diretoria de Relações com Participantes

Obs.: A composição da Diretoria foi alterada 
em razão da separação das atividades de 
previdência e saúde. 

2010
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Apre sen ta ção

A Forluz viveu, em 2010, uma mudança significativa, representada pela separação entre as atividades de
previdência e saúde. Sem dúvida, o fato marcará a história da Fundação, que passou a cuidar exclusivamente da pre-
vidência, se ajustando a um ambiente cada vez mais competitivo e regulamentado. Com essa segmentação, foi cria-
da a Cemig Saúde, empresa que passou a gerir os planos assistenciais do grupo Cemig.

A separação trouxe benefícios no atendimento ao participante. A partir de setembro, a Forluz criou uma
Central de Atendimento específica para os assuntos de previdência, dotada de novo número telefônico e equipe es-
pecializada. Em novembro, o atendimento presencial, em Belo Horizonte, passou a ser feito na sede da Forluz tam-
bém com atendentes bem preparados e treinados.

O Estatuto foi adequado devido ao encerramento das atividades de gestão de planos de saúde. Com a mu-
dança também no regulamento do Plano B, que alterou a regra de cálculo da Melhoria de Aposentadoria por Invali-
dez - MAI, a adesão foi aberta no início e no final do ano. Ao todo, 7.429 participantes optaram pela nova regra, cor-
respondendo a 80,71% dos ativos. No ano passado, os participantes inscritos no benefício MAT Temporária em Va-
lor Variável puderam alterar, pela primeira vez, o percentual do saldo de conta. Foram realizadas 115 alterações, re-
presentando 31% do total destes benefícios.

A saúde financeira dos planos previdenciários se manteve elevada. Ao final de 2010, o patrimônio líquido
investido no mercado financeiro somava cerca de R$ 9 bilhões. Os planos A e B tiveram rentabilidades acima da me-
ta atuarial, gerando superávits conjunturais, respectivamente, de R$ 72 e 134 milhões.

A fim de recompor sua carteira imobiliária, a Forluz iniciou a construção do edifício Aureliano Chaves, em-
preendimento de alto padrão. Concebido dentro de requisitos de sustentabilidade reconhecidos internacionalmente,
a obra se tornou referência no país. A parte de fundação, uma das mais complexas e morosas, encerrou o ano em fa-
se bastante adiantada. 

Com o processo eleitoral realizado no primeiro semestre, a representação dos participantes nos conselhos
Deliberativo e Fiscal foi renovada. O processo definiu, ainda, o novo diretor de Relações com Participantes e seu su-
plente, que tomaram posse em 1º de julho.

A Previc aprovou, em julho, o convênio de adesão da Rosal Energia e em setembro da Cemig Saúde. As-
sim, a Forluz passou a ter nove patrocinadoras: Cemig (holding), Cemig Distribuição, Cemig Geração e Transmissão,
Gasmig, Forluz, Cemig Telecom, Sá Carvalho, Rosal Energia e Cemig Saúde.

Em meados de junho, a Previc também aprovou a retirada do patrocínio ao Plano de Benefício Definido
(BD). A decisão tornou possível o encerramento do plano, que estava deficitário, permitindo aos poucos participantes
remanescentes, o recebimento da reserva à vista ou a migração para os outros planos da Forluz. 

Também relevante foi o alto índice de satisfação obtido na Pesquisa de Satisfação da Qualidade de Aten-
dimento. Ouvindo cerca de 900 participantes, a sondagem demonstrou que 95,6% deles se consideram satisfeitos
ou muito satisfeitos com os serviços prestados e percebem a Fundação cada vez mais próxima.

Criado com o intuito de educar, formar e informar seus participantes, o Programa de Educação Previden-
ciária e Financeira da Forluz – Para Viver Melhor desenvolveu 14 ações diversas. Somente com eventos presenciais,
na capital e interior, cerca de 1.400 participantes foram contemplados.

Fer nan do Al ves Pi men ta

Pre si den te
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Nas páginas 4 e 5,
você terá informa-
ções sobre a atua-
ção dos órgãos de
deliberação, fiscali-
zação e execução
da Forluz – os cha-
mados órgãos cole-
giados, e sobre os
principais comitês
que os assessoram. 

CON SE LHO DE LI BE RA TI VO 

O conselho se reuniu nove vezes, quando foram analisadas e decididas as seguintes

questões: 

CON SE LHO FIS CAL

O Conselho Fiscal se reuniu oito vezes, analisou os resultados de 2009, atas do Comitê de Investimentos, relatórios
mensais de atividades, resultados financeiros obtidos na aplicação dos ativos dos planos A, B, BD e Prosaúde Integrado. Tam-
bém, conforme disposto na Resolução GCPC 13/2004, analisou a estrutura de controles internos da Forluz e, após a inclusão
dos planos de ação da Diretoria Executiva, emitiu o Relatório de Controles Internos com as conclusões, recomendações e mani-
festações, que foi posteriormente encaminhado para conhecimento do Conselho Deliberativo.

Ati vi da des dos Ór gãos Co le gia dos

4

n Calendário de reuniões do colegiado para o ano de 2011.

n Homologação da destinação do excedente do Fundo Complementar de Assistência à 

Saúde – FCAS.

n Aprovação do Regulamento de eleição para membros dos  Conselhos Deliberativo e Fiscal 

da Forluz e escolha do titular da Diretoria de Relações com Participantes – DRP. 

n Aprovação do Termo de Opção para a nova regra de cálculo do benefício de Melhoria de 

Aposentadoria por Invalidez – MAI.

n Aprovação das Demonstrações Financeiras do ano de 2009.

n Aprovação de alteração no Manual de Organização da Forluz. 

n Aprovação de critérios para comprovação de tempo de contribuição.

n Aprovação do Programa Forluz Presta Contas.

n Alteração estatutária em razão do encerramento da gestão dos planos de saúde. 

n Definição de hipóteses para a reavaliação atuarial dos planos A e B no ano de 2010.

n Providências para a separação da área assistencial.

n Programa de cargos e salários da Forluz.

n Destinação dos recursos oriundos do convênio Forluz e Banco Santander (Banco Real).

n Autorização de transferência do patrimônio do Prosaúde Integrado da Cemig (PSI) para a 

nova operadora, a Cemig Saúde.

n Protocolo de cisão Forluz e Cemig Saúde e aprovação do instrumento particular de cessão 

da carteira de beneficiários do PSI.

n Procedimentos finais para a separação das atividades de saúde e previdência.

n Alteração na composição do Comitê de Conduta e Ética da Forluz.

n Remanejamento e reajuste do orçamento do edifício Aureliano Chaves. 

n Orçamento para o ano de 2011.

n Política de Investimentos para o exercício de 2011.

