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Esta publicação resgata a história da forluz por ocasião da passagem dos seus 40 anos 

de existência. ao realizarmos as pesquisas e entrevistas necessárias, desde os primei-

ros tempos, nos deparamos com uma riqueza de ideais e experiências que moldaram 

a vida de pessoas e da própria instituição. 

a forluz foi constituída em dezembro de 1971 pela Companhia força e luz de Minas 

Gerais - CflMG, empresa à época pertencente ao grupo Eletrobras. Em 1973, a 

CflMG foi incorporada pela Cemig e, já no ano seguinte, os benefícios eram esten-

didos aos empregados da Cemig.

nessa trajetória, muitos são os fatos e circunstâncias que julgamos importante regis-

trar para que não se percam, pois deram base e erigiram uma Entidade ímpar, que 

nasceu e cresceu com os mesmos padrões éticos e o pioneirismo que nortearam a 

vida da patrocinadora Cemig.

Hoje somos o nono fundo de pensão do país, com um patrimônio superior a r$ 

10 bilhões. ao todo, são mais de 21 mil participantes que, na verdade, desdobram-se 

em mais de 50 mil indivíduos sob essa proteção, tornando suas vidas mais dignas e 

promissoras, além de contribuir vigorosamente para o crescimento do país.

são os meandros dessas quatro décadas da fundação, e a participação de pessoas 

que ajudaram a construí-la, que revisitamos, para poder expor um pouco mais dessa 

história tão exitosa. 

Homenageamos, sobretudo, personagens que vivenciaram e inspiraram tantos mo-

mentos de aprendizado e crescimento. E através deles saudamos a todos os nossos 

participantes, pois é o investimento no sonho de cada um, dia após dia, anos a fio, que 

faz, de fato, a força e a grandeza desta Entidade. 

apresentação

Fernando Pimenta
Presidente da Forluz





Djalma Bastos de Morais
Presidente da Cemig

Com satisfação cumprimento a forluz, por sua trajetória de 40 anos repleta de exem-

plos de competência e pioneirismo. Destaco seu protagonismo como maior fundo 

de pensão de Minas e um dos maiores do país. sabemos de sua importância para os 

empregados do grupo Cemig, e também que, por seu intermédio, é possível viabilizar 

uma poupança que ajuda a fomentar nossa infraestrutura.

Para o empregado, a fundação representa a certeza de um futuro garantido ao se 

aposentar, mantendo padrão de vida semelhante ao da ativa. Isso é fundamental para 

melhorar seu desempenho profissional, o que, por consequência, retorna em provei-

to da própria empresa. 

a isonomia entre o que as patrocinadoras disponibilizam para a fundação e o que ela 

destina aos participantes obriga à manutenção de uma condução empresarial em pa-

ralelo com as companhias. E, neste sentido, a forluz tem atuado de forma irretocável.

Hoje, a Cemig é composta por mais de 60 empresas, o que, certamente, obriga a 

forluz a desenvolver estudos visando a agregação de novos associados, somando 

esforços com a patrocinadora. aliás, fizemos um acordo com a forluz para que, nos 

moldes do que ocorreu com o edifício Júlio soares, ela construa também o edifício 

aureliano Chaves, que abrigará empresas da Cemig. É uma construção emblemática, 

por se tratar de um prédio sustentável, talvez o primeiro em Minas Gerais.

Quanto ao futuro da forluz é fundamental, talvez a médio prazo, buscarmos sinergia 

com os fundos existentes nas empresas que estamos adquirindo, de tal maneira a 

minimizar os recursos aplicados e obtermos maior rentabilidade. Portanto, não tenho 

dúvidas de que a forluz terá pela frente dias ainda mais promissores.

Palavra do Patrocinador





a história de nossa civilização está fundamentalmente ligada à capacidade dos homens 

de se associarem para vencer as dificuldades próprias de seu tempo. aliás, o próprio 

desenvolvimento de nossa raça se deu em função desta capacidade. Presume-se que 

a linguagem nasceu da necessidade de comunicação entre homens caçadores que, 

em torno de um recém-dominado fogo, compartilhavam a caça que, não dividida, 

rapidamente se perderia. 

na antiguidade, os povos da Mesopotâmia e do Egito construíram as primeiras grandes 

obras da civilização humana, só possíveis pela enorme quantidade de homens empre-

gados coletivamente em suas edificações, sem que no entanto possamos ali visualizar a 

existência de um conceito mutualista, o qual necessariamente envolve voluntariedade.

na Grécia antiga e no Império romano foram encontradas formas organizacionais 

que podem ser vistas como mutualistas de ajuda. Mas é a partir da Idade Média, com 

o aparecimento das confrarias, que começam a demarcar-se e a definir-se mais pro-

nunciadamente os princípios da mutualidade, como ajuda compartilhada e solidária. 

Criadas para promover práticas e ritos religiosos, congregavam seus membros para o 

exercício da caridade, auxiliando os doentes, viúvas, órfãos e idosos. 

uma  
introdução ao 
mutualismo



ainda em plena Idade Média, surgem os primeiros Montepios, que tinham a finalidade 

de auxiliar seus usuários, explorados quando necessitados de empréstimos, onerados 

por taxas elevadíssimas de juros.  

na era Moderna, já na época dos descobrimentos, foi que de uma forma mais visível 

aparece o mutualismo, firmando-se como um sistema privado de proteção social que 

visava o auxilio mútuo em situações de carência ou de melhoramento das condições 

de vida dos associados. Em Portugal, em função do navegar/comercializar é preciso, 

foram criadas associações mutualistas, precursoras das companhias seguradoras, a di-

vidir e compartilhar os riscos do mar desconhecido, levando ainda socorro às famílias 

das vítimas dos naufrágios. 

a partir do século XVIII, em especial na frança, dá-se início a um profundo interesse 

dos filósofos e pensadores pelas concepções mutualistas. Deste movimento nascem 

as sociedades de previdência, ostentando os princípios da liberdade e da democracia. 

Estas sociedades eram inicialmente constituídas por trabalhadores, que procuravam 

na força do associativismo suprir as carências ou inexistência de previdência oficial. 

Já no final do século XVIII, começam a surgir as primeiras associações de socorro 

Mútuo, que passaram a ter um vasto campo de atuação na área da assistência médica 

e na previdência, atribuindo pensões por invalidez e, muito especialmente, subsídios 

de funeral e luto.

nesta mesma época, nascem em Portugal as santas Casas de Misericórdia, fruto de 

irmandades que tinham por objetivo dotar de segurança social os associados, inde-

pendentemente dos recursos do Estado.

Para nós, mineiros, a herança mais visível de um mutualismo que constrói vem das 

ordens Terceiras – do Carmo e de são francisco – e das Irmandades – do rosário 

e santa Efigênia. Em suas origens, voltadas a dar aos homens, através das práticas e 

rituais religiosos, a vida eterna, rapidamente se adequam à necessidade de se contri-

buir, através de empréstimos e auxílio em caso de doença, no vencimento das dificul-

dades terrenas.  a elas, extremamente ativas no século XVIII, devemos os mais belos 

templos de nosso país, como a Igreja de são francisco em ouro Preto, com talhe do 

mestre antônio francisco lisboa, o aleijadinho.
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o modelo de associativismo se desenvolveu e, no século XIX, foram criadas as pri-

meiras caixas de pecúlio. Essas instituições antecederam no Brasil a criação da Previ-

dência social, nascendo a primeira em 1835 – Caixa Montepio dos funcionários do 

Banco do Brasil – com objetivo de fornecer pensão às famílias dos funcionários civis 

e militares falecidos.

os atuais fundos de pensão aparecem na segunda metade do século XX (anos 60 

e 70), acompanhando a fase de expansão da economia brasileira. são na verdade 

substitutos dos montepios que proliferaram na primeira metade do século, voltados 

à complementação das aposentadorias de seus associados, uma vez que no Brasil já 

havia sido implantada, por Getúlio Vargas nos anos 30, a Previdência social.

a necessidade clara de que o país precisava para se desenvolver, de altos investimen-

tos, e a certeza de que este processo passava necessariamente pela formação de uma 

poupança interna, levou os governos militares a favorecer a criação entre as empresas 

públicas de planos de pensão para seus funcionários. 

no setor elétrico, o processo de nacionalização que se operou à época, levou a 

Eletrobras, sob direção do engenheiro Mário Bhering, a promover a criação destas 

instituições dentro das empresas públicas do setor. na Companhia força e luz de 

Minas Gerais, já nacionalizada com sua aquisição à amforp, é então criada a fundação 

forluminas de seguridade social - forluz. 

Com a aquisição pela Cemig da Cia. força e luz – dentro da política da Eletrobras 

de se transferir aos estados a distribuição de energia elétrica – a forluz acaba sendo 

também transferida à Cemig.  Viabilizava-se, assim, a implantação de um plano para os 

empregados da empresa, plano que teve seu regulamento adequado aos estudos já 

avançados que haviam na Cemig.

uma introdução ao mutualismo   |   13
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a história  
da forluz

antes de se iniciar a história da forluz, faz-se necessário um pequeno histórico sobre 

questões da previdência social e assistência à saúde no Brasil. Esse traçar de uma 

linha no tempo, com os diversos modelos adotados, vai caracterizar a oportunidade 

e realçar a importância da forluz.

assim, pode-se considerar como embrião da política previdenciária no Brasil a pro-

mulgação da lei Elói Chaves, de 1923. Essa lei criou as Caixas de aposentadorias e 

Pensões (CaPs), espécie de caixas de pecúlio, geralmente administradas por empre-

sas e financiadas com recursos dos empregados e dos empregadores, por vezes tam-

bém com recursos da própria união. a lei significou a tentativa de o Estado brasileiro 

regulamentar o setor previdenciário.

Em função do baixo número de participantes, de erros constantes quanto às ques-

tões demográficas, do conhecimento incipiente da ciência atuarial e até mesmo a 

um sem número de concessões de aposentadorias irregulares, as CaPs acumularam 

déficits e problemas de toda ordem, até serem extintas em 1930, pelo presidente 

Getúlio Vargas (1930/1945) que, ao determinar a suspensão, propõe a criação de 

outro modelo de fundo previdenciário. 



Compartimentados de acordo com diversas categorias profissionais, e constituindo-

-se, administrativamente, em autarquias federais, nascem a partir de 1930 os Institutos 

de aposentadorias e Pensões (IaPs), entre eles: o IaPB (Instituto de aposentadoria 

e Pensões dos Bancários/1934), o IaPI (Instituto de aposentadoria e Pensão dos 

Industriários/1936) e o IPasE (Instituto de Pensões e assistência dos servidores do 

Estado/1938). o IPasE já agrega em sua denominação a palavra assistência, que vai 

formar um binômio com a previdência na maioria das iniciativas governamentais liga-

das à aposentadoria.

