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Programa de educação previdenciária e financeira 
da Forluz, Para Viver Melhor expande as ações 

Saiba como planejar desde cedo a aposentadoria
e garantir um futuro melhor e mais seguro  

página 7

Ética como pilar
CANAL DE ÉTICA reforça os mecanismos anticorrupção adotados 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, Márcia Costanti, Viviane Primo e Gabriel
Pompeo (estagiário). 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

O Senado aprovou, por unanimidade,
em 6 de abril deste ano, o projeto de Lei
Complementar nº 78, de 2015, que trata
do processo de escolha de membros da
diretoria e dos conselhos Deliberativo e
Fiscal dos fundos de pensão de empre-
sas estatais, entre outros assuntos. Sem
dúvida, uma decisão que pode fragilizar
a gestão dos fundos brasileiros, pois aca-
ba com a obrigatoriedade de tempo míni-
mo de filiação ao plano da entidade para
ter direito a se tornar diretor ou conse-
lheiro, o que entendemos como uma es-
pécie de “blindagem” contra o aparelha-
mento político-partidário dos Fundos. É
inquestionável que quando um dirigente
é responsável pelos recursos que gere,
ele certamente respaldará suas decisões
pensando no próprio patrimônio e em seu
futuro. Agora, o Projeto segue para análi-
se na Câmara dos Deputados. 

Pelas novas regras, os integrantes de
diretorias executivas e de conselhos dos
fundos poderão ser escolhidos por meio
de processo seletivo público, conduzido
por empresas especializadas e, conse-
quentemente, ser remunerados. Atual-
mente, na Forluz, por força do Estatuto,
além do tempo mínimo de cinco anos de
filiação ao plano, exigido para ocupação
de cargos nos Conselhos, esses não são
remunerados sob nenhuma espécie, ou-
tro mecanismo que também entendemos
como espécie de “blindagem” e defen-
demos como “cláusula pétrea” que ja-
mais poderia ser modificada. Pois ainda

que o tempo de filiação exigido deixasse
de existir por força de eventual nova Lei,
a não remuneração de conselheiro seria
uma salvaguarda para impedir o maldito
aparelhamento nesses órgãos, pois não
existe político que participe de Conse-
lhos sem contrapartida remuneratória.
Assim, entendemos que esse Projeto de
Lei representa uma ameaça à gestão e
ao patrimônio dos participantes. 

Paradoxalmente, o pretexto utilizado
pelos Senadores que relataram e aprova-
ram esse Projeto de Lei, é o de blindar os
fundos contra fraudes e má gestão, usan-
do as recentes denúncias lançadas sobre
alguns Fundos de Pensão para convalidar
o tema, como se fosse por esses motivos
que as fraudes apontadas ocorreram. É
fato que fraudes e má gestão existem,
mas precisamos separar o joio do trigo.
Para tanto, basta comparar os fundos in-
vestigados para averiguar que, onde há
irregularidades, é exatamente onde o Es-
tatuto não prevê tais regras e exigências
mínimas para a função de representante,
diferentemente da Forluz. 

O nosso Estatuto traz a seguinte exi-
gência: para ser diretor, é necessário o
tempo mínimo de 10 anos de filiação a
um dos planos de benefícios, sendo este
remunerado em função da dedicação ex-
clusiva. Já para a função de conselheiro,
o tempo estipulado é de cinco anos. Em
contrapartida, se a lei complementar for
aprovada, os selecionados para os cargos
poderão colocar em risco o nosso patri-
mônio. Afinal, como será possível confiar
o que nos pertence àqueles que vêm de
fora da realidade da Fundação, sem pos-
suir qualquer envolvimento com o desti-
no dos benefícios que irão controlar? 

Projetos de Leis lançados de afogadi-
lho, criados à conveniência de determi-
nado setor, geralmente não vão ao en-
contro dos reais interesses da sociedade
e, no presente caso, ao encontro do Sis-
tema de Previdência Complementar. Que
Deus nos proteja desse mal!  

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. 

“É fato que fraudes e má 

gestão existem, mas 

precisamos separar 

o joio do trigo.”

Não podemos permitir que
fragilizem nossas regras
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para ViVEr mElhor

Telefone:

Quiz

Nome: Matrícula:

Saiba mais sobre os nossos planos. Faça o jogo abaixo, preencha seus dados, e envie para a Comunicação da Forluz. O
participante ativo pode encaminhar por malote ao setor FPR/AC - 4º andar – Ed. Bontempo. Os assistidos podem enviar cor-
respondência 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 pri-
meiro semestre serão realizados no final de julho de 2016.