ENTENDA
MELHOR
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CO MI TÊ AD MI NIS TRA TI VO DO PRO SAÚ DE IN TE GRA DO 

Até a separação das atividades de previdência e saúde, ocorrida em 1º de outubro, o comitê administrativo do Pro-
saúde Integrado se reuniu 10 vezes.

n Contratação de empresa para desenvolver o novo Portal Forluz.

n Remanejamentos orçamentários.

n Acertos financeiros do Prosaúde Integrado da Cemig.

n Designação de grupo de trabalho para providências da separação da área assistencial.

n Alteração no manual de organização da Forluz.

n Repasse dos recursos oriundos do convênio com o Banco Santander.

n Critérios para comprovação de tempo de contribuição.

n Carteira de empréstimos do plano assistencial.

n Isenção temporária de percentual do Programa de Garantias Especiais – PGE para o Programa Odontológico – POD.

n Aprovação do programa de controles e avaliação de riscos.

n Contratação da consultora KMPG para auditoria da separação da atividade assistencial.

n Alteração no programa de metas da Forluz.

n Carteira de empréstimos Plano Assistencial.

n Aluguel de licença de software para acompanhamento do passivo. 

n Contratação de integração entre o sistema SAP e o novo sitema de capitalização do Plano B (Cardeal).

n Autorização de participação no programa de certificação de dirigentes. 

n Definição de hipóteses para a reavaliação atuarial dos planos A e B. 

n Plano de cargos e salários.

n Contratação de empresa para implantação do site backup e melhoria dos serviços de internet.

n Adesão da Forluz ao contrato de licenciamento de software da Microsoft mantido pela Cemig.

n Reforma das instalações da Forluz. 

n Normas de operacionalização do plano de cargos e salários da Forluz.

n Aquisição de motor gerador.

CO MI TÊ DE IN VES TI MEN TOS

Composto por nove membros, entre diretores e gerentes, o Comitê de Investimentos se reúne, semanalmente, para
definir os critérios de aplicações, analisar investimentos e decidir a melhor maneira de gerir os recursos dos participantes,
obedecendo à Política de Investimentos definida pelo Conselho Deliberativo. Em 2010, foram realizadas 54 reuniões.

DI RE TO RIA EXE CU TI VA

Os diretores se reuniram 15 vezes, aprovando as propostas de resolução que trataram, entre outros assuntos:

5
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Os números de 2010

PAR TI CI PAN TES

A Forluz encerrou o ano com 22.139 participantes e beneficiários, classifica-
dos da seguinte forma, comparativamente aos dois anos anteriores:

*Aguardando opção instituto (resgate, portabilidade, autopatrocínio ou BPD).

Obs.: 1.048 assistidos recebem ao mesmo tempo benefícios dos Planos A e B.

Participantes e Beneficiários 2008 2009 2010

Em atividade nas patrocinadoras 10.676 10.041 9.204

Assistidos 8.930 9.424 10.059

Pensionistas 1.706 1.893 2.275

Licenciados 2 2 2

Autopatrocinados 14 20 40

BPD/ Aguardando opção* 126 242 559

TOTAL 21.454 21.622 22.139
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20
40 242

559

8.958

2.810
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418
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12.000

Em atividade nas
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Autopatrocinados BPD / Aguardando

opção

Aposentados Pensionistas

Plano A Plano B

Nú me ro de par ti ci pan tes por pla no pre vi den ciá rio – Posição em dezembro de 2010

6

Você encontra, en-
tre as páginas 6 e
8, números e infor-
mações relevantes
que demonstram a
evolução patrimo-
nial e o desempe-
nho dos planos pre-
videnciários e, ain-
da, as mudanças
estatutárias. 

ENTENDA
MELHOR
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7

BE NE FÍ CIOS PRE VI DEN CIÁ RIOS 

n Pla no A (Sal da do)

n Pla no B (Mis to)

Tempo de
contribuição

71,14%

Especial
16,74%

Prestação única

0,33%Pensão

9,46%
Invalidez

2,33%

Invalidez

18,50%

Pensão

10,79%

Tempo de 
contribuição

70,71%

O Plano A encerrou o ano com patrimônio de R$ 5,71 bilhões, sendo R$ 5,23 bi-
lhões referentes a benefícios concedidos e R$ 410 milhões referentes a benefícios a
conceder, apresentando superávit de R$ 72 milhões, correspondente a 1,26% do
ativo líquido total. A meta atuarial de 12,26% foi superada pela rentabilidade anual,
que alcançou 13,16%.

O superávit alcançado em 2010 é conjuntural e inferior a 25% do valor da par-
cela de benefício definido das provisões matemáticas do plano. Sendo assim, de
acordo com Resolução CGPC n.º 26/2008, esse montante será destinado à Reserva
de Contingência do Plano.

A Forluz realizou pagamentos de benefícios previdenciários no valor de 
R$ 423,8 milhões, com a seguinte distribuição por tipo de benefício:

O Plano B encerrou o ano com patrimônio de R$ 4,09 bilhões, apresentando um vo-
lume de reserva de benefícios concedidos de R$ 728 milhões e benefícios a conceder
de R$ 3,01 bilhões. A meta atuarial de 12,26% foi superada pela rentabilidade anual,
que alcançou 12,32%.

Com o intuito de obter mais controle das contas previdenciais e do superávit cons-
tituído, foi criado em 2010, no montante de R$ 88 milhões, o Fundo de Cobertura de
Risco. Esse fundo é segmentado de acordo com o valor presente dos benefícios futu-
ros entre optantes e não optantes da nova regra da MAI.

O “Fundo para Mudança da Tábua”, no valor de R$ 111 milhões, continua sendo
acompanhado pela Forluz. 

O Plano B fechou o ano de 2010 com superávit de R$ 134 milhões, representando
23,59% da parcela BD (Benefício Definido, apuradas atuarialmente) em 31 de de-
zembro de 2010, de R$ 568 milhões. De acordo com Resolução CGPC n.º 26/2008,
esse montante será destinado à Reserva de Contingência do Plano.

Foram pagos R$ 69,87 milhões de benefícios previdenciários no Plano B, assim dis-
tribuídos:

n Pla no BD 

O órgão fiscalizador (Previc), aprovou o processo de retirada de patrocínio. O plano se
encontra em fase final de extinção.

Benefícios pagos a assistidos 
no Plano A

Benefícios pagos a assistidos 
no Plano B
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n Prosaúde Integrado da Cemig – PSI 

O ano de 2010 foi decisivo para o Prosaúde Integrado da Cemig. Muitos foram os fa-
tos que marcaram o exercício, sempre norteados pelo objetivo de ampliar e adequar a re-
de conveniada às necessidades dos beneficiários. Foram realizados 297 novos contratos,
sendo 16 de hospitais e 113 de médicos em todo o Estado. O destaque foi para Gover-
nador Valadares, cidade na qual foram concentrados esforços para a ampliação dos pres-
tadores de serviços de saúde. 

No âmbito do faturamento, foram processadas mais de 30 mil contas. Além disso, foi
dada continuidade ao convênio de reciprocidade, mantendo a parceria com 13 empresas
em oito estados, além do Distrito Federal, para atendimento dos beneficiários em trânsi-
to ou em estadia por tempo determinado.

n Custeio ajustado 

Diante do crescimento dos valores das despesas do plano, apuradas de 2006 a
2009, que superaram os índices de inflação, foi necessário ajustar o custeio do PSI pa-
ra garantir sua sustentabilidade para os próximos anos. Tudo isso ocorreu conforme
acordo coletivo celebrado entre as patrocinadoras e as entidades representativas dos
participantes. 

8

n Alterações estatutárias e regulamentares

Foram aprovadas alterações no Estatuto, no dia 3 de agosto de 2010 (Portaria Previc nº 583, de 2 de agosto de 2010),

visando a extinção da Diretoria de Saúde e Atendimento e a criação de Ato Estatutário que dispõe sobre o período de tran-

sição no encerramento das atividades de administração dos planos assistenciais de saúde. Em 2010, não houve alterações

regulamentares nos planos A e B. 

