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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011

Um ano com muita história pra contar e relembrar,
encerrado em grande estilo com as comemorações dos
40 anos da Forluz. Assim foi o nosso 2011, um ano em
que a Fundação reafirmou o compromisso com seus
participantes de trabalhar de forma ética e transparen-
te, visando manter o sucesso alcançado até aqui, asse-
gurando as melhores práticas de governança e a sus-
tentabilidade do negócio.

Mantendo o foco no participante e visando prestar
um atendimento de qualidade, os atendentes da Fun-
dação passaram por treinamentos e reciclagens, resul-
tando em melhoras positivas. Uma pesquisa iniciada a
partir de outubro com os participantes recebidos no
atendimento presencial, na sede, por meio de urna e
formulário próprio, confirmou um índice superior a
96% de satisfação.  

Outro aspecto positivo foi a implantação do autoa-
tendimento previdenciário no portal Forluz. Com essa
nova ferramenta, os participantes ativos e assistidos
do Plano B passaram a dispor de várias consultas e
serviços de forma ágil e prática. Ali estão acessíveis
mudanças de cadastro, tabela de contribuição, simu-
lador de benefícios, extrato do saldo de conta e opções
de alteração do perfil, percentual de contribuição e de
benefício. 

Em parceria com a Associação Brasileira das Enti-
dades Fechadas de Previdência Complementar –
Abrapp, a Forluz realizou, no mês de junho, treinamen-
to para os conselheiros fiscais e deliberativos, com con-
teúdo de grande interesse. O Comitê de Conduta e Éti-
ca ganhou novos membros, sendo empossados no dia 7
de julho.

A adesão ao novo cálculo da Melhoria de Aposenta-
doria por Invalidez – MAI foi reaberta no mês de agos-
to. E, no mês de setembro, o Conselho Deliberativo
aprovou a alteração na tábua de mortalidade para o
Plano B, da AT 83 para AT 2000, a mesma já utilizada
no Plano A. Essa mudança ocorreu em virtude da cons-

tatação do aumento da sobrevida dos participantes.
A rentabilidade dos planos previdenciários sofreu

pequeno abalo em 2011, principalmente nos seis pri-
meiros meses do ano, quando o índice Ibovespa regis-
trou queda de 9,96%. Entretanto, se analisarmos o
acumulado ao longo dos anos, o resultado continua ex-
celente.

As alterações do perfil de investimento e do percen-
tual de contribuição para os participantes ativos do Pla-
no B foram liberadas para serem feitas no mês de inte-
resse de cada participante. Até 2010, essas alterações
só aconteciam no último trimestre do ano. Contudo, foi
mantido o prazo de carência de doze meses para nova
mudança. 

A construção do edifício Aureliano Chaves, iniciada
em 2010, vem se tornando referência no Brasil e no
mundo, graças à ousadia de seu projeto e ao compro-
misso da Fundação em erguer um prédio de alto padrão
com características sustentáveis. A parte de fundação e
lajes de subsolo foi praticamente concluída, abrindo
caminho para iniciar a torre.

Na pesquisa com os participantes realizada no mês
de agosto, o índice de satisfação obtido ultrapassou
90%. Este resultado foi considerado muito bom, tendo
em vista que foi a primeira avaliação realizada após a
separação das atividades de saúde e previdência. 

O Programa de Educação Previdenciária e Finan-
ceira da Forluz – Para Viver Melhor foi outro destaque.
Além de ganhar nova identidade visual, por meio dele
foram realizados 15 eventos presenciais ao longo do
ano, com mais de 1.200 participantes. Graças ao con-
junto das ações, a Fundação foi novamente dispensa-
da pela Superintendência Nacional de Previdência
Complementar – Previc de enviar, por meio impresso,
o Relatório de Atividades para os participantes dos
planos A e B. 

APRE SEN TA ÇÃO



“Desenvolvimento sustentável 
é aquele que satisfaz as 

necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das 
futuras gerações satisfazerem 
suas próprias necessidades.” 

Comissão Brundeland, 1987
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Foi na década de 70, quando a
previdência complementar ensaia-
va seus primeiros passos, que a
história de sucesso da Forluz teve
início. A Fundação foi concebida
na antiga Companhia Força e Luz
de Minas Gerais – CFLMG, subsi-
diária da Eletrobrás, então conces-
sionária de Belo Horizonte. Em
1973, a Cemig encampou a
CFLMG e já em 1974 os benefí-
cios da Forluz foram estendidos
aos empregados da nova empresa.

Graças a visão de futuro dos di-
rigentes, à epoca, que ousaram
acreditar na possibilidade de in-
vestir, ao longo da fase laborativa,
solidariamente com a empregado-

ra, para se obter na aposentadoria
uma renda suplementar à ofereci-
da pela previdência oficial, somos
uma Fundação forte e reconheci-
da, com mais de 20 mil partici-
pantes. 

Renovar é preciso. Impor novos
desafios é essencial à nossa sobre-
vivência e se traduz em sustenta-
bilidade, algo em que cada vez
mais nos especializamos. Assim,
abrimos uma nova contagem rumo
aos próximos 40 anos da Funda-
ção, certos de que estamos traba-
lhando para que empregados, con-
selheiros, dirigentes, participantes
e seus familiares continuem a ter
orgulho de pertencer à Forluz. 

40 ANOS DE SUSTENTABILIDADE E SOLIDEZ 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011
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Em 22 de dezembro de 2011, na sede da patrocinadora Cemig, realizamos a
solenidade comemorativa dos 40 anos da Fundação, contando com a presença de
mais de 250 convidados. Como parte das comemorações, foram homenageados os
protagonistas dos primeiros momentos da Forluz e premiados os participantes dos
concursos de frases e de desenhos alusivos ao aniversário.

A emoção esteve presente já na abertura do evento, com a exibição de um ví-
deo criado a partir do depoimento de participantes assistidos. Com o patrocínio do
banco Santander, realizamos um coquetel nos jardins da Cemig, marcado pelo
reencontro e confraternização dos presentes, a maioria participantes que fizeram
ou fazem da Forluz o maior fundo de pensão de Minas e o nono do país.
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SUSTENTABILIDADE NA FORLUZ É...

José Pedro Rodrigues de Oliveira, 
ex-presidente da Forluz



FESTEJAR
A CONCRETIZAÇÃO DE SONHOS
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ECONOMIZAR RECURSOS 
NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Em comparação com outros fundos
de pensão do mesmo porte, a Forluz,
com 0,21% ao ano do ativo total, é uma
das entidades que apresenta menor cus-
to administrativo. Dados distintos da Su-
perintendência de Previdência Comple-
mentar – Previc, da Associação Brasilei-
ra das Entidades Fechadas de Previdên-
cia Complementar – Abrapp e do  Banco
Mundial demonstram que a Fundação
possui custo abaixo da média praticada
tanto no Brasil quanto em outros países.  

O custo administrativo representa os
recursos utilizados para gerir os planos
de benefícios, tais como pagamento de
salários, informática, telefonia, aluguel,
produtos de escritório, taxas, impostos,
dentre outras.

