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Tivemos um 2012 pontuado por decisões significa-
tivas e efeitos relevantes para a perenidade da Funda-
ção. Mesmo com o cenário econômico instável, as me-
didas adotadas na Política de Investimentos da Forluz,
atreladas ao profissionalismo de seus especialistas, re-
sultaram em números positivos nos investimentos, su-
perando a meta atuarial para os planos A e B. O Plano
B fechou o ano com rentabilidade média geral de
16,77% e o Plano A com 35,77%, contra uma meta
atuarial de 12,19%.

Voltando ao começo do ano, em março a Superin-
tendência Nacional de Previdência Complementar –
Previc aprovou o convênio de adesão da Transmissora
Aliança de Energia Elétrica S.A. – Taesa, patrocinado-
ra do Plano Taesaprev de Benefícios Previdenciários.
Simultaneamente, foi aprovado o regulamento do pla-
no, que passou a ser operado em abril. 

Em junho o Conselho Deliberativo nomeou novo ti-
tular para a Diretoria de Investimentos e Controle. Em-
pregado de carreira da Fundação, o então gerente de
Portfólio, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, assumiu
o cargo em 1º de julho.

Outra importante decisão do Conselho foi a aprova-
ção da redução da taxa de desconto para o cálculo de
aposentadoria programada (Renda Vitalícia). Depois
de ter sido amplamente debatida entre representantes
dos participantes e das patrocinadoras, desde o final
do ano anterior, em outubro, o Conselho aprovou a re-
dução na taxa de desconto de 6% para 5% ao ano, pa-
ra os planos A e B. 

Em 2012, tivemos eleição. Com o processo inicia-
do e concluído no segundo semestre, novos membros
dos conselhos Deliberativo e Fiscal da Forluz, nomea-
dos pelas patrocinadoras e eleitos pelos participantes,
foram empossados em dezembro.

Merece destaque, também, a mudança da sede da
Fundação para o edifício Bontempo, a um quarteirão
do antigo endereço. A transferência aconteceu no mês
de agosto e o principal objetivo dessa medida foi re-
duzir o custo administrativo. 

Ainda em agosto, foi realizada e concluída a pes-
quisa de satisfação com os participantes. O índice de
satisfeitos e muito satisfeitos ficou na casa de 86%. O
resultado, ainda que muito bom, se comparado aos
anos anteriores, apresentou um pequeno recuo no grau
de satisfação geral, demonstrando ser preciso evoluir
ainda mais na intensidade e qualidade do relaciona-
mento com nossos participantes.

Já a pesquisa do atendimento presencial, realizada
desde 2011 no ato do atendimento, tem mostrado que
a equipe da Fundação conta com alto grau de confian-
ça dos participantes. No ano, o percentual médio foi
de 98% de satisfação, entre bom e ótimo. 

O Programa de Educação Previdenciária e Finan-
ceira da Forluz – Para Viver Melhor ganhou ainda mais
projeção. Em 2012, foram realizadas 19 ações, dentre
elas, 24 encontros presenciais, atingindo cerca de 2,2
mil pessoas, praticamente, 10% dos participantes da
Fundação. Buscamos inovar sempre e atender à pre-
missa básica de informar, instruir e orientar nossos
participantes através do programa. Em decorrência da
amplitude e resultados alcançados em 2012, a Fun-
dação foi novamente dispensada de enviar, por meio
impresso, o Relatório de Atividades para os participan-
tes dos planos A e B.
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Posicionar-se como maior fundo de pensão de Mi-
nas, e oitavo do país, não é tarefa de um só dia. Se a
Forluz é pioneira em muitas ações, procedimentos e
decisões, que a tornaram referência no seu segmento,
manter esse conceito requer boa dose de persistência,
comprometimento e responsabilidade. 

Mais ainda, é preciso trabalhar com ética, trans-
parência e seriedade, a fim de assegurar o que de
mais precioso o participante espera de um fundo de
pensão: saúde financeira dos planos geridos, para
que ele possa receber seu tão sonhado benefício de
forma segura.

Inovar sempre fez parte do DNA da Fundação. Mas
para tornar a inovação consistente é preciso estar
atento às demandas e novidades do mercado, seguir
as regras e determinações dos órgãos reguladores,
atender às exigências de certificação de conselheiros
e dirigentes, entre outras demandas do universo da
previdência complementar. E sem perder, jamais, o
foco no ser humano por trás de cada participante. 

Para que o futuro seja tranquilo, é essencial fazer
bem feito hoje. Por isso, os resultados dizem mais que
quaisquer palavras. Assim, a Forluz persegue, há mais
de 40 anos, a solidez que somente o tempo demons-
tra, o aprendizado necessário para ousar sem cometer
desatinos, o oxigênio da renovação constante por meio
de ações contemporâneas.

Reinventando-se todos os dias
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A estruturação da governança da
Forluz em bases mais consistentes co-
meçou a ser erigida no início de 1998,
quando da separação administrativa en-
tre a Fundação e a patrocinadora Cemig.
Desde então, a diretoria da Entidade tem
trabalhado em busca de eficácia e trans-
parência e, assim, além de criar o Pro-
grama de Gestão Forluz (PGF), em
2003, no ano seguinte lançou o Manual
de Governança Corporativa e o Regula-
mento de Conduta e Ética, definindo va-
lores e preceitos a serem observados na

condução de seus negócios e atividades.
Em 2005, seguindo a linha de trans-

parência e compromisso com seus parti-
cipantes, a Fundação criou o Comitê de
Conduta e Ética para orientar e fiscalizar
a execução do Regulamento de Conduta
e Ética. O órgão é composto por mem-
bros indicados pelas patrocinadoras, pe-
los conselhos Fiscal e Deliberativo e pe-
los empregados da Forluz.

Em 2008, outro momento decisivo:
a contratação da consultoria Mckinsey
para conceber uma nova estrutura orga-

nizacional e de processos compatível
com as melhores práticas existentes.
Hoje, como fruto desse trabalho, a For-
luz ostenta uma governança forte e bem
fundamentada, com ganhos significati-
vos e imprescindíveis para seus partici-
pantes. Dentre eles, regras claras para
decidir os investimentos, impossibili-
tando decisão independente de qual-
quer de seus dirigentes, participação
ativa dos representantes dos participan-
tes, conformidade e controles internos
atuantes e respaldados, entre outros.

Governança sólida, lição de casa bem feita

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
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Ao longo de sua história, a Forluz soube se
adequar às inovações do mercado financeiro.
Exemplo disso, foi a decisão de realizar interna-
mente os estudos de ALM (Asset Liability and Ma-
nagement), ferramenta que permite fazer a aloca-
ção de seus investimentos de acordo com as ca-
racterísticas dos compromissos de cada plano de
benefícios. Essa sofisticada projeção aponta a si-
tuação de solvência num horizonte superior a 30
anos, possibilitando obter um maior grau de pre-
visibilidade com relação a resultados futuros, uma
vez que simula vários cenários e permite adotar a
melhor combinação em investimentos para maxi-
mizar sua rentabilidade com menor risco.

O ALM trabalha com projeções de curto, mé-
dio e longo prazo, que visam manter a saúde fi-

nanceira dos planos, utilizando-se de estimativas
quanto ao pagamento de benefícios em determi-
nado mês ou ano.