A Previc também aprovou, através do ofício nº 1899/PREVIC/DITEC/CGTR, de 30 de junho de 2010, a retirada de pa-

trocínio das empresas Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, Cemig Distribuição e Cemig Geração e Transmissão

do Plano de Benefício Definido – CNPB nº1979.0010-65. O despacho nº 18 do diretor de Análise Técnica foi publicado

no Diário Oficial da União – DOU em 2 de julho de 2010. 

Foi realizada, também, a aprovação pela Previc, através da portaria nº 479, de 1º de julho de 2010, do convênio de ade-

são da empresa Rosal Energia S.A, na condição de patrocinadora do Plano Misto de Benefícios Previdenciários da Forluz –

Plano B. E através da portaria nº 666, de 2 de setembro de 2010, a Previc aprovou o convênio de adesão da empresa Ce-

mig Saúde, na condição de patrocinadora do Plano Misto de Benefícios Previdenciários da Forluz – Plano B. 

PLANOS ASSISTENCIAIS
Nesta seção, estão
descritos a abran-
gência dos convê-
nios assistenciais
(saúde e odontoló-
gico), a prestação
dos serviços, fatu-
ramento e ajusta-
mento do custeio.
Os números apre-
sentados se refe-
rem ao período ad-
ministrado pela
Forluz.

8

ENTENDA MELHOR
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Programa de Garantias Especiais - PGE (Pequeno Risco) - Despesas pagas até setembro de 2010

For ma de uti li za ção (%) Va lor das des pe sas (em mil R$) (%) 

Medicamentos 9.513.230,26 64,01%

Honorários odontológicos 3.213.614,52 21,62%

Óculos e Lentes 1.387.077,21 9,33%

Terapias* 428.641,71 2,88%

Demais despesas assistenciais** 321.295,75 2,16%

TOTAL 14.863.859,45 100%

* Fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, quimioterapia, radioterapia, terapia renal substitutiva, etc.

** Materiais e medicamentos hospitalares, honorários médicos, diárias e taxas, exames, aparelhos corretivos, outras despesas ambulatoriais,

órteses, etc.

Programa de Referência de Assistência à Saúde - PRAS (Grande Risco) - Despesas pagas até setembro de 2010

Forma de utilização  (%) Va lor das des pe sas (em mil R$) (%) 

Consultas médicas 8.074.218,74 9,83%

Exames 18.638.202,64 22,70%

Honorários médicos 9.208.132,85 11,22%

Materiais e medicamentos 26.119.847,11 31,81%

Terapias* 5.886.171,54 7,17%

Diárias e taxas hospitalares 11.701.311,48 14,25%

Assistência domiciliar 1.139.264,80 1,39%

Demais despesas assistenciais** 1.337.830,60 1,63%

TOTAL 82.104.979,76 100%

*Fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, quimioterapia, radioterapia, terapia renal substitutiva, etc.

**Remoção, serviços especiais, outros atendimentos ambulatoriais, etc. 

9

n Pro gra ma Odon to ló gi co - POD 

O Programa Odontológico fechou o mês de setembro de
2010 com cerca de 25 mil inscritos, sendo 32% titulares e
68% dependentes. A partir de 2009, os exames de radiografia
tiveram a isenção da cobrança de coparticipação, sem impacto
no valor da contribuição. Quase 6 mil pessoas fizeram uso do
programa até o mês de setembro, realizando mais de 50 mil
procedimentos nas diversas especialidades oferecidas. 

Procedimentos de
Reabilitação (Prótese)

7,99%

Procedimentos 
Curativos

31,66%

Procedimentos 
Preventivos

16,91%

Procedimentos 
Diagnósticos 
42,30%

Demais 
Procedimentos 

1,14%

f
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Confira, aqui, bre-
ve explicação sobre
o papel da DRP e
as estatísticas refe-
rentes ao seu aten-
dimento. Você fica
ciente, por exem-
plo, das categorias
de participantes
que mais procura-
ram a diretoria e os
assuntos demanda-
dos.

A Diretoria de Relações com Participantes – DRP tem como objetivo aproximar o parti-
cipante do dia a dia da Fundação e desempenha seu papel com uma visão compartilhada
e integrada. Para isso, como membro da diretoria colegiada, o titular participa das diversas
deliberações em nível de diretoria e fiscaliza as atividades técnicas e administrativas da
Fundação em conjunto com as demais diretorias. 

Além disso, cabe à DRP desenvolver um trabalho de interface com os órgãos colegia-
dos, as entidades sindicais e associativas. Para a melhoria e aperfeiçoamento de suas
funções, é feita uma análise das manifestações dos participantes da Forluz e, a partir de-
las, buscar novas oportunidades de aprimoramento do relacionamento. Ao longo de 2010,
a DRP esteve presente em nove seminários de preparação para aposentadoria.  Foram
247 os participantes que recorreram à DRP na busca de esclarecimentos e solução de
problemas envolvendo as diversas áreas da Fundação. Os participantes ativos responde-
ram pela maioria das demandas, sendo o e-mail a forma de comunicação mais utilizada. 

RELAÇÕES COM PARTICIPANTES

ATENDIMENTO

ENTENDA MELHOR

E como se compor-
tou o atendimento
da Forluz? Conhe-
ça as principais
mudanças e ações
da área que se re-
laciona diretamen-
te com os partici-
pantes. 

ENTENDA MELHOR
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Até setembro de 2010, o atendimento ao participante era realizado de forma integrada
entre as áreas de previdência e saúde. A partir de outubro, com a separação das ativida-
des, o atendimento também foi segregado. Dessa forma, foi criado o Call Center exclusivo
de previdência com novo número telefônico (0800 0909090) e o atendimento presencial
passou a ser feito na sede da Fundação em Belo Horizonte. No interior, os atendentes da
Cemig Saúde continuam a fazer o atendimento dos assuntos relativos à Forluz. 

Com o atendimento presencial funcionando no mesmo espaço físico que a gerência de
previdência, as demandas são resolvidas com mais agilidade, uma vez que os especialistas
são consultados em tempo real. Além disso, os profissionais responsáveis pelo Call Center
e pelo atendimento presencial estão sendo constantemente treinados para aperfeiçoar a
prestação dos serviços.

De 1º de outubro a 31 de dezembro, o novo Call Center da Forluz atendeu 13.389 li-
gações. Um resultado positivo e superior à meta, com mais de 90% das ligações atendi-
das. No mesmo período, 86,07% das ligações foram atendidas em até 20 segundos, o que
demonstra uma constante redução no tempo de espera. Nesse mesmo período, foram  rea-
lizados 1.630 atendimentos presenciais. Entre 1º de novembro e 31 de dezembro de
2010, foram  respondidos 1.899 e-mails.