Segundo dados da Abrapp, a Forluz
vem apresentando excelentes indicado-
res de gestão quando comparada a ou-
tros fundos de pensão do grupo com pa-
trimônio acima de R$ 2 bilhões. E em
relação aos demais fundos de pensão
brasileiros, levantamento da Previc apon-
ta que a Forluz está entre as entidades
que administram de R$ 2 a R$ 15 bi-
lhões, mas suas despesas assemelham-
se às de entidades com patrimônio aci-
ma de R$ 15 bilhões. 

Diversas iniciativas estão permitindo
à administração da Forluz reduzir ainda
mais os gastos. Confira algumas delas:

Pagamento da folha: a Forluz centra-
lizou o pagamento da folha de assistidos
numa instituição financeira escolhida

em processo de concorrência, o banco
Santander, proporcionando mais segu-
rança nos pagamentos de benefícios e
isenção de tarifas e outras vantagens pa-
ra os participantes. O acordo produz
uma receita financeira adicional relevan-
te para a Fundação e reduz os custos pa-
ra patrocinadoras e participantes.

Correspondências: adoção do envio
de contracheque por e-mail, reduzindo
a remessa de correspondências. Adesão
a uma nova forma de envio de corres-
pondência, a “Chancela Especial” dos
Correios, passando cada postagem de
R$ 1,22 para R$ 0,73.  

Aluguel: após a cisão da Cemig Saú-
de, a Forluz passou a ocupar dois anda-
res do Edifício Amadeus, diminuindo as
despesas com aluguel. Em meados de
2012, a sede será transferida para o edi-

fício Bontempo, muito próximo da atual.
A medida representará uma redução dos
custos com aluguel em 46%.

Telefonia: a contratação de nova
operadora de telefonia móvel reduziu
em 31% o custo das ligações de fixo
para celular, baixando de R$ 0,79 para
R$ 0,17 o minuto.

Consumo de energia: para a nova se-
de da Forluz, está sendo elaborado pro-
jeto para economia de energia com sen-
sores de presença, redução da intensi-
dade de luz nas áreas de trânsito e utili-
zação de novas máquinas de ar condi-
cionado mais modernas e eficientes.

Compras: criação de uma área de
compras e pagamentos centralizada pa-
ra conseguir preços melhores de produ-
tos no mercado e utilização do sistema
de pregão eletrônico para fazer cotações.
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*Forluz
0,21%

***USA
0,40%
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* Custo administrativo da Forluz apurado em 2011.
** Dados Previc para fundos com patrimônio entre R$ 2 e R$ 15 bilhões.
*** Dados do Banco Mundial para planos 401K com ativos acima de US$ 500 milhões.

Comparativo de 
Custo Administrativo

Despesas anuais sobre 
o ativo total (%)
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Na nona edição do Programa de
Gestão da Forluz – PGF, alusiva aos 40
anos da Fundação, o tema abordado foi
“Sustentabilidade, criatividade e ino-
vação: premissas para os próximos 40
anos”. Parte de uma proposta diferen-
ciada, que buscou refletir a Entidade
em suas quatro décadas de existência
e os novos paradigmas de sustentabili-

dade, o local escolhido também foi es-
pecial: o Instituto Inhotim, em Bruma-
dinho, a 70 km da capital, símbolo de
sustentabilidade e inovação.

O Inhotim é um lugar em contínua
transformação, onde a arte convive em
relação única com a natureza. Ocupa
uma área de 100 hectares de jardins
botânicos com uma extensa coleção de
espécimes tropicais raras e um acervo
artístico de relevância internacional.

Na programação, o apresentador da
Globo News, André Trigueiro, proferiu
uma palestra sobre sustentabilidade. O
convidado abordou com muita proprie-
dade a interferência nefasta do ser hu-
mano, que vem explorando o meio am-
biente de forma predatória, o que afeta
a perenidade do planeta. “Estamos
avançando os limites sustentáveis do
planeta e iniciativas como a construção
do prédio verde da Forluz, respeitam
esses limites”, elogiou.

REFLETIR SOBRE A GESTÃO 
DA FUNDAÇÃO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011

A Fundação está erguendo, desde
janeiro de 2010, no bairro Santo Agos-
tinho, um prédio comercial de alto pa-
drão, com o compromisso de ser aluga-
do à patrocinadora Cemig, que utilizará
o imóvel visando atender suas necessi-
dades de ampliação. 

O Edifício Forluz segue critérios de
sustentabilidade baseados na certifica-
ção Leadership in Energy and Environ-
mental Development – LEED. Essa cer-
tificação é conferida às edificações que
minimizam impactos ambientais desde
a fase construtiva à utilização do imó-
vel. “Estamos atendendo os requesitos
necessários para a obtenção do grau
‘Ouro’ exigido para a certificação”, res-
salta o coordenador do empreendimen-
to, Carlos Alberto Fonseca.

ETAPAS CONCLUÍDAS EM 2011
As contenções, fundações e trata-

mentos associados foram o foco da obra
nos dois primeiros anos. Estas etapas
foram concluídas nos primeiros meses
de 2012. Nessa fase, foram adotadas
soluções técnicas inovadoras, como a
execução de uma laje tampão com cin-
co metros de espessura pelo processo
jet-grounting, técnica que utiliza o refor-
ço por injeção de calda de cimento. Se-
gundo o engenheiro Marildo Henrique
Diniz, a opção por essa tecnologia obje-
tivou, entre outras razões, evitar o rebai-
xamento do lençol freático e danos às
estruturas prediais vizinhas.

Ainda em abril do ano passado, as
lajes dos cinco subsolos começaram a
ser construídas. Essas lajes também
cumprem um importante papel de aju-
dar a travar as paredes de contenção ao
seu redor. Cada uma delas possui cerca
de 3.900 m² de extensão e foram feitas
por trechos. 

O prédio terá 29 pavimentos, in-
cluindo cinco subsolos, auditório para
300 pessoas, salas de convenções, pavi-
mentos tipo com área livre para escritó-
rios e dois pavimentos técnicos. O pré-
dio está posicionado no terreno de ma-
neira a oferecer uma área arborizada, a
ser utilizada pelos usuários do edifício,
vizinhança e população em geral. 

CONSTRUIR EDIFICAÇÕES 
VERDES
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Confira alguns dos aspectos que o
tornam um “edifício verde”:

Sustentabilidade do espaço: a obra foi
concebida tendo como objetivo reduzir
os impactos de sua implantação no en-
torno. Entre os aspectos levados em con-
ta para isso estão: região amplamente
atendida por transporte público; previ-
são de 472 vagas de garagem distribuí-
das em cinco subsolos; demarcação de
vagas com preferência de estacionamen-
to para veículos de baixa emissão de CO²
e baixo consumo (veículos flex e movi-
dos a gás natural), e vagas com prefe-
rência para veículos usados na carona
solidária; praça arborizada, paisagismo e
coberturas verdes que reduzem o aque-
cimento e a formação de ilhas de calor.

Eficiência energética: a economia de
energia chega a 19%, se comparado
com edifícios do mesmo padrão. Adoção
de vidros que reduzem a carga térmica
do prédio; energia solar para aquecimen-
to de água; sistema de geradores foto-
voltaicos; elevadores eficientes; persia-
nas automatizadas que permitem a pas-
sagem ideal de luz; luminárias e lâmpa-
das de alta eficiência; ventilação notur-
na, resfriando a estrutura e garantindo
melhor performance do sistema de ar
condicionado.

