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Mineiros participam de treinamento para 
Certificação por capacitação pelo ICSS

Participantes que recebem por Cotas agora 
podem inscrever filhos maiores de 24 anos
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O que faz com que um
fundo de pensão se torne

modelo em Gestão?
Conheça as principais práticas de governança adotadas no país e no mundo e compare 

às práticas de gestão adotadas pela Forluz. Páginas 4 e 5
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Con se lho De li be ra ti vo: Titulares: Denys Cláudio Cruz de Souza (Presidente), Eduardo Costa Vasconcelos, Leonardo George de Magalhães, Luciano Lopes Amaral, Gui-
lherme de Andrade Ferreira e José Renato de Carvalho Barbosa. Suplentes: Luiz Augusto Barcellos Almeida, Nelson Benício Marques Araújo, Helton Diniz Ferreira,
João Wayne Oliveira Abreu, Angela Maria de Oliveira Souza e Marcos Túlio Silva. Con se lho Fis cal: Titulares: Júlio César Silva (Presidente), Willian Brandão Gomes,
Stefano Dutra Vivenza e Mário Lúcio Braga. Suplentes: Ari Valter Boscatte, Carlos José Camilo Generoso, Robson Laranjo e Ubirajara Nery Ferreira. Di re to ria: Jo sé Ri -
bei ro Pe na Ne to (Pre si den te), Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, Pedro Carlos Hosken Vieira e Vanderlei Toledo.  JOR NAL FOR LUZ: Pu bli ca ção Bi mes tral. Edi ta -
do pe la As ses so ria de Co mu ni ca ção. Ti ra gem: 14.300. Edi to ra Res pon sá vel: Cinara Rabello. Re da ção: Cinara Rabello, Viviane Primo e Gabriel Pompeo (estagiá-
rio). Pro je to grá fi co e dia gra ma ção: Cláu dia Tar ta glia. Im pres são: EGL Editores. Cor res pon dên cias: Ave ni da do Con tor no, 6500 - 4º an dar - Fo ne: (31) 3215-6701
- CEP: 30110-044 - Be lo Ho ri zon te - MG. E- mail: for luz@for luz.org.br. Por tal Cor po ra ti vo: www.for luz.org.br. 
Obs: as ma té rias pu bli ca das nes te jor nal são ex clu si va men te de ca rá ter in for ma ti vo, não ge ran do qual quer es pé cie de di rei to ou 
obri ga ção por par te da For luz.

Sustentabilidade: desde 2007, a Forluz é signatária dos Principles for Responsible Investment – PRI (Princípios para
Investimento Sustentável).

E X  P E  D I E N  T E

DRP PRESTA CONTAS

Diversos e injustos ataques têm sido
feitos a este Diretor e aos Conselheiros
eleitos pelos participantes, principal-
mente e lamentavelmente, por meio de
publicações de Entidades representati-
vas. Amparado pela transparência que
sempre norteou essa gestão, algumas in-
verdades sobre o déficit do Plano A me-
recem ser esclarecidas. 

Em 31/12/2015, este plano apresen-
tou um “déficit contábil” de 1.148 bi-
lhão de reais. Entretanto, de acordo Por-
taria Previc nº 30 – que define uma es-
pécie de adequação no valor dos títulos
públicos, carregando-os até a data de
seu vencimento – obtém-se um “déficit
técnico, após ajuste de precificação”, da
ordem de 710 milhões. O valor ultrapas-
sa o limite previsto na Resolução CNPC
nº 22/15, que dispõe sobre procedimen-
to para cálculo do déficit a ser equacio-
nado. Ao aplicar a fórmula prevista na
Resolução, o valor do déficit é próximo a
285 milhões, e um plano de equaciona-
mento deverá ser apresentado à patroci-
nadora ainda em 2016. Vale destacar
que esse déficit vem se acumulando nos
últimos anos, período em que os atuais
conselheiros e este DRP eleitos não se
encontravam em mandato. Eis o primei-
ro equívoco.

Importa analisar ainda, que existe
uma conjuntura econômica adversa no
Brasil e no exterior, o que tem dificulta-
do às Entidades a obter resultados aci-
ma da Rentabilidade Mínima Atuarial, o

que não é problema exclusivo da Forluz,
mas de todo o sistema previdenciário. É
conjuntural. 