Até setembro do ano passado, as atividades ligadas ao Prosaúde Integrado eram manti-
das pela Forluz. No período, foram processados 6.828 documentos, entre solicitações de
inclusão, exclusão e alteração de dados nos planos. Além disso, foram emitidas 19.698
guias para a realização de procedimentos médicos, representando em média, 100 autori-
zações por dia, para consultas e exames que não exigem avaliação prévia. O Call Center
atendeu mais de 102 mil chamadas, sendo acima de 90% atendidas em até 20 segundos.
O índice de satisfação dos participantes em relação ao atendimento foi superior a 98%.
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Em 2010, destacou-se também a participação efetiva no Comitê Executivo para
Acompanhamento das Obras do Edifício Forluz – CEOF, órgão criado pelo Conselho
Deliberativo para acompanhamento pormenorizado da execução da construção do
edifício Aureliano Chaves, visando restituir a carteira de imóveis da Forluz.

Dis tri bui ção das de man das por 
categoria de participante

Ativo

56%

Assistido

30%

Pensionista

10%

Outros

4%

n Em prés ti mo
n Pre vi dên cia
- Benefícios Previdenciários
- Folha de Pagamento

n Re la cio na men to com Clien tes
- Aten di men to
- Ca das tro
-  Guias

n Saú de
- Co ber tu ra PSI
- Co bran ça PSI
- Con vê nio
- Odon to ló gi co
- Reem bol so

Dis tri bui ção das de man das 
por meios de comunicação
e atendimento

E-mail

47%

Telefone

28%

Pessoalmente

24%

Outros

4%

n A economia em 2010

O ano de 2010 começou com notícias pouco animadoras vindas da China, cu-
ja economia apresentava sinais de pressão inflacionária, fazendo com que o go-
verno tomasse duas medidas: aumento das taxas de juros nos leilões dos títulos
de até um ano e restrições à concessão de crédito. Outro front de más notícias,
que se prolongou por quase todo o primeiro semestre, foi o problema fiscal dos
PIIGS (Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha) no tocante aos déficits fiscais
e dívidas enormes.

Nos EUA, a recuperação econômica, apenas gradual, não foi suficiente para
trazer queda na taxa de desemprego e para estabilizar o setor imobiliário, man-
tendo o risco de nova desaceleração econômica. O risco de deflação levou a auto-
ridade monetária norte americana a adotar um novo pacote de expansão da liqui-
dez, que produziu como efeito adverso a desvalorização do dólar no mercado in-
ternacional, desencadeando a adoção de medidas complementares para conter a
valorização das moedas locais frente ao dólar em alguns países.

INVESTIMENTOS
Você tem, no item
Investimentos, uma
percepção dos ce-
nários mundial e
nacional e a reper-
cussão desses even-
tos na economia.
Diante do compor-
tamento do merca-
do, confira a atua-
ção da Forluz para
diversificar sua  car-
teira de investimen-
tos e os resultados
obtidos por plano
em relação à meta
atuarial.

ENTENDA MELHOR
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Distribuição dos Investimentos e Ativos - PLANO A

31/12/2010 31/12/2009 Variação  (%)

Investimentos 4.859.884 4.557.665 6,63 
Títulos públicos 887.039 832.919 6,50 

Créditos privados e depósitos 667.731 663.652 0,61 

Ações 9.684 - 100,00 

Fundos de investimento 2.863.277 2.689.680 6,45 

Investimentos imobiliários 279.430 230.011 21,49 

Empréstimos 148.675 137.616 8,04 

Outros realizáveis 4.048 3.787 6,89 

Ativos 868.176 903.516 (3,91) 
Recebível (contribuição contratada Patrocinadora) 868.176 903.516 (3,91)

12

Quadros da distribuição dos investimentos e ativos por planos

No Brasil, o crescimento econômico em 2010 foi substancial em consequência de uma política monetária expansionis-
ta, com resultados favoráveis no mercado de trabalho e crédito, permitindo que o consumo e os investimentos apresentas-
sem crescimento. Contudo, foi destaque no segundo semestre o tema eleições, pois existiam incertezas se o novo governo
iria manter a atual política econômica e se priorizaria questões mais preocupantes, como o forte aumento dos gastos pú-
blicos dos últimos anos.

Desse modo, o IPCA mostrou-se mais pressionado, fechando o ano em 5,9%, valor acima do centro da meta de 4,5%.
Como resposta a esse quadro, o Banco Central optou por elevar a taxa básica de juros de 8,75% a.a. (ao ano) para 10,75%
a.a. em julho de 2010, mantendo-se neste patamar até dezembro de 2010. No último trimestre do ano, o Banco Central
anunciou um pacote de medidas macroeconômicas de combate à inflação, como a elevação dos depósitos compulsórios vi-
sando manter a estabilidade da moeda.

Nesse cenário, a Forluz obteve os seguintes resultados: o Plano A (Saldado) 13,16%, o Plano B – Concedido (percen-
tual do saldo de contas) 12,72% e, por perfil, os resultados foram os seguintes: Ultraconservador 13,37%, Conservador
12,45%, Moderado 11,54% e Agressivo 10,06%. Vale salientar que estes resultados foram influenciados em função de
uma maior ou menor exposição à renda variável de cada plano ou perfil.

Distribuição dos Investimentos e Ativos - PLANO B

31/12/2010 31/12/2009 Variação  (%)

Investimentos 4.022.282 3.512.581 14,51  
Títulos públicos 1.026.887 899.923 14,11 

Créditos privados e depósitos 542.241 346.244 56,61 

Ações - 10.415 (100,00)

Fundos de investimento 2.298.753 2.135.476 7,65 

Investimentos imobiliários 31.425 14.863 111,43 

Empréstimos 122.976 105.660 16,39 
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RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A Política de Investimentos da Forluz é um documento que serve para nortear os ges-
tores internos e externos nas decisões dos investimentos em cada plano, através de um
processo que evidencie segurança, prudência e sustentabilidade. Por meio dos resumos
é possível verificar os aspectos mais importantes de cada plano, sendo eles, a taxa mí-
nima atuarial e os valores permitidos em cada tipo de investimento. Os resumos da po-
lítica de investimentos da Forluz podem ser conferidos no Portal. Os índices de referên-
cia utilizados pela Fundação e a meta atuarial estão disponíveis no menu direito, com o
título “Política de Investimentos”. 

Os resumos infor-
mam à Previc (ór-
gão regulador e fis-
calizador) como os
investimentos fo-
ram diversificados
e as metas atuariais
adotadas por pla-
nos, em obediência
aos critérios legais.
Esses documentos
não foram divulga-
dos nesta edição do
Relatório. 

ENTENDA MELHOR
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Relatório Resumo do Demonstrativo 
de Investimentos - DI

O Demonstrativo de Investimentos abrange os planos A (Saldado), B (Misto) e PGA
(Plano de Gestão Administrativa) na data base de 31 de dezembro de 2010. Este resu-
mo tem por base o demonstrativo de investimentos entregue à Superintendência Nacio-
nal de Previdência Complementar - Previc.

A Fundação seguiu, rigorosamente, as determinações da sua Política de Investimen-
tos para o ano de 2010, aprovada pelo Conselho Deliberativo, tendo suas demonstrações
contábeis auditadas com parecer sem ressalvas e aprovadas pelos Conselhos Deliberati-
vo e Fiscal.