Criado em 2008, o programa de edu-
cação previdenciária e financeira da For-
luz, Para Viver Melhor, expande as ações. 

A primeira mudança diz respeito a uma
repaginada na logo e nas premissas do
programa. Os pilares de informar, instruir
e orientar também foram revistos e, ago-
ra, estão bem mais completos e alinhados
à instrução da Previc.

Outra novidade é a parceria entre a As-
sessoria de Comunicação da Forluz e a
Diretoria de Relações com os Participan-
tes – DRP. Além das atividades previstas
no calendário anual do programa, como o
Presta Contas, Para Viver Melhor Agora e
o Para Viver Melhor Hoje e Sempre, as pa-
lestras da DRP Itinerante passaram a in-
tegrar o rol de ações do Para Viver Melhor.

Essa parceria possibilitou aproximar
ainda mais a Fundação de seus partici-
pantes. De março a maio, foram realiza-
das mais de 32 palestras, na capital e no
interior de Minas, alcançando mais de
1.100 participantes ativos e assistidos.

No que diz respeito à informação, o
programa dispõe, atualmente, de seções
e conteúdo no portal, tais como o Infor-
mativo Dois Tempos, Jornal Forluz e a re-
vista Lume. Além disso, um novo infor-
mativo chamado DRP Informa, tem sido
enviado para aqueles que participaram

das palestras.
No novo escopo, o Para Viver Melhor

ganhará uma página exclusiva do progra-

ma, que será lançada no segundo semes-
tre. Nesse espaço, os participantes pode-
rão conferir informações importantes so-
bre os planos previdenciários, vídeos edu-
cativos e de opinião; palestras; videocon-
ferência; dicas financeiras, matérias e
muito mais. Aguarde as próximas novida-
des que serão divulgadas em breve.

Confira a nova estrutura do programa e
participe das ações.

para Viver melhor é ampliado

1 Informativo bimestral de educação previdenciária e financeira da Forluz, enviado aos participantes por e-mail. 
Resposta: .................................................

2 Nome resumido do Plano Saldado de Benefícios Previdenciários da Forluz. Resposta: ........................................

3 Regime de tributação que o participante, ao aderir ao plano, estará enquadrado automaticamente, caso não se 
manifeste. Resposta: .......................................

4 Nome do edifício onde fica localizada a atual sede da Fundação. Resposta: .............................

5 Tipo de perfil de investimento para quem não se importa em correr muito risco, na tentativa de obter alta rentabilidade. 
Resposta: .............................

OBJETIVOS: INSTRUIR, ORIENTAR E INFORMAR

INSTRUIR ORIENTAR INFORMAR

Treinamento para 
Conselheiros e empregados 

das patrocinadoras

Programa de Preparação para 
a Aposentadoria – PPA

Jornal Forluz

Seminário sobre previdência Eventos para assistidos Informativo Dois Tempos

GT de Previdência Presta Contas Portal Forluz

Campanhas: Perfil de
Investimentos, Alterações 

Regulamentares
Revista Lume

DRP Itinerante Informe Plano Taesaprev

Programa Primeira Energia
Envio de mensagens

e-mail marketing

Palestras via videoconferência
e vídeos educativos

DRP Informa

Palestras sobre empréstimo
Criação de hotsite no portal

Forluz



Ética em primeiro lugar

Aprovada
em 2013 pelo

Congresso Nacional,
a chamada “Lei Anti-

corrupção” nº 12.486,
abrange sociedades empresa-

riais, fundações, associações e
pessoas jurídicas que serão respon-

sabilizadas administrativa e civilmente
se praticarem atos contra a administra-
ção pública e em benefício próprio ou de
terceiros. 

A lei aplica-se à Forluz, que enquan-
to entidade de previdência complemen-
tar tem como dever seguir à risca o pla-
nejamento e ações contra a corrupção
ou qualquer tipo de irregularidade que
prejudique os planos previdenciários e
os participantes. 