Racionalização no uso de água: eco-
nomia de mais de 40% no consumo de
água potável. Entre outros itens de eco-
nomia, a reutilização da água da chuva
e água da condensação das torres de re-
frigeração para irrigação e alimentação
dos vasos sanitários e mictórios.

Qualidade ambiental interna: melhor
controle de CO²; proibição do fumo nas
áreas internas e externas; iluminação

natural em 75% das áreas ocupadas; vi-
são integrada com o exterior para os
ocupantes, proporcionando amplitude
de espaço. 

Sustentabilidade dos materiais: dimi-
nuição de resíduos por meio da reutiliza-
ção e reciclagem de entulhos gerados
pela obra, a fim de ampliar a vida útil
dos aterros sanitários e diminuir o im-
pacto no meio ambiente; separação, ar-
mazenamento e realização de coleta se-
letiva dos materiais utilizados na cons-
trução e dos resíduos após a ocupação
do edifício.

REFERÊNCIA NO PAÍS E NO MUNDO
A obra da Forluz tornou-se referên-

cia no Brasil e no mundo em sustenta-
bilidade, conforme atestou o Centro de
Tecnologia de Edificações - CTE, em-
presa que presta consultoria para a ob-
tenção do selo LEED para o empreendi-
mento. Não por acaso, a coordenação
tem atendido inúmeros pedidos de visi-
tas técnicas de empresas e instituições,
com o intuito de conhecer o projeto e a

metodologia aplicada na obtenção da
certificação. 

Em 2011, diversas empresas con-
tataram a Forluz para saber mais sobre
o Edifício Aureliano Chaves, entre as
quais: construtora Mendes Júnior, con-
sórcio para revitalização do Mineirão,
Hospital Mater Dei, Core Inteligence e
as faculdades UEMG de Divinópolis e
Kennedy de Belo Horizonte. Além dis-
so, foram proferidas várias palestras em
instituições de ensino, destacando-se a
Fumec, Senai e Faculdade Novos Hori-
zontes.

Os profissionais da coordenação
também foram convidados para diversos
eventos. Em agosto, a arquiteta Marisa
Lanna falou sobre construção sustentá-
vel na 4ª Sustentar 2011. E, em setem-
bro, o engenheiro Marildo Diniz acompa-
nhou 30 participantes do 2º Seminário
Internacional de Sustentabilidade e Eco-
construção, organizado pela Ecocons-
truct Brazil Ltda. Na ocasião, ele profe-
riu palestra no local da obra seguida de
visita técnica.
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O trabalho também foi intenso no sentido de manter cada vez mais
ativos e eficazes os canais de comunicação. Com esse intuito, o Jornal
Forluz mudou e ganhou um novo leiaute mais atrativo, com matérias que
buscassem retratar as reais demandas dos participantes.

O informativo Dois Tempos também foi modificado. Na edição de
maio, a newsletter ganhou design mais moderno e passou a ser enviada
pelo recurso de e-mail marketing, o que agiliza o envio e não sobrecar-
rega a caixa de mensagens de quem a recebe. 

EMPENHAR-SE NUMA COMUNICAÇÃO 
CADA VEZ MELHOR 
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Em 2011, o Programa de Educação
Previdenciária e Financeira da Forluz -
Para Viver Melhor completou quatro
anos. Neste período, os resultados al-
cançados por meio das ações realizadas
com os participantes foram mais que
satisfatórias e reforçam a confiança de
que estamos no caminho certo. Hoje,
99% dos empregados das nossas patro-
cinadoras são filiados ao nosso plano, o
que reflete a confiança na Fundação e
também ratifica o trabalho de comuni-
cação desenvolvido.  

Ao longo desses anos, esclarece-
mos dúvidas, orientamos e preparamos
os participantes para as tomadas de
decisão em relação ao futuro. Em
2011, 95% das ações propostas foram

realizadas, totalizando 366 interven-
ções com os participantes ativos e as-
sistidos, além do público vizinho à Fun-
dação. Foram 15 os eventos presen-
ciais em Belo Horizonte e no interior
de Minas, com público em torno de
1200 participantes.

Pelo segundo ano consecutivo,
questões relativas ao programa foram in-
cluídas na pesquisa de satisfação, per-
mitindo conhecer melhor a percepção
dos participantes e montar estratégias
para o obtenção de melhores resultados.
Os dois principais itens avaliados indi-
cam recuo quanto ao conhecimento do
programa, por um lado, e ampliação da
opinião positiva por outro, conforme
mostrado no comparativo abaixo: 

Visando confirmar as tendências e
intensificar as ações de divulgação do
programa as mesmas questões serão
mantidas na pesquisa em 2012.  

Outros destaques

� Desenvolvimento, com sucesso, de

ações em parceria com a BM&F Boves-

pa, que implicaram em redução de cus-

tos do programa;

� As ações com os participantes ativos

(Plano B) foram intensificadas, procu-

rando realizar as reuniões no horário de

expediente e no local de trabalho;  

� Desenvolvimento de uma logomarca

de identificação mais arrojada e atrativa

para o programa, a fim de facilitar a di-

vulgação, conhecimento e empatia pe-

las atividades; 

� E criação de novo kit de brindes para

as reuniões presenciais. 

EDUCAR E INFORMAR PARA 
UM CONSUMO CONSCIENTE

Questões aplicadas Resultado de 2010 (%) Resultado de 2011 (%)

Grau de conhecimento 
(ativos + assistidos)

77,17 53

Opinião sobre o programa Bom/ótimo = 89,58 Bom/ótimo = 93,08

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011
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APOIAR INICIATIVAS DE 
REDUÇÃO DA POLUIÇÃO

Ao aprovar a Política de Investimen-
tos para 2011, o Conselho Deliberativo
da Fundação reforçou a observância aos
princípios de investimento responsável.
O comprometimento com os princípios
e regras internacionalmente reconheci-
das ocorre na Forluz desde 2007, com
a adesão ao Principles for Responsible
Investment - PRI, iniciativa da Organi-
zação das Nações Unidas - ONU desti-
nada a grandes gestores de recursos e
demais agentes do mercado financeiro,

em favor do investimento responsável.
Lançado em 2007 no Brasil, em

evento na Bolsa, o PRI reúne seis práti-
cas globais nas áreas ambiental, social
e de governança, que devem ser valori-
zadas pelos investidores institucionais
na composição de seus portfólios de in-
vestimentos. Desse modo, seus signatá-
rios influenciam diretamente o compor-
tamento dessas companhias, o que co-
labora para uma economia estável, sus-
tentável e inclusiva.

DIRECIONAR RECURSOS PARA 
INVESTIMENTOS RESPONSÁVEIS 

A Forluz é apoiadora, desde 2003, do Carbon Dis-
closure Project – CDP. O Projeto de Divulgação do Car-
bono é uma organização sem fins lucrativos, sediada no
Reino Unido, que visa minimizar o problema da emis-
são de gases de efeito estufa (GEE) por meio da cons-
cientização das empresas. Como signatária, a Fundação

contribui anualmente com uma cota para financiamento
do projeto.
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CON SE LHO DE LI BE RA TI VO 

O conselho se reuniu nove vezes no ano de 2011 e deliberou, entre outros, sobre os seguintes

assuntos:

� Normas para doação de bens obsoletos.