Este demonstrativo apresenta os investimentos dos recursos administrados nos diver-
sos segmentos de aplicação financeira, sendo os principais relacionados abaixo:

a) Renda Fixa: são investimentos contratados a taxas pré ou pós-fixadas com o Go-
verno Federal, entidades privadas e instituições financeiras, tais como: debêntures, cer-
tificados de depósitos bancários, aplicações em cotas de fundos de investimentos, No-
tas do Tesouro Nacional e depósitos a prazo com garantia especial.

b) Renda Variável: são investimentos efetuados no mercado de ações, por meio direto
ou através de fundos de investimentos em ações negociadas na Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa).

c) Investimentos estruturados: são investimentos em fundos de investimentos em par-
ticipações (private equity) e empresas emergentes.

d) Investimentos imobiliários: são imóveis alugados para terceiros ou para as patroci-
nadoras.

e) Empréstimos a participantes: são empréstimos concedidos aos participantes e as-
sistidos.

f) Disponível/Outros: são valores do disponível e do passivo exigível operacional dos
investimentos.

Relativamente aos recursos garantidores do plano A, a Forluz tem contrato de dívida
assumida pela Cemig, Cemig-D e Cemig-GT no montante de R$ 868.176 mil.

Este resumo apresenta, ainda, informações sobre os limites de aplicações, segundo a
Resolução CMN nº 3.792 de 2009, as rentabilidades por segmentos de aplicação, com-
paradas aos indicadores da Política de Investimentos e ao índice atuarial de cada plano
de benefícios, os custos e despesas relacionadas aos investimentos e os recursos geridos
por terceiros.

14

Esta seção mostra
uma representação
estruturada da posi-
ção financeira e do
desempenho finan-
ceiro da Forluz.
Aqui, você tem um
documento com pa-
râmetros definidos
pelo órgão regula-
dor, informando a
diversificação dos
investimentos, ren-
tabilidade, custos e
despesas.

ENTENDA MELHOR
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Pla no "A" - Sal da do

Dis tri bui ção dos In ves ti men tos por Seg men to
Dezembro/2010 Dezembro/2009

Seg men to Va lo res - R$ % Va lo res - R$ %

Renda Fixa 3.724.400.192,58 76,63 3.748.071.985,48 82,13

Renda Variável 457.993.249,42 9,42 220.561.428,49 4,83

Investimentos Estruturados 245.336.760,80 5,05 223.409.436,61 4,90

Investimentos Imobiliários 283.478.613,13 5,83 233.798.327,44 5,12

Empréstimos a Participantes 148.674.529,94 3,07 137.615.621,79 3,02

Disponível/Outros 432.902,58 0,00 166.328,35 0,00

To tal dos In ves ti men tos 4.860.316.248,45 100,00 4.563.623.128,16 100,00

15

Ren ta bi li da de Lí qui da por Seg men to

Seg men to Ren ta bi li da de no ano Índice de Referência Ín di ce Atua rial do Pla no

Ren da Fi xa 13,83% CDI, IGP-M + 6%ªª, IPCA(IBGE) + 6,95%ªª 13,51% 12,26%

Ren da Va riá vel 5,47% IBO VES PA MÉ DIO 0,52% 12,26%

Investimentos Estruturados 0,89% IBOVESPA MÉDIO 0,52% 12,26%

Imó veis 22,87% IPCA (IBGE) + 6%ªª 12,26% 12,26%

Em prés ti mos a Par ti ci pan tes 13,97% IPCA (IBGE) + 7,50%ªª 13,85% 12,26%

Car tei ra Ge ral do Pla no "A" 13,16% RENTABILIDADE MÍNIMA ATUARIAL 12,26% 12,26%

Pla no "A" - Sal da do - Dis tri bui ção dos In ves ti men tos por Seg men to

Política de Investimentos - 2010 Limites Resolução CMN 3792 Alo ca ção
Seg men to Li mi te Mí ni mo - % Li mi te Má xi mo - % % %

Ren da Fi xa 37,00 100,00 100,00 76,63

Ren da Va riá vel 0,00 20,00 70,00 9,423

Investimentos Estruturados 0,00 20,00 20,00 5,05

Investimentos Imobiliários 0,00 8,00 8,00 5,83

Empréstimos a Participantes 0,00 15,00 15,00 3,07

Cus tos dos In ves ti men tos - R$

Des cri ção 2010 2009

Ta xa de Ad mi nis tra ção 4.651.640,84 4.539.939,80   

Im pos tos/Ta xas/Cor re ta gens/Ou tras 1.582.404,56 1.581.314,50   

Cus tó dia 66.637,42  69.309,45 

Au di to ria 57.387,89  73.931,58  

To tal 6.358.070,71  6.264.495,33  
% em re la ção aos In ves ti men tos 0,13% 0,14%

*Relativamente à carteira de empréstimos, a partir de setembro/2009, a Forluz passou a cobrar uma taxa de IPCA/ IBGE + 7,50% ao ano.

n Plano A (Saldado)
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Pla no "B" - Mis to

Dis tri bui ção dos In ves ti men tos por Seg men to
De zem bro/2010 De zem bro/2009

Seg men to Va lo res - R$ % Va lo res - R$ %

Ren da Fi xa 3.235.748.819,39 80,45 2.998.331.689,14 85,27

Ren da Va riá vel 373.244.228,73 9,28 227.810.277,81 6,48

Investimentos Estruturados 258.887.894,57 6,44 169.508.698,32 4,82

In ves ti men tos Imo bi liá rios 31.424.327,30 0,78 14.862.707,77 0,42

Em prés ti mos a Par ti ci pan tes 122.976.353,15 3,06 105.660.132,79 3,00

Disponível/Outros -19.475,45 0,00 -26.477,99 0,00

To tal dos In ves ti men tos 4.022.262.147,69 100,00 3.516.147.027,84 100,00

Po lí ti ca de In ves ti men tos - 2010 Li mi tes Re so lu ção CMN 3792 Alo ca ção
Seg men to Li mi te Mí ni mo - % Li mi te Má xi mo - % % %

Ren da Fi xa 37,00 100,00 100,00 80,45

Ren da Va riá vel 0,00 20,00 70,00 9,28

Investimentos Estruturados 0,00 20,00 20,00 6,44

In ves ti men tos Imo bi liá rios 0,00 8,00 8,00 0,78

Em prés ti mos a Par ti ci pan tes 0,00 15,00 15,00 3,06

Des pe sas re la ti vas à Ad mi nis tra ção dos In ves ti men tos - R$

Des cri ção 2010 2009

Con sul to ria 139.718,00 65.350,37 

Cus tó dia 573.352,77 517.938,29 

Ou tras Des pe sas 137.149,43 130.389,66  

To tal 850.220,20 713.678,32   

% em re la ção aos In ves ti men tos 0,02% 0,02%

Ges tão Ter cei ri za da R$ %

Ban co Bra des co S.A. - RF* e RV* 1.062.612.196,23 21,86

Ban co Sul Amé ri ca Investimentos DTVM - RV 1.230.770.024,93 25,32

Intrag DTVM - RV 31.609.941,30 0,65

BTG Pactual Serv. Financeiros S.A.  - RV 116.224.350,28 2,39

Santander Brasil Asset Manegement DTVM S.A - RV 126.466.982,44 2,60

To tal da Ges tão Ter cei ri za da 2.567.683.495,18 52,83

To tal do Pla no 4.860.316.248,45 100,00

*RF - Renda Fixa – RV* - Renda Variável

1616

n Plano B (Misto)
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Cus tos dos In ves ti men tos - R$

