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Apresentação

Além da alta dos juros de curto e longo pra-
zos, a bolsa de valores apresentou desempenho 
negativo, tendo o Ibovespa terminado o ano 
com queda de 15,5%.  Este cenário afetou o 
balanço dos planos da Forluz e da maioria dos 
fundos de pensão do país.

Nossa pesquisa anual de satisfação começou 
em setembro. Em 2013, ela ficou mais objetiva 
e os principais itens passaram a ser avaliados 
numa escala de 1 a 10. A Fundação obteve nota 
média de 8,6, resultado muito positivo, com li-
geiro crescimento em relação ao ano anterior. 
Mesmo diante de uma conjuntura externa difí-
cil, os participantes mais uma vez demonstra-
ram confiança na Forluz.

Em novembro, a Fundação apresentou aos 
participantes sua nova marca gráfica. A mu-
dança surgiu da percepção de que sua imagem, 
associada à marca, precisava ser modernizada 
para se alinhar aos novos tempos, buscando, 
sobretudo, torná-la mais “humanizada”.

O programa de educação previdenciária e fi-
nanceira Para Viver Melhor fechou o ano com 
números muito positivos. Cerca de 2 mil parti-
cipantes compareceram aos eventos. Os índices 
de aprovação desses encontros mantiveram-se 
altos, sendo avaliados como ótimos/bons por 
98,3% dos participantes. 

Ao longo de mais um ano, reforçamos nossa 
crença de que o mais importante é observar os 
anseios de nossos participantes e buscar pro-
fissionais e ações que possam atendê-los. E essa 
é a razão de ser da Forluz: trabalhar com afinco 
para honrar os compromissos assumidos com 
seus participantes de pagar a complementação 
de aposentadoria a eles e a seus dependentes. 
 

Fernando Alves Pimenta
Presidente

Grandes mudanças impactaram o cenário 
previdenciário e financeiro e também a Forluz 
em 2013. No início de janeiro, a Fundação re-
cebeu dois ofícios da Superintendência Nacio-
nal de Previdência Complementar – Previc, que 
tratavam do custeio administrativo e da ade-
quação da tábua de mortalidade do Plano B. Es-
ses assuntos resultaram na celebração dos Ter-
mos de Ajustamento de Conduta – TACs. Seus 
desdobramentos mereceram atenção especial 
e foram motivo de muito diálogo, palestras e 
matérias nos veículos de comunicação da For-
luz, a fim minimizar os impactos nas decisões 
dos participantes.

No primeiro trimestre, a patrocinadora Ce-
mig abriu um programa de desligamento in-
centivado, que também impactou o trabalho 
das áreas de previdência e comunicação. Ao 
todo, foram realizados 956 atendimentos pre-
senciais, 237 consultas via e-mail, fale conosco 
e Central de Atendimento. O número final de 
adesões ficou em torno de 1070.

Em abril, a Receita Federal publicou a Ins-
trução Normativa (IN) nº 1343, que tratou das 
contribuições feitas entre 1989 a 1995. Esse 
foi mais um assunto que exigiu grande esfor-
ço para levantar os dados necessários para os 
cálculos determinados pela Receita, bem como 
esclarecer os participantes sobre seus direitos.

O Conselho Deliberativo aprovou, em julho, 
a recondução, por unanimidade, do presidente 
Fernando Pimenta e do diretor de Seguridade 
e Gestão, José Ribeiro Pena Neto, para um novo 
mandato de quatro anos.

Em termos de investimentos, o ano começou 
com o mercado interno preocupado com a alta 
dos índices de preços. Em abril, o Banco Cen-
tral iniciou um ciclo de aumentos da Selic, que 
se elevou seguidamente passando do patamar 
de 7,25% para 10% em dezembro. 
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Conselho Fiscal
Titulares
Marcos Túlio Silva (Presidente)
Júlio César Silva
Helton Diniz Ferreira
Stefano Dutra Vivenza

Suplentes
Jarbas Discacciati
Ari Valter Boscatte
Mário Lúcio Braga
Robson Laranjo

Diretoria Executiva
Fernando Alves Pimenta 
Diretor Presidente 

Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata 
Diretor de Investimentos e Controle 

José Ribeiro Pena Neto 
Diretor de Seguridade e Gestão 

Wilian Vagner Moreira 
Diretor de Relações com Participantes

■ Membros dos Colegiados
Conselho Deliberativo

■ Até 27/02/2013

Titulares
Sérgio Roberto Belisário (Presidente) 
Denys Cláudio Cruz de Souza 
Leonardo George de Magalhães
Luciano Lopes Amaral 
Guilherme de Andrade Ferreira 
Carlos Alberto de Almeida – Gonzaguinha 

Suplentes
Nelson Benício Marques Araújo 
Wagner Delgado Costa Reis 
Alexandre Francisco Maia Bueno 
João Wayne Oliveira Abreu
Rogério Mota Furtado 
José Carlos Filho 

■ Após 27/02/2013

Titulares
Denys Cláudio Cruz de Souza (Presidente)
Alexandre Francisco Maia Bueno 
Leonardo George de Magalhães
Luciano Lopes Amaral 
Guilherme de Andrade Ferreira 
Carlos Alberto de Almeida - Gonzaguinha 

Suplentes
Wagner Delgado Costa Reis 
Nelson Benício Marques Araújo 
Lídia Maria Franco Garcia
João Wayne Oliveira Abreu 
Rogério Mota Furtado 
José Carlos Filho 

Governança
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Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal se reuniu dez vezes, analisou os 

resultados de 2012, atas do Comitê de Investimentos, 
relatórios mensais de atividades, resultados finan-
ceiros obtidos na aplicação dos ativos dos planos 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 Controles 
Internos com as conclusões, recomendações e mani-
festações, que foi posteriormente encaminhado para 
conhecimento do Conselho Deliberativo.

Diretoria Executiva
A diretoria se reuniu 16 vezes em 2013, para di-

versas resoluções que trataram de assuntos admi-
nistrativos e técnicos, com destaque para metas ge-
renciais, alterações regulamentares, contratação de 
consultorias, normas internas, plano de continuidade 
de negócios, programa Forluz Verde, nova marca For-
luz e programa de avaliação de desempenho.

Comitê de Investimentos
Composto por nove membros, entre diretores e ge-

rentes, o Comitê de Investimentos se reúne, semanal-
mente, para definir os critérios de aplicações, analisar 
investimentos e decidir a melhor maneira de gerir os 
recursos dos participantes, obedecendo à Política de 
Investimentos definida pelo Conselho Deliberativo. 
Em 2013, foram realizadas 48 reuniões. 

Comitê de Conduta e Ética
O Comitê de Conduta e Ética é composto por cin-

co membros efetivos e igual número de suplentes, 
nomeados pelo Conselho Deliberativo da Fundação, 
com mandatos de três anos, vedada a recondução, 
contando com a participação de um membro da As-
sessoria de Compliance sem direito a voto. Dentre os 
membros indicados pelos conselheiros Deliberativos 
e Fiscais representantes dos participantes, pelo me-
nos um membro e seu respectivo suplente devem ser 
participantes assistidos, visando preservar o princí-
pio de representação de ativos e assistidos. 

■ Atividades Realizadas
Conselho Deliberativo

O conselho se reuniu 11 vezes, em 2013, e decidiu, 
entre outros, sobre os seguintes assuntos:
■ Deliberações sobre os Termos de Ajustamento de 

Conduta – TACs, relativos à Tábua de mortalidade 
e Custeio Administrativo

 ■ Fator de Conversão Atuarial (FCA) do Plano B – 
TAC Tábua de mortalidade;

 ■ Critérios e ajustes para formalização do TAC 
Tábua de mortalidade;

 ■ Minuta do TAC Custeio Administrativo;
 ■ Alterações regulamentares dos planos 

A e B, para atendimento ao TAC Custeio 
Administrativo;

 ■ Atendimento ao ofício Previc DIFIS nº 2164, 
junho de 2013 – TAC Custeio Administrativo;

■ Edifício Aureliano Chaves
 ■ Minuta de contrato de aluguel;
 ■ Revisão de orçamento;
■ Política de Investimento
 ■ Alteração na Política de Investimentos 2013:
  alocações e limites;
 ■ Política de Investimentos 2014;
■ Alterações regulamentares no Plano B (Art. 29) – 

Opção do beneficiário receber MAT em cotas;
■ Redução no percentual da Taxa de Administração 

dos planos A e B;
■ Participação no Fundo de investimentos BTG 

Pactual Infraestrutura II FIP;
■ Demonstrações Contábeis e Demonstração 

Atuarial do ano de 2012;
■ Adesão do Instituto de Desenvolvimento Integrado 

de Minas Gerais – Indi ao Plano B;
■ Aprovação do atuário responsável pelos planos 
 A e B;
■ Segregação de ativos do Plano B;
■ Contratação de Consultoria Atuarial;
■ Critérios para comprovação de união estável;
■ Definição de hipóteses atuariais;
■ Hospital Lifecenter – Ações para melhoria de 

resultados;
■ Programa de Remuneração Variável 2014;
■ Contribuições eventuais no Plano B;
■ Orçamento para o exercício de 2014.

