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ÉTICA E RESPONSABILIDADE
NORTEIAM GESTÃO DA FORLUZ

Artigo: Previdência com 
responsabilidade e sem futurologia

Rentabilidades dos planos A e B 
superam metas em 2017
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Fundação fortalece seus controles internos e multiplica ações de fiscalização para blindar operações de eventuais riscos. 
Saiba mais. Páginas 4 e 5
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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

A Fundação é associada à Abrapp – Asso-
ciação Brasileira das Entidades Fechadas
de Previdência Complementar.

No Brasil, que o futuro é incerto não
restam dúvidas. Mas, fazer do passado
uma imprevisibilidade é demais. Com o de-
vido acatamento, é o que parece tentar fa-
zer a Previc ao determinar que a Forluz al-
tere o artigo 57 do Regulamento do Plano
A, estabelecendo nele a paridade.

Em 1997, quando da criação do Plano
A da Forluz, diversos itens regulamentares
foram negociados entre participantes e pa-
trocinadoras, dentre eles: pagamento pelas
patrocinadoras da dívida do Plano A; paga-
mento integral, pelas patrocinadoras, do
custeio administrativo e de eventuais défi-
cits, bem como utilização, exclusivamente
pela patrocinadora, de superávits, o que, à
princípio é justo, considerando ser ela a
única responsável por eventual déficit.

Um contrato de reconhecimento de dí-
vida foi assinado entre Forluz e patrocina-
doras e no Regulamento do plano (instru-
mento contratual em previdência comple-
mentar) inseridos artigos como o nº 57,
que trata do pagamento integral de déficits
pelas patrocinadoras. Este regulamento foi
aprovado pelo órgão fiscalizador. 

Em 1998, foi aprovada a Emenda Cons-
titucional nº 20 de 15/12, que trouxe à
baila a obrigatoriedade da paridade contri-
butiva entre participantes, assistidos e pa-
trocinadoras, em se tratando de previdên-
cia complementar. Foi dado o prazo de dois
anos para que as entidades se adequas-
sem. No mesmo sentido (paridade obriga-
tória), foram editadas posteriormente as
Leis Complementares nº 108 e 109, am-

bas em 29/05/2001.
Considerando que a questão pagamento

integral pelas patrocinadoras, tanto do cus-
teio administrativo quanto de déficits, foi
acordada anteriormente à Emenda Consti-
tucional nº 20 e das citadas leis, a Forluz
entendeu juridicamente perfeito seu ato.
Por volta de 2003, iniciaram os questiona-
mentos pelo órgão fiscalizador SPC – Se-
cretaria de Previdência Complementar, so-
bre o pagamento integral do custeio admi-
nistrativo pelas patrocinadoras.

Em 2014, chegou-se à criação do TAC
do Custeio, que definiu que os participan-
tes Forluz que aderiram aos planos até
15/12/2000 teriam o custeio administrati-
vo integralmente pago pelas Patrocinado-
ras e aqueles que aderiram a partir de
16/12/2000, o custeio seria paritário, de-
vendo constar tal disposição dos regula-
mentos dos planos, que, após alterados,
foram encaminhados para aprovação da
Previc.

A Previc determinou à Forluz que ade-
quasse o artigo 57 do regulamento do Pla-
no A, estabelecendo a paridade para equa-
cionamento de eventuais déficits, o que
não foi acatado, tendo a Forluz promovido
administrativamente todos os recursos pos-
síveis, porém sem êxito, levando a Previc a
determinar que, no prazo máximo de 60
dias (até 30/10/2017), a Fundação, ade-
que o referido artigo 57, estabelecendo a
paridade.

Por entender que, existem razões legais
para fazer valer o que fora acordado em

1997, o Conselho Deliberativo decidiu por
unanimidade que a Diretoria Executiva pro-
mova ação judicial para anular a determi-
nação do órgão fiscalizador e manter a re-
dação do artigo 57 do regulamento do Pla-
no A. Proposta que também vem sendo
analisada pelas entidades representativas
(associações e sindicatos).