Des cri ção 2010 2009

Ta xa de Ad mi nis tra ção 2.783.998,19 2.629.476,98 

Im pos tos/Ta xas/Cor re ta gens/Ou tras 1.202.473,28 970.910,53 

Cus tó dia 56.320,42 9.138,70  

Au di to ria 38.195,41 24.540,72 

To tal 4.080.987,30 3.634.066,93 

% em re la ção aos In ves ti men tos 0,10% 0,10%

Des pe sas re la ti vas à Ad mi nis tra ção dos In ves ti men tos - R$

Des cri ção 2010 2009

Con sul to ria 115.626,72 50.352,89  

Cus tó dia 458.147,21 415.123,05 

Ou tras Des pe sas 132.809,85 121.490,26  

To tal 706.583,78 586.966,20 

% em re la ção aos In ves ti men tos 0,02% 0,02%

Ren ta bi li da de Lí qui da por Seg men to

Des cri ção Ren ta bi li da de no ano Índice de Referência Ín di ce Atua rial do Pla no

Ren da Fi xa 13,23% CDI, IGP-M + 6%aa, IPCA(IBGE) + 6,83%aa 12,87% 12,26%

Ren da Va riá vel 5,51% IBOVESPA MÉDIO 0,52% 12,26%

Investimentos Estruturados 5,69% IBOVESPA MÉDIO 0,52% 12,26%

Imóveis 14,80% IPCA (IBGE) + 6%ªª 12,26% 12,26%

Em prés ti mos a Par ti ci pan tes 13,97% IPCA (IBGE) + 7,50%ªª 13,85% 12,26%

Car tei ra Ge ral do Pla no "B" 12,32% RENTABILIDADE MÍNIMA ATUARIAL 12,26% 12,26%
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Pla no "B" - Mis to - Dis tri bui ção dos In ves ti men tos por Seg men to

Ges tão Ter cei ri za da R$ %

BTG Pactual Serv. Financeiros S.A. -  RF*  e  RV* 1.297.729.575,92 32,26

Banco Bradesco S.A.  -  RV 100.064.955,96 2,06

Intrag DTVM - RV 25.019.965,57 0,51

Santander Brasil Asset Manegement DTVM S.A - RV 100.001.797,05 2,06

Sul América Investimentos DTVM  -  RV 47.628.288,79 1,18

Total da Gestão Terceirizada 1.960.415.506,44 47,77

To tal do Pla no 4.022.262.147,69 100,00

RF* - Renda Fixa – RV* - Renda Variável
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Plano "PGA" - Gestão Administrativa

Dis tri bui ção dos In ves ti men tos por Seg men to
Dezembro/2010 Dezembro/2009

Seg men to Va lo res - R$ % Va lo res - R$ %

Renda Fixa 35.626,50 20,09 8.426.875,29 100,00

Disponível/Outros 141.691,50 79,91 0,00 0,00

To tal dos In ves ti men tos 177.318,00 100,00 8.426.875,29 100,00

Política de Investimentos - 2010 Li mi tes Re so lu ção CMN 3792 Alo ca ção
Seg men to Li mi te Mí ni mo - % Li mi te Má xi mo - % % %

Ren da Fi xa 0,00 100,00 100,00 20,09

Ren ta bi li da de Lí qui da por Seg men to

Des cri ção Ren ta bi li da de no ano Índice de Referência Ín di ce Atua rial do Pla no

Ren da Fi xa 9,19% 100% CDI 9,75% 9,75%

Car tei ra Ge ral do Pla no "BD" 9,19% RENTABILIDADE MÍNIMA ATUARIAL 9,75% 9,75%

Ges tão Ter cei ri za da R$ %

BTG Pactual Serv. Financeiros S.A. -  RF* 35.626,50 20,09

Total da Gestão Terceirizada 35.626,50 20,09

Total do Plano 177.318,00 100,00

RF* - Renda Fixa
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RES PON SÁ VEIS PELAS DEMONSTRAÇÕES E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

No me Ti po E- mail/Te le fo ne

FER NAN DO AL VES PI MEN TA Di re tor Pre si den te fpi men ta@for luz.org.br

CPF: 124.458.006-68 (Ad mi nis tra dor Es ta tu tá rio (31) 3215-6900

Tec ni ca men te Qua li fi ca do)

HEL MER LI MA DE PAU LA Di re tor de In ves ti men tos e Con tro le he li pa@for luz.org.br

CPF: 228.099.706-10 (31) 3215 - 6720

SAN DRO MAG NO GAR CIA COS TA Ge ren te de Con tro la do ria e Fi nan ças san dromgc@for luz.org.br

 CRCMG 54.776/O - CPF: 506.953.556-00 (31) 3215 - 6702

 KPMG Au di to res In de pen den tes www. kpmg.com.br

CRC 2SP014428/O-6-F-MG (31) 2128-5700

Referência: Instrução nº 2 de 18/015/2010 - Previc.

n Plano de Gestão Administrativa (PGA)

Relatorio_2011:rel_bk08.QXD  23/5/2011  15:26  Page 18



19

As demonstrações contábeis consolidadas, elaboradas em atendimento às normas vigentes, in-
clusive os itens I, III, V e VII, do art. 3º da Resolução CGPC nº 23, de 6 de dezembro de 2006,
foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes e aprovadas pelos conselhos Fiscal e De-
liberativo da Forluz. As demonstrações estão disponíveis no Portal, na página inicial, menu di-
reito, com o título “Demonstrativos Financeiros” e contemplam as seguintes informações:

n os balanços patrimoniais consolidados e por planos de benefícios; 

n as demonstrações das mutações dos ativos líquidos consolidadas e por planos de benefícios
(DMAL); 

n as demonstrações dos ativos líquidos consolidadas e por planos de benefícios (DAL);

n a demonstração do plano de gestão administrativa (DPGA);

n as demonstrações das obrigações atuariais consolidadas e por planos de benefícios (DOAP) e

n as notas explicativas às demonstrações financeiras, para o ano findo em 31 de dezembro de
2010, comparativamente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009.

Demonstrações Financeiras

PAS SI VO 2010 2009

EXIGÍVEL OPERACIONAL 16.877 17.343 
Gestão Previdencial 16.660 17.210 
Gestão Administrativa 36 1 
Investimentos 181 133

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 2.497 1.746 
Gestão Previdencial 2.497 1.746 
Gestão Administrativa - - 
Investimentos

PATRIMÔNIO SOCIAL 5.716.199 5.442.644

Patrimônio de Cobertura do Plano
Provisões Matemáticas: 5.636.915 5.378.751 
Benefícios concedidos 5.227.215 4.894.195 
Benefícios a conceder 409.700 484.555 
(-) Provisões Matemáticas a Constituir
Equilíbrio técnico: 71.842 63.785 
Resultados Realizados: 71.842 63.785 
Superávit técnico acumulado 71.842 63.785 
(-) Déficit Técnico Acumulado
Resultados a Realizar

FUNDOS 7.441 109 
Fundos Previdenciais 0 
Fundos Administrativos 5.624 0 
Fundos de Investimentos 1.817 109

GESTÃO ASSISTENCIAL 0 
TOTAL DO PASSIVO 5.735.573 5.461.734 

ATI VO 2010 2009

DISPONÍVEL 614 259

REALIZÁVEL

Gestão Previdencial 869.451 903.809 

Gestão Administrativa 5.624 0 

Investimentos 4.859.883 4.557.665 

Títulos Públicos 887.039 832.919 

Créditos Privados e Depósitos 667.731 663.652 

Ações 9.684 

Fundos de Investimento 2.863.277 2.689.680 

Derivativos

Investimentos Imobiliários 279.430 230.011 

Empréstimos 148.675 137.616 

Financiamentos Imobiliários 

Outros Realizáveis 4.048 3.787 

PERMANENTE 0 0 

Imobilizado

Diferido

GESTÃO ASSISTENCIAL

TOTAL DO ATIVO 5.735.573 5.461.734

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

PLA NO A - (Em mi lha res de  reais)

Esta seção traz uma a
demonstração contábil,
destinada a evidenciar o
patrimônio da Forluz. O
balanço patrimonial é
constituído pelo ativo,
passivo e pelo patrimô-
nio líquido e permite
averiguar o equilíbrio fi-
nanceiro do seu plano. 