Destaques
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Em novembro de 2013, a Forluz dava um impor-
tante passo rumo aos próximos anos, por meio da 
mudança da sua marca. Talvez alguns participantes 
se perguntem sobre o porquê dessa mudança. Afinal, 
como diz o velho ditado, “em time que está ganhando 
não se mexe”. Ou se mexe? Sob certos aspectos, di-
ríamos que o ditado está correto. No entanto, no am-
biente corporativo de hoje, marcado pela celeridade, 
nem sempre é saudável se acomodar e deixar o tempo 
e a tradição definirem o caminho a ser seguido.

Maior patrimônio intangível de uma organização, 
o que entendemos por marca – e tudo que ela repre-
senta - precisa ser gerenciada e adequadamente pro-
tegida. Elemento fundamental, capaz de estabelecer 
laços entre público e empresa, a marca transmite con-
ceitos e informações a respeito do produto ou serviço 
e, no final das contas, sobre a entidade que procura 
representar. 

Uma grande empresa não anda bem sem uma mar-
ca condizente. Daí a importância de se avaliar o cená-
rio e o momento oportuno para efetuar uma mudan-
ça desse porte, que seja condizente com a realidade 
presente e os desafios que se colocam à empresa ou 
instituição.

Em 2011, quando comemorávamos os 40 anos da 
Fundação, vimo-nos provocados a iniciar o proces-
so de modificação da marca. Era chegada a hora de 
adequar nossa posição de Entidade com governança 
exemplar e pioneirismo em iniciativas modernas de 
gestão a uma nova identidade, que traduzisse esse 
novo tempo em formas gráficas arrojadas e contem-
porâneas.

Assim, os pilares para a construção da nova marca 
começaram a ser definidos. Nessa nova perspectiva, 
os atributos de segurança, confiabilidade, perenidade 
e transparência foram considerados. Mas não somen-
te estes: o design da logo buscou trabalhar traços de 
elegância e humanização, também demandados.

Como premissa segura, garantiu-se a manutenção 
da cor laranja, intrinsecamente ligada à energia, à luz, 
ao alcance de metas profissionais, à justiça, ao suces-
so e à criatividade. O laranja está presente na marca 
da Fundação desde 1982, tendo se tornado familiar 
aos nossos participantes e uma forte característica de 
identificação da marca. 

A trajetória até aqui

Anos 70 Anos 901982

A essência da nova marca

Foi assim que no final do ano passado nasceu a 
nova marca. Ela foi concebida a partir de pontos cir-
culares na cor laranja, que representam pessoas de 
mãos dadas formando um círculo maior. Essa união 
nos remete ao ciclo da previdência complementar, à 
essência do mutualismo, onde a soma dos recursos fi-
nanceiros individuais, confiados às fundações na fase 
contributiva, retornam ao participante assistido na 
forma de benefícios.

Investiu-se ainda na ideia de futuro, de horizonte 
e iluminação, significando transparência, conectando 
a nova marca à sua procedência no setor elétrico. A 
modernização buscou, sobretudo, tornar esse ícone 
mais “humanizado” e amigável aos olhos de nossos 
participantes. Um trabalho gestado por meses, e cuja 
grande força é a simplicidade da sua concepção.

Mudamos a marca, mas não perdemos o foco no 
trabalho, na busca pela excelência. Se hoje moder-
nizamos nossa imagem frente aos nossos públicos é 

porque o futuro assim impõe. Somos pioneiros, mas 
não porque nos acomodarmos com base em resulta-
dos passados. Num ambiente de negócios cada vez 
mais competitivo e dinâmico, reforçar e atualizar a 
marca significa prepará-la para esse novo contexto.

Temos orgulho de nossa trajetória, dos vários íco-
nes de cada época que foram se modificando e se fun-
dindo com a nossa história. E nos orgulha participar 
da mudança que em pouco tempo será contada por 
outros que nos sucederão. A nova marca é o símbo-
lo deste tempo, caracterizado pelo desenvolvimento 
tecnológico, pela rapidez, pelas oscilações do mer-
cado financeiro, pelo aumento da longevidade. Mas, 
também, pelo anseio de se voltar para o ser humano. 
E queríamos estar preparados para esse novo tempo. 

Que venham os próximos anos, o futuro, pois nos-
sas bases estão firmes no passado e no presente. Com 
o apoio e a confiança de nossos participantes, tudo 
se torna mais claro e iluminado, como um horizonte 
repleto de oportunidades e desafios, que certamen-
te serão trilhados com dinamismo e determinação. 
Nova marca Forluz. A marca da gente!

■ Nova Marca
Demonstração explícita da força coletiva 

A primeira marca gráfica da Forluz foi criada pelo 
então presidente, Daltro Duarte, na década de 70. 
“Achamos que já era hora da Forluz ter uma marca. 
Então eu mesmo desenhei”. Ali, as letras “f” e “s” apa-
reciam estilizadas no centro de um círculo vermelho. 
O “f” simbolizava a primeira parte, “Fundação Forlu-
minas”, e o “s” representando a outra metade, “Segu-
ridade Social”.  Em meados de 1982, a Forluz lançou 
um concurso e escolheu uma nova logo. Nela, o círcu-
lo continuava presente e introduzia a cor laranja. Em 
1997, a marca foi atualizada, ganhando uma forma 
em itálico com sombra e degradê. 
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■ Prédio Verde
Avanço decisivo rumo à etapa final

Símbolo do engajamento da Fundação aos con-
ceitos de sustentabilidade, a construção do Edifício 
Aureliano Chaves obteve avanços significativos em 
2013. Sua parte estrutural foi concluída e o edifício 
entrou na fase final de acabamentos, visando sua en-
trega no segundo semestre de 2014, quando será uti-
lizado pelo grupo Cemig.

No final do ano, as fachadas em “pele de vidro” 
foram iniciadas, simultaneamente a diversas instala-
ções, dentre as quais elétrica, ar condicionado, ilumi-
nação, cabeamento estruturado, detecção e alarme de 
incêndio e outras. Também começaram os acabamen-
tos dos banheiros, forro de gesso e aerado, instalação 
dos pisos elevados nos andares e instalação dos ele-
vadores. 

Inovação e sustentabilidade

Empreendimento de alto padrão, que busca suprir 
essa carência do mercado imobiliário da capital, o 
novo prédio da Forluz destaca-se pelo projeto inova-

■ Pesquisa de Satisfação
Confiança cresce, apesar do cenário ruim

A Forluz avalia o nível de satisfação dos participan-
tes em relação aos serviços oferecidos, de forma con-
secutiva, desde 2009. A pesquisa procura identificar 
pontos a serem aprimorados para prestar, aos mais 
de 23 mil participantes, serviços cada vez melhores. 
Em 2013, a avaliação foi realizada pelo Instituto Crea-
re entre os meses de setembro e outubro. Foram en-
trevistados 741 participantes ativos e assistidos, de 
diferentes perfis, idades, faixas salariais e sexos, na 
capital, região metropolitana e interior de Minas. 

Toda a pesquisa foi aprimorada, de forma a torná
-la mais precisa e eficiente. As perguntas ficaram mais 
objetivas e os itens de maior destaque passaram a ser 
avaliados por pontuação de 1 a 10 e não por conceitos 
como ótimo, bom, ruim, etc. A média geral foi consi-
derada muito positiva, com ligeira melhora em rela-
ção à percepção do ano passado. 

A enquete concentrou-se nos principais itens de 
relacionamento da Forluz: atendimento telefônico, 
meios de comunicação, programa de educação pre-
videnciária e financeira Para Viver Melhor e conceito 
geral sobre os serviços prestados. A avaliação referen-
te ao atendimento presencial não foi necessária, uma 
vez que é feita “in loco” ao final de cada atendimento. 
Os número refletiram o forte grau de confiança depo-

sitado pelos participantes na Fundação, mesmo dian-
te de uma conjuntura externa difícil. Veja a seguir as 
notas alcançadas por cada um desses itens. 
■ Atendimento telefônico 0800: 9
■ Meios de comunicação: 8,3
■ Programa Para Viver Melhor: 8,8
■ Avaliação geral: 8,6

No quadro a seguir, você tem a segmentação da 
avaliação geral por tipo de participante: 

dor. Sua construção obedece critérios de sustentabili-
dade definidos pela certificação Leadership in Energy 
and Environmental Development (LEED), conferida 
às edificações que minimizam impactos socioambien-
tais, em todas as suas fases. Nessa certificação, a meta 
é alcançar para o prédio o selo de grau “Ouro”.