Nesse sentido, o déficit não é respon-
sabilidade exclusiva do diretor ou dos
conselheiros eleitos. Porém, ainda que
de forma sutil, a esta diretoria imputar
responsabilidades ou críticas do gênero,
dá a impressão de que existem outros
interesses que não os de contribuir para
soluções. Fato mais grave ainda é dizer
ao participante do Plano A que ele pode-
rá vir a pagar a conta, numa tentativa
de, por meio da desinformação, de im-
plantar uma crise de confiança na Fun-
dação. 

O Plano A é saldado, e desde sua cria-
ção em 1997, qualquer déficit existente
será integralmente equacionado pela pa-
trocinadora. Isso consta no regulamento
e é de conhecimento público. Portanto,
não há motivos para preocupação, pois
se cumprido o Regulamento, esse risco
não é real. 

Ainda que por hipótese existisse o ris-
co do déficit ser dividido entre partici-
pantes e patrocinadoras, há uma situa-

ção anterior a ser discutida. De 1998 a
2015, o superávit acumulado foi reverti-
do para o próprio Plano. Atualizados, es-
ses valores somariam cerca de 5 bilhões
de reais e, obrigatoriamente, seria ne-
cessário discutir um abatimento desse
valor. 

Até hoje, a patrocinadora não fez qual-
quer aporte para equacionar mudanças
de tábuas de mortalidade, pendências ju-
diciais, ajuste cadastral ou de passivo.
Muito pelo contrário, o plano rendeu e
apresentou superávit que foi destinado a
pagar essas contas sozinho. Se neste mo-
mento, o atual déficit tivesse que ser di-
vidido, obviamente o superávit também
deveria ser, e se isso acontecesse, tería-
mos em tese, um plano superavitário em
mais de 1.5 bilhão.

Por essas razões, entendo não haver
motivos para preocupação. Criar ou lan-
çar fatos para uma crise de confiança
em nada contribui, até porque estamos
aqui, tecnicamente fazendo o que deve
ser feito para manter o equilíbrio econô-
mico, financeiro e atuarial do Plano A.

Vanderlei Toledo 

DiretordeRelaçõescomParticipantesdaForluz

Tel:(31)3215-6920|Cel:(31)98222-2053

vtoledo@forluz.org.br

Os con cei tos e opi niões emi ti dos nes ta 
co lu na re pre sen tam a po si ção do di re tor 

de Re la ções com Par ti ci pan tes. 

“Criar ou lançar fatos para 

uma crise de confiança em 

nada contribui”

Verdades sobre o déficit
do plano A

https://www.forluz.org.br/default.aspx
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PARA VIVER mElhOR

Telefone:

PAlAVRA CRuzADA

Nome:

Matrícula:

Saiba mais sobre os nossos planos. Faça o jogo abaixo, preencha seus da-
dos, e envie para a Comunicação da Forluz. O participante ativo pode encami-
nhar por malote ao setor FPR/AC - 4º andar – Ed. Bontempo. Os assistidos po-
dem enviar correspondência para av. do Contorno, 6500/3º andar – Lourdes,
Belo Horizonte/MG – Cep: 30.110-044, aos cuidados da FPR/AC. Os jogos
também podem ser digitalizados e enviados para atendimento@forluz.org.br.
Os sorteios referentes ao primeiro semestre serão realizados no final de julho
de 2016.
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TREINAmENTO PARA 
CERTIFICAçãO

O primeiro Programa de Treinamento
para exercer a Função de Conselheiro,
oferecido pela UniAbrapp, foi concluído
em 11 de março no formato in company
e homologado pelo ICSS para fins de cer-
tificação por capacitação. Com carga ho-
rária de 68 horas, o treinamento foi divi-
dido em quatro módulos que abordaram
temas como Governança, Risco, Comuni-
cação e Relacionamento, Atuária e In-
vestimentos. 

Realizado na Fundação entre os me-
ses de fevereiro e março de 2016, o trei-
namento foi ministrado para os Conse-
lheiros Deliberativos e Fiscais da Forluz,
Agros, Libertas e Previdência Usiminas.
Também participaram pessoas indicadas
pela patrocinadora Cemig, pelas entida-
des representativas ligadas à Fundação,
além dos gerentes de Comunicação, Tec-
nologia da Informação e do Atuário.