ENTENDA MELHOR
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PAS SI VO 2010 2009

EXIGÍVEL OPERACIONAL 5.057 1.738 
Gestão Previdencial 4.915 1.656
Gestão Administrativa 24 0 
Investimentos 118 81 

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 0 0 
Gestão Previdencial -  
Gestão Administrativa - - 
Investimentos

PATRIMÔNIO SOCIAL 4.082.689 3.531.759

Patrimônio de Cobertura do Plano
Provisões Matemáticas: 3.742.789 3.236.413 
Benefícios concedidos 728.253 465.394
Benefícios a conceder 3.014.536 2.771.019 
(-) Provisões Matemáticas a Constituir 0

Equilíbrio técnico: 134.085 156.719
Resultados Realizados: 134.085 156.719 
Superávit técnico acumulado 134.085 156.719 
(-) Déficit Técnico Acumulado

Resultados a Realizar

FUNDOS 205.816 138.627 
Fundos Previdenciais 199.267 138.546
Fundos Administrativos 5.047 0
Fundos de Investimentos 1.503 81 

GESTÃO ASSISTENCIAL

TOTAL DO PASSIVO 4.087.746 3.533.496

ATI VO 2010 2009

DISPONÍVEL 98 58

REALIZÁVEL

Gestão Previdencial 60.319 20.858 

Gestão Administrativa 5.047 0 

Investimentos 4.022.282 3.512.581 

Títulos Públicos 1.026.887 899.923 

Créditos Privados e Depósitos 542.241 346.244 

Ações 10.415

Fundos de Investimento 2.298.753 2.135.476 

Derivativos 0

Investimentos Imobiliários 31.424 14.863 

Empréstimos 122.976 105.660 

Financiamentos Imobiliários 

Outros Realizáveis

PERMANENTE 0 0 

Imobilizado

Diferido

GESTÃO ASSISTENCIAL

TOTAL DO ATIVO 4.087.746 3.533.496

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

PLA NO B - (Em mi lha res de  reais)
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PAS SI VO 2010 2009

EXIGÍVEL OPERACIONAL 620 37 
Gestão Previdencial 620 37
Gestão Administrativa 0 
Investimentos 0 0 

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 0 734 
Gestão Previdencial - 734  
Gestão Administrativa
Investimentos

PATRIMÔNIO SOCIAL 643 6.989 

Patrimônio de Cobertura do Plano
Provisões Matemáticas: 643 10.079 
Benefícios concedidos 460 9.127
Benefícios a conceder 183 952 
(-) Provisões Matemáticas a Constituir 0

Equilíbrio técnico: 0 (3.090)
Resultados Realizados: 0 (3.090) 
Superávit técnico acumulado
(-) Déficit Técnico Acumulado 0 (3.090)

Resultados a Realizar

FUNDOS 0 0
Fundos Previdenciais
Fundos Administrativos 0 0
Fundos de Investimentos 0 0

GESTÃO ASSISTENCIAL

TOTAL DO PASSIVO 1.263 7.760

ATI VO 2010 2009

DISPONÍVEL 1.262 1 

REALIZÁVEL

Gestão Previdencial 1 374

Gestão Administrativa 0 

Investimentos 0 7.385 

Títulos Públicos

Créditos Privados e Depósitos

Ações

Fundos de Investimento 7.148 

Derivativos

Investimentos Imobiliários

Empréstimos 237 

Financiamentos Imobiliários 

Outros Realizáveis

PERMANENTE 0 0 

Imobilizado

Diferido

GESTÃO ASSISTENCIAL

TOTAL DO ATIVO 1.263 7.760

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

PLA NO BD - (Em mi lha res de  reais)
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Divulgação de parecer atuarial e resultados dos planos de benefícios em
conformidade com a resolução CGPC nº 23, de 6 de dezembro de 2006 
Fonte: DRAA´s dos Planos A e B

n PLA NO A

1. Avaliamos atuarialmente o Plano Saldado de Benefícios Previdenciários da Forluz, Pla-
no A, patrocinado pela Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig; Cemig Geração e
Transmissão S/A e pela Cemig Distribuição S/A. com o objetivo de identificar sua situação
financeiro-atuarial, em 31/12/2010.

2. Em nossa opinião, todos os métodos, hipóteses e cálculos estão de acordo com as exi-
gências legais, enquanto os procedimentos seguidos e a apresentação dos resultados estão
em conformidade com as práticas e princípios atuariais geralmente aceitos. A Forluz em
conjunto com a Towers Watson foram responsáveis pela seleção do método atuarial.

3. O cadastro utilizado nesta Avaliação corresponde a 31/8/2010. Registramos que não foi
realizada auditoria nos dados de participantes, mas o cadastro foi consistido e sua razoa-
bilidade foi considerada adequada para os cálculos atuariais.

4. A rentabilidade do Plano Saldado de Benefícios Previdenciários da Forluz, Plano A, in-
formada pela Forluz, atingiu 12,31% no exercício de 2010, que, comparada com a infla-
ção acumulada de 5,91% (IPCA/IBGE), resultou na taxa de rentabilidade real no exercício
de 6,04%, o que representa 0,04% acima da meta atuarial.

5. O cálculo do Ativo Líquido Previdencial do Plano Saldado de Benefícios Previdenciários
da Forluz, Plano A, é demonstrado a seguir, com base no balanço contábil encerrado em
31/12/2010:

31/12/2010

Ativo Total 5.735.572.658,29 

Exigível Operacional (16.877.160,94)

Exigível Contingencial (2.496.783,68)

Fundos (7.441.309,31)

Ativo Líquido Previdencial 5.708.757.404,36  

Valores em R$ 1,00

Demonstrativo de Resultados Atuariais no ano

Aqui você confere a
situação atuarial do
seu plano em
2010, atestada por
atuários indepen-
dentes, utilizando-
se de métodos de
auditagem consa-
grados.  Os atuários
avaliam as práticas
e cálculos utilizados
e emitem seu pare-
cer e conclusões.

6. O Ativo Líquido Previdencial do Plano é superior à soma das Provisões Matemáticas,
atuarialmente calculadas, resultando em um superávit atuarial de R$ 71.842.470,36.

7. Com base em tais fatos, podemos concluir que o Plano Saldado de Benefícios Previ-
denciários da Forluz, Plano A, encontra-se tecnicamente em equilíbrio financeiro-atuarial,
registrando um superávit atuarial, ainda que conjuntural.