Esse modelo de previdência social, compartimentado em institutos, perdurou até 

1966, quando uma comissão nacional para reformulação da previdência social pro-

pôs a extinção dos institutos segmentados, seguindo-se a criação de um único órgão 

de abrangência nacional. assim foi criado o InPs (Instituto nacional de Previdência 

social) que passou a ser, então, o responsável pelo pagamento das aposentadorias e 

pensões no Brasil.

o modelo adotado pelo InPs agregou também o serviço de assistência social, 

ficando responsável, portanto, pela gestão da previdência e da assistência médica 

aos trabalhadores que contribuíam, para tanto, com o Instituto. Esse mesmo modelo 

– previdência agregada à assistência à saúde – foi adotado pelos fundos de pensão 

criados a partir da década de 60, vigorando durante todo o período dos governos 

militares no Brasil (1964 a 1985).

Com o fim da ditadura militar e a instalação da chamada “nova república”, todo 

um movimento político no sentido de aprimorar a legislação brasileira, objetivando 

livrá-la do chamado “entulho autoritário” – oriundo do regime militar – toma corpo. 

no campo da previdência social não será diferente, tendo sido a Constituição pro-

mulgada em 1988 a dar nova conformação aos direitos sociais. a garantia de acesso 

de todos os brasileiros à saúde, à previdência e à assistência social figura entre esses 

direitos sociais.

É nesse contexto de redemocratização do país, com a promulgação de uma nova 

constituição, que se processa a separação entre saúde e previdência social. se, ante-

riormente, só tinham direito de acesso à saúde pública aqueles que contribuíam para 

a previdência social (InPs), a partir de então, com a criação do sus (sistema Único 

de saúde), todos os brasileiros passam a ter esse direito.
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Em 1990, o InPs (Instituto nacional de Previdência social) funde-se ao IaPas (Insti-

tuto de administração financeira da Previdência e assistência social) para formar o 

Inss (Instituto nacional de seguridade social), desde então, responsável pela política 

de previdência dos trabalhadores brasileiros. a parte saúde, vinculada ao antigo InPs, 

denominada InaMPs, foi extinta mediante a criação do sus. assim temos, desde 

então, o Inss como ação do Ministério da Previdência social, e o sus como ação do 

Ministério da saúde.

 PrÉDIo anTIGo  
Da CIa. força E 

luz, BErço Da 
forluz
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A Fundação na Cia. Força e Luz

a previdência privada foi precursora da 

previdência social no Brasil, mas sua cria-

ção regulamentar, apesar de secular, so-

mente se deu na década de 70, quando 

ocorreu a expansão das grandes empresas 

estatais, que adotaram o modelo dos fun-

dos de pensão nas suas políticas de recur-

sos humanos. 

a Companhia força e luz, ainda como 

empresa do grupo Eletrobras, em assem-

bleia datada de 27 de dezembro de 1971, 

cria, conforme consta em ata, “uma funda-

ção de seguridade que, além dos outros 

benefícios assistenciais, pudesse suplemen-

tar aos empregados e diretores as presta-

ções a que fazem jus como segurados do 

InPs, de modo a terem garantidos, ao se 

aposentarem, quer por tempo de serviço, 

por velhice ou por invalidez, os salários e 

honorários que percebiam enquanto em 

serviço”.

o contexto do surgimento da fundação 

é dado no próprio texto da ata de cria-

ção: “presentemente, os empregados e 

diretores da Companhia, de vencimentos 

superiores a dez vezes o maior salário mí-

nimo do país, sofrem sensível redução de 

proventos ao se aposentarem, já que os 

PrÉDIo Da rua ITaMBÉ, 
sEDE Da CflMG  
QuanDo InCorPoraDa 
PEla CEMIG
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benefícios concedidos pelo InPs não podem exceder aquele teto de 10 salários mí-

nimos. a consequência é que vários servidores, já com tempo suficiente para reque-

rer aposentadoria, deixam de fazê-lo muitas vezes em prejuízo da saúde e do próprio 

serviço, para não se verem privados de uma renda indispensável ao sustento seu e 

de seus familiares”. 

assinaram a ata de Criação da forluz: José do Valle ferreira (presidente da reunião), 

Virgílio Machado Barroso (secretário da reunião), Gabriel Petri (representante da Ele-

trobras), Gabriel Bernardes filho, Horácio de assis fonseca, Waldyr Braga de freitas,  

Ibson amaral sanábio, Mauro lúcio de souza zarattini, augusto da Costa Mendes, 
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antônio ferreira de Mendonça, alício Baptista lopes, Kenneth seymour Cox, 

aécio frança Mauta, Hélio lodi, newton da silva Manoel Campello, amílcar de 

oliveira, alberto Caram, Paulo sérgio fonseca, Walder José Toscano de oliveira, 

Paulo César Monteiro de Barros, Virgilio Machado Barroso, roberto de albuquerque  

Maranhão (presidente da CflMG - Companhia força e luz de Minas Gerais).

Desta forma e, com este propósito, é 

criada a forluz, tendo como patrocina-

dora a CflMG que, para tanto, aportou 

capital inicial no valor de dois milhões de 

cruzeiros. 

Embora por um curto período na CflMG, 

a forluz conseguiu a adesão de mais de 

90% dos empregados da patrocinadora, 

bem como deu início à suplementação 

das primeiras aposentadorias.

A aquisição da Força e Luz

Estimulada pela política da Eletrobras, sob a presidência do engenheiro Mário Bhering, 

de se transferir a distribuição de energia elétrica, recém-nacionalizada e estatizada, 

para os estados, a Cemig, em assembleia Geral Extraordinária realizada em 2 de 

março de 1973, propõe aos acionistas presentes a aquisição das ações da Cia. força 

e luz de Minas Gerais, com a seguinte justificativa:

“a compra das ações da Eletrobras investe a Cemig no controle acionário da 

Companhia força e luz de Minas Gerais. Este fato é altamente promissor, pois as 

características dos respecti-

vos mercados são estrutu-

ralmente complementares e 

deverão proporcionar, quan-

do reunidas, o procurado 

equilíbrio no fornecimento 

de energia elétrica à área de 

serviço da Cemig.”

a história da forluz   |   23
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a mesma assembleia que decidiu sobre a 

aquisição das ações da Cia. força e luz tam-

bém decidiu sobre a associação da Cemig à 

forluz. no tocante à associação com a for-

luz encontra-se, nesta mesma ata, a seguinte 

justificativa por parte da diretoria da Cemig: 

“... com a responsabilidade de empresa de 

âmbito estadual, com grande número de 

servidores, não se descura do aspecto social 

e humano do seu pessoal.”. 

no mesmo texto, propunha-se estudar, 

“agora de forma cooperativa, com a par-

ticipação financeira do empregador e do 

empregado”, no qual o propósito foi “cuidar 

mais amplamente do programa de assistência aos seus servidores, em complementa-

ção ao programa do InPs visando suplementar o valor da aposentadoria concedida 

pelo Instituto, a fim de permitir as condições necessárias à renovação de seus qua-

dros, equiparando os proventos do aposentado ao salário recebido anteriormente”.

Associação da Forluz à Cemig

os empregados da Cemig possuíam uma associação constituída em assembleia de 

31 de dezembro de 1959, a abecê - associação Beneficente dos Empregados da Ce-

mig. Essa associação teve 416 sócios fundadores.  De acordo com o artigo 1º de seu 

estatuto, os fins da abecê eram “prestar assistência social, desenvolver o mutualismo, 

promover o bem-estar dos empregados da Cemig e assistir, quando possível e conve-

niente, a terceiros residentes nas áreas servidas pela associada Protetora”. 

Havia, então, claramente, uma diferença fundamental de propósitos entre a abecê e a 

forluz. Enquanto a primeira era uma associação de assistência social aos empregados 

da Companhia, a segunda já apresentava o propósito de um fundo de pensão, cujo 

objetivo primordial constituía na suplementação do benefício de aposentadoria pago 

pelo InPs.

a direção da nova patrocinadora incumbe então sua superintendência de relações 

Industriais (srI) de realizar gestões para extinção da abecê e sua incorporação à 
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forluz. neste aspecto, é importante observar um documento de autoria de José 

Pedro rodrigues de oliveira, à época superintendente da srI e presidente da forluz, 

datado de 25 de junho de 1975, cujo objetivo foi apresentar à Cemig uma análise do 

contexto da incorporação da forluz, bem como propor uma linha de relacionamen-

to entre a nova patrocinadora e a sua fundação. Dentre outros objetivos, o referido 

documento propôs a viabilização de uma política de benefícios de forma permanente 

e estruturada pela Cemig.

ainda segundo José Pedro oliveira existiam, à época da incorporação da forluz pela 

Cemig, dois modelos de fundos de pensão mantidos por empresas de energia elé-

trica no Brasil: o modelo da Eletros (Eletrobras) – pessoa jurídica de direito privado, 

organizada em diretorias e subdividida em órgãos, com funcionários e diretores ce-

didos e pagos pela patrocinadora com dedicação integral à fundação; e o modelo da 

real Grandeza (furnas) – pessoa jurídica de direito privado, organizada nos mesmos 

moldes da Eletros, porém com funcionários e diretores próprios, sem vínculos em-

pregatícios com a patrocinadora, mantendo também dedicação integral à fundação.

nesse mesmo documento sugeria-se a chamada “solução Cemig”, que propunha a 

existência da fundação dentro da estrutura administrativa da patrocinadora. a partir 

dos motivos para esta proposta de vinculação administrativa entre a patrocinadora e 

a fundação achavam-se a proteção da forluz quanto a possíveis influências políticas 

externas, o apoio logístico à fundação neste período de reestruturação diante da 

associação à nova patrocinadora e, por fim, um maior controle da administração da 

forluz por parte da diretoria da Cemig.

Como parte ainda dessa política administrativa, a Cemig nomeou para os cargos de 

chefia na fundação, pessoas que ocupavam também funções gerenciais na Compa-

nhia e que, com a nomeação, passaram a exercer dupla função. 