� Demonstrações Financeiras do ano de 2010.

� Alteração no Regulamento de Conduta e Ética - Composição do Comitê.

� Participação nos fundos de investimentos.

� Reabertura de opção pelo novo cálculo da MAI – Plano B.

� Aprovação de alteração do período de mandato dos membros do Comitê de Conduta e Ética.

� Honorários da Diretoria Executiva.

� Hipóteses atuariais.

� Programa de Remuneração Variável da Forluz para empregados e diretores.

� Custeio administrativo.

� Fator de conversão atuarial do Plano B.

� Patrocínio da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A – Taesa.

� Aquisição de andares no Edifício Bontempo, avenida do Contorno, 6.502 – Belo Horizonte.

� Alterações no regulamento do Plano B: redução do percentual máximo para recebimento 

de benefício; periodicidade de alteração do percentual de contribuição; e critérios para contri-

buições facultativas.

� Orçamento para o ano de 2012.

� Política de Investimentos para o exercício de 2012.

ATI VI DA DES DOS ÓR GÃOS CO LE GIA DOS

Nas páginas 17 e
18, você terá infor-
mações sobre a
atuação dos órgãos
de deliberação, fis-
calização e execu-
ção da Forluz, os
chamados órgãos
colegiados, e sobre
os principais comi-
tês que os assesso-
ram.  

ENTENDA
MELHOR
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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 defi-
nir os critérios de aplicações, analisar investimentos e decidir a melhor maneira de gerir os recursos dos participantes, obe-
decendo à Política de Investimentos definida pelo Conselho Deliberativo. Em 2011, foram realizadas 60 reuniões.

A partir de julho de 2011, o diretor de Relações com Participantes passou a integrar o Comitê de Investimentos como
membro nato e com direito a voto.

DI RE TO RIA EXE CU TI VA 

Os diretores se reuniram 14 vezes em 2011, aprovando as propostas de resolução que trataram, entre outros assuntos, de:

� Contratação de serviços de informática SAP.

� Planejamento estratégico de comunicação da Forluz.

� Doação de bens de informática.

� Contratação de assessoria econômica e financeira.

� Remanejamentos orçamentários.

� Critérios para deferimento/indeferimento de benefícios.

� Contratação de empresa para criação e produção do livro comemorativo dos 40 anos da Forluz.

� Contratação de consultoria e assessoria atuarial.

� Periodicidade de alteração dos perfis - Plano B.

� Aprovação das metas Forluz 2012.

CON SE LHO FIS CAL

O Conselho Fiscal se reuniu dez vezes, analisou os resultados de 2010, atas do Comitê de Investimentos, relatórios mensais
de atividades, resultados financeiros obtidos na aplicação dos ativos dos planos A e B. Também, conforme disposto na Resolu-
ção GCPC 13/2004, analisou a estrutura de controles internos da Forluz e, após a inclusão dos planos de ação da Diretoria Exe-
cutiva, emitiu o Relatório de Controles Internos com as conclusões, recomendações e manifestações, que foi posteriormente en-
caminhado para conhecimento do Conselho Deliberativo.
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FATOS E NÚMEROS DE 2011

PAR TI CI PAN TES

A Forluz encerrou o ano com 21.774 participantes e beneficiários, classificados
da seguinte forma, comparativamente aos dois anos anteriores:

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

Participantes e beneficiários 2009 2010 2011

Em atividade nas patrocinadoras 10.041 9.204 9.108

Assistidos 9.424 10.059 10.012

Pensionistas 1.893 2.275 2.343

Licenciados 2 2 4

Autopatrocinados 20 40 41

BPD/Aguardando opção 242 559 266

Total 21.622 22.139 21.774

Você encontra, en-
tre as páginas 19 e
22, uma síntese do
ano: números e in-
formações relevan-
tes que demons-
tram a evolução
patrimonial e o de-
sempenho dos pla-
nos previdenciá-
rios, das áreas de
atendimento, rela-
ções com partici-
pantes e, ainda, a
distribuição dos in-
vestimentos por
plano.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011
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Número de Participantes por Plano Previdenciário – Posição em dezembro de 2011

Participantes e beneficiários PLANO A PLANO B

Em atividade nas patrocinadoras 1.286 9.108

Assistidos 8.821 2.993

Pensionistas 1.889 454

Autopatrocinados 0 41

BPD/Aguardando opção 53 266

Total 12.049 12.862

ENTENDA
MELHOR

Tempo de 
Contribuição

71,09%

Especial
16,40%

Pensão 
9,68%

Invalidez 
2,20%

Prestação Única 
0,04%

� Plano A

A Forluz realizou pagamentos de
benefícios previdenciários no valor de
R$ 457,9 milhões, com a seguinte
distribuição por tipo de benefício:

Benefícios 
pagos a assistidos 
no Plano A



ATENDIMENTO

A Forluz possui quatro canais de atendimento disponíveis para os participantes. O Call Center, que é terceirizado, conta com
um funcionário da Forluz em período integral, de forma a dar suporte à solução das demandas e manter a equipe atualizada,
sendo um elo entre os atendentes e a Fundação. O funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h. De janeiro a de-
zembro de 2011, a Central de Atendimento recebeu 49.903 ligações, sendo 92% atendidas em até 20 segundos, o que rati-
fica o baixo tempo de espera.  

O contato dos participantes é possível também pelo e-mail: atendimento@forluz.org.br e pelo Fale Conosco, disponível no
Portal da Fundação. Em 2011, foram recebidos 8.139 e-mails através destes canais.

O atendimento presencial, estabelecido na sede da Forluz, funciona de segunda à sexta das 8 às 17h e atende às deman-
das de empréstimo, cadastro, folha de pagamento e requerimento de benefícios. Já a orientação previdenciária como simula-
ções e contagem de tempo é realizada por analistas previdenciários e requer agendamento prévio através da Central de Aten-
dimento. No ano, foram realizados 4.503 atendimentos presenciais e 408 orientações previdenciárias.

Em 15 cidades do interior, o atendimento presencial é feito pelos atendentes da Cemig Saúde.
Em outubro de 2011 foi implantada a pesquisa de satisfação dos atendimentos presenciais realizados na sede da Funda-

ção. A pesquisa aborda questões sobre a qualidade no atendimento, nível de conhecimento dos atendentes e conforto das ins-
talações físicas. O resultado vem se apresentando positivo, com um nível de satisfação superior 96% em todos os quesitos.

BE NE FÍ CIOS PRE VI DEN CIÁ RIOS 

� Pla no A (Sal da do)

O Plano A encerrou o ano com patrimônio de R$ 5,86 bilhões, sendo R$ 5,61 bilhões referentes a benefícios concedidos
e R$ 340 milhões de benefícios a conceder, apresentando déficit de R$ 95 milhões, correspondente a 1,6% do ativo líquido
total.

A meta atuarial de 12,89% não foi superada pela rentabilidade anual, que alcançou 10,66%. Em 2011, o desempenho da
bolsa registrou queda de 18,11%, bem como a carteira de renda variável da Forluz que caiu 14,52%, prejudicando assim o
atingimento da meta atuarial.

O resultado deficitário em 2011 é conjuntural e inferior a 25% do valor da parcela de benefício definido das Provisões Ma-
temáticas do plano. Sendo assim, de acordo com Resolução CGPC nº 26/2008, esse montante foi contabilizado na Reserva de
Contingência do Plano.