Avaliação Geral

Avaliação feita pelos participantes dos serviços 
prestados pela Forluz
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Em 2013 não faltou empenho junto a nossos par-
ticipantes nas realizações do Programa de Educação 
Previdenciária e Financeira da Forluz – Para Viver 
Melhor. Dentre diversas ações desenvolvidas, des-
tacamos os eventos presenciais. Aproximadamente 
2 mil participantes ativos, assistidos e pensionistas 
participaram das reuniões, em eventos normalmen-
te com casa cheia. Os encontros mantiveram altos 
índices de aprovação, recebendo classificação média 
como bom/ótimo por 98,3% dos participantes. 

Concebido dentro de princípios de sustentabili-
dade, as avaliações do programa são realizadas por 
meio eletrônico em data posterior ao evento. Aos 
poucos, a ferramenta vem conquistando a confiança 
de nossos participantes. Prova disso é que no final de 
2012, tínhamos cadastrados cerca de 4.500 e-mails 
de participantes para receber mensagens eletrôni-
cas da Fundação. Em dezembro de 2013, chegamos a 
7.800 e-mails cadastrados. 

Em 2013, o programa completou seis anos de exis-
tência. A cada ano, ganham as pessoas que participam 
das ações, mas ganham ainda mais os profissionais da 
Fundação envolvidos no programa.

Novas adesões 

Em 2013, a equipe da For-
luz participou de seis edições 
do programa Primeira Ener-
gia, que tem como finalidade recepcionar os novos 
empregados do grupo Cemig, apresentando a empre-
sa e os benefícios oferecidos, tais como o plano previ-
denciário. Essa ação cumpre um papel importantíssi-
mo de apresentar a Fundação e promover a adesão de 
novos participantes. Em 2013, foram admitidos cerca 
de 700 empregados, e obteve-se uma média de filia-
ção de 90%.

Uma das medidas que contribuíram para esse 
desempenho foi a reformulação do kit de boas-vin-
das, de forma a torná-lo mais atrativo. Foi eliminada 
grande parte dos papéis, substituídos por folder com 
informações objetivas e um pen card reunindo todo 
o material eletrônico. Por meio dele, os empregados 
acessam os formulários de filiação, vídeos institucio-
nais, documentos normativos, cartilhas e simulado-
res. Mais um importante passo rumo a modernidade 
e sustentabilidade.

O processo de certificação dos profissionais dos 
fundos de pensão tem ganhado destaque em todo o 
sistema, por sua importância. Na Forluz não foi dife-
rente: é crescente a consciência sobre a necessidade 
de se aferir as competências através de um processo 
de reconhecimento da qualificação e valorização dos 
talentos. Em 2013, o número de profissionais e con-
selheiros certificados cresceu significativamente. 

Os números referentes à certificação dos direto-
res, gerentes e conselheiros da Fundação ao final do 
ano foram os seguintes:

■ Para Viver Melhor
Fortalecimento do programa e inovação

■ Certificação e Treinamento
Aposta na profissionalização crescente

Profissionais % Realizado % Em Andamento

Diretores 100 –

Gestores  77 –

Conselheiros 45 33

Treinamento

Um dos fatores decisivos para o crescente número 
de certificações de nossos profissionais foi a institui-
ção de treinamentos anuais, tanto para empregados 
quanto conselheiros. Em 2013, foram realizados dois 
treinamentos, nos meses de março e outubro. Dentre 
os que responderam à pesquisa, a grande maioria, o 
índice de aprovação dos cursos foi de 100%.

O treinamento para conselheiros e empregados foi 
incorporado ao calendário de obrigações da Secreta-
ria Geral da Entidade, de forma que se torne prática 
anual. Assim foi feito por se acreditar que a certifi-
cação representa um grande diferencial estratégico e 
importante passo na carreira de nossos profissionais.



16 17

Em novembro de 2013, aconteceu a primeira edi-
ção do Forluz Ativa, uma nova proposta de reformu-
lação do tradicional programa de gestão da Entidade. 
Assim, mais moderno e inovador, ele veio substituir 
o antigo PGF, que completou 10 anos no ano anterior, 
inaugurando uma nova etapa.

Diferente do formato anterior, concentrado em 
uma só data, o Forluz Ativa foi estruturado de manei-
ra a oferecer oportunidades de trabalhar diversos as-
pectos ou temas ao longo do ano, na forma de pales-
tras, oficinas, treinamentos, seminários, etc. Mais um 
importante avanço na gestão da Fundação.

Com o tema “O ser humano, transformador das 
corporações e de si próprio”, o encontro contou com 
palestras, dinâmicas integrativas e apresentação tea-
tral. O professor Flávio Tófani, especialista em gestão 
marcas, falou sobre a mudança da marca e sobre a im-
portância do empregado agir de maneira proativa e 
se autodesenvolver para a vida para atuar na organi-
zação. As atividades foram concluídas com o monólo-
go “Ghandi, um líder servidor”, apresentado pelo ator 
João Signorelli. O espetáculo refletiu a importância da 
dedicação e da forma de execução do trabalho, sem-
pre comprometido com o ser humano.

■ Forluz Ativa
Gestão moderna, focada no ser humano

Administração dos Planos
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■ Atendimento
A Forluz possui quatro canais de atendimento. A 

Central de Atendimento (call center), que é terceiri-
zada, tem um funcionário da Forluz, em período inte-
gral, 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 se-
gunda à sexta-feira, das 7 às 19h. De janeiro a dezem-
bro de 2013, o call center recebeu 44.527 ligações, 
sendo 88% atendidas em até 20 segundos, o que de-
monstra o baixo tempo de espera.  

Outros dois canais de atendimento são e-mail 
atendimento@forluz.org.br e o Fale Conosco, disponí-
vel no portal da Fundação. Em 2013, foram recebidos 
9.363 e-mails através desses canais.

O atendimento presencial, estabelecido na sede 
da Forluz, funciona de segunda à sexta-feira, das 8 às 
17h, e atende às demandas de empréstimo, cadastro, 
folha de pagamento e requerimento de benefícios. Já a 
orientação previdenciária, como simulações e conta-
gem de tempo, é realizada por analistas previdenciá-
rios e requer agendamento prévio através da Central 
de Atendimento. Ao longo do ano, foram realizados 
5.128 atendimentos presenciais e 1.465 orientações 
previdenciárias.

A pesquisa de satisfação dos atendimentos pre-
senciais, realizada na sede da Fundação para avaliar 
a qualidade no atendimento, nível de conhecimen-
to dos atendentes e conforto das instalações físicas, 
manteve nível de satisfação superior 98% em todos 
os quesitos.

Atividades da DRP
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 admi-
nistrativas da Fundação, em conjunto com os demais 
diretores. Ao compor o Comitê de Investimentos, o 
diretor participa das análises e tomadas de decisão 
sobre a participação, ou não, da Forluz em investi-
mentos do mercado financeiro ou imobiliário.

Além disso, como representante dos participantes, 
cabe à DRP desenvolver um trabalho de interface com 
os órgãos colegiados e as entidades sindicais e asso-
ciativas. Para a melhoria e aperfeiçoamento de suas 
funções, é feita uma análise das manifestações dos 

participantes da Forluz e, a partir delas, buscam-se 
novas oportunidades de aprimoramento do relacio-
namento.

Em 2013, 480 participantes recorreram à DRP, ge-
rando registros formais. Inúmeros outros foram aten-
didos via telefone, meio eletrônico ou pessoalmente, 
a fim de esclarecer dúvidas ou buscar soluções para 
problemas envolvendo as diversas áreas da Forluz.

A DRP é responsável, também, pela concessão de 
empréstimo especial a participantes ativos ou assisti-
dos em situações emergenciais. No ano, foram conce-
didos 135 empréstimos dessa natureza.

O diretor de Relações com Participantes esteve 
presente em várias cidades e unidades das patroci-
nadoras, participando de atividades do Programa 
de Educação Previdenciária e Financeira da Forluz – 
Para Viver Melhor. Nesses encontros, os participantes 
puderam conhecer um pouco mais sobre a estrutura 
e os números da Fundação, além de assistir palestras 
com especialistas em educação financeira e orçamen-
to familiar, médicos e psicólogos que buscaram aju-
dar ativos e aposentados a lidarem melhor com suas 
finanças e superar situações de endividamento críti-
co.