A Diretoria Executiva, por unanimidade,
deliberou pela contratação de escritório ju-
rídico, que proporá a ação judicial buscan-
do valer o artigo 57 do Plano A, para que,
qualquer déficit atual ou futuro, seja inte-
gralmente pago pelas patrocinadoras, em
atenção ao ato jurídico perfeito, ao direto
adquirido, à eficácia da lei no tempo, à se-
gurança jurídica e outras premissas legais.
Até porque, quando esteve superavitário
(2006, 2007 e 2008) o Plano A, todo su-
perávit foi utilizado integralmente pelas
Patrocinadoras, oportunidade que, mesmo
tendo conhecimento, quedou-se inerte o
órgão fiscalizador, quanto à paridade ora
determinada.

Novos desdobramentos serão informa-
dos através dos canais de comunicação da
Forluz, aos participantes e assistidos, prin-
cipais interessados no assunto.

Vanderlei Toledo 

Di re tor de Re la ções com Par ti ci pan tes da For luz

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. 

A celeuma do artigo 57 do 
plano A e seus desdobramentos

DRP PRESTA CONTAS



PARA VIVER MELHOR

Forluz: cada vez mais perto de você!
Entre os meses de agosto e setembro

de 2017, a Diretoria Executiva da Forluz
organizou a série de palestras Forluz
#maispertodevocê, que passou por Belo
Horizonte e cidades do interior de Minas.
O nome do evento reflete o foco da ini-
ciativa: estimular o diálogo, aproximando
a Fundação de seus participantes. No to-
tal, cerca de 700 pessoas estiveram pre-
sentes nos encontros. 

Além da capital, os municípios de Go-
vernador Valadares, Ipatinga, Uberaba e
Uberlândia integraram o roteiro. Durante
as palestras, diretores e gerentes aborda-
ram os resultados dos investimentos rea-
lizados ao longo dos anos, situação atual
dos planos previdenciários geridos pela
Entidade, sua estrutura de Governança,
além dos projetos e desafios futuros. O
público teve a oportunidade também de
esclarecer dúvidas. 

A palestra realizada em Belo Horizon-
te, no dia 14 de setembro, contou ainda
com videoconferência para diversas loca-
lidades. Os eventos fazem parte das

ações do Programa de Educação Conti-
nuada da Forluz – Para Viver Melhor.
Acesse www.forluz.org.br/ParaViverMe-
lhor e fique por dentro da programação.  

Caso você não tenha participado das
palestras ou deseje rever o conteúdo di-
vulgado, acesse o Portal Forluz e confira
a apresentação: http://bit.ly/2xmHh6B

Dia das Crianças vem aí!

O próximo evento do calendário do Pa-
ra Viver Melhor é a tradicional comemora-
ção do Dia das Crianças. Neste ano, a fes-
ta será realizada no dia 28 de outubro, no
espaço Luminis, em Belo Horizonte e terá
como tema o Halloween. Para efetuar a
inscrição, é necessário enviar um e-mail
para comunica@forluz.org.br com o nome
e idade da criança, além das informações
sobre o acompanhante responsável. Para
os pequenos, o passaporte de entrada se-
rá um brinquedo em bom estado. Os pro-
dutos arrecadados serão doados para uma
instituição escolhida no dia do evento. 

A novidade desta edição é o workshop
que será oferecido para os pais, com o
tema: “Como Implementar a Mesada e
Ensinar Meus Filhos a Lidarem com o
Próprio Dinheiro”. A palestra promete re-
volucionar a forma como a questão do
dinheiro é abordada na vida das crian-
ças, quebrando tabus e mostrando que é
possível inserir o assunto na vida dos pe-
quenos, associado à questões como sus-
tentabilidade, meio ambiente, consumo
consciente e outros temas tão relevantes
atualmente. O evento vai de 9h ao meio-
dia. Traga seu pequeno fantasiado e par-
ticipe.
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CAÇA PALAVRAS

1 Levantamento cujo objetivo é avaliar a percepção
dos participantes em relação à qualidade dos ser-
viços oferecidos pela Fundação. Pesquisa de
....................  