Segundo a Secretária Geral da Forluz,
Roseli Maciel, o treinamento foi inova-
dor, pois prepara possíveis candidatos ao
cargo de conselheiro.

Para o presidente da Forluz e também
da Abrapp, José Ribeiro Pena Neto, a
iniciativa demonstra a preocupação com
a permanente qualificação do corpo di-
retivo. Ele ressaltou ainda que os cursos
in company apresentam menor custo pa-
ra as fundações, uma vez que são evita-
dos gastos com o deslocamento do pro-
fissional, passagens aéreas e diárias em
hotéis.

Com a palavra, os participantes

De acordo José Rena-
to, conselheiro eleito da
Forluz, o treinamento
possibilita a inserção de
pessoas mais capacita-
das e aptas a gerir as
Fundações. 

O suplente do Conse-
lho Deliberativo da Agros,
José Reinaldo Freitas elo-
giou o formato do curso.
“As aulas são didáticas e
têm nos capacitado tecni-
camente. Isso vai nos ajudar numa atua-
ção mais competente e nos instrumenta-
liza nos processos geridos em nossas en-
tidades”. 

1 Esse Instituto, fundado em 1968, é um dos pa-
trocinadores do Plano B da Forluz.

2 Anualmente, a Forluz realiza evento em mea-
dos de maio, com o objetivo de apresentar aos par-
ticipantes a prestação de contas da Fundação
(duas palavras).

3 Programa de susten-
tabilidade da Forluz
(duas palavras).

4 Sigla da diretoria da
Forluz na qual o titular é
eleito pelos participan-
tes.



A governança para os fundos de pen-
são é vital e assegura mecanismos e ins-
trumentos eficazes para tutela dos inte-
resses dos planos de benefícios e das
fundações. É o que explica a advogada
Adriana Carvalho Vieira, especializada em
previdência complementar.  “O regime de
previdência complementar é baseado em
um valor fundamental que é a fidúcia, ou
seja, a confiança, e para que essa con-
fiança perdure, a boa governança tem um
papel fundamental, especialmente para o
alinhamento dos interesses de participan-
tes, assistidos, patrocinadores e institui-
dores e da própria fundação”. 

Adriana Vieira também ressalta que a
governança traz confiança. “Uma funda-
ção comprometida com as boas práticas
de governança tem em seus participan-
tes, assistidos e patrocinadores verdadei-
ros parceiros do negócio, que atuarão em
prol dos melhores resultados. A gover-
nança também assegura um nível de
comprometimento de todas as partes re-
lacionadas em prol da consecução de ob-
jetivos comuns ao plano de benefícios e
à própria entidade” conclui.

Os 4 pilares na Forluz

As bases da boa governança variam
de acordo com o ambiente corporativo,
regulatório e social, em que a organiza-
ção está inserida. No entanto, quatro
princípios são essenciais nesse processo:
a transparência, a equidade, a prestação
de contas e a responsabilidade. A ado-
ção a esses princípios é voluntária e de-
ve ir além das exigências legais (Veja os
conceitos ao lado). 

Na Forluz, há mais de uma década,
esses princípios foram adotados e vêm
sendo permanentemente aprimorados.
Segundo o assessor de Risco da Funda-
ção, Antônio Carlos Bastos d’Almeida, a
adesão a esses princípios busca, sobre-
tudo, fortalecer o posicionamento dos ór-
gãos colegiados da Forluz em seus pro-
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ESPECIAl GOVERNANçA
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OS 4 PIlARES DA GOVERNANçA NA FORluz

Todos os interessados nos negócios de-
vem participar e ser tratados de
maneira igualitária;

(Accountability): a organi-
zação deve prestar contas de
seu trabalho, não só em relação
aos recursos financeiros que admi-
nistra, mas também em relação ao papel
que exerce junto aos stakeholders;

As decisões e os processos devem se dar de
maneira clara para os públicos com os

quais a organização se relaciona –
clientes, fornecedores, investi-
dores, governo, sociedade -,
os chamados stakeholders;

Uma visão mais ampla da
atuação da organização em seu

contexto social.