A incorporação da Abecê

na ata da 4ª reunião ordinária do Conselho de Curadores, datada de oito de julho 

de 1974, encontra-se registrada a aprovação da incorporação da abecê pela forluz, 

transferindo-se a esta última o ativo e o passivo da associação. 

a associação foi, de fato, desde sua criação até sua incorporação pela forluz, o em-

brião de um fundo de assistência médica e financeira para os empregados da Cemig.



aTa Da 
InCorPoração 
Da aBECê PEla 
forluz
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Com a incorporação, todas as atividades realizadas pela abecê foram mantidas pela 

forluz, notadamente aquelas exclusivas da associação, como empréstimos para os 

mais diversos fins, auxílio financeiro para tratamento médico, internações hospita-

lares e congêneres, além do financiamento para a compra de eletrodomésticos e 

outros bens.
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Os primeiros tempos na Cemig

após a compra da Cia. força e luz de Minas Gerais e, por consequência, a incorpo-

ração da sua fundação, a Cemig definiu os parâmetros e condições para que também 

seus empregados pudessem associar-se à forluz.

foram tempos de convencimento. Muitos empregados da Cemig não acreditavam 

no modelo da forluz. um grupo de engenheiros tornou-se o principal foco desta 

resistência, muitos deles defendendo a ideia de que, fazendo investimentos por conta 

própria, definindo onde, quando e como aplicar seus recursos, seria possível obter 

ganhos semelhantes àqueles propostos pelo então novo fundo de pensão surgido na 

empresa, com riscos bem menores.  

a origem dessa resistência, na maioria dos casos, relacionava-se ao desconhecimen-

to de muitos em relação a fundos de pensão. a ideia de previdência privada ainda 

engatinhava no Brasil. Boa parte dos fundos de pensão estavam nascendo à mesma 

época que a forluz. Dessa forma, era mesmo difícil convencer as pessoas a se asso-

ciarem a um grupo de investimento cujo propósito era fazer caixa para, no futuro, 

ter direito a uma suplementação de suas aposentadorias. Com o passar do tempo, a 

nova patrocinadora conseguiu convencer a maioria de seus empregados a aderir ao 

fundo nascente. 

assim, surge a forluz na Cemig – ampliada e repensada para atender a um número 

bem maior de associados do que aquele quando ainda vinculada à Companhia força 

e luz de Minas Gerais.

a grande preocupação de qualquer trabalhador naquela época – embora hoje isto 

ainda persista – era com a saúde. Historicamente, o Brasil sempre enfrentou grandes 

dificuldades no tocante ao provimento de assistência à saúde de sua população. Com 

isso, a preocupação do trabalhador era ter garantido o acesso à assistência médica, 

tanto aquela patrocinada pelo empregador – neste caso, somente empresas de gran-

de porte ofereciam – quanto a mantida pelo poder público, em grande parte limitada 

e deficitária.

até o final da década de 80, o país não garantia acesso universal à saúde dos seus 

cidadãos. Isto é, tinham direito ao atendimento médico ambulatorial e hospitalar, so-

mente aquelas pessoas que contribuíam para o instituto oficial de previdência. É neste 

contexto que, provavelmente, encontramos a origem da resistência a um fundo de 

pensão. Por que se pagar duplamente pela assistência à saúde?
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A política de assistência 

os conceitos de saúde e previdência são bastante distintos: a saúde relaciona-se, 

quase que instantaneamente, às necessidades básicas e imediatas de qualquer ser 

humano; já a previdência, conceito mais abstrato, relaciona-se ao futuro, ou seja, aquilo 

que está diretamente vinculado à condição material de vida após cumprida a jornada 

na chamada vida ativa. Comumente, não se atribui a importância devida à previdência.

Mesmo conceitualmente diversas, a previdência social e assistência à saúde, talvez  

espelhando-se no modelo público vigente nos anos 60, receberam igual tratamento 

nos fundos de pensão, responsáveis pelo provimento, conjunto, de assistência à saúde 

e previdência a seus associados. 

a forluz seguiu o mesmo modelo quando encampada pela Cemig: passou a gerenciar 

o serviço de assistência médica a seus participantes, herdando uma ação cujo em-

brião encontrava-se na extinta abecê. a oferta de assistência médica foi usada como 

parte de uma estratégia maior da fundação, naqueles primeiros tempos de Cemig, 

para atrair maior número de participantes. 

Quando ainda vinculada à Cia. força e luz, a fundação propiciava assistência à saúde 

de duas formas: prestação direta de serviço através de atendimento médico ambu-

latorial, destinado aos empregados da Companhia, seus dependentes e aposentados. 

nessa modalidade, serviço direto, o corpo clínico era composto por empregados – 

médicos, dentistas e enfermeiros – da própria Companhia.

os associados contavam também, na área da saúde, com reembolsos das despesas 

com medicamentos e financiamentos de consultas, exames complementares e cirur-

gias, realizados em estabelecimentos credenciados pela fundação.

além da assistência médica, a Cia. força e luz oferecia a seus empregados os serviços 

de assistência social, seguro de vida e de acidentes pessoais e de assistência financeira. 

Já para os aposentados, eram oferecidos a suplementação salarial, empréstimos e 

adiantamento de proventos. Para os empregados afastados por motivo de doença, o 

reembolso de medicamentos, a complementação salarial e empréstimos.

a Cemig, anteriormente à compra da Cia. força e luz, oferecia a seus empregados, 

através da abecê ou por departamentos próprios, adiantamentos para desconto em 
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folha; um fundo Especial Habitacional de Emergência (fesphe); o Pas (Programa de 

assistência à saúde), que reembolsava despesas realizadas com tratamento médico; 

bolsas de ensino médio (destinada aos filhos dos empregados das usinas); seguro de 

vida e, por fim, o fundo social especial para contratados, responsável pelo adianta-

mento e auxílio financeiro aos empregados naquela condição. após a incorporação, 

a Cemig realizou diversos estudos e ações para racionalização e aprimoramento dos 

serviços assistenciais prestados a seus empregados. 

Importante relembrar que, no caso da forluz, quando de sua criação pelos acionistas 

da CflMG, sua ação de maior relevância viria a ser a complementação dos benefícios 

de seus participantes, atuando assim, eminentemente, como uma fundação de segu-

ridade social, fato que a diferenciava da abecê.

Entre as razões da incorporação da abecê pela forluz, encontramos o propósito da 

direção da Cemig de também estender a seus empregados o benefício da comple-

mentação da aposentadoria. assim, foram de replanejamento os primeiros anos da 

forluz na Cemig. foi preciso repensar toda a estrutura de assistência social existente 

na empresa, na abecê e naqueles que vieram com a incorporação.

Integrada à estrutura da Cemig, a forluz continuou realizando, em nome da patroci-

nadora, toda a política de assistência aos empregados da empresa. ressalte-se que, 

embora a incorporação tivesse ocorrido em 1971, um contrato entre a mantenedora 

GruPo DE  
sErVIço soCIal  
nos PrIMEIros 

anos Da 
funDação



e a fundação, sistematizando o relacionamento entre ambas, somente foi celebrado 

em 18 de janeiro de 1979.

Por este instrumento, a patrocinadora definiu que a forluz seria responsável por admi-

nistrar o Plano de Benefícios assistenciais da empresa, compreendendo como ações 

deste plano de benefícios, aquelas próprias do Pas (Programa de assistência à saúde), 

Paf (Programa de assistência financeira) e Pss (Programa de seguros sociais).

De acordo com o referido contrato, o Pas reembolsava despesas médicas e odon-

tológicas, segundo normas específicas contidas no PBa (Plano de Benefícios assis-

tenciais) e no convênio firmado com a associação dos Empregados do Comércio -  

aEC; o Paf oferecia diversos tipos de adiantamentos e participava como interve-

niente nos convênios com entidades financeiras para a concessão de empréstimos 

aos participantes da forluz; por fim, o Plano de seguros sociais - Pss era responsável 

pelo seguro de vida em grupo, pela complementação salarial, pelo salário benefício e 

auxílio funeral. 

Decorre, pois, que a forluz na Cemig acaba assumindo um novo contorno. os res-

ponsáveis por sua gestão na nova patrocinadora incorporam a ela as ações de assis-

tência social, já desenvolvidas pela antiga abecê, e a vinculam, estrategicamente, ao 

setor da empresa responsável pela gerência de recursos humanos.

Percebe-se, ato contínuo, que a forluz na Cemig significou sem dúvida a ordenação 

das ações de promoção de recursos humanos da empresa patrocinadora. a funda-

ção tornou-se responsável pela gestão de toda a política de assistência social, varian-

do suas ações, desde financiamento para a compra de um aparelho de televisão até 

o aporte de recursos financeiros imprescindíveis ao tratamento médico de qualquer 

um de seus empregados ou familiares.

Embora não possuindo um fundo de pensão, a empresa mantinha, historicamente, 

uma série de serviços assistenciais a seus empregados, operacionalizados por seu se-

tor responsável pelos recursos humanos. sempre houve uma preocupação da Cemig 

no tocante ao amparo de seus empregados e, por decorrência, de seus familiares, 

ante qualquer necessidade de apoio. são conhecidos casos em que a Cemig bancou 

a internação hospitalar de empregados, assumindo para si uma responsabilidade que, 

ao menos legalmente, deveria estar a cargo do instituto de previdência oficial.
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Programa de Assistência à Saúde

o Programa de assistência à saúde (Pas) significou a estruturação dos serviços 

médicos prestados aos empregados e seus dependentes, pela forluz, em nome de 

sua patrocinadora. Desta forma, a Cemig incluía em seu orçamento anual os valores 

destinados à assistência médica, repassando-os à fundação para execução do serviço. 

além dos serviços médicos, o Pas incorporou também os serviços de atendimento 

odontológico.

na verdade, o Pas praticamente manteve a política de reembolsos anteriormente 

praticada pela abecê. Estabelecido um valor de referência anual, o empregado tinha 

parte de suas despesas médicas devolvidas pela fundação. 

a forluz também empreendia alguns convênios com instituições ligadas à prestação 

de serviços na área médica e odontológica, visando ampliar as opções dos emprega-

dos quanto ao cuidado com sua saúde e a de seus dependentes.

o programa de reembolso de despesas médicas se destinava, a princípio, apenas aos 

trabalhadores da ativa e seus dependentes. assim, ao aposentar-se, o empregado da 

Cemig perdia a cobertura do Pas, o que, segundo avaliação de alguns ex-dirigentes 

da fundação, tratava-se de uma política desestimuladora da aposentadoria, conse-

quentemente dificultando a renovação nos quadros da empresa. 

Para ulysses Paiva, ex-presidente da forluz, o empregado da patrocinadora preocupa-

va-se muito mais com a garantia de assistência à saúde do que com a previdência. Ter 

atendimento garantido no momento de uma necessidade ou emergência médico-

-odontológica significava mais tranquilidade para o trabalhador, daí sua preocupação 

com a perda dessa modalidade assistencial diante da aposentadoria.