2 Sistema implantado pela Forluz a fim de automa-
tizar a produção de 42 relatórios da área de Ris-
cos. 

3 Nova ferramenta lançada em setembro, disponível
para smartphones e tablets.

4 Reserva  ............................... Projeção dos re-
cursos necessários para que a Forluz pague até o
último benefício do participante e de seu respec-
tivo grupo familiar

Telefone: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/CA - 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 comunica@forluz.org.br. Os sorteios referentes ao segun-
do semestre serão realizados no final de janeiro de 2018.

S A T I S F A Ç A 0 M
E I T O N B U N E I A    
V U U O A I A R N T T      
N S L A D A S R O A       E
E S S X T A E S O R       M
E A S L A D E O R O A    
M P l C Ç D E N E M T       
E O T K N T U N D I I      
V C U O A V B R N I C        
E A S L S U A E R J A       
K O B N A A D L L O E
A       E E N L       A S L E B A
A P L I       C A T I V O O
A A A I E I N T E R N



GOVERNANÇA
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Responsabilidade e proteçã

S
ustentada por pilares de ética e res-
ponsabilidade, a Forluz investe no
fortalecimento de seus controles in-

ternos a fim de se proteger contra even-
tuais falhas ou irregularidades. Por se
tratar de uma entidade fechada de pre-
vidência complementar, a Fundação es-
tá submetida às exigências de uma le-
gislação específica. A Entidade conta
com diversos recursos de fiscalização
para garantir a segurança de suas ope-
rações, honrando, assim, a relação de
confiança estabelecida com seus parti-
cipantes. 

Desde 2004, a Forluz possui uma As-
sessoria de Compliance, ligada ao Con-
selho Deliberativo e responsável por ela-
borar e conduzir o Plano Plurianual de
Auditorias. Este planejamento é criado
para um período de cinco anos, mas re-
visado anualmente e apresentado à Dire-
toria Executiva e ao Conselho Fiscal.

Segundo a geren-
te do setor, Raquel
Gôuveia, as ativida-
des que serão obje-
to de auditoria são
definidas conforme
a relevância e im-
pacto que represen-
tam na matriz de
riscos da Fundação.

Além disso, o plano deve determinar a
periodicidade e a abrangência do traba-
lho, bem como a forma de execução, ou
seja, se será feita por equipe interna ou
terceirizada. “Nenhuma empresa audita
todas as áreas todos os anos. A auditoria
visa oferecer resultados que orientem
melhorias nos nossos controles. Temos
que atentar às nossas limitações orça-
mentárias e de equipe, visto que a Fun-
dação tem uma equipe de 62 pessoas,
entre empregados e diretores. Ou seja,

buscamos, com preocupação e consciên-
cia, direcionar esforços e os recursos dos
nossos participantes para aquilo que tra-
rá maior benefício para eles”.

Raquel destaca ainda que a auditoria
é considerada a terceira linha de defesa
na metodologia de gerenciamento eficaz
de riscos e controles. A primeira é cons-
tituída pelas próprias áreas, que possuem
processos de revisão e análise de seus
procedimentos. A segunda diz respeito à
área de controles internos, ou seja, às
orientações prestadas pela Assessoria de
Compliance, que sugere avanços e indica
normas que devem ser cumpridas. “Esta-
mos focados, cada vez mais, em criar
mecanismos de monitoramento contínuo.
Por exemplo, a parte de investimentos é
tão séria para a Fundação que possuímos
avaliações semanais e mensais da cartei-
ra. Depois disso tudo, ainda temos uma
auditoria externa que valida estes da-
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o para uma gestão segura

dos”, ressalta Raquel.
A lei complementar 108/2001 prevê

que os fundos de pensão patrocinados
por empresas estatais, como é o caso da
Forluz, devem ser sistematicamente su-
pervisionados por suas respectivas patro-
cinadoras. Ou seja, além de seu plano de
auditorias internas, a Fundação conta
ainda com a fiscalização e apoio técnico
da Cemig. 