� Pla no B (Mis to)

O Plano B apresentou reserva de benefícios concedidos de R$ 940 milhões e benefícios a conceder de R$ 3,33 bilhões. A
meta atuarial de 12,89% não foi superada pela rentabilidade anual, que alcançou 10,27%.

A Forluz continua acompanhando constantemente a gestão dos fundos de “Mudança de Tábua” e de “Risco” que monta-
ram R$ 122 milhões e R$ 97 milhões, respectivamente. 

O Plano B fechou o ano de 2011 com superávit de R$ 92 milhões, representando 13,64% da parcela BD (benefício defi-
nido, apuradas atuarialmente) em 31 de dezembro de 2011, de R$ 675 milhões. De acordo com Resolução CGPC n.º
26/2008, esse montante foi destinado à Reserva de Contingência do Plano.

� Plano B

A Forluz realizou pagamentos de
benefícios previdenciários no valor de
R$ 76,2 milhões, com a seguinte dis-
tribuição por tipo de benefício:

Invalidez 
19,39%

Pensão 
9,36%

Tempo de 
Contribuição 

71,25%

Benefícios 
pagos a assistidos 
no Plano B
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RELAÇÕES COM PARTICIPANTES

Ao longo de 2011, o diretor participou das diversas deliberações da Diretoria Executiva, fiscalizando as atividades técni-
cas e administrativas da Fundação, em conjunto com as demais diretorias. Além de desenvolver um trabalho de interface com
as entidades de classe associativas e sindicais, seu titular participa periodicamente das reuniões do Conselho Deliberativo
como convidado.

Além dos 238 participantes que recorreram à Diretoria de Relações com Participantes gerando registros formais, inúme-
ros outros foram atendidos via telefone, meio eletrônico ou pessoalmente, na busca de esclarecimentos e/ou soluções para
problemas envolvendo as diversas áreas da Forluz. 

A partir de janeiro de 2011 a concessão de Empréstimo Especial a participantes ativos ou assistidos, em situações emer-
genciais, passou a ser administrada pela Diretoria de Relações com Participantes. O foco principal desse trabalho é a recu-
peração e a educação financeira. No ano, foram concedidos 346 empréstimos.

INVESTIMENTOS

� A economia em 2011

O ano de 2011 foi marcado por instabilidade na economia mundial. A crise na zona do Euro trouxe bastante volatilidade ao
mercado global, devido ao risco de desaceleração do crescimento, da situação financeira dos principais bancos, além da preo-
cupação com a situação fiscal dos países da União Europeia. O risco de recessão na região levou inclusive o Banco Central a
reduzir a taxa de juros básica. 

Os Estados Unidos, apesar dos sinais de recuperação da economia, sobretudo na segunda metade do ano, enfrentaram de-
safios para manter a economia crescendo. Além disso, a agência de classificação de risco Standard & Poor's reduziu a nota do
risco de crédito da dívida pública americana, o que provocou agitação nos mercados financeiros, com perdas nas bolsas de to-
do mundo.

Destacou-se também no cenário internacional, a crise nos países árabes trazendo incertezas no mercado financeiro, espe-
cialmente a Líbia, responsável por elevada produção de petróleo, bem como a tragédia no Japão afetando os mercados em de-
terminado momento com a ameaça de um vazamento nuclear sem controle.

Já no Brasil, o primeiro ano do governo Dilma foi de ajustes na economia. O início do ano foi marcado pela preocupação
com a alta dos preços, o que motivou o Governo Federal a adotar medidas macroprudenciais e o Banco Central a elevar a taxa
Selic, com vistas ao cumprimento das metas de inflação. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, registrou alta nos
primeiros nove meses do ano, mas recuou fechando o ano em 6,50%.

A taxa Selic, que iniciou 2011 em 10,75% a.a., sofreu aumentos no primeiro semestre, alcançando o patamar de 12,50%
a.a. em julho. A partir daí, com a desaceleração observada do crescimento interno, o Banco Central iniciou novo ciclo de re-
dução na taxa básica de juros, encerrando o ano em 11% a.a. O Produto Interno Bruto (PIB) registrou alta de 2,70% em 2011,
bem abaixo do desempenho de 2010 que foi de 7,50%.

Por efeito desse contexto econômico, a bolsa brasileira acumulou queda de 18,11%, em 2011, enquanto a carteira de ren-
da variável da Forluz caiu 14,62%, prejudicando, evidentemente, os resultados dos planos e perfis. O ano foi difícil para o mer-
cado de ações em função da crise internacional, fazendo o índice Ibovespa registrar o terceiro pior desempenho desde o pla-
no real.

A rentabilidade do Plano A (Saldado) foi de 10,66% e do Plano B (Concedido) de 9,98%, com a RMA (Rentabilidade Mí-
nima Atuarial) em 12,89%. Por perfis, os resultados foram os seguintes: Ultraconservador = 14,05%; Conservador = 11,46%;
Moderado = 7,72% e Agressivo = 1,22%.
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Distribuição dos Investimentos e Ativos - PLANO A

31/12/2011 31/12/2010 Variação  (%)

Investimentos 5.026.659 4.859.884 3,43 
Títulos públicos 954.155 887.039 7,57 
Créditos privados e depósitos 529.321 667.731 (20,73)
Ações 12.062 9.684 24,56 
Fundos de investimento 2.993.063 2.863.277 4,53 
Investimentos imobiliários 343.700 279.430 23,00 
Empréstimos 190.008 148.675 27,80 
Outros realizáveis 4.350 4.048 7,46 

Ativos 846.581 868.176 (2,49) 
Recebível (contribuição contratada Patrocinadora) 846.581 868.176 (2,49)

Quadros da distribuição dos investimentos e ativos por planos

Distribuição dos Investimentos e Ativos - PLANO B

31/12/2011 31/12/2010 Variação  (%)

Investimentos 4.529.817 4.022.282 12,62  
Títulos públicos 1.112.392 1.026.887 8,33 
Créditos privados e depósitos 452.378 542.241 (16,57)
Fundos de investimento 2.737.099 2.298.753 19,07 
Investimentos imobiliários 52.991 31.425 68,63 
Empréstimos 174.956 122.976 42,27 
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RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A Política de Investimentos da Forluz é um documento que serve para nortear os
gestores 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 mínima atuarial e os valores permitidos em cada tipo de investimento.

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
podem ser conferi-
dos no Portal.

ENTENDA
MELHOR



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.
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O Resumo do Demonstrativo de Investimentos entregue mensalmente à Previc foi elabo-
rado para os Planos A (Saldado) e B (Misto), bem como para o Plano de Gestão Administra-
tiva, na data base de 31 de dezembro de 2011, comparativamente a 2010.

Por meio deste demonstrativo é possível verificar que a Forluz seguiu rigorosamente as de-
terminações da sua Política de Investimentos e da legislação aplicável na administração das
diversas aplicações financeiras, principalmente a Resolução do Conselho Monetário Nacional
nº 3.792/2009, bem como no controle e custódia dos investimentos. Foram observados os li-
mites de aplicações em cada um dos segmentos do mercado financeiro, abaixo discriminados.