■ Investimentos
Política de Investimentos

A Política de Investimentos da Forluz é um amplo 
e detalhado estudo aprovado anualmente, que serve 
para nortear os gestores internos e externos nas de-
cisões sobre investimentos de cada plano, através de 
um processo que evidencie segurança, transparência, 
prudência e sustentabilidade. 

Por meio dos resumos da Política de Investimen-
tos, quadros sínteses aprovados junto à Previc, é pos-
sível verificar os aspectos mais relevantes de cada 
plano, sendo eles a taxa mínima atuarial e os limites 
permitidos em cada tipo de investimento. A política 
completa, assim como os resumos, pode ser conferida 
no portal, no item “Investimentos” e em seguida “Polí-
tica de Investimentos”. 

■ Participantes
 A Forluz encerrou o ano com 23.348 participantes 

e beneficiários, classificados da seguinte forma:

Quadro de Participantes e Beneficiários

Participantes e Planos A e B Plano Taesaprev
beneficiários
Em atividade nas
patrocinadoras 8.826 345
Assistidos  11.065 –
Pensionistas  2.522 –
Licenciados  3 –
Autopatrocinados 48 –
BPD
Aguardando opção 520 19
Pecúlio  – –
Total  22.984 364

■ Benefícios Pagos

■ Plano A
A Forluz realizou pagamentos de benefícios previ-

denciários no valor de R$ 519,85 milhões, com a se-
guinte distribuição por tipo de benefício:

Benefícios Pagos a Assistidos no Plano A %
Pensão 10,39%
Invalidez 2,12%
Prestação única 0,05%
Especial 15,70%
Tempo de contribuição 71,74%

■ Plano B
A Forluz realizou pagamentos de benefícios previ-

denciários no valor de R$ 169,33 milhões, com a se-
guinte distribuição por tipo de benefício:

Benefícios Pagos a Assistidos no Plano B %

Pensão 5,16%
Invalidez 9,73%
Prestação única 0,61%
Tempo de contribuição 84,50%

Cenário Econômico
No início de 2013, os economistas e instituições 

financeiras consultados pelo Banco Central previam 
que a economia brasileira e a produção industrial 
cresceriam mais de 3%, o câmbio terminaria o ano 
abaixo de R$ 2,10 e a taxa Selic em 7,25%. Porém, na 
prática, a taxa Selic terminou o ano em 10%, o dólar 
encerrou o ano cotado a R$ 2,34 e o PIB fechou com 
crescimento de 2,3%. Qual a explicação para tanta 
discrepância? O ano de 2013 foi marcado tanto por 
fatores internos, inflação e política fiscal, quanto por 
fatores externos, em especial a melhora da economia 
americana e menor crescimento na China.

A ameaça do Banco Central americano de reduzir 
os estímulos econômicos, devido a melhora da eco-
nomia dos Estados Unidos, movimentou os mercados 
mundiais durante todo ano de 2013. Esse contexto 
provocou uma onda de realocação de capitais das 
economias emergentes para os países desenvolvidos, 
fazendo com que muitas bolsas de valores e moedas 
se desvalorizassem em relação ao dólar, inclusive o 
real, que foi depreciado em  14,63% no ano.

A pressão inflacionária levou o Banco Central a 
iniciar um ciclo de alta para os juros básicos, aumen-
tando por seis vezes seguidas a taxa Selic, saindo de 
7,25% para 10%. Esse aumento representou um juro 
real de aproximadamente 3,9% ao ano. Quando o 
governo aumenta a taxa de juros, aumenta também 
o custo do dinheiro, o que desestimula a atividade 
econômica, com inevitável reflexo na economia e no 
crescimento industrial (PIB). O aumento dos juros 
básicos da economia é a medida mais eficiente no 
combate à inflação.

Influenciado por esse cenário, o principal índice 
da Bovespa (Ibovespa) registrou queda em 2013 de 
15,50%. Um ano difícil, que também foi marcado por 
manifestações populares durante a Copa das Confede-
rações, o leilão para exploração de petróleo no campo 
de Libra na região pré-sal, dentre outras concessões.
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■ Planos A e B

Nesse cenário, a carteira de ações da Forluz, supe-
rou o Ibovespa em 11,53%. O excelente resultado é 
fruto de uma aplicação diversificada em fundos com 
estratégias fundamentalistas que não têm relação 
com o Ibovespa. Ou seja, que apostam em empresas 
com alto potencial de valorização.  

As tabelas abaixo demonstram o resultado nomi-
nal por segmento de aplicação e em perfis de inves-
timentos.

Os títulos de renda fixa do Plano B são apreçados 
pelo critério de “marcação na curva”. Por esse mode-
lo, os títulos são contabilizados pelo valor de compra 
mais a variação da taxa desde a emissão do papel até 
o seu vencimento. No Plano A, cuja carteira represen-
ta cerca de 70% do total dos recursos investidos. Seus 
ativos estão marcados pelas taxas de mercado, que 
em 2013 registraram forte alta, como é o caso do tí-
tulo público (NTN-B), com vencimento em 2050, que 
começou o ano com taxa de 3,93% e encerrou com 
6,52%. Neste caso, quanto maior a taxa do título, me-
nor é o valor contábil. Vale ressaltar que independen-
te do critério de marcação, na curva ou a mercado, na 
data de vencimento, o título apresentará o mesmo va-
lor acordado na compra.

Em função da volatilidade observada no mercado 
financeiro, é importante lembrar que em 2012 a car-
teira de renda fixa do Plano A registrou valorização 
de 42%. 

■ Estudos de ALM
A Forluz realiza constantemente estudos e proje-

ções com a finalidade de acompanhar o futuro de seus 
planos previdenciários. A ferramenta chamada Asset 
Liability Management – ALM possibilita o gerencia-
mento estratégico do risco de liquidez, que poderá 
surgir devido a uma divisão entre os ativos e passivos 
ao longo do tempo. Ou seja, entre os investimentos, 
juros, rentabilidades projetadas e prazos dos ativos 
em função das obrigações previdenciárias.

Um dos principais resultados do estudo de ALM é 
a solvência do plano, isto é, o resultado da divisão dos 
ativos pelo passivo. Os gráficos, a seguir, demonstram 
a solvência dos planos, que é o resultado da divisão 
dos ativos totais pela reserva, sendo que maior do 
que 100 significa que o valor total dos ativos é maior 
que o passivo. 

■ Plano Taesaprev
O Plano Taesaprev também foi impactado com a vola-

tilidade do mercado em 2013. O plano registrou rentabi-
lidade de 0,55%, sendo que neste período o CDI valorizou 
8,06%. Este plano tem seus ativos precificados a mercado.

Veja o desempenho das carteiras e perfis nos quadros 
abaixo:

Plano B

Média do Ìndice de Solvência

 2014 2016 2018 2020 2025 2030 2035 2040 2043

 99,58 102,37 101,52 103,68 109,24 116,39 128,73 150,03 170,02

Resultado Nominal por Segmento de Aplicação

Segmento Plano A Plano B

Renda Fixa -10,76% 12,35%
Renda Variável -4,21% -3,69%
Investimentos Estruturados 1,76% -8,49%
Empréstimos 12,75% 12,75%
Imóveis 19,08% 27,85%

Total  -6,15% 9,58%
Rentabilidade Mínima Atuarial (RMA) 11,21%

Resultados por Perfil de Investimento

Perfis Plano B Plano B – desde 2009

Ultraconservador 12,61% 87,66%
Conservador 10,87% 86,11%
Moderado 8,26% 82,88%
Agressivo 4,00% 78,51%

A carteira de imóveis foi o segmento que mais 
apresentou destaque em termos de rentabilidade. 
Isso ocorreu devido aos resultados das reavaliações 
realizadas, especialmente dos edifícios Júlio Soares e 
Aureliano Chaves, este último ainda em construção.

Os perfis de investimentos apresentaram rentabi-
lidade média de mais de 80% desde de 2009, confor-
me demonstra o quadro abaixo:

Segmento Rentabilidade

Renda Fixa 2,58%
Renda Variável -3,09%
Empréstimos 12,81%
Total 1,58%

Perfis TaesaPrev

Ultra Conservador 2,96%
Conservador 2,44%
Moderado 1,49%
Agressivo 0,02%

Plano A 

Média do Ìndice de Solvência

 2014 2016 2018 2020 2025 2030 2035 2040 2043

 99,41 100,94 101,21 102,27 105,10 108,40 114,49 124,31 129,79

O Plano Taesaprev não foi objeto do estudo de 
ALM, pois é um plano novo, iniciado em maio de 
2012, na modalidade de Contribuição Definida (CD), 
cujas características de concessão de benefício são 
distintas daquelas apresentadas pelo Plano B.

Os resultados dos estudos de solvência realizados 
para a Política de Investimentos de 2014 demons-
tram que os planos da Forluz possuem capacidade 
financeira de honrar os pagamentos dos benefícios 
para os próximos 30 anos ou mais.