Para realizar tais estimativas, diversos fatores
são levados em consideração, como, por exem-
plo, a quantidade de participantes que irão se
aposentar em determinada época, as probabilida-
des de pagamentos de benefícios, projeções eco-
nômicas como a oscilação da inflação, índices
econômicos, taxas de juros de longo prazo, ex-
pectativas de risco e retorno e as possíveis crises
econômicas.

A Forluz utiliza-se deste modelo de gerencia-
mento de investimentos para possibilitar o paga-
mento de aposentadorias ao menor custo e maior
segurança possíveis a seus participantes.

Com o estudo de ALM, 
investimento é mais seguro
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Prédio sustentável tem obra avançada
As obras do edifício Aureliano Cha-

ves avançaram bastante em 2012. O
novo prédio da Forluz, projeto do escri-
tório do arquiteto Gustavo Penna, quan-
do pronto disponibilizará ao mercado
54 mil metros quadrados de área locá-
vel construída, distribuídos em 24 an-
dares de forma inovadora e ambiental-
mente correta. 

O projeto do edifício recebeu a cer-
tificação Leadership in Energy and En-
vironmental Design (Leed). Essa classi-
ficação é atribuída a edificações que
respeitam critérios de racionalização do
uso de recursos e processos, conside-
rando a preservação ambiental.

Entre as características de susten-
tabilidade, pioneiras em empreendi-
mentos comerciais no país, destacam-
se o reaproveitamento da água de chu-
va, melhoria da eficiência energética
em cerca de 20% e utilização de ilu-
minação natural em 75% das áreas
usáveis.

Tais características têm sido refe-
rência no Brasil e no mundo, o que oca-
sionou, ao longo do ano, inúmeros pedi-
dos de visitas técnicas de empresas e
instituições, com o intuito de conhecer
o projeto e a metodologia aplicada na
obtenção da certificação.

A obra chegou ao final do ano com

a preparação para início da montagem
das fachadas em paralelo à subida da
torre. O novo prédio tem previsão de
ser concluído até meados de 2014. 

REALIZAÇÕES DE 2012:

n Execução da estrutura de concreto

até o 11º pavimento;

n Iniciados os serviços de instalações

hidro-sanitárias, elétricas, SPCI, en-

tre outras, principalmente nas áreas

dos subsolos;

n Iniciada a fabricação das estrutu-

ras das fachadas em “pele de vidro”;

n Iniciada a fabricação dos vidros

com tratamento térmico da fachada

em “pele de vidro”;

n Iniciada a fabricação do piso eleva-

do.
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Não é novidade dizer que há
anos a Fundação trabalha com
intuito de reduzir seu custeio
administrativo. Desde a simples
utilização de um copo descartá-
vel até a auditoria interna de
contratos e prestadores de servi-
ços, há um foco ativo em redu-
ção racional de custos.

Nessa linha, em agosto de
2012, a sede da Forluz foi
transferida para o edifício Bon-
tempo, a um quarteirão do edifí-
cio Amadeus, a sede anterior. A
iniciativa representou 46% de
redução dos gastos com aluguel
e possibilitou, ao mesmo tem-
po, disponibilizar para locação o
5º e 6º andares do Amadeus,
prédio de padrão superior, como
já vem sendo feito com o 4º, 7º
e parte do 8º andares, também
pertencentes à Fundação.

A mudança trouxe ainda ou-
tros ganhos: a economia de
energia, por exemplo, é caracte-
rística marcante das novas ins-
talações. O projeto previu o uso
de sensores de presença, redu-
ção da intensidade de luz nas
áreas de trânsito e utilização de
máquinas de ar condicionado
mais eficientes e modernas.

Economizar 
recursos no custeio 
administrativo
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REVISTA LUME

Uma das premissas do trabalho é
levar informações aos participantes
em linguagem clara e objetiva, bus-
cando tornar os complexos assuntos
de previdência mais fáceis de serem

assimilados. Nesse sentido, em julho
foi lançada a revista virtual Lume, que
pode ser “folheada” em computado-
res, tablets ou smartphones a qual-
quer momento.

Em seu primeiro ano, a revista foi
semestral. Em 2013, serão três edi-
ções em abril, agosto e dezembro. Pa-
ra acessar todo o seu conteúdo com
assuntos ligados à previdência, finan-
ças, comportamento e entretenimento
o participante deve clicar no banner
existente no Portal Forluz.

O lançamento da revista acolhe a
tendência de redução de material im-
presso e o crescimento de publicações
via web. Em meados de agosto, quan-
do realizamos a pesquisa de satisfa-
ção com nossos participantes, a Lume
foi avaliada como um dos veículos de
comunicação mais importantes da
Forluz.

Lume é um nome que remete a luz
e traz outras definições como fulgor,
perspicácia, publicar, trazer a lume,
manifestar. Nada mais apropriado ao
objetivo desta ferramenta, que é o de
prestar informação e esclarecer ainda
mais as dúvidas dos participantes.
Além disso, o nome também recorda a
origem da entidade, o setor elétrico
nacional.

A área de comunicação da Forluz
nunca produziu tanto conteúdo como
no ano de 2012. Foram incontáveis
ações realizadas pela área, incluindo
também a coordenação do Programa
de Educação Previdenciária e Finan-
ceira – Para Viver Melhor.

Empenhar-se numa comunicação 
cada vez melhor
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MENSAGENS VIA SMS

Falando em avanços e novos
recursos, em 2012 a Forluz inten-
sificou a utilização da ferramenta
de SMS para estar ainda mais pró-
xima de seus participantes. 

Os primeiros envios começa-
ram no final de 2011, e ganharam
força no ano seguinte. A ferramen-
ta mostrou-se muito útil, principal-
mente quando precisávamos nos
comunicar com os participantes do
interior, nas cidades onde foram
realizadas as ações presenciais do
Programa Para Viver Melhor.

Através de mensagens curtas,
foi possível lembrar aos participan-
tes quanto aos nossos encontros.
Mas não foi só para esse fim que
utilizamos o SMS: falamos tam-
bém sobre contracheque eletrôni-
co, recadastramento, dicas de edu-
cação financeira e previdenciária,
evento do Presta Contas e tantos
outros assuntos que mereceram
um cuidado especial. 

A opção pelo uso do SMS possi-
bilitou reduzir o valor gasto com
correio, contribuindo para a redu-
ção do custeio administrativo. E o
melhor: tornou o processo de comu-
nicação mais dinâmico e atrativo.

Assim, nossa comunicação é
pensada e trabalhada todos os dias
para facilitar a compreensão de te-
mas tão complexos como esses do
universo dos fundos de pensão.
Pudemos ainda estreitar as distân-
cias e aproximar o participante da
nossa Fundação.

2012RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
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Temos buscado atender aos partici-
pantes com compromisso e seriedade

ao longo dos anos. Após a separa-
ção das áreas de saúde e previ-
dência, que se deu em agosto de
2010, o atendimento presencial
passou a ser avaliado em for-
mulário próprio após os aten-
dimentos. Desde então, os re-
sultados positivos alcançados
mês a mês nos levam a crer
que estamos no caminho cer-
to, com uma média de satis-

fação superior a 98%.
Nesse sentido, com a mudança pa-

ra o edifício Bontempo, o atendimento
presencial foi reestruturado no terceiro
andar, e conta inclusive com instala-
ções adaptadas para portadores de ne-
cessidades especiais.