Nesse sentido, desde dezembro de
2015, com a implantação do novo por-
tal Forluz, os participantes da Fundação
ganharam mais uma importante ferra-
menta de governança, o “Canal de Éti-
ca”. Estruturado como um meio de de-
núncia, ele deve ser utilizado para rela-
tar situações de conduta inadequada e
atos contra a legislação vigente. Esse
Canal é considerado um importante me-
canismo de proteção disponível para a
prática anticorrupção. 

Segundo Sílvia Mar-
tins Batista, superin-
tendente de Gestão de
Compliance da Cemig e
membro do Comitê de
Ética da Forluz, o canal
de denúncia cumprirá
a função de trazer à to-

na, por meio dos relatos das pessoas,
suspeitas de condutas inadequadas que
já ocorreram ou estão acontecendo e
que deverão ser responsavelmente trata-
das. “Confiamos que as pessoas farão
uso consciente da ferramenta ao cadas-
trar situações adequadas à proposta do
Canal. Fatos que realmente devem ser
apurados pela Fundação e que concor-

ram para a sua sustentabilidade”, res-
salta.

Vale lembrar ainda que o artigo 339
do Código Penal define que a prática de
denúncias caluniosas é considerada cri-
me. Os responsáveis podem ser punidos
com até oito anos de prisão e multa.

como funciona o canal de Ética

No nosso Canal de Ética, situações co-
mo mau uso dos recursos da Forluz, frau-
de financeira, corrupção, discriminação,
assédio e atos ilícitos em desacordo com
políticas e normas internas devem ser in-
formados, desde que sejam verdadeiros e
comprováveis com a legislação.

As denúncias chegarão à Forluz por
dois canais: para a Assessoria de Com-
pliance e para o coordenador do Comitê
de Conduta e Ética. O objetivo é assegu-
rar a continuidade e o tratamento da de-
núncia. Vale ressaltar que, caso o assun-
to em pauta possa trazer impactos fi-
nanceiros para a Fundação, o Conselho
Fiscal será acionado.

No caso de infrações ao Código de
Ética pelo quadro corporativo da Forluz,
o Comitê de Ética poderá estabelecer
sanções, conforme disposto no Regula-
mento de Conduta e Ética da Entidade.

Segundo o presidente da Fundação,
José Ribeiro Pena Neto, os órgãos supe-
riores de gestão da Forluz participam ati-

como FuNcioNa o caNal DE Ética

PARA GARANTIR UM CANAL DE DENÚNCIAS EFETIVO, A FORLUZ BUSCA 
CUMPRIR ATRIBUTOS FUNDAMENTAIS, TAIS COMO:

8 FÁCIL ACESSO E SEM CUSTOS 
A interação entre a Fundação e o usuário é anônima. A co-
municação realizada é totalmente sigilosa e oferece anoni-
mato para quem não deseja se identificar.

8 GARANTIA DE ACOMPANHAMENTO E FEEDBACK 
Todos os comunicados serão avaliados e respondidos indi-
vidualmente por meio de um número de protocolo forneci-
do no momento do registro.

8 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
O acompanhamento e controle das informações recebidas
é feito pela Assessoria de Compliance. O papel desse órgão
é supervisionar o Canal de Ética, receber as denúncias ou
consultas e fiscalizar o andamento da apuração dos regis-
tros. Cabe à área ainda, atualizar todos os dados e notifi-
car os envolvidos acerca do andamento do processo.

FuNDação iNcorpora mEDiDaS aNticorrupção E rEForça compromiSSo com a boa GEStão E coNStaNtE aDEQuação à lEGiSlação 
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Ética em primeiro lugar

maiS GoVErNaNça
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vamente de medidas anticorrupção. “O
canal de ética é mais uma prova do com-
promisso com a boa gestão e de adequa-
ção à legislação. Para os participantes e
outros públicos que conosco se relacio-
nam, é uma forma de denunciar, de ma-
neira anônima e diretamente ao Comitê
de Ética, práticas ilegais que porventura
estejam ocorrendo”.

Experiência positiva

Desde que foi implantado, o Canal de
Denúncias da patrocinadora Cemig pro-
picia ao público interno uma ferramenta

para relatar casos de
conduta inadequada no
âmbito da companhia.
Maura Galuppo, Supe-
rintendente de Regula-
ção Econômica Finan-
ceira da Cemig, afirma
que a ferramenta veio

para garantir uma forma segura de co-
municação entre empregado e empresa,
possibilitando que sejam tomadas as
correções de processos ou condutas no
intuito de garantir a lisura nas relações
institucionais.  