■ Perfis de Investimento
Em função da concepção dos perfis de investimen-

to adotada pela Forluz ser de participação, não se di-
ferencia os riscos inerentes por perfis. Ou seja, todos 
utilizam dos resultados do patrimônio em comum, 
norteados por uma mesma política de investimento. 
Consequentemente, os riscos inerentes são os mes-
mos para todos os perfis oferecidos. 

O que distingue um do outro é o percentual de 
exposição ao risco, conforme descrito em cada per-
fil abaixo. Caso a Forluz adotasse uma modelagem 
baseada na diferenciação, os perfis teriam carteiras 
distintas e políticas de investimentos específicas, com 
riscos diferenciados para cada perfil oferecido. Co-
nheça o nível de exposição ao risco de cada um deles:

■ Perfil Ultraconservador
É o tipo de investimento para quem gosta de cor-

rer o mínimo de risco. Atende quem é muito conser-
vador e não deseja que sua conta de aposentadoria 
tenha qualquer parcela aplicada em renda variável 
(ações, participações e fundos estruturados). Neste 
perfil, não há participação em renda variável.

■  Perfil Conservador
Oferece mais segurança para o investidor do que 

os perfis moderado e agressivo, mas, por outro lado, 
tem perspectiva de rentabilidade mais modesta. É 
voltado para quem é conservador, mas admite um mí-
nimo de risco. Neste perfil, a participação em renda 
variável é de até 10% (ações, participações e fundos 
estruturados).

■ Perfil Moderado
Visa obter maior rentabilidade, sendo um pouco 

mais arriscado que o perfil anterior, apresentando, 
por isso, maior oscilação em sua cota. É indicado para 
quem prefere correr um pouco mais de risco na ex-
pectativa de melhor retorno. Neste perfil, a participa-
ção em renda variável é de até 25% (ações, participa-
ções e fundos estruturados).

■ Perfil Agressivo
É o tipo de investimento para quem não se importa 

em correr muito risco na tentativa de obter alta ren-
tabilidade. Esse é o investidor típico de renda variá-
vel, pois aceita grande quantidade de risco, inclusive 
eventuais perdas de capital. Quem escolhe esse perfil 
é movido pela expectativa de retorno acima da média. 
Neste perfil, a participação em renda variável e de até 
50% (ações, participações e fundos estruturados).
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■ Parecer Atuarial
■ Plano A

A avaliação atuarial da Forluz, em 31 de dezembro 
de 2013, elaborada por atuário interno, responsável 
técnico do plano, indicou a existência de déficit téc-
nico no Plano Saldado de Benefícios Previdenciários 
(Plano A), de R$ 213,94 milhões, valor equivalente a 
3,25% do ativo líquido existente em 31 de dezembro 
de 2013, de R$ 6,37 bilhões. A rentabilidade anual foi 
de -6,15%, para uma meta atuarial de 11,21%.

Sobretudo em função de o plano estar marcado a 
mercado, o resultado abaixo da meta se deu em de-
corrência da volatilidade observada em 2013, repre-
sentada pela forte alta das taxas de juros dos títulos 
de renda fixa e o baixo desempenho das carteiras de 
renda variável e estruturados. 

Além disso, o Conselho Deliberativo aprovou alte-
ração na tábua de mortalidade do Plano A, mais ade-
rente à população participante de plano e que teve 
um custo estimado em R$ 142 milhões. Entretanto, 
tais fatores não afetaram negativamente a simulação 
de solvência de longo prazo realizada no processo de 
gerenciamento de ativos e passivos (ALM) da Funda-
ção.

■ Plano B
Foi indicada, na avaliação atuarial do Plano Misto 

de Benefícios Previdenciários (Plano B), elaborada 
por atuário interno, responsável técnico do plano, a 
existência de superávit técnico de R$ 97 milhões, re-
presentando 7,48% da parcela BD (Benefício Defini-
do), apurada atuarialmente em 31 de dezembro de 
2013, de R$ 1,29 bilhões. A meta atuarial de 11,21% 
não foi superada pela rentabilidade anual, que alcan-
çou 9,58%.

Registramos que o superávit técnico apurado em 
31 de dezembro de 2013 é conjuntural e inferior a 
25% do valor da parcela de benefício definido das 

Provisões Matemáticas do plano. Sendo assim, de 
acordo com Resolução CGPC n.º 26/2008 e CNPC 
10/2012, este superávit será destinado à Reserva de 
Contingência do Plano.

Ainda neste plano, os fundos de “Cobertura de Ris-
co” e “Mudança da Tábua” alcançaram os valores de 
R$ 123,13 milhões e R$ 108,06 milhões (R$ 111,69 
milhões e R$ 133,12 milhões em 2012), respectiva-
mente. 

Fundos – eventos subsequentes
Cumpre-nos assinalar que foi publicada, em 07 de 

janeiro de 2014, no Diário Oficial da União – DOU, a 
aprovação do Termo de Ajustamento de Conduta – 
TAC, apresentado no dia 22 de julho de 2013, refe-
rente ao ajuste no critério de cálculo dos benefícios 
programados do Plano B, dada a necessidade de ade-
quação para atender a exigência da Previc através do 
Ofício 001/2013/ERMG/PREVIC, datado de 04 de ja-
neiro de 2013. 

Desse modo, conforme regras e formulações esta-
belecidas no TAC, o fundo de mudança de tábua, bem 
como parte do fundo de risco, foi revertido em favor 
dos participantes ativos, BPDs, autopatrocinados, 
aposentados que recebem o benefício MAT Temporá-
ria em Valor Variável e assistidos vitalícios que reque-
reram benefício em 2013 e que receberam parte do 
saldo à vista.

■ Plano Taesaprev
A avaliação atuarial da Forluz, em 31 de dezembro 

de 2013, elaborada por atuário interno, responsável 
técnico do plano, indicou a existência de patrimônio 
equivalente a R$ 6,58 milhões, que representa o total 
dos saldos de conta de aposentadoria dos participan-
tes ativos.

O atuário indicou a inexistência de déficit ou su-
perávit técnico, em função da modalidade do plano 
ser CD (Contribuição Definida), seronde os recursos 
garantidores são equivalentes ao saldo de conta com-
posto pelos participantes.

Relatórios Técnicos



24 25

Rentabilidades por Segmento

Segmento Líquida Índice de Referência

Renda Fixa -10,76% IPCA(IBGE) + 4,36% aa 10,53%
Renda Variável -4,21% IBOVESPA  -15,50%
Investimentos Estruturados 1,76% IPCA (IBGE) + 5,44% aa 11,67%
Imóveis 19,08% IPCA (IBGE) + 6% aa 12,26%
Empréstimos a Participantes 12,75% IPCA (IBGE) + 6,50% aa 12,69%
Carteira Geral do Plano "A" -6,15% RENTABILIDADE MÍNIMA ATUARIAL 11,21%

Plano "A" – Saldado

Distribuição dos Investimentos por Segmento

 Segmento Dezembro/2013 Dezembro/2012 

 Valores – R$ % Valores – R$ %

Renda Fixa 3.821.898.381,10 68,49 4.846.468.452,16 75,95
Renda Variável 627.118.521,86 11,24 574.734.260,46 9,01
Investimentos Estruturados 346.504.948,96 6,21 322.977.153,76 5,06
Investimentos Imobiliários 500.037.755,32 8,96 402.354.264,34 6,31
Empréstimos a Participantes 284.845.509,59 5,10 234.397.114,48 3,67
Total dos Investimentos 5.580.405.116,83 100,00 6.380.931.245,20 100,00
Disponível/Contas a pagar -103.763,43 – 846,21 –

Total dos Recursos Garantidores 5.580.301.353,40 100,00 6.380.932.091,41 100,00

Em dezembro de 2013, os investimentos classificados no segmento de imóveis do Plano A ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 39 da resolução 
3.792, de 24 de setembro de 2009, em decorrência de sua valorização face aos demais segmentos. Não se configurou  infringência aos limites dessa 
resolução, conforme previsão do artigo 52, incisos I e VII.

  Política de Investimentos – 2013 Limites Resolução CMN 3792 Alocação

 Limite Mínimo – % Limite Máximo – % % %

Renda Fixa 22,00 100,00 100,00 68,49
Renda Variável 0,00 25,00 70,00 11,24
Investimentos Estruturados 0,00 20,00 20,00 6,21
Investimentos Imobiliários 0,00 8,00 8,00 8,96
Empréstimos a Participantes 0,00 15,00 15,00 5,10
Investimentos no Exterior 0,00 10,00 10,00 0,00

Segmento

Gestão Terceirizada – Plano A R$ %

Fundos Renda Fixa  2.556.523.801,34 45,81
Fundos Renda Variável 617.748.801,98 11,07
Investimentos Estruturados 250.385.904,08 4,49
Outros Fundos (FIDC) 113.321.955,84 2,03

Total da Gestão Terceirizada 3.537.980.463,24 63,40

Total do Plano 5.580.405.116,83 100,00

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 2013, comparativa-
mente a 2012.