Essa é a Forluz que nossos partici-
pantes precisam perceber: interessada
em resolver seus problemas; capacita-
da para informar com qualidade; capaz
de perceber as necessidades de cada
indivíduo em um ambiente acolhedor.

Oferecer atendimento com qualidade nota 100

2012RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
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Nos últimos anos, os fundos de
pensão brasileiros têm visto o volume
de ações judiciais contra eles aumen-
tarem significativamente. De acordo
com dados da Associação Brasileira
das Entidades Fechadas de Previdên-
cia Complementar – Abrapp, as insti-
tuições apresentavam em 2012 um
passivo de cerca de R$ 21,3 bilhões
em demandas judiciais, sendo que so-
mente R$ 13,4 bilhões estão provisio-
nados, ou seja, separados para paga-
mento dessas demandas, e o restante
ainda por ser aportado. 

Esse cenário requer das entidades
uma gestão dos riscos jurídicos muito
atenta, a fim de proteger os interesses
dos participantes, uma vez que as des-
pesas geradas pelas ações judiciais
acabam sendo pagas por todos os par-
ticipantes, pois o dinheiro pago àque-
les que porventura venham a ganhar
os processos judiciais é financiado pe-
lo próprio plano.

Nesse aspecto, a Forluz tem adota-
do ao longo dos anos uma estratégia de
acompanhamento cuidadosa, buscan-
do sempre negociar as demandas e en-
contrar formas alternativas de preven-
ção e resolução de conflitos. Esse
cuidado resultou em um percentual
que hoje, somados os custos proces-
suais, não alcança 0,075% do índi-
ce nacional divulgado na pesquisa da
Abrapp.

Estar preparada para 
gerir os passivos judiciais

Passivo Judicial em Relação ao Patrimônio

Entidades Patrimônio Passivo Judicial %

EFPCs (Brasil)(1) 678.500 21.300 3,1

Forluz 12.673 15 0,12

% 1,87 0,07(2) –

2012RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Obs.: (1) Fonte: Abrapp (setembro de 2012) e Previc – (2) Sem os custos processuais

R$ milhões
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A queda dos juros afetou diretamen-
te a rentabilidade dos investimentos e
modificou a vida dos fundos de pensão,
que passaram a buscar no mercado no-
vas formas de rentabilizar os recursos
que administram para pagamento dos
atuais e futuros benefícios. Até pouco
tempo atrás, era relativamente fácil
aplicar em renda fixa, através de títulos
públicos que pagavam taxas altíssimas.

Diante desse novo cenário econômi-
co e seguindo as premissas de gover-
nança corporativa, os conselheiros indi-

cados pelas patrocinadoras e eleitos pe-
los participantes conduziram de forma
ética e transparente as discussões em
torno da redução da taxa de descontos
utilizada no cálculo do benefício de
Melhoria de Aposentadoria por Tempo
de Serviço – MAT (renda vitalícia e ren-
da temporária em valor certo) de 6%
para 5% ao ano.

A mudança da taxa de desconto na
Forluz vinha sendo debatida entre re-
presentantes dos participantes e das pa-
trocinadoras desde o final de 2011. E,

finalmente, em outubro de 2012, após
o amadurecimento das propostas que
menos impactassem patrocinadoras e
participantes, o Conselho Deliberativo
aprovou a sua redução. 

Administramos o maior e mais ma-
duro plano CV (Contribuição Variável)
do Brasil. Os impactos causados pela
redução afetam os participantes de
imediato, e não em um futuro distante.
Por isso, a importância do assunto ter
sido discutido com tamanho critério e
responsabilidade.

Mudar a taxa de desconto 
do maior plano CV do Brasil

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
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O Programa de Educação Previden-
ciária e Financeira da Forluz – Para Vi-
ver Melhor encerrou o ano de 2012
com um balanço extremamente positi-
vo. Ao todo, foram realizadas 19 ações,
destacando-se 24 encontros presen-
ciais: onze de iniciativa da própria For-
luz e outros sete demandados por áreas
das patrocinadoras e Associação de
Aposentados (AEA-MG), além de seis
encontros do Programa de Preparação
para Aposentadoria das patrocinadoras
(PPAs). No total, foram alcançadas cer-
ca de 2,2 mil pessoas, cerca 10% dos
participantes da Fundação.

Outra medida que impactou positi-
vamente as diretrizes de trabalho foi a
adoção da avaliação dos eventos por
meio de questionário eletrônico enviado
por e-mail, novidade que auxilia sobre-
maneira nossas ações. Além de des-
complicada para montar, fácil e rápida
de responder, a ferramenta possibilita
uma avaliação qualitativa quase instan-
tânea das atividades desenvolvidas e
ainda evita uso de papel.

Em seu quinto ano de existência
consecutiva, o programa avançou e se
robusteceu em qualidade e bons resul-
tados. E, por isso, mais uma vez, a Su-

perintendência Nacional de Previdên-
cia Complementar – Previc confirmou a
manutenção da dispensa de envio do
Relatório Anual de Informações  im-
presso a seus participantes dos planos
A e B.

15
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Investir em educação 
previdenciária e financeira
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CON SE LHO DE LI BE RA TI VO 

O conselho reuniu-se 16 vezes, em 2012, e decidiu, entre outros, sobre os seguintes assuntos:

n Mudanças nos planos A e B:

n Alteração na taxa de desconto atuarial dos planos A e B de 6% para 5% ao ano, a partir de 2013;

n Alteração no artigo 51 (Aumento de 10% na tabela de contribuição do Plano B). Além disso, a abertura de opção de 

percentual de 90% de contribuição;

n Alterações regulamentares no Plano B - Artigo 34 (permite que herdeiros legais do participante ativo que falece 

sem deixar beneficiário inscrito recebam também o valor correspondente à conta patronal);

n Alterações no regulamento do Plano B - redução do teto do percentual de quem recebe MAT Temporária em Valor 

Variável de 2% para 1%;

n Definição das hipóteses e critérios atuariais;

n Alterações no Convênio de Adesão da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A - Taesa e Regulamento do Taesaprev;

n Autorização para negociação de convênio com novas patrocinadoras;

n Política de Investimentos para o exercício de 2013;

n Participação no fundo de investimento - FIP Lacan Florestal;

n Alteração no regulamento do Comitê Executivo para Acompanhamento das Obras do Edifí-

cio Forluz (CEOF);

n Complemento de orçamento para o empreendimento da Av. Barbacena nº 1.219;

n Contratação de serviços de auditoria externa;

n Alteração no Manual de Governança Corporativa da Forluz;

n Alteração no Manual de Organização da Forluz;

n Regulamento para eleição de membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal;

n Metas da Forluz 2013;

n Orçamento para o exercício de 2013;

n Demonstrações Financeiras 2011.

Ati vi da des dos Ór gãos Co le gia dos

ENTENDA
MELHOR

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. 

2012RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
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CON SE LHO FIS CAL

O Conselho Fiscal se reuniu nove vezes, analisou os resultados de 2011, atas do Comitê de Investi-
mentos, relatórios mensais de atividades, resultados financeiros obtidos na aplicação dos ativos dos pla-
nos A e B. Também, 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 Con-
troles Internos com as conclusões, recomendações e manifestações, que foi posteriormente encaminhado
para conhecimento do Conselho Deliberativo.