Em documento da Diretoria da Cemig, de 1986, encontram-se justificadas as razões 

que levaram a patrocinadora a tratar o assunto: “... considerando que os empregados 

da Cemig, ao se aposentarem, perdem os benefícios do Pas - Programa  de assis-

tência à saúde; considerando que estes benefícios constituem um salário indireto e 

que sua perda agrava ainda mais a situação do aposentado, cuja renda é inferior à do 

ativo; considerando que os pensionistas, por contarem com uma renda proporcio-

nalmente inferior à dos aposentados, sofrem com maior intensidade a perda do Pas; 



considerando que tem sido objeto de reivindicação de aposentados e pensionistas, a 

criação, para estes, de um programa de assistência à saúde; considerando que existem 

recursos provenientes do fundo assistencial da forluz para custeio de um programa 

de assistência à saúde para aposentados, pensionistas e seus dependentes”, a forluz 

ficava autorizada a criar o Programa de assistência à saúde para aposentados e Pen-

sionistas - PasaP.

assim, a diretoria da patrocinadora não só concordou com a criação do PasaP, como 

também se comprometeu a “garantir à forluz os recursos necessários à continuidade 

do programa, na hipótese da cessação de recursos, que à época se constituíam de 

doações diversas”. 

Embora contando com uma boa rede de atendimento, de livre escolha pelo partici-

pante, com uma política constante de ampliação dos benefícios através da incorpora-

ção de novos procedimentos reembolsáveis, o Pas não se configurava um plano de 

saúde efetivo. Inúmeras foram as reuniões entre dirigentes da fundação e da patro-

cinadora, com o objetivo de ampliar e transformar a assistência médica oferecida aos 

empregados da Cemig operacionalizada pela forluz, num plano de assistência médica 

mais completo.

A criação do Prosaúde 

a Cemig, junto com a fundação, decide criar em 1992 o Prosaúde (Programa su-

plementar de saúde). De acordo com seu primeiro regulamento, datado de maio 

daquele mesmo ano, o Prosaúde “constitui um instrumento de caráter médico-social, 

tendo por objetivo fornecer recursos à cobertura de despesas com internação hos-

pitalar dos empregados da Cemig e dos suplementados pela forluz, bem como de 

seus dependentes”.

o custeio do novo programa era formado a partir de então por contribuições men-

sais dos participantes, por aporte de recursos por parte da Cemig e da forluz, bem 

como de resultados de aplicações financeiras dos recursos disponíveis.

o Pas continuou existindo junto ao Prosaúde. a composição formada por ambos 

deu novo formato à política de assistência à saúde gerenciada pela fundação. na cria-

ção do Prosaúde também houve a figura do associado-fundador, condição permitida 

àquelas pessoas que se filiaram ao plano até 30 de abril de 1992, cujo benefício foi um 
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prazo de carência de apenas 90 dias a contar da data de inscrição. aos participantes 

não fundadores, a carência mínima se estabeleceu partindo de 180 dias, conforme a 

natureza do atendimento.

o plano previa a cobertura através de uma rede de serviços de assistência médica 

previamente credenciada pela forluz. Também no Prosaúde havia a possibilidade de 

livre escolha quanto ao atendimento médico, por parte do participante; no entanto, 

para isso, deveriam ser acatadas algumas condições estabelecidas pelo regulamento, 

como por exemplo, o limite de cobertura financeira desta modalidade.

o Prosaúde, então criado pela forluz com o apoio de sua patrocinadora, ofereceu 

aos participantes modalidades diversas de atendimento médico-hospitalar, represen-

tando assim, uma real política de valorização dos recursos humanos tanto da patro-

cinadora quanto da própria fundação. Mais do que isso, proporcionou, também, igual 

atendimento a dependentes e aposentados.

O Prosaúde Integrado

o ano de 2003 é marcado, na história da fundação, pela criação do Prosaúde Integra-

do (PsI). o referido programa ampliou, racionalizou e adequou as ações de assistên-

cia à saúde desenvolvidas pela fundação. o Prosaúde Integrado incorporou as ações 

do antigo Programa de assistência à saúde (Pas) e aquelas próprias do Prosaúde, 

tornando-se, pois, um plano completo de assistência à saúde.

rEunIão  
CoMITê  

ProsaÚDE

1996



Dentre os aspectos que justificaram a reestruturação do plano de saúde mantido 

pela fundação, encontramos: a garantia de consultas, exames diagnósticos, atendi-

mento ambulatorial e hospitalar, sem tetos, diferentemente daquilo que existia até 

então; o cumprimento às novas determinações legais, notadamente à lei 9656/98 e, 

por fim, maior racionalidade à gestão financeira dos recursos destinados à assistência 

a saúde, buscando o equilíbrio financeiro em suas contas.

o Prosaúde Integrado, além de oferecer as mesmas garantias aos empregados da 

ativa e aos aposentados, foi estruturado em dois subprogramas: um, de referência, 

responsável pelo oferecimento de assistência médica ampla, e um outro, relativo às 

chamadas garantias especiais, reembolsos de despesas com odontologia, psicologia e 

medicamentos.

o financiamento do PsI era formado por contribuições da Cemig e da forluz, como 

patrocinadoras, e dos participantes ativos e assistidos. Mediante estudos atuariais e 

negociações entre as partes envolvidas, estabeleceram-se os valores das contribui-

ções de patrocinadoras, empregados e aposentados, constituindo um plano admi-

nistrado na forma de  comitê de  autogestão – o que, além de mais democrático e 

transparente, permitiu também o barateamento dos custos.
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a fim de fiscalizar, acompanhar e orientar suas atividades, foi criado o Comitê do 

Prosaúde, formado por seis membros efetivos e respectivos suplentes, todos associa-

dos da forluz e participantes do plano. os membros do comitê eram indicados pela 

Cemig, sindicatos representativos dos empregados da Cemig, forluz e associação dos 

Eletricitários aposentados da Cemig - aEa. 

A criação da Cemig Saúde

o Prosaúde Integrado foi gerenciado pela forluz até o ano de 2010, quando, por 

decisão do Conselho Deliberativo da fundação, com base em consistentes estudos, 

apoio de renomada consultoria externa e cuidadosa avaliação do ambiente regula-

tório, a gestão se transferiu para a Cemig saúde, empresa sem fins lucrativos criada 

pelas patrocinadoras especificamente para a administração de sua política de assis-

tência à saúde.

Previdência e captação de participantes

Quando de sua incorporação à Cemig, a forluz demandou, da nova patrocinadora, 

ações no sentido de sua capitalização, principalmente em função do compromisso 

de suplementação a empregados que apresentavam considerável tempo de serviço 

passado, alguns até mesmo em condições de se aposentarem. a Cemig assumiu o 

passivo gerado da incorporação, oferecendo bônus aos primeiros participantes, clas-

sificados como Mantenedor-Beneficiário-fundador. 

a direção da fundação estabeleceu que os primeiros participantes que fizessem 

o pedido de inscrição, dentro de um prazo determinado, estariam dispensados do 

exame médico bem como dos pagamentos da taxa de ingresso e da joia. Tal ação se 

inscreve dentre várias promoções da forluz, cujo objetivo foi estimular a filiação dos 

empregados nos seus primeiros tempos, sob patrocínio da Cemig. 

ao longo de toda sua história, em boa medida atendendo a uma demanda dos pró-

prios empregados arrependidos de não terem se filiado em primeira oportunidade, a 

forluz concedeu novas chances para a entrada de participantes em condições espe-

ciais, mediante aportes específicos da patrocinadora. foi assim em 1981 e em 1986, 

quando a fundação não apenas abriu outra ocasião para filiar-se, como também 

permitiu a renegociação das condições de filiação datadas de 1981, notadamente 
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aquelas referentes ao parcelamento do valor da joia estabelecida como condição de 

filiação naquele ano.

função primordial da forluz, quando de sua criação em dezembro de 1971, ainda sob 

o patrocínio da Companhia força e luz de Minas Gerais, o sistema de previdência da 

fundação sofreu uma significativa evolução ao longo de seus 40 anos.

a história da fundação neste período retrata também a evolução da legislação bra-

sileira no tocante à regulamentação de fundos de pensão. o final da década de 60 e 

o início da década de 70, no Brasil, marca o período de criação dos maiores fundos 

de pensão existentes no país, principalmente aqueles vinculados a grandes empresas 

públicas, inclusive as do setor elétrico.

Coincidências históricas à parte, a história de um fundo de pensão como o da forluz 

consagra-se como registro de parte da história econômica do país, desde o período 

do chamado “milagre econômico” (por volta do ano de 1970), até os nossos dias, 

quando a participação de um fundo de previdência privada torna-se peça importante 

para o financiamento do desenvolvimento do país.

A grande mudança de 1997

a história da fundação bem poderia ser contada apenas pela evolução na modalida-

de de planos de aposentadoria oferecidos e gerenciados por ela, no decorrer desses 

quarenta anos.

a legislação brasileira relativa aos fundos de pensão, em especial aquela que estabe-

leceu critérios quanto à regulamentação da suplementação de aposentadorias, surgiu 

e evoluiu paripassu com as fundações de previdência privada criadas na década de 70. 

o primeiro marco legal do sistema foi a lei 6435, de 15 de julho de 1977, poste-

riormente revogada pela lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, que 

atualmente define as regras básicas da previdência complementar no Brasil. Para as 

entidades patrocinadas por empresas de economia mista, como é o caso da forluz, 

há ainda regras específicas que constam da lei Complementar nº 108, também de 

29 de maio de 2001.

a nova legislação, considerada muito avançada em termos mundiais, colocou o foco 

nos planos de benefício e não nas entidades. Tratou pela primeira vez, especificamente, 



das diversas modalidades de planos: benefício definido (BD), contribuição definida 

(CD) e contribuição variável (CV) e dos chamados institutos que visam proteger o 

participante que se desliga da patrocinadora antes de se tornar elegível a benefício. 

Criou também a base para estruturas de governança adequadas aos novos tempos e 

necessárias à manutenção da solidez dos planos.

o plano de previdência oferecido a seus participantes pela forluz, desde sua criação 

até o ano de 1997, foi o de Benefício Definido (BD). Trata-se de uma modalidade 

de plano de previdência, em que os benefícios são previamente definidos no regu-

lamento e as contribuições calculadas de forma a garantirem o pagamento daqueles 

benefícios. Todas as fundações de previdência complementar surgidas na década de 

70, no Brasil, adotaram essa modalidade de plano.

nesse tipo de plano, o cálculo das contribuições se baseia na projeção dos benefícios 

que serão pagos, a qual é feita levando em conta diversas hipóteses sobre o compor-

tamento de variáveis demográficas, econômicas e empresariais. se as variáveis não se 

comportam como projetado, podem surgir déficits que precisam ser cobertos pelas 

patrocinadoras e participantes. foi o que ocorreu com o Plano BD da forluz.