“O canal de denúncias da Cemig fun-
ciona desde dezembro de 2006 e já pos-
sibilitou várias apurações de interesse ao
cumprimento das cláusulas do Código de
Ética da Cemig. Muitos assuntos somen-
te foram possíveis de apuração por meio
das denúncias apresentadas, sem as

quais a Empresa teria muito mais difi-
culdade em identificar tais situações”.
Para ela, a confiança do empregado na
ferramenta de denúncia é fundamental.
“Quanto melhor for o entendimento dos
empregados em relação à efetividade do
Canal de Denúncia, melhor será a sua
utilização no dia a dia, o que possibilita-
rá um maior número de denúncias e,

consequentemente, de
apurações e ações cor-
retivas”.

Para Carlos Augusto
Reis de Oliveira, Supe-
rintendente de Relacio-
namento Comercial com
Cliente de Distribuição

e Coordenador do Comitê de Ética da For-
luz, o recurso é importante para difundir
uma imagem positiva da organização pe-
rante o mercado e a sociedade e, por isso,
deve ser bem estruturado. “Ele deve ga-
rantir o caráter de confidencialidade de
todas as denúncias, promover a adequada
apuração dos fatos e prestar os esclareci-
mentos necessários com a devida agilida-
de e clareza”.

Desde 2004, a Forluz segue à risca
uma das recomendações da Resolução
CGPC Nº 13, que estabelece princípios,
regras e práticas de governança, gestão
e controles internos a serem observados
pelas Entidades Fechadas de Previdên-
cia Complementar – EFPC. Por meio do

Regulamento de Conduta e Ética, foram
fundamentados padrões de ética a se-
rem seguidos pelos dirigentes, emprega-
dos e contratados, que deverão sempre
trabalhar para a concretização das ex-
pectativas e interesses legítimos dos
participantes, dando transparência aos
negócios da Fundação.                                                                                             

O Canal de Ética, ou canal de denún-
cias, vem reforçar uma história de trans-
parência já praticada na Forluz ao longo
de quase 45 anos de existência. 

FuNDação iNcorpora mEDiDaS aNticorrupção E rEForça compromiSSo com a boa GEStão E coNStaNtE aDEQuação à lEGiSlação 

como utilizar o 
caNal DE Ética No
portal Da Forluz:

1. Para informar um fato ocorri-
do, clique no botão Registrar
Ocorrência. 

2. Em seguida, você será direcio-
nado para uma nova página, on-
de deverá preencher o campo as-
sunto, adicionar arquivos como
fotos, documentos e outros para
comprovar a denúncia e relatar
por escrito.

3. Ao registrar a ocorrência, você
receberá um número de protoco-
lo para acompanhar o andamento
do caso.

caNal DE DENÚNciaS para Quê?

Conforme dados da ACFE - Association of Certified Fraud Examiners, os ca-
nais de denúncias são responsáveis pela identificação de 40% dos casos de
fraudes e desvios de comportamento, reduzindo em 59% o impacto financei-
ro das ocorrências. Números comprovam a importância da implantação de um
recurso deste tipo, bem como o seu acompanhamento. 



FoRluznoFaCebook

6
•

Ju
nh

o 
de

 2
01

6 
•

Jo
rn

al
 F

or
lu

z

Os participantes da Forluz podem
conferir o Relatório de Atividades 2015
publicado no portal em 28 de abril. O

documento busca demonstrar os prin-
cipais números e resultados da Fun-

dação e suas realizações ao longo
do ano passado. Ilustrado com

temas que retratam o orgu-
lho de ser de Minas, o re-

latório trata de assun-
tos relevantes como

compromissos dos planos,
rentabilidade alcançada e

gestão dos investimentos, de
forma simples, clara e objetiva.

Entre os pontos de destaque está a
confirmação definitiva da conquista do

selo internacional de certificação sus-
tentável Leadership in Energy and Envi-
ronmental Development- Leed, na cate-
goria grau Ouro e do selo Procel Triplo
"A" de Edificações Eficientes, concedi-
das ao Edifício Aureliano Chaves. Outro
destaque é o Sistema de Gestão Atua-
rial, uma ferramenta inovadora para o
sistema de previdência complementar
do país, desenvolvida pela equipe da
Gerência de Previdência e Atuária da
Forluz.