DI RE TO RIA EXE CU TI VA 

A Diretoria se reuniu para diversas resoluções que trataram de assuntos administrativos e técnicos,

com destaque para metas gerenciais, normas internas, locação de imóveis, gestão de pessoal, proces-

so eleitoral e obras da nova sede.

2012RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

CO MI TÊ DE IN VES TI MEN TOS 

Composto por nove membros, entre diretores e gerentes, o Comitê de Investimentos se reúne, se-
manalmente, para definir os critérios de aplicações, analisar investimentos e decidir a melhor manei-
ra de gerir os recursos dos participantes, obedecendo à legislação e a Política de Investimentos defi-
nida pelo Conselho Deliberativo. Em 2012, foram realizadas 51 reuniões.
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Fatos e Números de 2012

Participantes e Beneficiários Planos A e B Plano Taesaprev

Em atividade nas patrocinadoras 8.777 238

Assistidos 10.173 –

Pensionistas 2.389 –

Licenciados 3 –

Autropatrocinados 46 –

BPD/Aguardando opção 287 –

Pecúlio – 1

TOTAL 21.675 239

Número de Participantes e Beneficiários

Você encontra, en-
tre as páginas 20 e
24, 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 e de
relações com parti-
cipantes. 

Benefícios Pagos a Assistidos no Plano A

Pensão 10,47%

Invalidez 2,20%

Prestação Única 0,05%

Especial 16,14%

Tempo de Contribuição 71,14%

ENTENDA
MELHOR

n Plano A

A Forluz realizou, em 2012, pagamentos de benefícios previdenciários no valor de
R$ 484,9 milhões, com a seguinte distribuição por tipo de benefício:

2012RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

PAR TI CI PAN TES

A Forluz encerrou o ano com 21.914 participantes e beneficiários, classificados
da seguinte forma:

n Plano B

A Forluz realizou pagamentos de benefícios previdenciários no valor de R$ 90,3
milhões, com a seguinte distribuição por tipo de benefício:

Benefícios Pagos a Assistidos no Plano B

Pensão 8,70%

Invalidez 17,50%

Tempo de Contribuição 73,80%
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BE NE FÍ CIOS PRE VI DEN CIÁ RIOS 

n Pla no A

A avaliação atuarial da Forluz, em 31 de dezembro de 2012, elaborada pela consultoria atuarial independente, Towers Wat-
son, indicou a existência de Superávit Técnico no Plano Saldado de Benefícios Previdenciários (Plano A), de R$ 499,8 mi-
lhões, equivalente a 6,97% do ativo líquido existente em 31 de dezembro de 2012, de R$ 7,2 bilhões. A rentabilidade anual
alcançou 35,77%, superando a meta atuarial de 12,19%.

O resultado anual e o superávit acumulado advêm do positivo comportamento dos ativos garantidores e da alteração da mar-
cação dos ativos, de curva para mercado.

n Pla no B 

Foi indicada na avaliação atuarial do Plano Misto de Benefícios Previdenciários (Plano B), pela mesma consultoria, em 31
de dezembro de 2012, a existência de Superávit Técnico de R$ 148 milhões - representando 17,68% da parcela BD (Bene-
fício Definido). A meta atuarial de 12,19% foi superada pela rentabilidade anual, que alcançou 16,76%.

O Superávit Técnico, apurado em 31 de dezembro de 2012, é conjuntural e inferior a 25% do valor da parcela de benefí-
cio definido das Provisões Matemáticas do plano. Sendo assim, de acordo com Resolução CGPC n.º 26/2008, esse superávit
será destinado à Reserva de Contingência do Plano.

Ainda neste plano, os fundos de “Cobertura de Risco” e “Mudança da Tábua” alcançaram os valores de R$ 111,6  milhões
e R$ 133,1 milhões (R$ 97,5 milhões e R$ 121,9 milhões em 2011), respectivamente.

n Plano Taesaprev 

A avaliação atuarial, em 31 de dezembro de 2012, elaborada por atuário interno, responsável técnico do plano, indicou a
existência de patrimônio equivalente a R$ 2,7 milhões, equivalente ao total dos saldos de conta de aposentadoria dos partici-
pantes ativos.

O atuário indicou a inexistência de déficit ou superávit técnico em função da modalidade de plano (Contribuição Definida),
onde os recursos garantidores são equivalentes ao saldo de conta composto pelos participantes.

ATENDIMENTO

A Forluz possui quatro canais de atendimento disponíveis aos 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 7 às 19h. De janeiro a de-
zembro de 2012, a Central de Atendimento recebeu 39.882 ligações, sendo 94% atendidas em até 20 segundos, o que de-
monstra o baixo tempo de espera.  

O contato dos participantes é possível também através do e-mail: atendimento@forluz.org.br e do Fale Conosco disponí-
vel no portal da Fundação. Em 2012, foram recebidos 7.109 e-mails através deste canal.



2012RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
22

RELAÇÕES COM PARTICIPANTES

A Diretoria de Relações com Participantes (DRP) tem como objetivo aproximar o participante do dia a dia da Fundação e
desempenha seu papel com uma visão compartilhada e integrada. Como membro da diretoria executiva, seu titular participa
das diversas deliberações e fiscaliza as atividades técnicas e administrativas da Fundação em conjunto com as demais direto-
rias. Além disso, como representante dos participantes, cabe à DRP desenvolver um trabalho de interface com os órgãos cole-
giados, as entidades sindicais e associativas. Para a melhoria e aperfeiçoamento de suas funções, é feita uma análise das ma-
nifestações dos participantes da Forluz e, a partir delas, buscar novas oportunidades de aprimoramento do relacionamento. 

Ao longo de 2012, 461 participantes recorreram à DRP gerando registros formais. Inúmeros outros foram atendidos via te-
lefone, meio eletrônico ou pessoalmente, na busca de esclarecimentos ou soluções para problemas envolvendo as diversas
áreas da Forluz.

A DRP é responsável, também, pela concessão de empréstimo especial a participantes ativos ou assistidos em situações
emergenciais, cujo foco principal é a recuperação e educação financeira. No ano, 167 empréstimos especiais foram conce-
didos.

Em agosto de 2012, a diretoria executiva, através de demanda da Diretoria de Relações com Participantes, aprovou a ini-
ciativa de reforçar as atividades do Viver Melhor Agora, ação do Programa de Educação Previdenciária e Financeira da Forluz
– Para Viver Melhor, voltado para a organização das finanças domésticas e auxílio à clientela do Empréstimo Especial atendi-
da pela DRP. A atividade contempla palestras com especialistas em educação financeira e orçamento familiar, além de psicó-
logos e outros profissionais que possam ajudar ativos e aposentados a lidarem melhor com suas contas e superar situações de
endividamento crítico.

Em novembro de 2012, a partir de uma análise das demandas por Empréstimo Especial que frequentemente apareciam,
requerendo uma maior atenção, decidiu-se contratar um consultor financeiro, cujo principal objetivo é auxiliar o participante
no planejamento da sua vida financeira. Os atendimentos são realizados individualmente e a assistência é prestada até o mo-
mento em que o participante consiga estabilizar sua saúde financeira.