Em 1996, após estudos efetuados por dois consultores atuariais de renome, ficou 

constatado um déficit – importante lembrar que déficit em fundo de pensão não é 

falta de dinheiro em caixa, mas previsão de que no futuro faltará.  

DIrIGEnTEs PrEsTaM  
EsClarECIMEnTos  
soBrE a MIGração

1997
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o ano de 1997 foi marcado por um fato que merece registro na história da relação 

da forluz com a Cemig – a venda de um terço das ações ordinárias da patrocinadora 

aos sócios americanos. o polêmico evento ficou conhecido como “acordo de acio-

nistas”, rompido anos mais tarde pelo governador Itamar franco.

uma avaliação patrimonial da forluz, realizada após a chegada dos sócios americanos, 

apontou resultados bastante preocupantes. naquela época a fundação já não tinha 

reserva para bancar todos os benefícios previstos. foi preciso ousar. Começou ali, 

então, a grande mudança de 1997.

Com o objetivo de equacionar o déficit na forma mais palatável, tanto para a patro-

cinadora quanto para os participantes, o Conselho de Curadores da forluz, em 1997, 

decide redesenhar a estrutura previdencial da fundação. após exaustivas reuniões de 

seus membros, são criados dois novos planos para os quais os participantes tiveram 

a possibilidade de migrar. o modelo adotado garantiu os direitos adquiridos pelos 

participantes do plano BD existente.

Há um inegável pioneirismo da fundação ao realizar tal mudança. a forluz foi o pri-

meiro fundo de pensão a realizá-la e, com certeza, o que obteve maior sucesso na 

migração, fruto do diálogo entre as partes envolvidas.
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o processo para se chegar a essa solução foi doloroso, extenuante, mas mostrou-se, 

ao final, extremamente positivo para todos: participantes, fundação e patrocinadora 

Cemig. no jogo de forças da negociação entre as representações dos participantes 

de um lado e da patrocinadora de outro, mediado pela forluz, obteve-se o melhor 

resultado possível. E a solução dada, com todos cedendo um pouco na mesa de ne-

gociações, criou condições para a forluz seguir adiante, e fortalecida.

Desvinculação administrativa

o ano de 1998 é também importante na história da forluz. Ele marca a separação 

administrativa entra a fundação e sua patrocinadora. se quando de sua encampa-

ção pela Cemig, a melhor solução administrativa encontrada foi mantê-la vinculada 

à estrutura administrativa da patrocinadora, passado este tempo fazia-se necessário 

criar uma estrutura independente para responder com mais agilidade às demandas 

dos novos tempos. o Conselho de Curadores da fundação, em reunião realizada 

em 14 de dezembro daquele ano, apontou a necessidade de “alterações estatutárias 

referentes à inclusão da forluz como patrocinadora dos seus planos previdenciários 

e propostas para desvinculação operacional da entidade com relação à Cemig.”

CarTIlHa  
MIGração
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a nova legislação do setor elétrico também contribuiu para a tomada de decisão 

quanto à desvinculação, uma vez que as concessionárias não mais poderiam manter 

agregadas, estruturas que não tivessem relação direta com sua finalidade última.

um dos importantes aspectos da desvinculação foi a contratação do quadro de pes-

soal necessário para operacionalizar as ações da fundação. os empregados da forluz 

eram ligados aos quadros da Cemig. a solução encontrada em comum acordo pela 

fundação e sua patrocinadora foi o desligamento da Cemig, por opção individual de 

cada empregado, e imediata contratação pela forluz.

O Acordo Histórico

um dos mais importantes acertos entre a patrocinadora e os representantes dos 

participantes, com a intermediação da forluz, após a reestruturação e consequente 

migração entre planos ocorrida na fundação em 1997, o chamado acordo Histórico, 

em 2003, pôs fim a uma série de pendências que, há anos, vinham se arrastando sem 

solução. 

o acordo permitiu que os participantes inscritos entre 24 de janeiro de 1978 e 02 

de abril de 1979 ficassem isentos da idade mínima para recebimento de benefícios. 

aquele período em que havia um conflito entre a legislação e o regulamento em 
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vigor ensejou frequentes conflitos no judiciário. outro importante ponto resolvido 

pelo acordo foi o questionamento na justiça da alteração do indexador atuarial dos 

novos planos ocorrido em 2001. Essas duas questões representavam um enorme 

passivo potencial para a forluz. 

o acordo foi consumado na decisão do Conselho Deliberativo da fundação, que 

aprovou as alterações nos regulamentos dos Planos a e B. 

na análise de fernando Pimenta, presidente da fundação, em editorial do Jornal for-

luz, de setembro de 2003, o acordo foi importante porque reconciliou “a forluz com 

os participantes e suas entidades. os ressentimentos ficaram no passado, permitindo 

continuar trabalhando em conjunto pela perpetuidade da fundação. Tudo isso mostra 

a maturidade nos debates sobre a forluz no Conselho Deliberativo, onde os assuntos 

são analisados à exaustão, com competência e seriedade.”

Um novo foco em Governança

Equacionada a situação dos planos previdenciários, em 1997, o objetivo da forluz 

passou a ser o aprimoramento de sua gestão. assim, em 2003 é lançado o Programa 

de Gestão forluz (PGf), idealizado para modernizar e tornar ainda mais eficiente a 

capacidade de atendimento da fundação. Desde a sua concepção, todos os anos, os 

empregados são levados a dedicar metade de um fim de semana, no final de novem-

bro ou dezembro, para trabalhar o desenvolvimento profissional e pessoal,  visando 

o alinhamento à filosofia da entidade e buscar formas de alcançar excelência na 

prestação de serviços. na ocasião, faz-se também uma avaliação dos resultados e dos 

aspectos relevantes do ano.

no evento do PGf, sempre um palestrante de fora é convidado para expor sobre 

algum tema de interesse que amplie a visão e perspectivas do quadro gerencial e dos 

empregados. E, desde então, o evento também cumpre outro papel importante, o de 

proporcionar um momento de confraternização de toda a equipe.

Perseguindo um constante aperfeiçoamento, o ano de 2004 é marcado pelos lan-

çamentos do Manual de Governança Corporativa e do regulamento de Conduta e 

Ética. o objetivo primordial dos documentos foi proporcionar mais transparência e 

ética nos negócios, apontando os ideais corporativos, posturas, princípios e objetivos 
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da forluz, no tocante à sua própria gestão, bem como em sua relação com os parti-

cipantes, fornecedores e prestadores de serviço.

Constituído em 2005, o Comitê de Conduta e Ética tem como prerrogativas orientar 

e fiscalizar a execução e aplicação do regulamento de Conduta e Ética. o órgão é 

composto por membros indicados pelas patrocinadoras, empregados da forluz e 

conselheiros fiscais e deliberativos.

outro momento significativo para a governança da forluz ocorreu em 2008. foi 

quando a fundação contratou uma consultoria externa, de grande renome interna-

cional, para oferecer suporte às iniciativas de aprimoramento administrativo, apon-

tando também caminhos novos quanto ao modelo de gestão que seria definido a 

partir de então.

o trabalho desenvolvido pela consultoria resultou num aprimoramento da estrutura 

organizacional da forluz, objetivando, em última instância, uma gestão mais condizen-

te com a realidade dos fundos de pensão, naquele momento.

o modelo de governança proposto, e que vigora ainda hoje, especificou os diversos 

processos de avaliação pelos quais deveriam passar as decisões a serem tomadas 

pela forluz. Melhor dizendo, no que diz respeito ao planejamento estratégico, de 

investimentos e orçamentário, de tal maneira que todas as decisões fossem tomadas 

respeitando-se os processos intermediários de avaliação e aprovação, papel desem-

penhado pelos órgãos que compõem a governança da fundação ainda hoje.
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Evolução para o multipatrocínio 

Com a separação administrativa, em 1998, a forluz passa a ser também sua própria 

patrocinadora, iniciando-se desse modo um processo de multipatrocínio atrelado à 

expansão do grupo Cemig. Em 2005, ocorre a desverticalização da companhia ener-

gética mineira, que se subdivide em três empresas: Cemig (holding), Cemig Geração 

e Transmissão (GT) e Cemig Distribuição (D).

De fato, nada muda para os participantes com relação aos planos em que estiveram 

inscritos até então. Contudo, essa circunstância reforça de vez na fundação a tendên-

cia de se tornar uma entidade multipatrocinada, ao agregar as duas novas empresas 

criadas. foram assinados novos convênios de adesão com ambas, e a dívida da Cemig 

com a forluz, segregada entre as três empresas.

nos anos seguintes foram aprovados os convênios de adesão, ao Plano B, das se-

guintes patrocinadoras: Gasmig; sá Carvalho; Cemig Telecom; rosal Energia e Cemig 

saúde. Justamente ao completar 40 anos, o Conselho Deliberativo aprova o convênio 

de adesão com a Transmissora aliança de Energia Elétrica s.a - Taesa, também do 

grupo Cemig, que se torna assim a décima patrocinadora da fundação. Para atender a 

seus empregados, criou-se um plano específico – o Plano Taesaprev – aprovado pela 

Previc, em 26 de março de 2012.

Atendimento e relacionamento

Desde a sua criação a forluz sempre se preocupou em oferecer um atendimen-

to de qualidade aos seus participantes, comprometido com suas necessidades. as 

inovações tecnológicas e o adequado preparo dos atendentes foram preocupações 

permanentes da fundação.

a Central de atendimento, inaugurada em 2003, operava inicialmente com escassos 

recursos tecnológicos, o que dificultava o acesso seguro às informações a serem 

transmitidas aos participantes. Em 2007 tomou-se a decisão de terceirizá-la, mas com 

o cuidado de manter um empregado da forluz no local, em tempo integral, de forma 

a garantir a manutenção de um padrão de qualidade e permitir intervenções diretas 

e em tempo real.
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Em 2010, com a separação entre as atividades de previdência e saúde, foi criada uma 

nova Central de atendimento dedicada aos assuntos de previdência, dotada de equi-

pe totalmente capacitada e entendida em planos previdenciários, benefícios, perfis de 

investimento e empréstimos, dentre outros pertinentes a essa área.