Por outro lado, o órgão fiscalizador, a
Previc – Superintendência Nacional de
Previdência Complementar, acompanha
de forma permanente as atividades da
Fundação, que integra um grupo de 17
entidades consideradas sistematicamente
importantes, devido ao seu porte e rele-
vância.

Conselho Fiscal atuante

Na avaliação do conselheiro fiscal, Luiz
Carlos Sperandio, a organização da Forluz
se destaca em meio ao sistema de previ-

dência complementar. Ele afirma que os
questionamentos apresentados pelo Con-
selho Fiscal são respondidos prontamente
pela equipe técnica e respaldados por ex-
tensa documentação. “Como conselhei-
ros, é evidente que estamos sempre de-
mandando muitos pontos porque precisa-
mos de informações para cumprirmos nos-
sa função com excelência. E percebo que
a forma como as auditorias são conduzi-
das está muito adequada ao que a Funda-
ção se propõe. Há um equilíbrio para que
não haja gastos excessivos”. 

Ainda segundo Sperandio, os resulta-
dos positivos de-
monstrados em re-
centes auditorias in-
dicam “o acerto na
condução da Funda-
ção”. “É claro que
ponderamos alguns
pontos. No dia a dia
das reuniões do Con-
selho, a diferença de

posições e ideias é presente, mas sempre
de forma ordeira e amigável. No entanto,
mesmo com essa divergência saudável de
opiniões, há uma preocupação entre os
membros do Conselho e a atual gestão no
sentido de promover um alinhamento do
que é melhor para a Entidade e seus par-
ticipantes”, conclui.

Gestão de Riscos certificada 

Como prova de sua dedicação em pro-
teger o patrimônio dos participantes e
blindar suas atividades de possíveis
ameaças, recentemente, a Gestão de Ris-
cos da Entidade passou por auditoria e
foi certificada pela norma NBR 31000,
aderente à ISO 31000, internacional-
mente reconhecida e aceita por mais de
60 países. 

O selo atesta a solidez do processo de
identificação, análise, mensuração e mo-
nitoramento dos riscos inerentes ao tra-
balho executado pela Fundação. 

Òrgão de Governança / Conselho / Comitê de Auditoria

ALTA ADMINISTRAÇÃO

1ª LINHA DE DEFESA 2ª LINHA DE DEFESA

MODELO DE TRÊS LINHAS DE DEFESA

3ª LINHA DE DEFESA

Controle Financeiro

Segurança

Gerenciamento de Riscos

Qualidade

Inspeção

Conformidade

Controles da
Gerência

Medidas de
Controle 
Interno

AUDITORIA INTERNA

AU
DITORIA EXTERN

A

REGU
LADOR

Adaptaçãoda Guidance on the 8th EU Company Law Directive da ECIIA/FERMA, artigo 41



6
•

Ou
tu

br
o 

de
 2

01
7 

•
Jo

rn
al

 F
or

lu
z

RESULTADOS

Alteração regulamentar no Plano B 

A Previc – Superintendência Nacio-
nal de Previdência Complementar, apro-
vou alteração regulamentar do Plano B.
A decisão foi publicada no Diário Oficial
da União do dia 1º de setembro de
2017, por meio da Portaria Nº 828, de
29 de agosto. 

A modificação dá mais clareza à re-
dação que trata do cálculo da Renda
Continuada por Morte – RCM, em caso
de morte de participante ativo. Nova re-

dação do parágrafo 6º do artigo 34 do
Regulamento do Plano B assegura que a
reserva matemática correspondente à
pensão por morte seja, no mínimo, igual
ao saldo da conta de aposentadoria do
participante. 