INVESTIMENTOS E CENÁRIO ECONÔMICO

Tivemos um 2012 repleto de eventos que impactaram o ambiente econômico mundial. O ano começou com otimismo no mer-
cado financeiro em virtude de boas notícias vindas da Europa e dos Estados Unidos. Naquele contexto, o Ibovespa ganhou fôle-
go e, até meados de março, registrou valorização de aproximadamente 20%. Mas os mercados, com os impasses da renegocia-
ção da dívida grega e as indefinições sobre um possível pacote de ajuda, voltaram a ficar ansiosos, trazendo muita volatilidade

O atendimento presencial, estabelecido na sede da Forluz, funciona de segunda à sexta, das 8 às 17h, e atende às de-
mandas de empréstimo, cadastro, folha de pagamento e requerimento de benefícios. Já a orientação previdenciária como si-
mulações e contagem de tempo é realizada por analistas previdenciários e requer agendamento prévio através da Central de
Atendimento. No ano foram realizados 4.223 atendimentos presenciais e 651 orientações previdenciárias. 

Implantada desde outubro de 2011, a pesquisa de satisfação dos atendimentos presenciais realizados na sede da Funda-
ção aborda questões sobre a qualidade no atendimento, nível de conhecimento dos atendentes e conforto das instalações físi-
cas. O resultado positivo é crescente, com um nível de satisfação superior a 98% em todos os quesitos.



23

aos preços das ações e nas taxas de juros, inclusive na economia brasileira. A crise europeia agravou-se mais ainda com o risco
de quebradeira de bancos na Espanha. Na Ásia, a China também preocupou os mercados. O governo chinês, atento aos efeitos
da inflação, adotou medidas com o objetivo de desacelerar um pouco a economia. Esse foi, em resumo, o cenário internacional
que impactou as decisões de investimento e dos governos em todos os continentes.

No Brasil, o destaque ficou para a redução da taxa de juros Selic, que começou o ano em 11% e em outubro atingiu seu me-
nor patamar histórico, de 7,25% anual. O principal objetivo do Banco Central era estimular a atividade econômica, dado que os
números e as projeções sobre o PIB e inflação já apontavam para um resultado fraco em 2012. Porém, a despeito dos esforços,
as previsões se confirmaram e o PIB fechou o ano com crescimento de somente 0,9%.

n Planos A e B

Mesmo em um ano de muita volatilidade e intenso nervosismo dos mercados, o Ibovespa registrou alta de 7,40%. Mas a car-
teira de renda variável da Forluz valorizou-se mais que 18% no ano, fruto da estratégia de alocação de 50% dos investimentos
em fundos de ações desindexados do índice Ibovespa. Esse resultado, combinado com o bom desempenho nos outros ativos fi-
nanceiros, proporcionou aos planos A e B uma rentabilidade bem acima da taxa de juros atuarial.

As tabelas abaixo demonstram o resultado nominal por segmento de aplicação e em perfil de investimentos:

2012RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Segmento Plano A Plano B (A conceder) Plano B (Concedido)

Renda Fixa 41,84% 13,99% 13,81%

Renda Variável 18,64% 18,01% 17,96%

Investimentos Estruturados 36,44% 49,10% 70,65%

Empréstimos 13,26% 13,28% 13,21%

Imóveis 14,22% 12,94% 12,83%

Total 35,77% 15,19% 20,97%

RMA 12,19% – 12,19%

Foi destaque, ainda, na rentabilidade de 2012, a cartei-
ra de Investimentos Estruturados, onde estão os Fundos de
Investimentos em Participações – FIP. A Forluz investiu, pa-
ra todos os planos, em cotas do FIP Coliseu, que detém par-
ticipação relevante de 49,96% no capital da Transmissora
Aliança de Energia Elétrica - Taesa. O Coliseu foi o respon-
sável pela alta rentabilidade do segmento Investimento Es-
truturado em 2012, registrando variação positiva de
67,84% no ano.

Já em relação ao expressivo resultado da renda fixa do
Plano A, a alteração na metodologia de apreçamento dos tí-
tulos proporcionou a contabilização de uma rentabilidade de
25,11%, que somada aos 13,37% gerados pela valorização

Resultados por Perfil de Investimento

Perfis Plano B

Ultra Conservador 13,96%

Conservador 14,92%

Moderado 16,31%

Agressivo 18,52%

Resultado Nominal por Segmento de Aplicação
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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 relevantes de cada plano, sendo
eles a taxa mínima atuarial e os limites permitidos em cada tipo de investimento.
Os resumos da Política de Investimentos podem ser conferidos no portal, com o tí-
tulo “Política de Investimentos”.

2012RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Segmento
Rentabilidade

maio a dez/2012
Observação

Renda Fixa 6,82% 135% do CDI

Renda Variável 6,18% Ibovespa + 8,54%

Empréstimos* 7,39% IPCA + 4,19%

Total 6,97% 138% do CDI

Perfis Taesaprev

Ultra Conservador 6,87%

Conservador 6,86%

Moderado 6,96%

Agressivo 7,05%

Os resumos informam à Previc
(órgão regulador e fiscalizador)
como os investimentos foram
diversificados e as metas atua-
riais adotadas por planos, em
obediência aos critérios legais.

ENTENDA
MELHOR

original dos títulos, proporcionou um ganho anual de 41,84%. A alteração na metodologia de apreçamento do Plano A permi-
tiu que fosse coberta integralmente a necessidade adicional de R$ 653 milhões no passivo decorrente da redução da taxa atua-
rial de 6% para 5% ao ano. Essa estratégia, devidamente aprovada pelo Conselho Deliberativo da Forluz, fez com que o Plano
A fechasse o ano com um superávit de R$ 500 milhões.

Quanto ao Plano B, o critério de apreçamento dos títulos se manteve pela marcação pela curva, pois o superávit acumula-
do foi suficiente para cobrir a necessidade adicional de reserva de R$ 88 milhões, em função da redução da taxa atuarial pa-
ra 5% ao ano. O plano fechou 2012 com um superávit acumulado de R$ 148 milhões.

n Plano Taesaprev

O plano Taesaprev foi iniciado, em abril de 2012, na modalidade de Contribuição Definida (CD), ou seja, pagará benefícios
somente por saldo de conta (por cotas). O plano tem investimentos nos seguintes segmentos: renda fixa, renda variável e em-
préstimos a participantes. Entre maio e dezembro de 2012, o plano registrou rentabilidade próxima de 7%, sendo que no mes-
mo período o CDI foi valorizado 5,06% e o Ibovespa caiu 2,36%.

Veja o desempenho das carteiras e perfis nos quadros abaixo:

*Obs.: Rentabilidade do empréstimo no período de junho a dezem-
bro de 2012
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O Resumo do Demonstrativo de Investimentos, entregue trimestralmente à Previc,
foi elaborado para os planos A (saldado), B (misto) e plano Taesaprev, bem como para
o Plano de Gestão Administrativa, na data base de 31 de dezembro de 2012, compa-
rativamente a 2011.

Por meio deste demonstrativo é possível verificar que a Forluz seguiu rigorosamen-
te as determinações da sua Política de Investimentos e da legislação aplicável na ad-
ministração das diversas aplicações financeiras, principalmente a Resolução do Conse-
lho Monetário Nacional nº 3.792/2009, bem como no controle e custódia dos investi-
mentos. Foram observados os limites de aplicações em cada um dos segmentos do mer-
cado financeiro, abaixo discriminados.