Hoje, a fundação oferece várias opções de atendimento: 0800, atendimento presen-

cial, e-mail e o atendimento social, realizado por assistente social em horário previa-

mente agendado. Quase sempre, as solicitações dos participantes se resolvem no 

primeiro contato. Quando isso não é possível, o assunto é encaminhado para a área 

de retaguarda do atendimento. nesse setor, que é o responsável pelo gerenciamento 

do atendimento, são feitas as análises das solicitações através do sistema de gestão de 

relacionamento com o cliente (CrM).

Via CrM chegam demandas sobre os mais diversos assuntos – de alterações cadas-

trais a informações sobre recursos ao Conselho Deliberativo. Para tornar este fluxo 

mais dinâmico, periodicamente os responsáveis pelo CrM de cada área da fundação 

se reúnem para estudar melhorias no processo.

a fim de avaliar seus serviços com constância, e pertinência, a partir de 2005 a for-

luz passou a contratar anualmente, junto a empresa especializada, uma pesquisa de 

satisfação com seus participantes. Esta foi uma forma eficaz de aferir diretamente, por 

meio de amostragem ampla e significativa, o nível de aceitação de sua clientela sobre 

as atividades que desenvolve.

Desde a primeira pesquisa, a avaliação geral da forluz permanece sempre acima de 

85% positivo (Bom/ótimo), demonstrando o alto grau de confiança e satisfação para 

com a fundação. Este rico capital, acumulado ao longo de quatro décadas, torna cada 

passo da Entidade um firme compromisso que busca corresponder a essa expectativa.

A Diretoria de Relações com Participantes

Criada em 1993, a Diretoria de relações com Participantes (DrP) foi fruto de um 

acordo coletivo entre a Cemig e os sindicatos, representando assim uma conquista 

dos empregados da patrocinadora. 

a partir da criação da DrP, um representante escolhido por todos os participantes,  

em votação direta passa a integrar a diretoria executiva da forluz. Com mandato de 



quatro anos, fazendo duplo papel nas decisões tomadas pela diretoria da fundação – 

porta-voz e ouvidor – o titular da DrP exerce função de representante com direito 

a voz e voto nas decisões tomadas, prestando posteriormente contas de seus atos.

a existência de uma Diretoria de relações com os Participantes na forluz marca 

um dos muitos pioneirismos da fundação, sendo ainda hoje raro que os fundos de 

pensão existentes no país mantenham em sua estrutura administrativa um repre-

sentante eleito pelos participantes. Isto também representa um aprimoramento na 

governança da forluz, uma vez que um dos papéis exercidos por esse diretor é muito 

semelhante aos da função de um ombudsman, atuando  junto aos empregados das 

mantenedoras, seja através das representações sindicais ou no contato direto com os 

participantes, em eventos no interior do estado.

a DrP faz parte da história da forluz, como uma conquista dos empregados.

Educação previdenciária

outro aspecto importante a destacar, nos quarenta anos de existência da fundação, 

é o papel pioneiro, diga-se, quanto às atividades de educação previdenciária e finan-

ceira. sempre fez parte das preocupações da forluz o repasse de informações e 

orientação a seus participantes. fazer com que o participante esteja sempre adequa-

damente preparado para que possa tomar as decisões corretas quanto a seu futuro, 
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bem como aquelas específicas sobre seu plano previdenciário, fez a forluz pioneira 

no Brasil nesse quesito.

Desde a mudança nos planos que acarretou a necessidade de escolha de um perfil 

de investimento, por parte dos participantes, a forluz vem desenvolvendo ações que 

visam a formação e o esclarecimento de seus participantes. Palestras realizadas nas 

principais cidades do Estado de Minas Gerais, onde o participante pode esclarecer 

melhor suas dúvidas diretamente com os técnicos e palestrantes, publicações de ma-

térias específicas nos veículos de comunicação, tanto da fundação quanto nos de suas 

patrocinadoras, atendimento por telefone, e-mail ou chat são meios de comunicação 

adotados pela forluz para a concretização de seu programa de educação financeira 

e previdenciária.

Investimento financeiro

a evolução dos investimentos financeiros da forluz ao longo de sua história é digna 

de um tópico à parte numa obra de registro histórico como esta. assim, vale ressaltar 

que, num primeiro momento, após a criação da Entidade e, em seguida, sua incor-

poração pela Cemig, a formação de um patrimônio imobiliário garantiu lastro para 

arcar com as primeiras suplementações de aposentadoria de seus participantes. Com 

o passar do tempo, essa estratégia apresentou uma sensível diversificação a fim de 

assegurar o pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão ao longo dos anos.

o aprimoramento dos instrumentos de gestão dos investimentos como fator aliado 

ao seu desenvolvimento foi preponderante na governança da forluz. se no início os 

imóveis representaram uma solidez na aplicação dos recursos dos participantes e 

da patrocinadora, com o tempo a forluz foi migrando para investimentos em títulos 

de renda fixa, operações com ações de companhias abertas (mercado de ações) e 

fundos de investimentos, abrindo o leque de opções, porém sem descuidar da trans-

parência, boa governança, segurança e rentabilidade.

o fato é que a forluz, ao longo de sua história, como já dissemos, vem se destacando 

pelo pioneirismo na gestão dos seus investimentos. foi uma das primeiras fundações 

a facultar aos participantes do Plano B a opção de escolherem gestores externos ou 

a própria fundação para administrar seus recursos. Dada essa abertura, a adesão à 

forluz como gestora foi de quase 100% dos participantes, demonstrando o grau de 

confiança destes para com a Entidade. 



assim, a própria forluz passou a fazer a gestão dos recursos dos participantes de 

acordo com o perfil de investimentos escolhido por eles, sendo disponibilizados os 

perfis ultraconservador, conservador, moderado e agressivo. Cada perfil possui carac-

terísticas conforme a capacidade de exposição a risco de cada participante, princi-

palmente quanto ao mercado de capitais onde, por exemplo, o perfil agressivo pode 

ter investidos até 50% de seu patrimônio em fundos de ações. Para conscientizá-los, 

a forluz proferiu uma série de palestras durante o ano de 2009, tanto em Belo 

Horizonte quanto nas principais cidades do interior de Minas, ação reconhecida e 

premiada pela Previc.

fruto também da cuidadosa administração do patrimônio sob sua responsabilidade, 

desde 2006 a forluz vem alongando o prazo de vencimento de seus investimentos, já 

prevendo uma redução substancial nas taxas de juros da economia. sucessivos supe-

rávits permitiram suportar mudanças nas tábuas de mortalidade e redução da taxa de 

desconto atuarial em 2012. Tudo isso avaliza o sucesso da estratégia de investimentos 

adotada pela fundação que, com o tempo, vem inclusive evitando a necessidade de 

aumento no valor da contribuição, tanto por parte dos participantes quanto da pa-

trocinadora.

ao longo de seus quarenta anos de existência, a forluz soube se adequar às novas 

regras do mercado financeiro. Exemplo disso foi a decisão de passar a realizar interna-

mente o estudo de alM (asset liability Management), ferramenta que permite fazer 

a alocação de seu ativo de acordo com as características do passivo atuarial de cada 

plano de benefícios. Esta sofisticada projeção aponta a situação de solvência num ho-

rizonte de 30 anos, possibilitando obter um maior grau de previsibilidade com relação 

a resultados futuros, uma vez que simula vários cenários e permite adotar a melhor 

combinação em investimentos para maximizar sua rentabilidade com menor risco. 

Desta forma, a fundação vem aumentando gradativamente sua participação em títu-

los privados, renda variável e investimentos estruturados. Parte da carteira de fundos 

de ações é indexada ao índice Bovespa, e outra parte distribuída entre os fundos de 

dividendos, “small caps” (pequenas empresas), carteiras livres, de valor, o que possibi-

lita à fundação superar a carteira de mercado (Ibovespa).

a fundação sempre se destacou com excelência na gestão de seus investimentos 

financeiros. o capítulo 4 desta obra, “a história pelos números”, ilustra por meio de 

gráficos um pouco mais sobre sua evolução geral e o tópico sobre investimentos.
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O edifício-sede da Cemig

Em escritura pública de compra e venda datada de 2 de outubro de 1969, a Cemig 

adquiriu da ufMG (universidade federal de Minas Gerais) dois terrenos na avenida 

Barbacena, o primeiro com área de aproximadamente 4.434,38 m², o segundo com 
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área aproximada de 4.243,38 m². a escritura foi assinada pelo professor Gerson de 

Brito Mello Bozon, reitor da ufMG, e pelo dr.  João Camilo Penna, presidente da 

Cemig.

Em 1975 a Cemig transfere o terreno à forluz, para início da construção de sua sede 

em Belo Horizonte. segundo o acordo, a fundação passaria a ser responsável pela 

obtenção do financiamento dos recursos necessários para execução da obra, bem 

como pelo acompanhamento e gestão das ações relativas à conclusão do edifício. 

Com recursos obtidos junto a banco estrangeiro – conforme depoimento de José 

Carlos Magalhães Motta – a obra, iniciada em 1975, sofre uma paralização de dois 

anos e acaba sendo concluída somente em 1983, portanto, oito anos após seu início.

o edifício-sede da Cemig, além de ser o primeiro grande investimento imobiliário da 

fundação, foi também um marco na arquitetura de Belo Horizonte. Projetado por 

engenheiros e arquitetos da própria patrocinadora, ele também simboliza, concreta-

mente, a parceria entre a forluz e a Cemig, nestes 40 anos de existência da fundação.

E tanto é assim que, dentro desta mesma modalidade de investimento imobiliário, a 

parceria se renova com o edifício aureliano Chaves, em construção pela forluz que, 

como o edifício Júlio soares, será ocupado pela Cemig.
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a referida construção, projeto arquitetônico da Trinia arquitetura ltda e do escritó-

rio Gustavo Penna arquiteto & associados, destaca-se como marco na arquitetura 

mineira, uma vez que obedece aos mais altos padrões de classificação relativos a um 

modelo de sustentabilidade. serão 54.000 metros quadrados de área construída, divi-

didos em 24 andares, numa obra inovadora e ambientalmente correta. o projeto do 

edifício busca a certificação leadership in Energy and Environmental Design (leed), 

classificação atribuída a edificações que respeitam critérios de sustentabilidade am-

biental, como, por exemplo, o uso racional de recursos como água e energia elétrica.