O resumo do Relatório de Atividades
2015 está encartado neste jornal. No
portal Forluz estão disponíveis também
as versões web http://goo.gl/eC5NL0 e
PDF completo, http://goo.gl/CczXYx.

maiS iNFormação

NoVa patrociNaDora
Do plaNo b

A Efficientia S.A. foi aprovada
na condição de patrocinadora do
Plano Misto de Benefícios Previ-
denciários – Plano B pela Supe-
rintendência Nacional de Previ-
dência Complementar – Previc,
por meio do ofício 1103, de 19
de abril de 2016.

Por se tratar de processo de li-
cenciamento automático, o con-
vênio teve sua aplicação e valida-
de imediata ocorrida em 13 de
janeiro de 2016, data do proto-
colo do respectivo processo no
CadPrevic. 

A partir dessa aprovação, os
empregados da Efficientia passa-
ram a contar com as inúmeras
vantagens de aderir a um plano
de previdência fechada sólido,
administrado por um dos maiores
fundos de pensão do país.

rElatório DE atiViDaDES 
DiSpoNíVEl para coNSulta

Quer ficar por dentro de tudo o que acontece na Forluz e ainda conferir di-
cas interessantes para aproveitar melhor a vida? Acesse nossa página no Fa-
cebook: www.facebook.com/forluz.org

Cada vez mais conectada, a Fundação pretende alcançar 1.000 curtidas
nos próximos meses e para isso, queremos contar com a sua ajuda. Leia,
compartilhe e comente as nossas publicações! Vai ficar de fora desta?



Até abril deste ano, 108 empregados
da Cemig não tinham aderido ao plano de
benefícios da Forluz. O número é peque-
no, mas quem se enquadra neste grupo,
deve ficar atento: quanto mais o tempo
passa, mais o planejamento para a apo-
sentadoria será prejudicado. 

Segundo a analista previdenciária
Gláucia Amorim, muitas pessoas ainda
têm dificuldade em incorporar a cultura
do poupar. “Notamos que as gerações
mais jovens são muito imediatistas com
relação ao dinheiro. No entanto, quando
se trata de previdência, é importante sa-
ber que, quanto mais cedo se começa a
poupar, melhor. O período de contribui-
ção faz toda a diferença”. 

Ela lembra ainda que, para os partici-
pantes que já aderiram ao plano, é impor-
tante estar atento aos fatores que influen-
ciam no benefício futuro, como a opção
pelo perfil de investimento, o percentual
de contribuição e a rentabilidade do pla-
no. Isso porque alguns recursos propor-
cionam melhorias a longo prazo. 

“Atualmente, o Regulamento do Plano
B permite ao participante escolher um
percentual de até 150% da tabela básica

de contribuição mensal. A patrocinadora
deposita o mesmo valor, limitado a 100%
mas, ao longo do tempo, esses 50% a
mais farão grande diferença. Outra opção
é fazer aportes, que são permitidos uma
vez ao mês desde que seu valor não seja
inferior à contribuição básica. Além des-
tas opções, o participante também pode
alterar o perfil de investimento. Essa mu-
dança pode ser feita uma vez por ano, no
mês que preferir. A única exigência é que
tenha se passado pelo menos doze meses
da última troca”, destaca Gláucia.

proatividade

Por meio do programa Para Viver Me-
lhor, a Fundação busca despertar nos
participantes a preocupação de, no pre-
sente, assegurar o futuro. Nos eventos
presenciais, a equipe da Forluz esclarece
ponto a ponto os benefícios oferecidos
pela Fundação e a necessidade do moni-
toramento constante da conta de aposen-
tadoria. 

Segundo o diretor de Relações com
Participantes, Vanderlei Toledo, muitos
participantes não têm o hábito de checar

o saldo de conta e só se preocupam com
isso às vésperas de requerer o benefício.
“É fundamental mudar esta postura e ter
uma atitude proativa com relação aos re-
cursos acumulados”, afirma. 

Para Vanderlei, a informação é uma
ferramenta poderosa e o principal inte-
ressado em acompanhar o Plano deve ser
o próprio participante, que é o dono do
dinheiro. Agir como dono significa fazer
um acompanhamento mais próximo, pro-
curar a Fundação e tirar dúvidas. “Se vo-
cê está deixando de planejar sua aposen-
tadoria, certamente você está perdendo
dinheiro”.