EQUIDADE TRANSPARÊNCIA

PRESTAÇÃO 
DE CONTAS 

RESPONSABILIDADE 
CORPORATIVA

cessos decisórios, tornando as delibera-
ções cada vez mais direcionadas para
atendimento ao irrestrito e legítimo inte-
resse dos seus proprietários. Esse proce-
dimento evidencia o comprometimento
da Forluz com a equidade. “Vemos isso,
por exemplo, nos processos decisórios
envolvendo os investimentos, que nunca
ocorrem de forma solitária – decisão in-
dividual do gestor – mas sim, de forma
solidária, por meio de um Comitê de In-
vestimentos, que se reúne semanalmen-
te. Trata-se de um comitê formado por
membros certificados, com regras for-
mais de funcionamento e com registros
em atas de todas as discussões e delibe-
rações, regularmente levadas ao conheci-
mento dos conselhos da Forluz”, explica.

Outro ponto que merece destaque é a
composição dos conselhos, que até mes-
mo por força de lei, é paritária, com re-
presentantes de participantes e da patro-
cinadora. Segundo d’Almeida, a ausên-
cia de “voto de minerva” nas decisões do
Conselho Deliberativo, relativa ao Plano
B, incentiva maior discussão e a busca

de consenso nos temas que afetam tanto
participantes quanto patrocinadoras.

A presença de diretor eleito pelos par-
ticipantes nos quadros da Diretoria Exe-
cutiva da Forluz também não pode deixar
de ser mencionada. “É uma importante
ação, que busca elevar o nível de trans-
parência no órgão responsável pelas deci-
sões de gestão na Fundação”.

Outro pilar da Governança é a presta-
ção de contas, que vem sendo igualmente
aprimorada na Forluz. “Sistema confiável
e robusto de processamento eletrônico de
dados, práticas seguras de armazenamen-
to e tratamento de informações, equipes
treinadas, processos organizacionais com
a devida segregação de funções entre ges-
tão, administração e custódia dos investi-
mentos, bem como gestão baseada em
riscos figuram entre as principais evolu-
ções incorporadas pela Forluz na última
década. Tudo isso tem possibilitado aos
participantes dos planos de benefícios o
conhecimento da real situação econômi-
co-financeira-atuarial dos planos de be-
nefícios”, ressalta d’Almeida.

CONhEçA OS quATRO PRINCíPIOS FuNDAmENTAIS PARA A GOVERNANçA, 

quE NORTEIAm OS TRAbAlhOS DA FORluz



ESPECIAl GOVERNANçA
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Por fim, a responsabilidade corporati-
va, que garante a sustentabilidade dos
planos de benefícios, pode ser evidencia-
da na utilização de técnicas avançadas
de projeções de ativos e passivos da Fun-
dação e que denotam a preocupação da
Forluz com a gestão de longo prazo em
detrimento de decisões de curto prazo.
Decisões relativas à solvência dos planos
são tomadas com base em estudos de
alocação de patrimônio, que levam em
consideração os cenários econômicos e
financeiros, e o comportamento da mas-
sa de participantes projetados em hori-
zontes de tempo superiores a 50 anos.

Para ele, a existência de uma estrutu-
ra de Compliance e agora também o
atuário responsável técnico subordinados
hierarquicamente ao Conselho Delibera-
tivo da Fundação, é outro exemplo de boa
prática adotada.

Forluz à frente

A assessora de Compliance da Forluz,
Raquel Camargos Gouveia acredita que
as práticas adotadas pela Forluz a colo-
cam em uma posição de destaque em
termos de governança, não apenas no
segmento dos fundos de pensão, mas,
até mesmo, em comparação à empresas
de capital aberto. No entanto, melhorias
e aprimoramentos devem ser contínuos.
Na opinião dela, os pontos que merecem
atenção para a melhoria da gestão são: a
criação do regimento Interno do Conse-
lho Deliberativo, inclusão na composição
desse Conselho de profissionais indepen-
dentes, extensão da avaliação de desem-
penho também para os conselheiros e
plano de sucessão de executivos, além
de investimentos na melhoria contínua
dos controles internos e na cultura de

AfinAl, o que é governAnçA?
CONCEITO

Governança corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas,
monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, con-
selho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais
partes interessadas. 