A redação anterior do dispositivo ge-
rava dúvidas de interpretação, por citar
o artigo 29 do Regulamento, mencio-
nando a utilização do Fator de Conver-
são Atuarial - FCA do participante fale-

cido. Por decisão do Conselho Delibera-
tivo, a Forluz já adotava a interpretação
mais benéfica ao participante. 

Ainda assim, diante da mudança, to-
dos os benefícios concedidos de RCM
por morte de ativo foram revistos para
garantir a correta aplicação do dispositi-
vo. O De/Para, que apresenta a altera-
ção, está disponível no Portal Forluz,
por meio do link:  http://bit.ly/2fUq01Z 

Os excelentes resultados registrados
pelos investimentos da Fundação no
primeiro semestre de 2017 demons-
tram, mais uma vez, o compromisso da
Entidade em gerir com eficiência e se-
gurança os recursos dos participantes. 

A rentabilidade do Plano A para o
período ficou em 4,74%, superando a
RMA (Rentabilidade Mínima Atuarial),
de 4,18%, e batendo o percentual de
4,45%, estipulado pela Política de In-
vestimentos. Já o Plano B alcançou
rentabilidade de 4,37%, também aci-
ma da RMA de 3,83%, e alinhado à
expectativa da Política de Investimen-
tos, de 4,38%. Os segmentos de renda

fixa, renda variável e empréstimos fo-
ram os responsáveis por alavancar o
bom desempenho no período. 

Não é de hoje que a Forluz conquis-
ta números expressivos: as estatísticas
comprovam que a Entidade tem ficado
acima da média obtida no sistema de
previdência complementar. Entre os
anos de 2001 e 2016, a rentabilidade
dos investimentos do Plano A foi de
916,4% e, no Plano B, este número
foi de 908,3%. Ambos ultrapassaram
a média registrada pelos fundos de
pensão brasileiros, que foi de 774,1%
para o período. 

Entre 1998 e 2016, o cenário foi
semelhante: os dois planos tiveram de-
sempenho acima da RMA. Veja deta-
lhes na tabela abaixo:

INVESTIMENTOS: FORLUZ SUPERA METAS  
NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017 

RESULTADOS DE 1998 À 2016

PLANO A PLANO B

Renda Fixa 1918,20% IPCA + 9,7% CDI 141% 1887,00% IPCA + 9,6% CDI 138%

Renda Variável 786,50% Ibovespa + 5,9% 713,40% Ibovespa + 4,3%

Empréstimos 1470,10% IPCA + 8,3% 1470,40% IPCA + 8,3%

Imóveis 2693,80% IPCA + 11,6% 733,70% IPCA + 4,75%

TOTAL 1722,90% IPCA + 9,15% 1661,10% IPCA + 8,95%

RMA 926,40% 909,00%



Você sabe quando irá morrer? Quan-
do terá filhos? Sabe quanto gastará, por
exemplo, com plano de saúde, até os úl-
timos dias da sua vida? Acredito que fe-
lizmente não, nem no meu caso e tam-
pouco no seu, caro leitor.

Na previdência complementar fecha-
da e, particularmente, na Forluz, esti-
mamos – e não afirmamos – com base
em estudos históricos, além de proje-
ções demográficas e financeiras, o
quanto precisamos ter hoje para honrar
o compromisso de sua aposentadoria,
até o fim da sua vida. Não acertamos e
nem queremos acertar a data de sua
morte, mas, infelizmente, precisamos
estimá-la.

Se, a cada dia as pessoas em geral
estão vivendo mais – tomara que seja o
seu caso –, obviamente o seu tempo en-
quanto aposentado aumentará e, conse-
quentemente, a despesa da Forluz irá
crescer. Viver mais é muito bom, porém
custa.

O conceito técnico que se dá à “re-
serva matemática” nada mais é do que
a expectativa de despesas que a Forluz
terá até que você e seus familiares ins-
critos faleçam. Portanto, reserva mate-
mática não é um montante em dinheiro!