Cronologia 

se traçássemos uma linha do tempo, demarcando os principais fatos e episódios da 

fundação forluminas de seguridade social, apontaríamos aí, certamente: 

- a sua criação em 27 de dezembro de 1971, na Cia. força e luz

- seus primeiros passos na Cemig, com a incorporação das atividades da abecê

- a criação do Prosaúde, em 1992

- a chamada mudança de planos em 1997 – sua recriação

- a desvinculação da estrutura da patrocinadora, em 1998

- criação do Prosaúde Integrado da Cemig, em 2002

- o acordo com os participantes, em 2003

- a reestruturação administrativa realizada a partir de 2009

-  e, finalmente, a criação da Cemig saúde, em 2010, evento que voltou o foco da 

forluz exclusivamente para a previdência. 

o futuro direciona a forluz para a associação ainda maior com novas patrocinadoras, 

particularmente empresas do grupo Cemig, ampliando assim a atuação da fundação, 

cuja administração séria e comprometida incorporará ao futuro de cada um de seus 

novos participantes 40 anos de expertise na gestão de planos de benefícios previ-

denciários.

a forluz, ao completar 40 anos de idade, e agora totalmente voltada para sua fi-

nalidade original, é reconhecida pela excelência na gestão, com governança ímpar e 

resultados expressivos. Isso é fruto do trabalho dos profissionais que fizeram e fazem 

a história do maior fundo de pensão de Minas Gerais e um dos dez maiores do país. 

os grandes vencedores desta história são seus participantes e patrocinadoras.
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Da CEMIG E DE furnas,  
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InDusTrIa E CoMÉrCIo.

Camilo Penna 
o setor elétrico no Brasil, nos anos 60, concentrava-se, predominantemente, em 

mãos de empresas estrangeiras. Entre elas a light, que atuava basicamente no rio de 

Janeiro e em são Paulo, e a amforp, que atuava em diversas partes do país, inclusive 

em Belo Horizonte, onde era proprietária da Companhia força e luz de Minas 
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Gerais. no final dessa mesma década a Eletrobras, sob a presidência do Mário 

Bhering, compra a Cia. força e luz de Minas Gerais. 

Como a Eletrobras não pretendia atuar na distribuição de energia, ela adota a política 

de transferir aos estados as companhias regionais de distribuição sob seu poder. É 

neste contexto que a Cemig adquire, com financiamento da própria Eletrobras, a Cia. 

força e luz de Minas Gerais, compra que traz em seu bojo a fundação forluminas de 

seguridade social – forluz, fundada naquela empresa dentro da política implantada 

pelo Mário Bhering, de dotar as empresas da Eletrobras com fundos de pensão.

Vale lembrar que na Cemig já havia alguns estudos que apontavam a necessidade da 

criação de um fundo de pensão que complementasse a aposentadoria de seus em-

pregados. Era eu o presidente, à época. no entanto, o governador Israel Pinheiro era 

contra a criação deste fundo por entender que, como os salários pagos pela Cemig 

já eram acima do mercado, a existência de um fundo de pensão com a participação 

da empresa seria mais um privilégio. É a compra da Cia. força e luz e de seu fundo, 

pois, que permite à Cemig vencer aquela resistência do governador. Quem muito 

nos ajudou a convencê-lo foi o Júlio soares, diretor da Cemig, que era muito ligado a 

ele. Materializava-se assim um desejo, já expresso até com estudos, dos funcionários 

da Cemig.

aprendi ainda na infância, nascido e criado por meus pais na nossa fazenda de Corin-

to, a necessidade que todo trabalhador tem de manter uma provisão para lhe garantir 

o sustento durante a velhice. Era costume na região famílias com grande número 

de filhos que, criados na lida da terra, viriam a ser o apoio para seus pais na velhice. 

Quando presidente da Cemig lembrava-me muito disso, acrescido do fato de que 

esta mesma provisão poderia servir à empresa, por tratar-se também de uma correta 

prática de política de recursos humanos. 

Com o crescimento da Cemig, a forluz também cresceu. Tanto que, alguns anos 

depois, ainda na minha gestão, a empresa comprou dois terrenos no bairro santo 

agostinho, onde posteriormente, num acordo com a fundação, foi por ela construído 

e depois alugado à Cemig o edifício Júlio soares, sede atual da patrocinadora. Este foi 

um investimento seguro da forluz, e que deu certo, tanto que no mesmo modelo 

está em construção pela fundação um segundo prédio no outro terreno comprado 

naquela mesma época pela Cemig, e repassado à forluz. Creio ter sido uma decisão 

muito acertada a aquisição dos dois terrenos que pertenciam à universidade federal 
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de Minas Gerais. E olha que eu pensei em comprar apenas um dos terrenos que a 

universidade vendia, mas fui convencido de que a compra dos dois, nos dois lados 

da avenida Barbacena, em Belo Horizonte, seria um investimento fundamental para a 

mantenedora. 

Claro que eu considero importante a existência de um fundo de pensão na Cemig. só 

para se ter uma ideia, os fundos de pensão ligados a empresas de energia espalhadas 

pelo mundo possuem, juntos, um patrimônio de 27 trilhões de dólares. só os fundos 

americanos ligados a empresas de energia possuem 18 trilhões deste total. no Brasil 

os fundos de pensão possuem apenas 342 bilhões, daí a importância do crescimento 

desses fundos para a economia nacional. os povos e os países têm que aprender a 

poupar, e aqui refiro-me à poupança de longo prazo, como a dos fundos de pensão, 

e não à caderneta de poupança como as existentes na rede bancária brasileira, que 

é a ideia mais comum que as pessoas têm de poupar. É uma forma de poupança da 

maior importância para o futuro do país, repito.  os fundos de pensão são grandes 

financiadores em longo prazo. a forluz faz isso.

Com a queda dos juros no mercado financeiro vejo que os diretores, como gestores 

dos fundos de pensão, terão que ficar mais atentos e terão suas responsabilidades 

aumentadas na aplicação dos seus recursos. a forluz tem se destacado neste assunto, 

pois toma decisões acertadas ao diversificar seus investimentos.  Penso que uma das 

grandes aplicações da forluz, até porque lhe dá visibilidade real, está nos imóveis de 

sua propriedade em Belo Horizonte, como é o caso do Edifício Júlio soares. 

acredito, por fim, que os fundos de pensão serão muito mais importantes para o 

financiamento da economia brasileira do que os bancos de fomento, notadamente 

o BnDEs. 
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Carlos Eloy 
sempre fui um defensor dos institutos de seguridade. lembro-me que no governo 

francelino Pereira tentei criar um instituto de seguridade para os funcionários do 

Estado. não consegui. sempre houve muita resistência dos governos, de modo geral, 

quanto à criação de fundos de pensão ligados a órgãos públicos. 

Quando assumi a presidência da Cemig, encontrei uma situação muito complicada 

no tocante às dívidas da empresa. Entre essas dívidas estava aquela com a forluz: a 

empresa recolhia e não repassava os valores destinados à fundação. o presidente 

da forluz era nomeado pelo presidente da Cemig. Como havia resistência na fun-

dação quanto a algumas determinações da patrocinadora, nomeei o affonso Vianna 

e o orientei a que iniciasse os procedimentos relativos a uma reformulação geral na 

fundação.

Havia uma resistência a mudanças tanto da parte da Cemig quanto da forluz; o 

espírito de corpo muitas das vezes resistia à ideia de mudanças, principalmente em 

relação a alguns privilégios de certas carreiras que possuíam aposentadorias especiais. 

no entanto, como a situação – tanto na Cemig quanto na própria forluz – estava 

difícil, determinei aos diretores e ao presidente da forluz que fossem feitos estudos 

com o objetivo de reformar a fundação. foi praticamente uma recriação do fundo 

de pensão dos trabalhadores da Cemig. 

nós fizemos um acordo Cemig-forluz para o pagamento dos repasses atrasados. 

ficou acertado que num período de 24 meses a patrocinadora resolveria todos os 
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repasses atrasados com a fundação. o que foi feito. acertamos todos os débitos com 

a forluz. Com isso a forluz tomou novo impulso e foi estabelecida uma relação de 

normalidade com a patrocinadora.

a reorganização da forluz naquela época envolveu toda uma engenharia, um traba-

lho técnico competente. Esse trabalho é que eu julgo como o grande mérito da nossa 

gestão: as reformas que nós fizemos na Cemig e na forluz, o aumento real de salários 

que demos e a criação de um programa informal na Cemig de auxílio ao financia-

mento de imóveis para seus empregados.  neste último caso, usávamos toda a força 

econômica da Cemig junto à rede bancária, a fim de que esta liberasse empréstimos 

para a compra da casa própria. Com isso foram adquiridos cerca de seis mil imóveis. 

É esse trabalho que envolveu engenho e arte que me dá orgulho em minha passagem 

pela Cemig. 

sobre as negociações para a venda de parte das ações da Cemig ao sócio estratégico 

em 1997 e sua possível influência na reformulação da fundação, posso garantir que 

não houve. Quando a Cemig recebe o sócio, já tínhamos tomado todas as decisões 

relativas à reestruturação da fundação, bem como equacionado a questão do déficit. 

Então, bem antes da venda das ações, todos os estudos que viabilizaram as mudanças, 

tanto na fundação quanto na Cemig, já vinham sendo feitos desde minha entrada na 

presidência da empresa, em 1991. Essa coisa de dizer que o sócio estratégico exigiu 

um saneamento na Cemig foi criação da imprensa.

Penso que o grande mérito da minha gestão à frente da Cemig não foram as obras 

de engenharia. um projeto de engenharia é de decisão simples: a direção decide e 

executa-se. o grande mérito a meu ver está nas decisões que tomei, relativas à reor-

ganização da forluz e da Cemig também. foi o investimento no patrimônio humano, 

na valorização dos empregados da empresa. 

nós democratizamos o provimento da direção da forluz, ao ter um diretor escolhido 

pelos empregados e nomeado pelo presidente da Cemig. Disso eu fiz questão, e des-

sa forma os funcionários passaram a ter um diretor que fiscaliza as ações da fundação, 

o que é muito importante. 

Desenvolvemos todas essas ações na Cemig e, por decorrência, na forluz, baseados 

em três fatores que julgo fundamentais para decisões dessa envergadura: o primeiro 

deles, o apoio incondicional do governador do Estado, que é o sócio majoritário. 
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o segundo, uma equipe de direção coesa, que entenda todas as decisões tomadas e 

as cumpra. E terceiro, ter um discurso para a massa, pois é fundamental que se con-

verse com todos os setores da empresa, em todos e quaisquer níveis. 

a forluz bem dirigida é um estímulo para que os empregados da ativa trabalhem 

bem, de modo a não perderem seu emprego na Cemig.

nasCIDa EM  
BElo HorIzonTE.  

GraDuaDa  
EM HIsTórIa.  

aTual PrEsIDEnTE  
Da anaPar.