ENTENDA MELHOR
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n PLA NO B

1. Avaliamos atuarialmente o Plano Misto de Benefícios Pre-
videnciários da Forluz, Plano B, patrocinado pela Compa-
nhia Energética de Minas Gerais – Cemig, Cemig Geração e
Transmissão S/A, Cemig Saúde, Cemig Distribuição S/A, Sá
Carvalho S/A, Fundação Forluminas de Seguridade Social -
Forluz, Cemig Telecom S/A, Rosal Energia S/A e pela Com-
panhia de Gás de Minas Gerais S/A - Gasmig com o objetivo
de identificar sua situação financeiro-atuarial em
31/12/2010 e propor um plano de custeio para o ano-ca-
lendário 2011.

2. Em nossa opinião, todos os métodos, hipóteses e cálculos
estão de acordo com as exigências legais, enquanto os pro-
cedimentos seguidos e a apresentação dos resultados estão
em conformidade com as práticas e princípios atuariais ge-
ralmente aceitos. A Forluz em conjunto com a Towers Wat-
son foram responsáveis pela seleção do método atuarial.

3. O cadastro utilizado nesta Avaliação corresponde a
31/8/2010. Registramos que não foi realizada auditoria nos
dados de participantes, mas o cadastro foi consistido e sua
razoabilidade foi considerada adequada para os cálculos
atuariais.

4. A rentabilidade do Plano Misto de Benefícios Previden-
ciários da Forluz, Plano B, informada pela Forluz, atingiu
12,32% no exercício de 2010, que, comparada com a in-
flação acumulada de 5,91% (IPCA/IBGE), resultou na taxa
de rentabilidade real no exercício de 6,05%, o que repre-
senta 0,05% acima da meta atuarial.

5. O cálculo do Ativo Líquido Previdencial do Plano Misto de
Benefícios Previdenciários da Forluz, Plano B, é demonstra-
do a seguir, com base no balanço contábil encerrado em
31/12/2010:

6. O Ativo Líquido Previdencial do Plano é superior à soma das
Provisões Matemáticas, atuarialmente calculadas, resultando
em um superávit atuarial de R$ 134.084.576,64, correspon-

dente a 3,58% do total das Provisões Matemáticas deste Pla-
no. O superávit está abaixo do correspondente à 25% da par-
cela de Benefício Definido do Plano, sendo portanto alocado
integralmente na Reserva de Contingência do Plano.

7. O Plano Misto de Benefícios Previdenciários da Forluz, pos-
sui um Fundo Administrativo no valor de R$ 5.046.516,20,
um fundo de Investimentos no valor de R$ 1.502.996,75 e os
Fundos Previdenciais no valor de R$ 199.266.606,83, distri-
buídos entre as seguintes sub-contas contabilizadas em
31/12/2010:

n Fundo de Cobertura de Risco: estabelecido durante o
exercício de 2010, originado pelos recursos remanes-
centes do Plano. Este fundo terá seu valor segregado
entre os participantes optantes ou não pela regra de
cálculo dos benefícios de risco. Em 31/12/2010, regis-
trou-se R$ 87.981.717,19 neste fundo, sendo R$
75.685.168,52 relativo à parcela dos participantes que
optaram pela nova regra de cálculo dos benefícios de
risco e R$ 12.296.548,67 relativo à parcela dos parti-
cipantes que não optaram pela nova regra de cálculo
dos benefícios de risco.

n Fundo de Mudança de Tábua: constituído com a fina-
lidade de cobrir as insuficiências geradas pela alteração
da hipótese de tábua de mortalidade no exercício de
2005, da AT-49 para a AT-83. Conforme definido pelo
Conselho Deliberativo, aprovado por meio da Ata da 223º
Reunião da Forluz, os Saldos Acumulados até
31/12/2005 e a respectiva rentabilidade auferida até o
momento da Aposentadoria serão transformados em Be-
nefício pela conversão atuarialmente equivalente consi-
derando a tábua AT-49. Somente os Saldos acumulados a
partir de 01/01/2006 serão convertidos pela nova tábua
de mortalidade AT-83. Este fundo visa a cobertura da di-
ferença entre a reserva matemática calculada pela tábua
AT-83 e a reserva matemática calculada pela tábua AT-
49, sempre que for concedida uma renda vitalícia com
conversão parcial pela tábua AT-49. Em 31/12/2010 re-
gistrou-se R$ 111.284.889,64 neste fundo.

8. A partir de janeiro de 2011, o custeio dos benefícios de ris-
co, excluídas as contribuições destinadas ao custeio das des-
pesas administrativas, será feito conforme a seguir:

n Optantes pela nova regra de cálculo dos Benefícios de 
Risco

Considerando a amortização do Fundo de Risco pelos pró-

Ativo Total 4.087.746.090,42

Exigível Operacional 5.056.721,84

Exigível Contingencial 0,00

Fundos 205.816.119,78

Ativo Líquido Previdencial 3.876.873.248,80 

Valores em R$ 1,00
31/12/2010
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ximos 20 anos, que corresponde ao serviço futuro médio
desta população, o custo dos benefícios de risco é reduzi-
do a 2,00% para os participantes optantes pela nova regra
de MAI, já considerando uma margem de segurança para
financiar eventuais oscilações no custeio dos benefícios de
risco.

n Não optantes pela nova regra de cálculo dos Benefícios 
de Risco

Considerando a amortização do Fundo de Risco pelos pró-
ximos 20 anos, que corresponde ao serviço futuro médio
desta população, o custo dos benefícios de risco é reduzi-
do a 16,21% das contribuições normais da Patrocinadora,
para os participantes optantes pela nova regra de MAI, já
considerando uma margem de segurança para financiar

eventuais oscilações no custeio dos benefícios de risco.

9. Com base em tais fatos, concluímos que o Plano Misto de
Benefícios Previdenciários da Forluz, Plano B, encontra-se em
equilíbrio financeiro-atuarial, registrando um superávit atua-
rial, alocado integralmente em Reserva de Contingência, não
apresentando constituição de Reserva Especial.  

10. Tendo em vista que o Plano Misto de Benefícios Previ-
denciários da Forluz está estruturado na modalidade de Con-
tribuição Variável, possuindo, portanto, parcelas de riscos
atuariais e financeiros, ressaltamos que os resultados desta
avaliação atuarial são sensíveis às variações das hipóteses e
premissas utilizadas nos cálculos. Assim, modificações fu-
turas nas experiências observadas implicarão em variações
nos resultados atuariais. 

TOWERS WATSON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Luiz Alberto Garcia Alvernaz
MIBA nº 551

Mariana de Azevedo Mitzakoff
MIBA nº 1.188

Maria Izabel Generoso Pedrosa
MIBA nº 1.983

Relatorio_2011:rel_bk08.QXD  23/5/2011  15:26  Page 24



Relatorio_2011:rel_bk08.QXD  23/5/2011  15:26  Page 25



Ave ni da do Con tor no, 6594 l 7º an dar l Fo ne: (31) 3215-6701 l CEP: 30110-044 
Be lo Ho ri zon te l MG l E- mail: for luzatendimento@for luz.org.br l Por tal Cor po ra ti vo: www.for luz.org.br

Relatorio_2011:rel_bk08.QXD  23/5/2011  15:26  Page 26