Esses investimentos foram registrados nas demonstrações contábeis da Forluz, sub-
metidas a auditoria externa da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, e
aos conselhos Fiscal e Deliberativo.

a) Renda Fixa: são investimentos contratados a taxas pré ou pós-fixadas com o governo
federal, entidades privadas e instituições financeiras, tais como: debêntures, certifica-
dos de depósitos bancários, aplicações em cotas de fundos de investimentos, Notas 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 partici-
pações ("private equity") e empresas emergentes.

d) Investimentos imobiliários: são imóveis alugados para terceiros ou para as patrocina-
doras.

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

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

Relatório resumo do Demonstrativo 
de Investimentos - DI

2012RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

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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Pla no A – Sal da do

Dis tri bui ção dos In ves ti men tos por Seg men to
Dezembro/2012 Dezembro/2011

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

Renda Fixa 4.846.468.452,16 75,95 3.747.732.008,91 74,56

Renda Variável 574.734.260,46 9,01 500.714.701,31 9,96

Investimentos Estruturados 322.977.153,76 5,06 240.154.806,71 4,78

Investimentos Imobiliários 402.354.264,34 6,31 348.049.318,66 6,92

Empréstimos a Participantes 234.397.114,48 3,67 190.007.602,93 3,78

Total dos Investimentos* 6.380.931.245,20 100,00 5.026.658.438,52 100,00

Disponível/Contas a pagar 846,21 – -51.245,82 –

Total dos Recursos Garantidores 6.380.932.091,41 100,00 5.026.607.192,70 100,00

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

Seg men to Ren ta bi li da de no ano Meta de Rentabilidade

Renda Fixa 41,84% IPCA(IBGE) + 6,64% a.a. 12,87%

Renda Variável 18,64% IBOVESPA 7,40%

Investimentos Estruturados 36,44% IPCA (IBGE) + 3,73% a.a. 9,79%

Imóveis 14,22% IPCA (IBGE) + 6% a.a. 12,19%

Empréstimos a Participantes 13,26% IPCA (IBGE) + 7,50% a.a. 13,78%

Carteira Geral do Plano A 35,77% RENTABILIDADE MÍNIMA ATUARIAL 12,19%

Política de Investimentos - 2012 Limites Resolução CMN 3792 Alo ca ção
Seg men to Li mi te Mí ni mo - % Li mi te Má xi mo - % % %

Renda Fixa 34,50 100,00 100,00 75,95

Renda Variável 0,00 12,50 70,00 9,01

Investimentos Estruturados 0,00 20,00 20,00 5,06

Investimentos Imobiliários 0,00 8,00 8,00 6,31

Empréstimos a Participantes 0,00 15,00 15,00 3,67

Investimentos no Exterior 0,00 10,00 10,00 0,00

Cus tos dos In ves ti men tos - 2012

Des cri ção R$

Taxa de Administração 4.502.641,08

Impostos/Taxas/Corretagens/Outras 1.781.838,91

Custódia 1.637.441,38

Auditoria 45.189,10 

Total 7.967.110,47 

% em Relação aos Recursos Garantidores 0,1249%

PLANO A SALDADO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

*Obs.: Em fundos de investimento, o valor de R$ 4.069.679.818,68.



2012RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
27

Pla no B – Mis to

Dis tri bui ção dos In ves ti men tos por Seg men to
De zem bro/2012 De zem bro/2011

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

Renda Fixa 4.221.644.233,25 77,95 3.632.412.154,07 80,19

Renda Variável 542.137.453,67 10,01 445.692.266,68 9,84

Investimentos Estruturados 341.819.092,26 6,31 223.765.465,72 4,94

Investimentos Imobiliários 80.188.226,14 1,48 52.991.435,43 1,17

Empréstimos a Participantes 230.306.901,10 4,25 174.956.167,50 3,86

Total dos Investimentos* 5.416.095.906,42 100,00 4.529.817.489,40 100,00

Disponível/Contas a pagar 79.888,35 – 27.167,95 –

Total dos Recursos Garantidores 5.416.175.794,77 100,00 4.529.844.657,35 100,00

Po lí ti ca de In ves ti men tos - 2012 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 34,50 100,00 100,00 77,95

Renda Variável 0,00 12,50 70,00 10,01

Investimentos Estruturados 0,00 20,00 20,00 6,31

Investimentos Imobiliários 0,00 8,00 8,00 1,48

Empréstimos a Participantes 0,00 15,00 15,00 4,25

Investimentos no Exterior 0,00 10,00 10,00 0,00

PLANO B MISTO

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

Des cri ção Ren ta bi li da de no ano Meta de Rentabilidade

Renda Fixa 13,95% IPCA(IBGE) + 6,75% a.a. 12,98%

Renda Variável 18,00% IBOVESPA 7,40%

Investimentos Estruturados 62,90% IPCA (IBGE) + 6,26% a.a. 12,47%

Imóveis 12,91% IPCA (IBGE) + 6% a.a. 12,19%

Empréstimos a Participantes 13,26% IPCA (IBGE) + 7,50% a.a. 13,78%

Carteira Geral do Plano B 16,76% RENTABILIDADE MÍNIMA ATUARIAL 12,19%

Cus tos dos In ves ti men tos - 2012

Des cri ção R$

Taxa de Administração 4.432.396,83

Impostos/Taxas/Corretagens/Outras 1.636.559,06

Custódia 1.524.401,87

Auditoria 50.444,99

Total 7.643.802,75

% em Relação aos Recursos Garantidores 0,1411%

*Obs.: Em fundos de investimento, o valor de R$ 3.642.562.232,72.
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Pla no Taesaprev

Dis tri bui ção dos In ves ti men tos por Seg men to

De zem bro/2012 De zem bro/2011
Seg men to Va lo res - R$ % Va lo res - R$ %

Renda Fixa 2.052.634,41 72,96 0,00 0,00

Renda Variável 668.050,29 23,74 0,00 0,00

Empréstimos a Participantes 92.959,40 3,30 0,00 0,00

Total dos Investimentos 2.813.644,10 100,00 0,00 0,00

Disponível/Contas a pagar 22.192,63 – 0,00 –

Total dos Recursos Garantidores 2.835.836,73 100,00 0,00 0,00

Li mi tes Re so lu ção CMN 3792 Alo ca ção

Seg men to % %

Renda Fixa 100,00 72,96

Renda Variável 70,00 23,74

Empréstimos a Participantes 15,00 3,30

PLANO TAESAPREV

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

Descrição Ren ta bi li da de de maio a dezembro de 2012

Renda Fixa 6,82%

Renda Variável 6,18%

Empréstimos a Participantes* 7,39%

Carteira Geral Taesaprev 6,97%

Obs.: Plano teve início em abril/2012, sendo aplicações realizadas por meio de fundos de investimento.