Por meio deste demonstrativo é possível verificar 
que a Forluz seguiu rigorosamente as determinações 
da sua Política de Investimentos e da legislação apli-
cável na administração das diversas aplicações fi-
nanceiras, principalmente a Resolução do Conselho 
Monetário Nacional nº 3.792/2009, bem como no 
controle e custódia dos investimentos. Foram obser-
vados os limites de aplicações em cada um dos seg-
mentos do mercado financeiro, abaixo discriminados.

Estes investimentos foram registrados nas de-
monstrações contábeis da Forluz, submetidas a audi-
toria externa da Deloitte ToucheTohmatsu Auditores 
Independentes, e aos conselhos Fiscal e Deliberativo.
a) Renda Fixa: são investimentos contratados a taxas 

pré ou pós-fixadas com o Governo Federal, entida-

des privadas e instituições financeiras, tais como: 
debêntures, certificados 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 investimen-
tos em fundos de investimentos em participações 
("privateequity") e empresas emergentes.

d) Investimentos imobiliários: são imóveis aluga-
dos para terceiros ou para as patrocinadoras.

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

f) Disponível/Contas a pagar: são valores do dispo-
nível e do passivo exigível operacional dos investi-
mentos.

■ Demonstrativo de Investimentos – DI

Plano A (Saldado)

Custos dos Investimentos – R$ – 2013

Descrição R$

Taxa de Administração 4.699.246,30
Impostos/Taxas/Corretagens/Outras 2.790.702,26
Custódia 780.037,70
Auditoria 47.295,22

Total 8.317.281,48

% em relação aos Recursos Garantidores 0,1490%
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  Política de Investimentos – 2013 Limites Resolução CMN 3792 Alocação

 Limite Mínimo – % Limite Máximo – % % %

Renda Fixa 22,00 100,00 100,00 77,67
Renda Variável 0,00 25,00 70,00 9,91
Investimentos Estruturados 0,00 20,00 20,00 5,24
Investimentos Imobiliários 0,00 8,00 8,00 2,26
Empréstimos a Participantes 0,00 15,00 15,00 4,91
Empréstimos no Exterior 0,00 10,00 1,00 0,00

Segmento

Gestão Terceirizada – Plano B R$ %

Fundos Renda Fixa  2.803.539.045,32 47,15
Fundos Renda Variável 589.409.882,26 9,91
Investimentos Estruturados 311.386.645,25 5,24
Outros Fundos (FIDC) 104.571.871,54 1,76
Total da Gestão Terceirizada 3.808.907.444,37 64,06

Total do Plano 5.945.690.150,20 100,00

Rentabilidades por Segmento

Descrição Líquida Índice de Referência

Renda Fixa 12,35% IPCA(IBGE) + 6,33% aa 12,61%
Renda Variável -3,69% IBOVESPA  -15,50%
Investimentos Estruturados -8,49% IPCA (IBGE) + 5,44% aa 11,67%
Imóveis 27,85% IPCA (IBGE) + 6% aa 12,26%
Empréstimos a Participantes  12,75% IPCA (IBGE) + 6,50% aa 12,69%
Carteira Geral do Plano "B" 9,58% RENTABILIDADE MÍNIMA ATUARIAL 11,21%

Plano "B" – Misto

Distribuição dos Investimentos por Segmento

 Segmento Dezembro/2013 Dezembro/2012 

 Valores – R$ % Valores – R$ %

Renda Fixa 4.618.201.831,09 77,67 4.221.644.233,25 77,95 
Renda Variável 589.409.882,26 9,91 542.137.453,67 10,01 
Investimentos Estruturados 311.386.645,25 5,24 341.819.092,26 6,31 
Investimentos Imobiliários 134.631.350,16 2,26 80.188.226,14 1,48 
Empréstimos a Participantes 292.060.441,44 4,91 230.306.901,10 4,25 
Total dos Investimentos 5.945.690.150,20 100,00 5.416.095.906,42 100,00 
Disponível/Contas a pagar -11.255,97 – 79.888,35 – 

Total dos Recursos Garantidores 5.945.678.894,23 100,00 5.416.175.794,77 100,00

Plano B (Misto) Custos dos Investimentos – R$ – 2013

Descrição R$

Taxa de Administração 5.152.347,78
Impostos/Taxas/Corretagens/Outras 2.927.657,83
Custódia 765.644,33
Auditoria 66.583,47

Total 8.912.233,41

% em relação aos Recursos Garantidores 0,1499%
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 Limites Resolução CMN 3792 Alocação

 % %

Renda Fixa 100,00 74,16
Renda Variável 70,00 21,46
Empréstimos a Participantes 15,00 4,38

Segmento

 Rentabilidades por Segmento

Descrição  Líquida

Renda Fixa  2,58%
Renda Variável  -3,09%
Empréstimos a Participantes   12,81%

Carteira Geral Taesaprev  1,58%

Gestão Terceirizada por segmento R$ %

Fundos Renda Fixa  3.772.027,01 57,27
Fundos Renda Variável 1.413.137,52 21,46
Total da Gestão Terceirizada 5.185.164,53 78,73
Total do Plano 6.585.901,53 100,00

Plano "Taesaprev" 

Distribuição dos Investimentos por Segmento

 Segmento Dezembro/2013 Dezembro/2012 

 Valores – R$ % Valores – R$ %

Renda Fixa 4.884.166,74 74,16 2.052.634,41 72,96
Renda Variável 1.413.137,52 21,46 668.050,29 23,74
Empréstimos a Participantes 288.597,27 4,38 92.959,40 3,30
Total dos Investimentos 6.585.901,53 100,00 2.813.644,10 100,00
Disponível/Contas a pagar 7.731,94 – 22.192,63 –
Total dos Recursos Garantidores 6.593.633,47 100,00 2.835.836,73 100,00

Plano Taesaprev

Plano "PGA" – Gestão Administrativa

Distribuição dos Investimentos por Segmento

 Segmento Dezembro/2013 Dezembro/2012 

 Valores – R$ % Valores – R$ %

Renda Fixa 12.355.847,34 100,00 10.148.516,06 100,00
Total dos Investimentos 12.355.847,34 100,00 10.148.516,06 100,00
Disponível/Contas a pagar 13.282,58 - -124.600,37 -
Total dos Recursos Garantidores 12.369.129,92 100,00 10.023.915,69 100,00

Plano de Gestão Administrativa (PGA)

Gestão Terceirizada por segmento R$ %

Fundos Renda Fixa  12.355.847,34 100,00
Total da Gestão Terceirizada 12.355.847,34 100,00
Total do Plano 12.355.847,34 100,00

  Política de Investimentos – 2013 Limites Resolução CMN 3792 Alocação

 Limite Mínimo – % Limite Máximo – % % %

Renda Fixa 0,00 100,00 100,00 100,00

Segmento

Custos dos Investimentos – R$ – 2013

Descrição R$

Impostos/Taxas/Corretagens/Outras 3.835,14
Custódia 17.758,48
Total 21.593,62
% em relação aos Recursos Garantidores 0,1746%

Despesas Relativas à Administração dos Investimentos – R$ – 2013

Descrição R$

Pessoal e encargos 3.169.799,73
Serviços de terceiros 267.338,00
Despesas gerais 12.451,66
Depreciações e amortizações 11.552,65
Contingências 3.263,57
Total 3.464.405,61

Rentabilidades por Segmento

Descrição  Líquida Índice de Referência

Carteira Geral do Plano   6,22% 100% CDI 8,06%
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As demonstrações financeiras, elaboradas em 
atendimento às disposições legais dos órgãos  nor-
mativos e reguladores das atividades das entidades 
fechadas de previdência complementar, especifica-
mente 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 Contabilida-
de nº 1.272 de 22 de janeiro de 2010, que aprova a 
NBC TE 11, e as práticas contábeis brasileiras, foram 
auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores 
Independentes e aprovadas pelos conselhos Fiscal e 
Deliberativo da Forluz. 

As demonstrações financeiras foram aprovadas 
pelo Conselho Deliberativo da Fundação em 21 de 
março de 2014, após avaliação do Conselho Fiscal, 
não havendo apontamentos nem recomendações na 
emissão dos pareceres dos respectivos órgãos esta-
tutários.

No portal, na página inicial, menu direito, com o tí-
tulo “Gestão Financeira”, podem ser acessadas as de-
monstrações completas. A seguir, são disponibiliza-
dos os balanços patrimoniais por plano de benefício. 