De acordo com os conceitos do Instituto Brasileiro de Governança Corpora-
tiva (IBGC), boas práticas de governança convertem princípios básicos em re-
comendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e
otimizar o valor econômico de longo prazo da organização. Isso contribui para
a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e para o bem comum. 

compliance no dia a dia da Fundação.

Práticas adotadas pela Fundação, 
recomendadas pelo IbGC*:

8 Cargo de presidente e presidente do
Conselho ocupados por pessoas distintas.

8 Existência dos comitês de Investimen-
tos, ALM, Comunicação, Segurança da
Informação, e Remuneração Variável.

8 Adoção de boas práticas nas reuniões
dos conselhos: frequência, registro, nú-
mero de conselheiros, prazos de manda-
tos, prazos do envio do material e das
convocações, e área formalmente desig-
nada para secretariar reuniões.

8 Programa de introdução de novos con-
selheiros.

8 Orçamento dedicado aos conselhos e
calendário anual de obrigações legais,
previamente aprovado.

8 Assessoria de Compliance, Atuário e
Auditoria Independente contratados dire-
tamente pelo Conselho. 

8 Rodízio de auditores prestando servi-
ços de auditoria externa e pareceres li-
vres de ressalvas.

8 Conselho Fiscal composto por mem-
bros não executivos e com expertise em
finanças e contabilidade.

8 Relatório anual de informações e reu-
nião de prestação de contas aberta a to-
dos os participantes.

8 Gestão de Riscos sob responsabilida-
de do Presidente.

8 Divulgação das Demonstrações Finan-
ceiras auditadas por Auditoria Indepen-
dente “Big Four”.

8 A Entidade possui código, comitê e
canal de ética.

*Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

QUER SABER MAIS SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA?
8 Para saber mais sobre os conceitos de governança corporativa, acesse o site do IBCG: http://www.ibgc.org.br/index.php
8 Confira o artigo do assessor de Risco, Antônio Carlos d’Almeida, sobre a governança corporativa na Forluz em
https://goo.gl/2HW6N1

http://www.ibgc.org.br/index.php
https://www.forluz.org.br/Acontece/VerNoticia.aspx?ID=118


Sustentabilidade e eficiência energética foram oficialmente conferidas ao prédio
Verde da Forluz. Os representantes da Fundação, Cemig e Eletrobrás descerraram
as placas da certificação sustentável Leadership in Energy and Environmental De-
velopment - LEED, na categoria grau Ouro, e do selo Procel Triplo "A" de Edifica-
ções Eficientes, durante solenidade realizada em 19 de fevereiro, no edifício Aure-
liano Chaves.

Na abertura do evento, o presidente da Fundação, José Ribeiro Pena Neto agra-
deceu ao presidente da Cemig, Mauro Borges Lemos, pelo apoio integral na condu-
ção desse projeto. "A obra foi conduzida com alma e esmero", disse o presidente da
Cemig. O empreendimento, segundo Mauro Borges, é uma edificação maravilhosa,
pioneira e, que vem consagrar a arquitetura mineira. 

A Forluz realizou uma pesquisa de opinião, de 15 de fe-
vereiro a 7 de março, para saber as impressões dos parti-
cipantes sobre o novo Portal. A sondagem contou com a
participação de 315 pessoas e servirá como parâmetro pa-
ra alterações e adaptações na ferramenta. 

Dentre os itens perguntados na pesquisa estão a facili-
dade de uso do site, velocidade de navegação, capacidade
de adaptação a diferentes dispositivos, layout, dentre ou-
tros. 

O item mais bem avaliado foi a possibilidade de adap-
tação do site a diferentes dispositivos, que obteve quase
90% de aprovação. Além disso, as métricas do Google
Analytics demonstram que a área mais acessada do site
tem sido a área do participante, no item simulação de em-
préstimos, seguido de rentabilidade do Plano B. 