Gláucia lembra ainda que a rentabili-
dade passada não é garantia de rendi-
mento futuro e tampouco as dificulda-
des enfrentadas pelos fundos de pensão
nos últimos dois anos serão a realidade
das próximas décadas. “Não temos co-
mo prever o futuro, mas avaliar o históri-
co do plano nos dá uma boa projeção e
possibilita um planejamento melhor da
aposentadoria. Previdência complemen-
tar é uma decisão de longo prazo e não
podemos ser imediatistas com o nosso
amanhã”.
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Apresentação

O ano de 2015 foi marcado por dificuldades e incertezas de-
vido ao quadro político e econômico do País. Essa instabilidade
agravou a performance do mercado financeiro e dos fundos de
pensão, que fecharam o ano passado com déficit superior a R$
70 bilhões.

Na Forluz, a realidade foi de muito trabalho e desafios. Em
fevereiro de 2015, a Previc aprovou as alterações regulamenta-
res nos planos A e B, referentes à paridade do custeio adminis-
trativo. A cobrança passou a ser feita em março a uma taxa de
0,18% ao ano, sobre o saldo da conta.

Em abril, a Diretoria Executiva foi renovada. José Ribeiro Pe-
na Neto assumiu a presidência e Pedro Carlos Hosken Vieira, a
diretoria de Seguridade e Gestão.

O edifício Aureliano Chaves recebeu a confirmação da con-
quista do selo internacional de certificação sustentável Leaders-
hip in Energy and Environmental Development – Leed e o do se-
lo Procel Triplo “A” de Edificações Eficientes.

A Pesquisa de Satisfação 2015 registrou a nota de 8,7, de-
monstrando que a confiança na Forluz segue em alta. Em de-
zembro, o novo portal da Fundação foi lançado e o programa Pa-
ra Viver Melhor contou com a presença de 1.200 participantes
nos eventos presenciais ao longo do ano.

Chegamos ao final de 2015 com um déficit a equacionar no
Plano A de 285 milhões, que, conforme regulamento, é de res-
ponsabilidade das patrocinadoras.

No entanto, apesar dos problemas e dificuldades vivencia-
dos pelos fundos de pensão no país, a Forluz está saudável As
projeções de retorno de nossos investimentos e do pagamento
dos benefícios, feitas com premissas absolutamente conserva-
doras demonstram a crescente solvência dos nossos planos.

José Ribeiro Pena Neto
Presidente da Forluz

Gestão dos planos

A Forluz encerrou o ano com 22.661 participantes e bene-

ficiários, divididos entre seus planos de benefícios: A, B e Tae-
saprev.

Benefícios pagos

Planos A e B: 
O Plano A pagou benefícios previdenciários no valor de R$

596,37 milhões em 2015. Já no Plano B, foram realizados paga-
mentos de benefícios na ordem de R$ 194,21 milhões.

Parecer Atuarial

Plano A
A avaliação atuarial do Plano A em 31 de dezembro de 2015,

elaborada por atuário interno, responsável técnico do plano, in-
dicou a existência de déficit técnico contábil de R$ 1,149 bilhões.
Deduzindo da mencionada quantia o ajuste de precificação de
ativos no valor de R$ 437 milhões, em conformidade com a Re-
solução CNPC nº 16/14, o Plano A encerrou o ano de 2015 com
déficit atuarial (déficit técnico após ajuste de precificação) no
valor de R$ 710,8 milhões, equivalente a 9,35% das reservas ma-
temáticas. Conforme dispõe a resolução CNPC nº 22/15, caso o
“déficit do Plano apurado após a precificação” ultrapasse o “li-
mite de déficit técnico”, deverá ser elaborado plano de equacio-
namento até o final do exercício subsequente, aprovado pelo
Conselho Deliberativo: 

A rentabilidade anual alcançou 6,24%, abaixo da meta atua-
rial de 17,04%.

Déficit Técnico após ajuste da precificação 
– Limite de Déficit Técnico

= Déficit a ser Equacionado

R$ 710.777.679,77 – 1% x (9,6 – 4) x R$ 7.604.023.372,06 
= R$ 284.952.370,93

RESUMO DO
RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES 
FORLUZ 2015



Plano B
A avaliação atuarial do Plano B em 31 de dezembro de 2015,

elaborada por atuário interno, responsável técnico do plano, in-
dicou a existência de déficit técnico contábil de R$ 67,8 milhões.
Deduzindo da mencionada quantia o ajuste de precificação de
ativos no valor de R$ 67,1 milhões, em conformidade com a Re-
solução CNPC nº 22/15, o Plano B encerrou o ano de 2015 com
déficit atuarial (déficit técnico após ajuste de precificação) no
valor de R$ 728 mil, equivalente a 0,04% das reservas matemá-
ticas. 