BALANÇO PATRIMONIAL – PLANO A 
Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 – (R$ mil)

   2013 2012

Ativo

Disponível 171 157 

Realizável 6.402.989 7.208.073 
 Gestão previdencial* 813.306 818.934

 Gestão administrativa 9.278 8.208 

 Investimentos 5.580.405 6.380.931 

  Títulos públicos 1.015.382 1.310.939 
  Créditos privados e depósitos 226.905 353.319 
  Ações  9.370  10.242 
  Fundos de investimento 3.543.865 4.069.680 
  Investimentos imobiliários 495.112 397.723 
  Empréstimos 284.845 234.397 
  Outros realizáveis 4.926 4.631 

Total do ativo 6.403.160 7.208.230 

   2013 2012

Passivo

Exigível operacional 11.055 16.206
 Gestão previdencial 10.780 16.050
 Investimentos 275 156

Exigível contingencial 7.607 6.382
 Gestão previdencial 7.607 6.382
 
Patrimônio social 6.384.498 7.185.642
Patrimônio de cobertura do plano
 Provisões matemáticas 6.584.000 6.672.156
  Benefícios concedidos 6.403.863 6.316.366
  Benefícios a conceder 180.137 355.790

 Equilíbrio técnico (213.942) 499.821
  Resultados realizados (213.942) 499.821
   Superávit técnico acumulado – 499.821
   (-) Déficit técnico acumulado (213.942) –

Fundos 14.440 13.665
 Fundos administrativos 9.278 8.208
 Fundos dos investimentos 5.162 5.457

Total do passivo 6.403.160 7.208.230 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Plano A

■ Demonstrações Financeiras
BALANÇO PATRIMONIAL – PLANO B 

Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 – (R$ mil)

   2013 2012

Ativo

Disponível 176  165

Realizável 6.004.916  5.454.425

 Gestão previdencial 51.185  31.099 

 Gestão administrativa 8.041  7.229 

 Investimentos 5.945.690  5.416.097 

   Títulos públicos 1.486.802   1.069.703 
  Créditos privados e depósitos 217.253   393.334 
  Fundos de investimento 3.814.944  3.642.565 
  Investimentos imobiliários 134.631 80.188 
  Empréstimos 292.060  230.307 

Total do ativo 6.005.092   5.454.590 

   2013 2012

Passivo  
Exigível operacional 2.407  1.410 
 Gestão previdencial 2.219   1.325 
 Investimentos 188  85 

Exigível contingencial 484  470 
 Gestão previdencial 484  470 

Patrimônio social 6.002.201 5.452.710 
Patrimônio de cobertura do plano   
  Provisões matemáticas 5.660.661 5.047.255 
   Benefícios concedidos 1.806.166 1.183.402 
   Benefícios a conceder 3.854.495 3.863.853 

  Equilíbrio técnico 97.000  148.043 
   Resultados realizados 97.000  148.043 
    Superávit técnico acumulado 97.000  148.043 

Fundos 244.540  257.412 
 Fundos previdenciais 231.206  244.821 
 Fundos administrativos 8.041   7.229 
 Fundos dos investimentos 5.293  5.362 
    
Total do passivo 6.005.092   5.454.590 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Plano B
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BALANÇO PATRIMONIAL – PLANO TAESAPREV
Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 – (R$ mil)

   2013 2012

Ativo

Disponível  8   22 

Realizável 6.592   2.814 

 Gestão previdencial 5  – 

 Gestão administrativa 1   – 

 Investimentos 6.586   2.814 

 Créditos privados e depósitos 1.106   – 
 Fundos de investimento 5.191   2.721 
 Empréstimos 289   93

Total do ativo  6.600   2.836 

   2013 2012

Passivo
 
Exigível operacional 13  73 
 Gestão previdencial  13  73 

Patrimônio social 6.587   2.763 
 Provisões matemáticas 6.581   2.761 
  Benefícios a conceder 6.581   2.761 

Fundos  6   2 
 Fundos administrativos 1  – 
 Fundos dos investimentos 5   2 

Total do passivo 6.600   2.836 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Plano Taesaprev

Responsáveis pelas Informações Financeiras

Nome Tipo 

Fernando Alves Pimenta Diretor Presidente
CPF : 124.458.006-68
(Administ. Estatutário Tecnicamente Qualificado)

Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata Diretor de Investimentos e Controle
CPF: 401.176.696-87

Alessandra Campos Pereira Gerente de Controladoria e Finanças
CPF: 031.624.556-93

Deloitte Touche Tohmatsu  Auditores Independentes
CRC 2SP011.609/O-8 S-MG

Referência: Instrução MPS/PREVIC nº 02, de 18 de maio de 2010

Fonte: DAs dos planos A, B e Taesaprev

Plano A
1. A avaliação atuarial do Plano A (Saldado), referen-

te ao exercício de 2013, foi realizada utilizando os 
dados cadastrais de novembro de 2013 que, após 
a realização de testes específicos de consistência, 
foram considerados satisfatórios.

2. Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipó-
teses e os métodos definidos por meio dos estudos 
técnicos da Fundação, certificamos que a compo-
sição do Patrimônio de Cobertura do Plano e das 
Provisões em 31/12/2013 é a seguinte:

■ Demonstrações Atuariais do Ano

5. Na qualidade de atuário responsável pela avalia-
ção atuarial anual do Plano Saldado de Benefícios 
Previdenciários da Forluz (Plano A), informamos 
que o plano encontra-se financeiramente em con-
formidade com os padrões atuariais de prática 
aplicáveis.

6. Considerando o patrimônio e o valor presente dos 
benefícios futuros, podemos concluir que o Plano 
Saldado de Benefícios Previdenciários da Forluz 
encontra-se deficitário em R$ 213,94 milhões. 
Dada a legislação vigente e a natureza conjuntural 
do resultado, representando 3,25% das provisões 
matemáticas do plano, não há que se falar em revi-
são de custeio para o próximo exercício.

Plano B
1. A avaliação atuarial do Plano B (Misto) – estrutu-

rado na modalidade de contribuição variável – CV, 
referente ao exercício de 2013, foi realizada uti-
lizando os dados cadastrais de novembro/2013 
que, após a realização de testes específicos de con-
sistência, foram considerados satisfatórios.

2. Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipó-
teses e os métodos anteriormente mencionados, 
certificamos que a composição do Patrimônio de 
Cobertura do Plano, das Provisões e dos Fundos 
em 31/12/2013 é a seguinte: 

3. A meta atuarial do Plano A no ano de 2013 atingiu 
o percentual de 11,21%, referente ao IPCA–IBGE + 
5% a.a. Em contrapartida, a rentabilidade do plano 
foi de -6,15%, ou seja, abaixo da exigência atuarial.

 Sobretudo em função de o plano estar marcado a 
mercado, o resultado abaixo da meta se deu em ra-
zão da volatilidade observada em 2013, represen-
tada pela forte alta das taxas de juros dos títulos 
de renda fixa e o baixo desempenho das carteiras 
de renda variável e estruturados.

4. O custo total do plano apurado ao final do exercí-
cio de 2013 equivale ao custo administrativo, que 
representa cerca de R$ 16,32 milhões para o exer-
cício de 2014. 

 Em 2013, a Forluz adotou a taxa sobre o patrimô-
nio gerido de 0,18% para apuração das contribui-
ções para custeio das despesas administrativas. 
Em 2014, o percentual será de 0,1863%, confor-
me aprovado pelo Conselho Deliberativo da 314ª 
reunião, realizada no dia 21 de março de 2014. 

Item 2013

Patrimônio de cobertura do Plano 6.370.057.394,39
Provisões Matemáticas 6.583.999.882,23

Benefícios Concedidos 6.403.862.588,78
Valor Atual dos Benefícios
Futuros Programados 5.688.762.172,91
Valor Atual dos Benefícios Futuros
Não Programados 715.100.415,87

Benefícios a Conceder 180.137.293,45
Valor Atual dos Benefícios
Futuros Programados 180.137.293,45
Resultados Realizados - 213.942.487,84

Item 2013

Patrimônio de cobertura do Plano 5.757.662.003,40
Provisões Matemáticas 5.660.661.571,02
Benefícios Concedidos 1.806.166.012,66
Contribuição Definida
(Saldo de Contas) 509.509.070,12
Valor Atual dos Benefícios
Futuros Programados 921.035.301,09
Valor Atual dos Benefícios Futuros
Não Programados 375.621.641,45
Benefícios a Conceder 3.854.495.558,36
Saldo de Contas – Parcela
Patrocinadores 1.350.304.183,04
Saldo de Contas – Parcela Participantes 2.504.191.375,32
Resultados Realizados 97.000.432,38
Fundos Previdenciais 231.206.043,16
Fundo de Mudança de Tábua 108.069.227,25
Fundo de risco Optantes Regra MAI 108.207.768,45
Fundo dew Risco Não Optantes
Regra MAI 14.929.047,46
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3. A meta atuarial do Plano B, no ano de 2013, atin-
giu o percentual de 11,21%, referente ao IPCA–
IBGE + 5% a.a. Em contrapartida, a rentabilidade 
do plano foi de 9,58%, ou seja, abaixo da exigência 
atuarial. 