Se ela muda, é porque algo mudou,
como, por exemplo, sua idade, a de seus
dependentes ou a expectativa de longe-
vidade. Recentemente, a Forluz aperfei-
çoou o seu cálculo e, numa segunda fa-
se, integrou ao Portal, fazendo com que
os dados estimados de reserva matemá-
tica do Plano A ficassem indisponíveis.

Eventualmente, é normal que este
montante sofra alterações, basta, por
exemplo, que você envelheça, tenha fi-

lhos, case, divorcie, etc. Ainda sobre o
Plano A, é preciso esclarecer alguns
pontos.

A Forluz administra recursos finan-
ceiros que foram constituídos pelas con-
tribuições do participante e da patroci-
nadora, acrescidos da rentabilidade que
foi alcançada ao longo do tempo. A esse
montante, dá-se o nome de “ativo do
plano”. De outro lado, a Fundação paga
benefícios, que serão honrados por este
“ativo do plano”. Como mencionei, o to-
tal estimado de todo o gasto com apo-
sentadoria é denominado “reserva ma-
temática” ou “passivo do plano”.

Assim como na sua vida, se temos
mais despesas (passivo) do que receitas
(ativo), estamos no vermelho (déficit). É
o caso do Plano A! E por quê? Embora a
Forluz tenha administrado com respon-
sabilidade o seu recurso financeiro/ ati-
vo (acima do que estava previsto), o pas-
sivo cresceu muito acima do esperado.

Custou caro o aumento da longevida-
de dos participantes nos últimos 20
anos, assim como o acordo sobre pen-
dências judiciais, o acerto de questões
cadastrais na Entidade, além da quita-
ção de parte da dívida da patrocinadora
há aproximadamente 10 anos, fruto de
superávit constituído à época, conforme
contrato em vigor.

Para resolver essa questão, ou seja,
sair do vermelho, é preciso recurso fi-
nanceiro. Recentemente, foi estabeleci-
do um equacionamento (contrato de dí-
vida), custeado pela Cemig, remanes-
cendo ainda um déficit a equacionar no
plano.

Neste sentido, temos importantes de-
safios pela frente. A Forluz tem discuti-
do com o órgão fiscalizador e as patroci-
nadoras uma solução mais abrangente
que permita equacionar todo o déficit.

É muito importante que você acom-
panhe e fique atento às notícias através
dos veículos de comunicação oficiais da
Fundação. Estamos, como sempre, à
disposição para esclarecer quaisquer

dúvidas.
Vida longa aos nossos participantes. 7
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ARTIGO

PLANO A EM NÚMEROS 
(BASE 12/2016)

*Por Thiago Gonçalves, 

gerente de Atuária e 

Seguridade da Forluz. 

R$ 6,9 BILHÕES
PATRIMÔNIO (BASE 12/2016).

R$ 507,4MILHÕES
DÉFICIT TÉCNICO REMANESCENTE 

(BASE 12/2016)

11.218
PARTICIPANTES ASSISTIDOS E 

PENSIONISTAS (BASE 12/2016)

430
PARTICIPANTES ATIVOS (BASE 12/2016)

1.868%
RENTABILIDADE ACUMULADA 

(1998 A 2016) IPCA+9,5% AO ANO –
MÉDIA DE RENTABILIDADE ANUAL 

NO PERÍODO – 1998 A 2016

R$ 6BILHÕES
AUMENTO DO PASSIVO CAUSADO POR

ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS NO PERÍODO
DE 1998 A 2016, 

MUDANÇAS NA TÁBUA DE MORTALIDADE,
QUITAÇÃO DE PENDÊNCIAS JUDICIAIS,

REDUÇÃO NA TAXA DE JUROS E AMORTI-
ZAÇÃO DE DÍVIDAS DA PATROCINADORA,

NOS ANOS DE 2006, 2007 E 2008. 