Considerando que o “déficit após o ajuste da precificação”
de R$ 728.880,89 é significativamente menor do que o “limite
de déficit técnico” [1% x (11,82 – 4) x R$ 1.798.628.399,75] não
há necessidade de equacionamento. O Fundo de “Cobertura de
Risco” alcançou o valor de R$ 43.703.844,45 (R$ 36.009.133,17
em 2014). A rentabilidade auferida em 2015 (13,78%) foi menor
do que a meta atuarial de 16,21% (IPCA + 5,00%).

Plano Taesaprev 
A avaliação atuarial do Plano Taesaprev em 31 de dezembro

de 2015, elaborada por atuário interno, responsável técnico do
plano, indicou a existência de patrimônio em cerca de R$ 14,8 mi-
lhões equivalente ao total dos saldos de conta de aposentadoria
dos participantes. O atuário indicou que a inexistência de déficit
ou superávit técnico se dá em função da modalidade de plano
(Contribuição Definida), onde os recursos garantidores são equi-
valentes ao saldo de conta composto pelos participantes.

Cenário Econômico

Planos A e B
O segmento de investimentos no exterior foi destaque de

valorização no ano de 2015. Essa carteira é composta por fundos
de ações globais de companhias sediadas principalmente nos
Estados Unidos, Europa e Ásia. Em 2015, a Forluz ampliou parti-
cipação nesses investimentos, o que ajudou a melhorar o resul-
tado geral devido à alta valorização do Dólar perante o Real. A
tabela abaixo demonstra a diversificação e o resultado nominal
por segmento de aplicação. 

Em 2015, o Plano A estava precificado a mercado, portanto,
a rentabilidade da renda fixa foi afetada pela volatilidade do mer-
cado. Os investimentos em renda variável apresentaram melhor

resultado que o Ibovespa (-13,31%). O destaque é para os inves-
timentos no exterior que obtiveram rendimento de 46,12%. 

Já no plano B, que está precificado na curva, os investimen-
tos em renda fixa trouxeram bons resultados e os investimentos
em ações não caíram tanto quanto o Ibovespa. Os investimentos
no exterior apresentaram rentabilidade de 44,67%. Essa estraté-
gia teve início em julho de 2014 e foi ampliada em 2015. A Ren-
tabilidade Mínima Atuarial (RMA) dos planos também foi afetada
pela alta inflação no ano.

Os perfis de investimentos apresentaram as seguintes renta-
bilidade no ano de 2015:

Plano Taesaprev 
O Plano Taesaprev registrou rentabilidade consolidada de

9%. Este resultado se deve, em parte, a uma alocação maior dos
ativos em renda variável, pelo perfil escolhido pelos participan-
tes. O destaque desse plano é para a carteira de investimentos
em ações globais, que valorizou quase 42%. Veja o desempenho
das carteiras e perfis de investimentos nas tabelas abaixo:

Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras, elaboradas em atendimento
às disposições dos órgãos normativos e reguladores das ativida-
des das entidades fechadas de previdência complementar, es-
pecificamente 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 aprova a NBC TE 11, e as práticas contábeis brasilei-
ras, foram auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes. A seguir, você confere os balanços patrimoniais
por plano de benefício:
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Resultado Nominal por Segmento de Aplicação 
em 2015

Segmento Plano A Plano B

Renda Fixa 8,28% 16,92%

Renda Variável -9,74% -9,18%

Investimentos Estruturados -0,94% -6,07%

Investimentos no Exterior 46,12% 44,67%

Empréstimos 17,18% 17,20%

Imóveis 3,05% -1,75%

Total 6,24% 13,78%

RMA - Rentabilidade Mínima Atuarial 17,04% 16,21%

Perfis Plano B 

Ultraconservador 16,37%

Conservador 14,38%

Moderado 11,47%

Agressivo 6,65%

Perfis de investimento TaesaPrev

Ultraconservador 13,41%

Conservador 11,40%

Moderado 8,32%

Agressivo 3,23%

Segmento de aplicação financeira Rentabilidade no ano de 2015

Renda Fixa 13,25%

Renda Variável -8,68%

Investimentos no exterior 41,75%

Empréstimos 17,23%

Total 9,00%
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PAS SI VO 2015 2014