Estes investimentos foram registrados nas demonstrações contábeis da Forluz, submetidas
a auditoria externa da KPMG Auditores Independentes e aos conselhos Fiscal e Deliberativo.

a) Renda Fixa: são investimentos contratados a taxas pré ou pós-fixadas com o Governo Fede-
ral, entidades privadas e instituições financeiras, tais como: debêntures, certificados de de-
pósitos bancários, aplicações em cotas de fundos de investimentos, Notas do Tesouro Nacio-
nal e depósitos a prazo com garantia especial.

b) Renda Variável: são investimentos efetuados no mercado de ações, por meio direto ou atra-
vés de fundos de investimentos em ações negociadas na Bolsa de Valores (BM&FBovespa).

c) Investimentos estruturados: são investimentos em fundos de investimentos em participações
("private equity") e empresas emergentes.

d) Investimentos imobiliários: são imóveis alugados para terceiros ou para as patrocinadoras.

e) Empréstimos a participantes: são empréstimos aos participantes e assistidos.

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

RELATÓRIO RESUMO DO DEMONSTRATIVO 
DE INVESTIMENTOS - DI



Pla no "A" - Sal da do

Dis tri bui ção dos In ves ti men tos por Seg men to
Dezembro/2011 Dezembro/2010

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

Renda Fixa 3.747.732.008,91 74,56 3.724.400.192,58 76,63

Renda Variável 500.714.701,31 9,96 457.993.249,42 9,42

Investimentos Estruturados 240.154.806,71 4,78 245.336.760,80 5,05

Investimentos Imobiliários 348.049.318,66 6,92 283.478.613,13 5,83

Empréstimos a Participantes 190.007.602,93 3,78 148.674.529,94 3,06

Disponível/Outros -51.245,82 0,00 432.902,58 0,01

To tal dos In ves ti men tos 5.026.607.192,70 100,00 4.860.316.248,45 100,00

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

Renda Fixa 13,99% CDI, IGP-M + 6%aa, IPCA(IBGE) 13,82% 12,89%
+ 7,29%a.a.

Renda Variável -13,51% IBOVESPA MÉDIO -16,19% 12,89%

Investimentos Estruturados -2,15% IBOVESPA MÉDIO -16,19% 12,89%

Imóveis 20,09% IPCA (IBGE) + 6%ªª 12,89% 12,89%

Empréstimos a Participantes 14,92% IPCA (IBGE) + 7,50%ªª 14,49% 12,89%

Carteira Geral do Plano "A" 10,66% RENTABILIDADE MÍNIMA ATUARIAL 12,89% 12,89%

Política de Investimentos - 2011 Limites Resolução CMN 3792 Alo ca ção
Seg men to Li mi te Mí ni mo - % Li mi te Má xi mo - % % %

Renda Fixa 37,00 100,00 100,00 74,56

Renda Variável 0,00 20,00 70,00 9,96

Investimentos Estruturados 0,00 20,00 20,00 4,78

Investimentos Imobiliários 0,00 8,00 8,00 6,92

Empréstimos a Participantes 0,00 15,00 15,00 3,78

Cus tos dos In ves ti men tos - R$

Des cri ção 2011 2010

Taxa de Administração 5.863.044,44 4.651.640,84 

Impostos/Taxas/Corretagens/Outras 899.688,51 1.582.404,56 

Custódia 80.799,15 66.637,42 

Auditoria 47.669,48 57.387,89 

To tal 6.891.201,58 6.358.070,71
% em re la ção aos In ves ti men tos 0,1371% 0,1308%

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/2011 De zem bro/2010

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

Renda Fixa 3.641.590.154,07 80,39 3.235.748.819,39 80,45

Renda Variável 436.514.266,68 9,64 373.244.228,73 9,28

Investimentos Estruturados 223.765.465,72 4,94 258.887.894,57 6,44

Investimentos Imobiliários 52.991.435,43 1,17 31.424.327,30 0,78

Empréstimos a Participantes 174.956.167,50 3,86 122.976.353,15 3,06

Disponível/Outros 27.167,95 0,00 -19.475,45 0,00

To tal dos In ves ti men tos 4.529.844.657,35 100,00 4.022.262.147,69 100,00

Po lí ti ca de In ves ti men tos - 2011 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 - % % %

Renda Fixa 37,00 100,00 100,00 80,39

Renda Variável 0,00 20,00 70,00 9,64

Investimentos Estruturados 0,00 20,00 20,00 4,94

Investimentos Imobiliários 0,00 8,00 8,00 1,17

Empréstimos a Participantes 0,00 15,00 15,00 3,86

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

Des cri ção 2011 2010

Consultoria 112.356,23 139.718,00 

Custódia 596.438,55 573.352,77 

Outras Despesas 132.781,40 137.149,43 

Total 841.576,18 850.220,20 

% em relação aos Investimentos 0,0167% 0,0175%

Ges tão Ter cei ri za da R$ %

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM  - RF e RV 981.153.045,15 19,52

Sul América Investimentos DTVM S.A.  - RV 1.335.298.160,85 26,56

Tarpon Investimentos S.A.  - RV 37.229.308,41 0,74

Fundamental Investimentos Ltda. - RV 62.112.874,66 1,24

Quest Investimentos Ltda. - RV 26.512.047,12 0,53

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM  - RV 104.434.601,58 2,08

Santander Brasil Asset Manegement DTVM S.A - RV 110.279.678,37 2,19

Total da Gestão Terceirizada 2.657.019.716,14 52,86

Total do Plano 5.026.607.192,70 100,00
*RF - Renda Fixa – RV* - Renda Variável

PLANO B MISTO
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Cus tos dos In ves ti men tos - R$

Des cri ção 2011 2010

Taxa de Administração 3.604.872,47 2.783.998,19 

Impostos/Taxas/Corretagens/Outras 599.681,14 1.202.473,28 

Custódia 32.704,05 56.320,42 

Auditoria 34.184,36 38.195,41

Total 4.271.442,02 4.080.987,30 

% em relação aos Investimentos 0,0943% 0,1015%

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

Des cri ção 2011 2010

Consultoria 101.252,45 115.626,72 

Custódia 514.782,94 458.147,21 

Outras Despesas 150.135,81 132.809,85

Total 766.171,20 706.583,78 

% em relação aos Investimentos 0,0169% 0,0176%

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

Renda Fixa 14,02% CDI, IGP-M + 6% a.a., IPCA(IBGE) 14,01% 12,89%
+ 7,54% a.a.