Para Cristiano Freitas, gerente da Tecnologia da Infor-

mação da Entidade, as pesquisas indicam se o Portal está
atendendo às demandas e ao perfil dos participantes, além
de servirem para aprimorar essa importante ferramenta de
comunicação e gestão da Forluz.   
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PESquISA SObRE O PORTAl bAlIzA AçõES DE ADEquAçãO

Prédio verde está 
oficialmente certificado

mAIS SuSTENTAbIlIDADE 

ENVIO DO JORNAl POR
E-mAIl é ElOGIADO
POR PARTICIPANTES

Desde a edição passada, a
Fundação tem recebido elogios
de participantes ativos e assisti-
dos pela iniciativa de não mais
imprimir o Jornal Forluz para
participantes ativos. Além de
contribuir para o meio ambiente,
a iniciativa traz economia finan-
ceira e praticidade. Os assistidos
também podem aderir enviando
e-mail para atendimento@for-
luz.org.br. Alguns já fizeram a
opção. Confira os depoimentos
recebidos:

“Que iniciativa legal! A Forluz
sempre inovando e fazendo o que
tem que fazer. Parabéns aos en-
volvidos! Show de bola”. Eduardo
Silva

“Excelente medida. Estou or-
gulhoso!” Alexandre Luiz

“Parabenizo-os pela iniciativa
do jornal eletrônico e peço-lhes
para enviar-me sempre dessa for-
ma”. Pedro Mateus



O Conselho Deliberativo ratificou a alteração da Política de Investimentos,
aprovada em 15 de dezembro de 2015, no que diz respeito à taxa de juros do
Plano A, que foi ajustada de 5,75% para 5,65% ao ano, por determinação da
Previc. O documento está disponível para consulta no portal da Fundação, link
http://goo.gl/e0SuHE.  

A Política traz as diretrizes a serem seguidas pelos gestores internos e ex-
ternos da Forluz e os limites de investimentos para cada um dos planos admi-
nistrados. Vale ressaltar que a política segue limitações impostas pela Resolu-
ção nº 3.792 do Conselho Monetário Nacional – CMN, de novembro de 2009.

Em DIA COm A FORluz!

Se você é participante assisti-
do ou pensionista, e ainda não
atualizou o seu cadastro na For-
luz, acesse www.forluz.org.br e
clique no banner Atualização Ca-
dastral. É fácil e muito impor-
tante!

Além de atender a uma exi-
gência da Previc, a medida con-
tribui para que os participantes
recebam as comunicações da
Fundação corretamente e em
tempo hábil.

PARTICIPANTES ASSISTIDOS quE RECEbEm mAT VARIáVEl 
PODEm INSCREVER FIlhOS mAIORES DE 24 ANOS

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) aprovou altera-
ção no regulamento do Plano B, permitindo aos participantes assistidos, que recebem
MAT Variável (cotas), manterem como beneficiários filhos maiores de 24 anos. A apro-
vação ocorreu por meio da Portaria 464, de 31 de agosto de 2015. 

Os assistidos que optaram por esse benefício, antes da aprovação da Previc, devem
verificar, via portal ou central de atendimento, se a relação dos beneficiários está con-
forme deseja. Caso não esteja, basta solicitar a correção por meio do preenchimento e
envio à Forluz do Formulário Inscrição/Alteração de Beneficiários para Renda Conti-
nuada por Morte formulário. O documento está disponível no portal da Fundação, no
menu Formulários/Cadastro. 

Os participantes que desejam optar por esse benefício, deverão inscrever os filhos
maiores de 24 anos no momento do requerimento.
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muDANçA REGulAmENTAR

De acordo com as normas le-
gais e em atendimento às exi-
gências do órgão regulador dos
fundos de pensão, o Conselho
Deliberativo aprovou as demons-
trações financeiras referentes ao
exercício de 2015, durante a
333ª reunião do Conselho Deli-
berativo, realizada em 23 de
março. 

DEmONSTRAçõES 
FINANCEIRAS APROVADAS

Conselhoaprovaalteração
naPolíticadeInvestimentos

Mais informações no 0800 090 90 90 ou atendimentoforluz@forluz.org.br.

https://www.forluz.org.br/DocumentosPortal/Politica%20de%20Investimentos/PLANOS%20JUNTOS%201703_FINAL_OK.pdf
https://www.forluz.org.br/default.aspx