 O resultado abaixo da meta se deu em decorrên-
cia da rentabilidade negativa da carteira de ren-
da variável e de investimentos estruturados, esta 
composta apenas de fundos de investimentos em 
participações – FIP. O mencionado comportamen-
to acompanhou a queda do mercado nacional de 
ações conforme observado nos índices da bolsa 
brasileira, além do seu reflexo nas empresas da 
carteira de investimentos estruturados.

4. O Plano Misto de Benefícios Previdenciários da 
Forluz possui fundos previdenciais divididos en-
tre as subcontas apresentadas abaixo:

 Fundo de Cobertura de Risco – Estabelecido du-
rante o exercício de 2010, originado pelos recur-
sos remanescentes do plano para financiamento 
dos benefícios de risco. Esse fundo será utilizado 
para abatimento de contribuições futuras dos be-
nefícios de risco e tem seu valor segregado entre 
os participantes optantes ou não pela regra de 
cálculo dos benefícios de risco estabelecida pela 
alteração regulamentar de 24/9/2009. 

 Em 31/12/2013, o Fundo de Cobertura de Risco 
totalizou R$ 108,20 milhões para os participantes 
optantes e R$ 14,92 milhões para os não optantes.

 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, 
aprovado por meio da Ata da 223º reunião da 
Forluz, os saldos acumulados até 31/12/2005 e a 
respectiva rentabilidade auferida até o momento 
da aposentadoria serão transformados em bene-
fício pela conversão atuarialmente equivalente 
considerando a tábua AT-49M. Somente os saldos 
acumulados a partir de 01/01/2006 serão con-
vertidos pela nova tábua de mortalidade AT-83M. 
Esse fundo visa à cobertura da diferença entre a 
reserva matemática calculada atuarialmente com 
base na premissa de mortalidade vigente e o sal-
do de conta constituído na data de aposentadoria, 
sempre que for concedida uma renda vitalícia. 

 Em 31/12/2013, o Fundo de Mudança de Tábua 
totalizava R$ 108,06 milhões.

4.1. Fundos – Eventos subsequentes
Cumpre-nos assinalar que foi publicada, no 
dia 07 de janeiro de 2014, no Diário Oficial 
da União – DOU, a aprovação do Termo de 
Ajustamento de Conduta – TAC, apresenta-
do no dia 22 de julho de 2013, referente ao 
ajuste no critério de cálculo dos benefícios 
programados do Plano B, dada a necessidade 
de adequação do mesmo para atender à exi-
gência da Previc através do Ofício 001/2013/
ERMG/PREVIC, datado de 04 de janeiro de 
2013. 
Desse modo, conforme regras e formulações 
estabelecidas no TAC, o fundo de mudança de 
tábua bem como parte do fundo de risco será 
revertido em favor dos participantes ativos, 
BPDs, autopatrocinados, aposentados que re-
cebem o benefício MAT Temporária em Valor 
Variável e assistidos vitalícios que requere-
ram benefício em 2013 e que receberam par-
te do saldo à vista.

5. O Plano de Custeio de Participantes Ativos do Pla-
no Misto de Benefícios Previdenciários da Forluz 
– Plano B é definido em faixas salariais no seu re-
gulamento. 

 A partir de janeiro de 2014, o custeio dos benefí-
cios de risco, excluídas as contribuições destina-
das ao custeio das despesas administrativas, será 
feito conforme a seguir:

 ■ Optantes pela nova regra de cálculo dos Benefí-
cios de Risco

 Considerando a amortização do Fundo de Risco 
até 2043, o custo dos benefícios de risco é de 1% 
(percentual incidente sobre as contribuições nor-
mais da patrocinadora) – para os participantes 
optantes pela nova regra de MAI, já considerando 
uma margem de segurança para financiar even-
tuais oscilações no custeio dos benefícios de risco.

 ■ Não optantes pela nova regra de cálculo dos Be-
nefícios de Risco

 Considerando a amortização do Fundo de Risco 
até 2043, o custo dos benefícios de risco é de 13% 
(percentual incidente sobre as contribuições nor-
mais da patrocinadora) – para os participantes 
não optantes pela nova regra de MAI, já conside-
rando uma margem de segurança para financiar 
eventuais oscilações no custeio dos benefícios de 
risco.

6. De acordo com o parâmetro de cálculo definido no 
Plano de Gestão Administrativo – PGA, a Forluz es-
timou que a previsão orçamentária relativa à des-
pesa administrativa do Plano Misto de Benefícios 
Previdenciários (Plano B), referente ao exercício 
de 2014, é de R$ 12,35 milhões. 

 Em 2013, a Forluz adotou a taxa sobre o patrimô-
nio gerido de 0,18% para apuração das contribui-
ções para custeio das despesas administrativas. 
Em 2014, o percentual será de 0,1863%, confor-
me aprovado pelo Conselho Deliberativo na 314ª 
reunião, realizada no dia 21 de março de 2014. 

7. Na qualidade de atuário responsável pela avalia-
ção atuarial anual do Plano Misto de Benefícios 
Previdenciários da Forluz (Plano B), informamos 
que o plano encontra-se financeiramente em con-
formidade com os padrões atuariais de prática 
aplicáveis.

8. Considerando o patrimônio e o valor presente dos 
benefícios futuros, podemos concluir que o Plano 
Misto de Benefícios Previdenciários da Forluz en-
contra-se superavitário em R$ 97 milhões. Con-
siderando a legislação vigente e a natureza con-
juntural do resultado, representando 7,48% das 
provisões matemáticas atuarialmente calculadas 
do plano, não há que se falar em revisão de custeio 
para o próximo exercício.

Plano Taesaprev
1. O Taesaprev é um plano estruturado na modalida-

de de contribuição definida – CD, onde não existem 
compromissos apurados atuarialmente, conforme 
dispõe a Resolução CGPC n.º 16/05. Para fins de 
avaliação, foram utilizados os dados cadastrais de 
dezembro de 2013 que, após a realização de testes 
específicos de consistência, foram considerados 
satisfatórios. O resultado encontra-se posicionado 
em 31/12/2013.

2. Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipó-
teses e os métodos anteriormente mencionados, 
certificamos que a composição do Patrimônio de 
Cobertura do Plano, das Provisões e dos Fundos 
em 31/12/2013 é a seguinte: 

3. O Plano de Custeio de Participantes Ativos do Tae-
saprev da Forluz é definido em faixas salariais no 
seu regulamento, observando os seguintes per-
centuais:

 ■ 3% (três por cento) do SRC equivalente a até, no 
máximo, o valor de 1 (uma) UTPT;

 ■ 6% (seis por cento) do SRC compreendido entre 
1 (uma) e 2 (duas) vezes o valor da UTPT;

 ■ 12% (doze por cento) do SRC que superar o va-
lor de 2 (duas) vezes o valor da UTPT.

4. As contribuições destinadas à cobertura das des-
pesas administrativas serão assumidas integral-
mente pelo patrocinador. Para o exercício de 2014, 
define-se a taxa de administração de 0,50% inci-
dente sobre as reservas garantidoras dos compro-
missos assumidos, constituídas pelos saldos de 
conta de aposentadoria totais dos participantes. 

5. A rentabilidade auferida em 2013 atingiu o per-
centual de 1,58%. Considerando a natureza do 
plano não há que se falar em meta atuarial.

6. O Taesaprev, por se tratar de plano estruturado 
na modalidade de contribuição definida – CD, não 
prevê constituição de superávit ou déficit atuarial, 
sendo todo e qualquer impacto revertido direta-
mente na conta de aposentadoria dos participan-
tes. Desse modo, na qualidade de atuário respon-
sável pelo plano, informamos que o Taesaprev 
encontra-se equilibrado sob o âmbito financeiro
-atuarial.

Thiago Felipe Gonçalves
MIBA Nº 1398

Atuário – Gerência de Previdência, Atuária e Atendimento

 Saldo em 31.12.2013 (R$ mil)
Provisões Matemáticas 6.581
 
Benefícios a Conceder 6.581
 
Contribuição Definida 6.581

Saldo de Contas – Parcela Patrocinadores 3.031
Saldo de Contas – Parcela Participantes 3.550
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