Exigível operacional 9.028 9.609

Gestão previdencial 8.615 8.597 

Investimentos 413 1.012 

Exigível contingencial 10.207 9.807 

Gestão previdencial 10.207 9.807 

Patrimônio social 6.471.219 6.589.033 

Patrimônio de cobertura do plano

Provisões matemáticas 7.604.023 6.856.662

Benefícios concedidos 7.430.846 6.695.840

Benefícios a conceder 173.177 160.822  

Equilíbrio técnico (1.148.561) (282.437)

Resultados realizados (1.148.561) (282.437)

(-) Déficit técnico acumulado (1.148.561) (282.437)

Fundos 15.757 14.808 

Fundos administrativos 11.269 9.846 

Fundos dos investimentos 4.488 4.962 

Total do passivo 6.490.454 6.608.449

ATI VO 2015 2014

Disponível 228 198

Realizável 6.490.226 6.608.251 

Gestão previdencial 817.880 805.757

Gestão administrativa 11.269 9.846 

Investimentos 5.661.077 5.792.648 

Títulos públicos 964.069 1.005.950 

Créditos privados e depósitos 146.372 205.861 

Ações 9.798 8.910 

Fundos de investimento 3.578.261 3.631.428 

Investimentos imobiliários 626.015 620.639 

Empréstimos e financiamentos 330.862 314.585 

Outros realizáveis 5.700 5.275 

Total do ativo 6.490.454 6.608.449

BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO A
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014 (em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

PAS SI VO 2015 2014

Exigível operacional 2.734 2.918

Gestão previdencial 2.284 2.190 

Investimentos 450 728  

Exigível contingencial 744 676 

Gestão previdencial 744 676 

Patrimônio social 7.691.385 6.735.483 

Patrimônio de cobertura do plano

Provisões matemáticas 7.699.535 6.652.337

Benefícios concedidos 2.534.810 2.281.605 

Benefícios a conceder 5.164.725 4.370.732   

Equilíbrio técnico (67.841) 33.014

Resultados realizados – 33.014

(+) Superávit técnico acumulado – 33.014

(-) Défict técnico acumulado 67.841 –

Fundos 59.691 50.132 

Fundos previdenciais 43.704 36.009 

Fundos administrativos 10.029 8.575 

Fundos dos investimentos 5.958 5.548  

Total do passivo 7.694.863 6.739.077

ATI VO 2015 2014

Disponível 298 233

Realizável 7.694.565 6.738.844 

Gestão previdencial 30.480 3.766

Gestão administrativa 10.029 8.575 

Investimentos 7.654.056 6.726.503 

Títulos públicos 3.297.668 2.210.142 

Créditos privados e depósitos 121.584 169.435 

Ações 5.698 –

Fundos de investimento 3.580.562 3.788.660 

Investimentos imobiliários 209.374 206.608 

Empréstimos e financiamentos 439.170 351.658 

Total do ativo 7.694.863 6.739.077

BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO B
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014 (em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo em 23 de março de 2016, após parecer favorável do
Conselho Fiscal. As demonstrações completas estão disponíveis no portal, na página inicial, menu esquerdo, sob o título “Gestão Fi-
nanceira”.
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PAS SI VO 2015 2014

Exigível operacional 14.973 10.129

Gestão previdencial 116 16 

Investimentos 1 –  

Patrimônio social 14.856 10.113 

Provisões matemáticas 14.842 10.104

Benefícios a conceder 14.842 10.104   

Fundos 14 9 

Fundos administrativos 3 1 

Fundos dos investimentos 11 8   

Total do passivo 14.973 10.129

ATI VO 2015 2014

Disponível 12 20 

Realizável 14.961 10.109

Gestão previdencial 19 9

Gestão administrativa 3 1 

Investimentos 14.939 10.099 

Créditos privados e depósitos 845 1.858 

Fundos de investimento 13.246 7.708 

Empréstimos e Financiamentos 848 533  

Total do ativo 14.973 10.129

BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO TAESAPREV
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014 (em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