Renda Variável -14,60% IBOVESPA MÉDIO -16,19% 12,89%

Investimentos Estruturados -0,18% IBOVESPA MÉDIO -16,19% 12,89%

Imóveis 12,42% IPCA (IBGE) + 6%ªª 12,89% 12,89%

Empréstimos a Participantes 14,93% IPCA (IBGE) + 7,50%ªª 14,49% 12,89%

Carteira Geral do Plano "B" 10,27% RENTABILIDADE MÍNIMA ATUARIAL 12,89% 12,89%

Ges tão Ter cei ri za da R$ %

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM  - RF RV 1.487.631.914,29 32,84

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM  - RV 102.828.409,99 2,27

Fundamental Investimentos Ltda. - RV 53.884.694,17 1,19

Quest Investimentos Ltda. - RV 20.984.869,92 0,46

Santander Brasil Asset Manegement DTVM S.A - RV 100.072.819,08 2,21

Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda - RF 457.010.906,16 10,09

Sul América Investimentos DTVM  S.A. -  RV 48.301.171,58 1,07

Tarpon Investimentos S.A.  - RV 7.575.779,19 0,17

Total da Gestão Terceirizada 2.278.290.564,38 50,30

To tal do Pla no 4.529.844.657,35 100,00

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/2011 Dezembro/2010

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

Renda Fixa 5.418,85 49,41 35.626,50 20,09

Disponível/Outros 5.548,88 50,59 141.691,50 79,91

To tal dos In ves ti men tos 10.967,73 100,00 177.318,00 100,00

Política de Investimentos - 2011 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 49,41

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

Renda Fixa 9,34% 100% CDI 11,60% 11,60%

Carteira Geral do Plano 9,34% RENTABILIDADE MÍNIMA ATUARIAL 11,60% 11,60%

Ges tão Ter cei ri za da R$ %

BTG Pactual Serv. Financeiros S.A.  -  RF 5.418,85 49,41

Total da Gestão Terceirizada 5.418,85 49,41

Total do Plano 10.967,73 100,00

RF* - Renda Fixa

RES PON SÁ VEIS PELAS DEMONSTRAÇÕES E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

No me Ti po

FER NAN DO AL VES PI MEN TA Diretor Presidente
(Administ. Estatutário Tecnicamente Qualificado)

HEL MER LI MA DE PAU LA Di re tor de In ves ti men tos e Con tro le

SAN DRO MAG NO GAR CIA COS TA Ge ren te de Con tro la do ria e Fi nan ças

 KPMG Au di to res In de pen den tes
CRC 2SP014428/O-6-F-MG

Referência: Instrução nº 2 de 18/05/2010 - Previc.

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011

As demonstrações financeiras, elaboradas em atendimento às disposições le-
gais dos órgãos normativos e reguladores das atividades das entidades fechadas de
previdência complementar, especificamente a Resolução CNPC nº 8, de 31 de ou-
tubro de 2011, Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade nº 1.272 de 22 de janeiro de 2010, que apro-
va a NBC TE 11, e as práticas contábeis brasileiras, foram auditadas pela KPMG
Auditores Independentes e aprovadas pelos conselhos Fiscal e Deliberativo da For-
luz. As demonstrações estão disponíveis no Portal, na página inicial, menu direito,
com o título “Demonstrações Financeiras 2011 – Consolidado e por Planos” e con-
templam as seguintes informações:

� Balanços patrimoniais consolidados;

� Demonstrações consolidadas das mutações do patrimônio social;

� Demonstrações dos ativos líquidos por plano de benefício;

� Demonstrações das mutações dos ativos líquidos por plano de benefício;

� Demonstrações consolidadas do plano de gestão administrativa;

� Demonstrações das obrigações atuariais por plano de benefício;

� Notas explicativas às demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Esta seção apresen-
ta uma demonstra-
ção contábil, desti-
nada a evidenciar o
patrimônio Forluz. O
balanço patrimonial
é constituído pelo
ativo, passivo e pelo
patrimônio líquido e
permite averiguar o
equilíbrio financeiro
do seu plano.
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PAS SI VO 2011 2010

EXIGÍVEL OPERACIONAL 11.545 16.877  
Gestão Previdencial 11.208 16.660 
Gestão Administrativa 0 36 
Investimentos 337 181 

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 5.664 2.497  
Gestão Previdencial 5.664 2.497 
Gestão Administrativa - - 
Investimentos - - 

PATRIMÔNIO SOCIAL 5.867.125 5.716.199 
Patrimônio de Cobertura do Plano
Provisões Matemáticas: 5.952.042 5.636.915 
Benefícios concedidos 5.611.869 5.227.215 
Benefícios a conceder 340.173 409.700 
(-) Provisões Matemáticas a Constituir
Equilíbrio técnico: (95.174) 71.842 
Resultados Realizados: (95.174) 71.842 
Superávit técnico acumulado 0 71.842 
(-) Déficit Técnico Acumulado -95.174      
Resultados a Realizar

FUNDOS 10.257 7.441 
Fundos Previdenciais - - 
Fundos Administrativos 6.695 5.624 
Fundos de Investimentos 3.562 1.817  

TOTAL DO PASSIVO 5.884.334 5.735.573 

ATI VO 2011 2010

DISPONÍVEL 285 614 

REALIZÁVEL
Gestão Previdencial 850.695 869.451
Gestão Administrativa 6.695 5.624

Investimentos 5.026.659 4.859.883 
Títulos Públicos 954.155 887.039 
Créditos Privados e Depósitos 529.321 667.731 
Ações 12.062 9.684 
Fundos de Investimento 2.993.063 2.863.277 
Derivativos - -
Investimentos Imobiliários 343.700 279.430 
Empréstimos 190.008 148.675 
Financiamentos Imobiliários - -
Outros Realizáveis 4.350 4.048 

PERMANENTE 0 0 
Imobilizado
Diferido

TOTAL DO ATIVO 5.884.334 5.735.573

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

PLA NO A - (Em mi lha res de  reais)
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PAS SI VO 2011 2010

EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.735 5.057 
Gestão Previdencial 1.475 4.915 
Gestão Administrativa 0 24 
Investimentos 260 118 

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 384 0 
Gestão Previdencial 384 -
Gestão Adminsitrativa - -
Investimentos - -

PATRIMÔNIO SOCIAL 4.593.559 4.082.689 
Patrimônio de Cobertura do Plano

Provisões Matemáticas: 4.267.660 3.742.789 
Benefícios concedidos 939.542 728.253 
Benefícios a conceder 3.328.118 3.014.536 
(-) Provisões Matemáticas a Constituir - -
Equilíbrio técnico: 97.164 134.085 
Resultados Realizados: 97.164 134.085 
Superávit técnico acumulado 97.164 134.085 
(-) Déficit Técnico Acumulado
Resultados a Realizar

FUNDOS 228.735 205.816 
Fundos Previdenciais 219.499 199.267 
Fundos Administrativos 6.056 5.047 
Fundos de Investimentos 3.180 1.503 

TOTAL DO PASSIVO 4.595.678 4.087.746 

ATI VO 2011 2010

DISPONÍVEL 287 98 

REALIZÁVEL
Gestão Previdencial 59.517 60.319 
Gestão Administrativa 6.056 5.047 

Investimentos 4.529.817 4.022.282 
Títulos Públicos 1.112.392 1.026.887 
Créditos Privados e Depósitos 452.378 542.241 
Ações - -
Fundos de Investimento 2.737.099 2.298.753 
Derivativos - -
Investimentos Imobiliários 52.991 31.424 
Empréstimos 174.956 122.976 
Financiamentos Imobiliários - -
Outros Realizáveis - -

PERMANENTE 0 0 
Imobilizado
Diferido

TOTAL DO ATIVO 4.595.678 4.087.746 

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

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

31



32



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011

Divulgação de parecer atuarial e resultados dos planos de benefícios em
conformidade com a resolução CGPC nº 23, de 06 de dezembro de 2006 

Fonte: DA’s dos Planos A e B

PLA NO A

1. Para fins da avaliação atuarial referente ao exercício de 2011 do Plano Saldado de
Benefícios Previdenciários da Forluz, Plano A, utilizamos o cadastro de dados indivi-
duais fornecido pela Forluz posicionado em julho/2011. Após a análise detalhada des-
ses dados e correções feitas pela Forluz, verificamos que eles estavam suficientemente
completos, não havendo necessidade de qualquer ajuste para realização da avaliação
atuarial.