*Obs.: Rentabilidade do empréstimo de junho a dezembro de 2012
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Política de Investimentos - 2012 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 0,00 100,00 100,00 100,00

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)

Plano PGA – Gestão Administrativa

Dis tri bui ção dos In ves ti men tos por Seg men to

Dezembro/2012 Dezembro/2011

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

Renda Fixa 10.148.516,06 100,00 5.418,85 100,00

Total dos Investimentos 10.148.516,06 100,00 5.418,85 100,00

Disponível/Contas a pagar -124.600,37 – 5.548,88 –

Total dos Recursos Garantidores 10.023.915,69 100,00 10.967,73 100,00

Cus tos dos In ves ti men tos - 2012

Des cri ção R$

Impostos/Taxas/Corretagens/Outras 11.519,95

Custódia 34.484,26

Total 46.004,21

% em Relação aos Recursos Garantidores 0,4589%

Des pe sas Re la ti vas à Ad mi nis tra ção dos In ves ti men tos Consolidados - 2012

Des cri ção R$

Pessoal e encargos 2.729.209,96

Serviços de terceiros 308.444,42

Despesas gerais 30.801,25

Depreciações e amortizações 11.168,19

Contingências 4.256,27

Total 3.083.880,09

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

Des cri ção Ren ta bi li da de no ano Meta de Rentabilidade

Carteira Geral do Plano 13,63% 100% CDI 8,40%
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RES PON SÁ VEIS PELAS DEMONSTRAÇÕES E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

No me Ti po

FER NAN DO AL VES PI MEN TA
CPF : 124.458.006-68 Diretor Presidente
(Administ. Estatutário Tecnicamente Qualificado)

RODRIGO EUSTÁQUIO BARBOSA BARATA Di re tor de In ves ti men tos e Con tro le
CPF: 401.176.696-87

Alessandra Campos Pereira Ge ren te de Con tro la do ria e Fi nan ças
CPF: 031.624.556-93

Deloitte Touche Tohmatsu Au di to res In de pen den tes
CRC 2SP011.609/O-8 S-MG

Referência: Instrução MPS/Previc nº 02, de 18 de maio de 2010
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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
outubro 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 Deloitte
ToucheTohmatsu Auditores Independentes e aprovadas pelos conselhos Fiscal e
Deliberativo da Forluz. As demonstrações estão disponíveis no Portal, na página
inicial, com o título “Demonstrações Financeiras 2012” e contemplam as seguin-
tes informações:

n Balanços patrimoniais consolidados; 

n Balanços patrimoniais por plano de benefícios; 

n Demonstrações consolidada das mutações do patrimônio social; 

n Demonstrações dos ativos líquidos por plano de benefício;  

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

n Demonstrações consolidadas do plano de gestão administrativa; 

n Demonstrações das obrigações atuariais por plano de benefício;  

n Notas explicativas às demonstrações financeiras.

Demonstrações Financeiras

ENTENDA
MELHOR

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.

2012RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
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PAS SI VO 2012 2011

EXIGÍVEL OPERACIONAL 16.206 11.548  

Gestão previdencial 16.050 11.211

Investimentos 156 337 

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 6.382 5.664  

Gestão previdencial 6.382 5.664 

PATRIMÔNIO SOCIAL 7.185.642 5.867.122

Patrimônio de Cobertura do Plano

Provisões matemáticas 6.672.156 5.952.042

Benefícios concedidos 6.316.366 5.611.869

Benefícios a conceder 355.790 340.173

EQUILÍBRIO TÉCNICO: 499.821 (95.177) 

Resultados realizados 499.821 (95.177)

Superávit técnico acumulado 499.821 -

(-) Déficit técnico acumulado - (95.177) 

FUNDOS 13.665 10.257 

Fundos administrativos 8.208 6.695

Fundos dos investimentos 5.457 3.562

TOTAL DO PASSIVO 7.208.230 5.884.334 

ATI VO 2012 2011

DISPONÍVEL 157 285 

REALIZÁVEL 7.208.073 5.884.049

Gestão previdencial 818.934 850.694 

Gestão administrativa 8.208 6.696

Investimentos 6.380.931 5.026.659 

Títulos públicos 1.310.939 954.155 

Créditos privados e depósitos 353.319 529.321 

Ações 10.242 12.062 

Fundos de investimento 4.069.680 2.993.063 

Investimentos imobiliários 397.723 343.700 

Empréstimos 234.397 190.008 

Outros realizáveis 4.631 4.350 

TOTAL DO ATIVO 7.208.230 5.884.334

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

PLA NO A (Em mi lha res de  reais)
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PAS SI VO 2012 2011

EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.410 1.735 

Gestão previdencial 1.325 1.475 

Investimentos 85 260 

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 470 384 

Gestão Previdencial 470 384

PATRIMÔNIO SOCIAL 5.452.710 4.593.559 

Patrimônio de Cobertura do Plano

Provisões Matemáticas 5.047.255 4.267.660

Benefícios concedidos 1.183.402 939.542

Benefícios a conceder 3.863.853 3.328.118

Equilíbrio técnico 148.043 97.164

Resultados realizados 148.043 97.164

Superávit técnico acumulado 148.043 97.164

FUNDOS 257.412 228.735 

Fundos previdenciais 244.821 219.499

Fundos administrativos 7.229 6.056

Fundos dos investimentos 5.362 3.180 

TOTAL DO PASSIVO 5.454.590 4.595.678

ATI VO 2012 2011

DISPONÍVEL 165 287 

REALIZÁVEL 5.454.425 4.595.391

Gestão previdencial 31.099 59.517 

Gestão administrativa 7.229 6.056

Investimentos 5.416.097 4.529.818 

Títulos públicos 1.069.703 1.112.393 

Créditos privados e depósitos 393.334 452.378 

Fundos de investimento 3.642.565 2.737.099 

Investimentos imobiliários 80.188 52.992 

Empréstimos 230.307 174.956

TOTAL DO ATIVO 5.454.590 4.595.678 

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

PLA NO B (Em mi lha res de  reais)

PAS SI VO 2012 2011

EXIGÍVEL OPERACIONAL 73 - 

Gestão previdencial 73 -

PATRIMÔNIO SOCIAL 2.763 - 

Patrimônio de Cobertura do Plano

Provisões matemáticas 2.761 -

Benefícios a conceder 2.761 -

FUNDOS 2 -

Fundos dos investimentos 2 -

TOTAL DO PASSIVO 2.836 -

ATI VO 2012 2011

DISPONÍVEL 22 -

REALIZÁVEL 2.814 -  

Investimentos 2.814 - 

Fundos de investimento 2.721 -

Empréstimos 93 - 

TOTAL DO ATIVO 2.836 -

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

PLANO TAESAPREV (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 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 2012 do Plano Saldado de
Benefícios Previdenciários da Forluz, Plano A, utilizamos o cadastro de dados indivi-
duais fornecidos pela Forluz posicionado em julho/2012. Após a análise detalhada des-
ses dados e correções feitas pela Forluz verificou-se que os mesmos estavam suficien-
temente completos, não havendo necessidade de qualquer ajuste para realização da
avaliação atuarial.

2. Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos definidos por
meio dos estudos técnicos da Fundação, certificamos que a composição do Patrimônio
de Cobertura do Plano e das Provisões em 31/12/2012 é a seguinte:

Demonstrações Atuariais no Ano

Patrimônio de Cobertura do Plano 7.171.976.951,26

Provisões Matemáticas 6.672.155.570,00

Benefícios Concedidos 6.316.365.615,00

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 6.316.365.615,00

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 5.651.137.742,00

Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados 665.227.873,00

Benefícios a Conceder 355.789.955,00

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 
Programado

355.789.955,00

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 355.789.955,00

Resultados Realizados 499.821.381,26

Superávit Técnico Acumulado 499.821.381,26

Reserva de Contingência 499.821.381,26

Valores em R$

3. O resultado superavitário de 2012 atingiu 7,5% das provisões matemáticas.
Uma vez que o patrimônio excede o valor presente dos benefícios futuros,
podemos concluir que o Plano Saldado de Benefícios Previdenciários da Forluz
encontra-se superavitário, demonstrado pela Reserva de Contingência constituída
no valor de R$ 499.821.381,26.