2. O conjunto de hipóteses e métodos atuariais adotados nos cálculos atuariais resultou
de um processo de interação entre a Towers Watson e a Forluz e contam com o aval das
patrocinadoras do Plano Saldado de Benefícios Previdenciários da Forluz, Plano A, con-
forme determina a Resolução CGPC nº 18/2006. 

3. Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos anteriormente
mencionados, certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, das
Provisões e dos Fundos em 31/12/2011 é a seguinte:

DEMONSTRAÇÕES ATUARIAIS NO ANO

Aqui o leitor confe-
re a situação atua-
rial do seu plano em
2011, atestada por
atuários indepen-
dentes, utilizando-
se de métodos de
auditagem consa-
grados. Os atuários,
especialistas em
administrar riscos,
avaliam as práticas
e cálculos utilizados
e emitem seu pare-
cer e conclusões.

Patrimônio de Cobertura do Plano 5.856.865.264,45

Provisões Matemáticas 5.952.041.994,00

Benefícios Concedidos 5.611.869.110,00

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 5.611.869.110,00

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 5.030.424.454,00

Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados 581.444.656,00

Benefícios a Conceder 340.172.884,00

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 
Programado

340.172.884,00

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 340.172.884,00
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Valores em R$

4. Os compromissos atuariais totais apurados na avaliação atuarial 2011, de maneira geral, variaram dentro do esperado con-
siderando a evolução da massa de participantes e as hipóteses selecionadas.

ENTENDA
MELHOR



1. Para fins da avaliação atuarial referente ao exercício de 2011 do Plano Misto de Benefícios Previdenciários da Forluz, Pla-
no B, utilizamos o cadastro de dados individuais fornecido pela Forluz posicionado em julho 2011. Após a análise detalhada
desses dados e correções feitas pela Forluz, verificamos que eles estavam suficientemente completos, não havendo necessi-
dade de qualquer ajuste para realização da avaliação atuarial.

2. O conjunto de hipóteses e métodos atuariais adotados nos cálculos atuariais resultou de um processo de interação entre a
Towers Watson e a Forluz e contam com o aval das patrocinadoras do Plano Misto de Benefícios Previdenciários da Forluz, Pla-
no B, conforme determina a Resolução CGPC nº 18/2006. As hipóteses adotadas foram definidas pelo Conselho Deliberativo
da Forluz e a fundamentação para cada hipótese está registrada na comunicação do Conselho Deliberativo nº 16/2011.

3. Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos anteriormente mencionados, certificamos que a com-
posição do Patrimônio de Cobertura do Plano, das Provisões e dos Fundos em 31/12/2011 é a seguinte: 

Patrimônio de Cobertura do Plano 4.364.824.002,14

Provisões Matemáticas 4.267.659.781,61

Benefícios Concedidos 939.542.275,66

Contribuição Definida 264.031.906,66

Saldo de Conta de Assistidos 264.031.906,66

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 675.510.369,00

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 384.015.050,00

Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados 291.495.319,00

Benefícios a Conceder 3.328.117.505,95

Contribuição Definida 3.328.117.505,95

Saldo de Contas – Parcela Patrocinadores 1.115.493.018,79

Saldo de Contas – Parcela Participantes 2.212.624.487,16

Equilíbrio Técnico 97.164.220,53

Valores em R$

Resultados Realizados 97.164.220,53

Superávit Técnico Acumulado 97.164.220,53

Reserva de Contingência 97.164.220,53

Fundos 228.735.240,72

Fundo Previdencial 219.498.581,99

Fundo Administrativo 6.056.400,45

Fundo de Investimento 3.180.258,28
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Valores em R$

PLA NO B

5. Com base em tais fatos, podemos concluir que o Plano Saldado de Benefícios Previdenciários da Forluz, Plano A, encon-
tra-se tecnicamente em equilíbrio financeiro-atuarial, registrando um déficit conjuntural e imaterial.

6. O déficit registrado em 31/12/2011, equivale a 1,6% das provisões matemáticas. Ressaltamos ser desnecessária qualquer
medida para equacionamento do déficit no próximo exercício devido à natureza deste déficit ser conjuntural e seu valor ser
inferior ao limite estabelecido para imediato equacionamento, conforme estabelecido no artigo 28, parágrafo primeiro, da Re-
solução CGPC nº 26, de 29/9/2008.



4. Convém ressaltar que do Passivo Atuarial apenas a parcela de R$ 675.510.369,00 é atuarialmente determinada com base
nas hipóteses e métodos anteriormente indicados, pois corresponde à parcela das provisões matemáticas de benefícios conce-
didos de rendas vitalícias. O restante é proveniente dos saldos de conta formados pelas contribuições dos participantes e das
patrocinadoras, acrescidas do retorno dos investimentos, cujas informações são de inteira responsabilidade da Forluz.

5. Tendo em vista a natureza desse plano, as hipóteses adotadas, a movimentação da massa de participantes e os saldos de
contas informados pela Forluz consideramos aceitáveis as variações ocorridas para as parcelas de benefícios definidos.

6. A Provisão Matemática de Benefícios Concedidos cresceu dentro do esperado, ou seja, com juros e inflação e, além disso,
o efeito do envelhecimento da população e do pagamento de benefícios no período. As modificações nas hipóteses demográ-
ficas (tábua de mortalidade geral) elevaram as Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos em aproximadamente 1,3%
em relação aos resultados projetados de 2010.

7. A partir de janeiro de 2012, o custeio dos benefícios de risco, excluídas as contribuições destinadas ao custeio das despe-
sas administrativas, será feito conforme a seguir:

Optantes pela nova regra de cálculo dos Benefícios de Risco

- Considerando a amortização do Fundo de Risco até 2030, que corresponde ao tempo futuro médio desta população apurado
em 31/12/2010, o custo dos benefícios de risco é reduzido a 1% (custo dos benefícios de risco em relação às 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.

Não optantes pela nova regra de cálculo dos Benefícios de Risco

- Considerando a amortização do Fundo de Risco até 2030, que corresponde ao tempo futuro médio desta população apurado
em 31/12/2010, o custo dos benefícios de risco é mantido a 12,65% (custo dos benefícios de risco em relação às contribui-
ções normais da patrocinadora) para os participantes não optantes pela nova regra de MAI, já considerando uma margem de
segurança para financiar eventuais oscilações no custeio dos benefícios de risco.

8. Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do Plano Misto de Benefícios
Previdenciários da Forluz, informamos que o plano encontra-se financeiramente em conformidade com os padrões atuariais de
práticas aplicáveis.

9. Uma vez que o patrimônio excede o valor presente dos benefícios futuros, podemos concluir que o Plano Misto de Benefí-
cios Previdenciários da Forluz encontra-se em superávit financeiro-atuarial, demonstrado pela reserva de contingência consti-
tuída de R$ 97.164.220,53.

TOWERS WATSON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Luiz Alberto Garcia Alvernaz
MIBA nº 551

Maria Izabel Generoso Pedrosa
MIBA nº 1.983
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