ENTENDA
MELHOR

Aqui o leitor confe-
re a situação atua-
rial do seu plano,
em 2012, atestada
por atuários inde-
pendentes, utilizan-
do-se de métodos
de auditagem con-
sagrados. Os atuá-
rios, especialistas
em administrar ris-
cos, avaliam as prá-
ticas e cálculos uti-
lizados e emitem
seu parecer e con-
clusões.

2012RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
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3. O Plano Misto de Benefícios Previdenciários da Forluz possui Fundos Previdenciais divididos entre as subcontas apresenta-
das abaixo:

n Fundo de Cobertura de Risco: Estabelecido durante o exercício de 2010, originado pelos recursos remanescentes do Plano
para financiamento dos benefícios de risco. Este fundo será utilizado para abatimento de contribuições futuras dos benefícios
de risco e terá seu valor segregado entre os participantes optantes ou não pela regra de cálculo dos benefícios de risco esta-
belecida pela alteração regulamentar de 24/9/2009. Em 31/12/2012, o Fundo de Cobertura de Risco totalizou R$
97.420.851,52 para os participantes optantes e R$ 14.277.271,54 para os não optantes.

n Fundo de Mudança de Tábua: Constituído com a finalidade de cobrir as insuficiências geradas pela alteração da hipótese de
tábua de mortalidade no exercício de 2005, da AT-49M para a AT-83M. Conforme definido pelo Conselho Deliberativo, apro-
vado por meio da Ata da 223º Reunião da Forluz, os Saldos Acumulados até 31/12/2005 e a respectiva rentabilidade auferi-
da até o momento da Aposentadoria serão transformados em Benefício pela conversão atuarialmente equivalente consideran-
do a tábua AT-49M. Somente os saldos acumulados a partir de 01/01/2006 serão convertidos pela nova tábua de mortalidade
AT-83M. Este fundo visa a cobertura da diferença entre a reserva matemática calculada atuarialmente com base na premissa
de mortalidade vigente e o saldo de conta constituído na data de aposentadoria, sempre que for concedida uma renda vitalí-
cia. Em 31/12/2012, o Fundo de Mudança de Tábua totalizava R$ 133.122.694,55.

4. Plano de Custeio de Participantes Ativos do Plano Misto de Benefícios Previdenciários da Forluz é definido em faixas sala-
riais no seu regulamento. A partir de janeiro de 2013, o custeio dos benefícios de risco, excluídas as contribuições destinadas
ao custeio das despesas administrativas, será feito conforme a seguir:

n Optantes pela nova regra de cálculo dos Benefícios de Risco: considerando a amortização do Fundo de Risco até 2031,
que corresponde ao tempo futuro médio desta população apurado em 31/12/2012, o custo dos benefícios de risco é reduzi-
do a 1,00% (custo dos benefícios de risco em relação às contribuições normais da patrocinadora) para os participantes op-

1. Para fins da avaliação atuarial refe-
rente ao exercício de 2012 do Plano
Misto de Benefícios Previdenciários da
Forluz, Plano B, utilizamos o cadastro
de dados individuais fornecido pela
Forluz posicionado em julho/2012.
Após a análise detalhada desses dados
e correções feitas pela Forluz verificou-
se que os mesmos estavam suficiente-
mente completos, não havendo neces-
sidade de qualquer ajuste para realiza-
ção da avaliação atuarial.

2. Com base nos dados cadastrais, uti-
lizando as hipóteses e os métodos an-
teriormente mencionados, certificamos
que a composição do Patrimônio de
Cobertura do Plano, das Provisões e
dos Fundos em 31/12/2012 é a se-
guinte (ver tabela ao lado):

Patrimônio de Cobertura do Plano 5.195.297.299,52

Provisões Matemáticas 5.047.254.499,00

Benefícios Concedidos 1.183.401.696,27

Contribuição Definida 346.004.523,29

Saldo de Conta de Assistidos 346.004.523,29

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 837.397.173,00

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 488.197.330,00

Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados 349.199.843,00

Benefícios a Conceder 3.863.852.802,78

Contribuição Definida 3.863.852.802,78

Saldo de Contas – Parcela Patrocinadores 1.324.783.440,68

Saldo de Contas – Parcela Participantes 2.539.069.362,10

Resultados Realizados 148.042.800,45

Superávit Técnico Acumulado 148.042.800,45

Reserva de Contingência 148.042.800,45

Fundos 244.820.817,61

Fundo Previdencial 244.820.817,61

Valores em R$

PLA NO B
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Para fins de avaliação atuarial referente ao exercício de 2012, foram utilizados os dados cadastrais dos participantes, po-
sicionados em 31/12/2012. A referida base foi considerada suficiente e satisfatória para fins do presente estudo.

Foi indicada a existência de patrimônio equivalente a R$ 2.760.877,00 e referente ao total dos saldos de conta de apo-
sentadoria dos participantes ativos.

Assinalamos que o Taesaprev se encontra no primeiro ano de funcionamento. O processo de arrecadação dos recursos foi
iniciado no mês de abril de 2012. A evolução das provisões se refere às contribuições realizadas e a valorização das cotas con-
forme perfil escolhido pelo participante.

Considerando a natureza do plano (modalidade CD), indicamos a inexistência de déficit ou superávit técnico em função da
modalidade de plano (Contribuição Definida), onde os recursos garantidores são equivalentes ao saldo de conta composto pe-
los participantes.

DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL TAESAPREV

TOWERS WATSON CONSULTORIA LTDA.
Sátyro Florentino Teixeira Neto

MIBA nº 1.158

Maria Izabel Generoso Pedrosa
MIBA nº 1.983

Thiago Felipe Gonçalves
MIBA Nº 1398

Atuário - Gerência de Previdência, Atuária e Atendimento

tantes 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 até 2031,
que corresponde ao tempo futuro médio desta população apurado em 31/12/2012, o custo dos benefícios de risco é 14,06%
(custo dos benefícios de risco em relação às contribuições normais da patrocinadora) para os participantes não optantes pe-
la nova regra de MAI, já considerando uma margem de segurança para financiar eventuais oscilações no custeio dos benefí-
cios de risco.

De acordo com o parâmetro de cálculo definido no Plano de Gestão Administrativo – PGA, a Forluz estimou que a previsão
orçamentária relativa à despesa administrativa do Plano Misto de Benefícios Previdenciários, referente ao exercício de 2013,
é de R$ 11.749 mil, equivalendo a 1,38% da folha de benefícios. Em 2012, a Forluz alterou a taxa aplicada sobre o patri-
mônio gerido de 0,20% para 0,18% para apuração das contribuições para custeio das despesas administrativas.

5. 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.

6. Uma vez que o patrimônio excede o valor presente dos benefícios futuros, podemos concluir que o Plano Misto de Bene-
fícios Previdenciários da Forluz encontra-se em superávit financeiro-atuarial, demonstrado pela reserva de contingência cons-
tituída de R$ 148.042.800,45

2012RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
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