Cláudia Muinhos Ricaldoni
Entrei na Cemig em 1977 e em 1982 tornei-me diretora do sindicato dos Eletricitá-

rios, onde também ocupei a diretoria de formação. na forluz, de 1997 a 2006, exerci 

três mandatos consecutivos como diretora de relações com os Participantes.

o sindicato não tinha clareza do que era previdência complementar ; na nossa cabe-

ça, a forluz representava empréstimo, plano de saúde. a ideia da aposentadoria era 

bastante distante para todos nós, que éramos muito jovens. no sindicato existia um 

grupo de estudo de forluz. não era nem de previdência complementar, era “de for-

luz” mesmo. a cada campanha salarial o sindicato colocava alguma pauta relacionada 

à forluz. nosso objetivo era a paridade na gestão. Em 94 pudemos eleger o primeiro 

representante dos participantes na diretoria da forluz.

os fundos de pensão nunca foram demanda dos trabalhadores; deveriam ter sido, mas 

nunca foram. Criados em plena ditadura, o objetivo era implementar uma poupança no 
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país, cuja adesão a eles seria “facultativa compulsória”. Costumo dizer que essa forma de 

previdência complementar tem o participante que ela mesma criou, ou seja, um parti-

cipante que não se sente dono. Já na forluz e em outros poucos fundos de pensão no 

Brasil – via acordo coletivo – nós conseguimos uma participação mais efetiva na gestão.

o ano de 1997 foi de muita luta, muita briga, muita pressão dos vários sindicatos e 

da associação de aposentados, com forte negociação mesmo, para se desenhar um 

novo plano de previdência complementar. o resultado foi a criação de um plano que 

não era um BD (Benefício Definido), nem um plano de mercado estrito senso, mas 

um plano mais equilibrado. fizemos uma reunião que durou seis dias, trancados num 

hotel, com direito a choro e ranger de dentes;  foi aquela história de você ter que 

esticar a corda no limite que dava pra esticar, mas também tendo a certeza de que ha-

via ameaça de privatização. Havia naquele momento o PDV (Plano de Desligamento 

Voluntário) na Cemig; dependendo do que nós fizéssemos no plano de previdência, 

poderíamos dar muito prejuízo aos participantes. ao mesmo tempo, não exigir deter-

minadas coisas também causaria um prejuízo muito grande. foi uma negociação para 

entrar na história. sofrimento geral, mas digamos que, de zero a cem, nós chegamos a 

75% do que podíamos. Depois disso vimos acertando os planos ao longo do tempo.

acho que a forluz tem como diferencial uma coisa fundamental: o respeito à diver-

gência. E, quando se respeita a divergência entre o olhar do participante e o da pa-

trocinadora, percebe-se que para uma gestão eficiente você tem que negociar esses 

olhares. a forluz é fruto do consenso desses olhares. Quando se legitima o que é 

divergente e, a partir daí tenta acertar, você torna esta entidade muito mais forte e 

com uma regra de governança muito mais perene, pois os olhares são diferentes mas 

não antagônicos. Esse princípio de reconhecer legitimidade nas demandas tanto de cá 

quanto de lá e, a partir daí, tentar negociar e compor para o bem de todo mundo, é 

o grande diferencial da forluz em relação a outras entidades que vejo por aí.

Enfim, nós construímos antes de a lei obrigar que se construísse; tivemos momentos 

em que os representantes da patrocinadora poderiam ter agido de forma oportunis-

ta, porque tinham o poder de modificar o estatuto de forma a nos prejudicar, mas não 

o fizeram por uma questão de ética e lealdade. É isso que mantém a perenidade da 

forluz, mais do que qualquer outra coisa. o dinheiro que o fundo administra é para 

pagar um benefício, portanto, sua função é social.
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Cleuber Bambirra
Comecei na forluz em 1982 na área financeira, gerenciando o setor de investimento 

em imóveis. Depois passei a gerenciar a área de saúde da fundação, onde fui responsá-

vel por todas as ações de atendimento. foi um dos períodos mais felizes da minha vida.

na forluz coordenei também o Comitê do Prosaúde, onde nosso maior compromis-

so era com o participante, embora nossas atividades envolvessem também relações 

com hospitais, clínicas, farmácias, laboratórios, ou seja, toda uma gama de prestadores 

de serviços da área de saúde. formávamos uma equipe pequena e coesa, desde a 

criação do Prosaúde. foi bem antes de a forluz tornar-se a instituição pujante que 

é hoje.

Crescemos tratando os participantes com o cuidado de quem atua nas horas mais 

difíceis, quando em geral se está fragilizado. nos orgulhávamos de que nossa atenção 

fosse maior que nossa obrigação.

no meu caso, ao gerenciar o Prosaúde, tive que me atualizar constantemente quanto 

aos procedimentos médicos, em um tempo em que a evolução tecnológica provo-

cava, como ainda continua provocando, importantes mudanças nos exames e trata-

mentos. Julgávamos frequentemente os pedidos não constantes no regulamento do 

plano, e era fundamental conhecer aquelas mudanças para poder julgar corretamente. 

Como instituição, a forluz amadureceu muito, e a atual equipe de administração 

preocupa-se em ter sempre um comportamento ético, mantendo, por exemplo, me-

canismos de controle de seu desempenho. a responsabilidade social da forluz é 



Daltro Duarte Nunes
Em finais dos anos 60, nosso presidente, dr. roberto Maranhão, recebeu orientação 

da diretoria da Eletrobras – então proprietária da Cia. força e luz – para se criar uma 

fundação, porque a Eletrobras já havia feito a Eletros e achava que seria interessante 

que a CflMG (Companhia força e luz de Minas Gerais) também o fizesse.

nasCIDo EM  
noVa lIMa, MG.  

aDMInIsTraDor.  
PrIMEIro PrEsIDEnTE  

Da forluz 
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muito grande. Tendo sido empregado, hoje sou assistido e conto mesmo é com a 

suplementação da forluz, uma verdadeira garantia, uma segurança. É preciso que se 

diga que, para manter a qualidade de vida de 20 mil assistidos, temos que contar com 

uma equipe sobretudo bem qualificada.

o Prosaúde cresceu pela seriedade de seu trabalho e ganhou prestígio na área mé-

dica. um dos méritos desse reconhecimento certamente deve-se ao fato de a forluz 

nunca ter-se atrasado nos seus repasses.

sinto saudade da forluz; considero-a minha segunda casa. até hoje encontro com o 

pessoal e é muito interessante meu convívio com todos eles, inclusive com os novos 

empregados. Trabalhar na forluz foi uma realização. sinto falta de lá e de tudo que 

aprendi e vivi ao longo do meu tempo na ativa. Quanto ao futuro, momentos de in-

certeza sempre virão. Daí a responsabilidade dos gestores em agirem corretamente.



o dr. Maranhão trouxe todos os regulamentos da Eletros para que os estudássemos 

com intuito de criar a nossa própria fundação. Dentre os argumentos para a criação 

de um fundo de pensão havia a proposta de se promover um rejuvenescimento na 

empresa, assim como propiciar melhores condições de aposentadoria àqueles que 

já possuíam tempo necessário, mas que não se aposentavam devido aos baixos pro-

ventos pagos pelo então InPs. Visitei algumas fundações em funcionamento e dali 

compus os estatutos e regulamentos do que viria a ser a forluz.

fizemos os cálculos dos valores necessários para iniciarmos a fundação, a Eletrobras 

fez o aporte desses recursos e assim demos início às atividades. o passo seguinte 

foi a divulgação entre os funcionários da CflMG, abrindo também o período de 

filiação dos futuros associados. a adesão inicial foi de quase 100%, mesmo alguns, 

inicialmente, não tendo acreditado no projeto. Todavia, com o passar do tempo foram 

se convencendo da importância de um fundo de pensão e de uma consequente 

aposentadoria complementar.

no início, a administração da forluz era bem simples. Compunham-na um diretor  

financeiro, um diretor jurídico e eu, presidente, além de mais alguns funcionários dis-

ponibilizados pela Companhia força e luz. a própria mantenedora também possuía 

uma administração muito enxuta. Por tratar-se de uma empresa de distribuição de 

energia apenas para a cidade de Belo Horizonte, o número de funcionários era restri-

to. na época da aquisição pela Cemig, éramos 1.264 funcionários. a função inicial da 

forluz era oferecer suplementação à aposentadoria. antes da Cemig, nós tínhamos 

na força e luz um setor de saúde destinado a atendimento ambulatorial e também 

possuíamos um convênio com o sesi, para atendimento odontológico. Quando en-

campada, a forluz também assume o serviço de saúde que já existia na Cemig, geren-

ciado pela associação beneficente dos funcionários, a abecê. 

acho que hoje em dia não há nenhum funcionário no grupo Cemig que não queira 

participar de um fundo de aposentadoria. a fundação é uma coisa maravilhosa, a meu 

ver foi um grande avanço para a política de recursos humanos das duas empresas man-

tenedoras, Cia. força e luz a princípio, e a Cemig, até hoje. sem a forluz acredito que 

os funcionários tentariam permanecer o maior tempo possível trabalhando porque as 

condições de aposentadoria, apenas pelo InPs (na época), eram bastante desfavoráveis. 

Mesmo com uma curta existência, e tendo a CflMG como mantenedora, a forluz 

chegou a suplementar alguns aposentados, pois quando da sua criação, já havia fun-

cionários na empresa com mais de quarenta anos de trabalho.

66  |



antes de ir para a força e luz eu fui funcionário da Cemig, tendo recebido um convite 

da primeira para ser chefe do Departamento de Pessoal da companhia. fizemos um 

trabalho muito bom, implantando um plano de carreira e de salários, tanto que, quan-

do fomos para a Cemig, a empresa teve que fazer reajustes nos salários de seus fun-

cionários, para haver uma equiparação, pois os salários na força e luz eram mais altos.

a criação da forluz se deve em grande parte a duas pessoas: ao dr. Mario Bhering, 

por ter proposto a ideia de criação e ao dr. Maranhão, por tê-la colocado em prática, 

criando-a. foi algo muito bom para a empresa e para o trabalhador, uma vez que nin-

guém precisava morrer na mesa de trabalho para defender um salário maior. a forluz 

já nasceu com a missão de ser uma grande fundação e assim tem sido, ao longo des-

ses quarenta anos. Como presidente da forluz, fiz o primeiro estudo para um novo 

estatuto e um novo plano de benefícios para a Cemig, como mantenedora. após isso, 

houve então abertura para adesão dos funcionários da nova patrocinadora. na minha 

época, como presidente da fundação, não houve nenhum investimento em imó-

veis. o primeiro grande negócio imobiliário, a meu ver, foi a construção do edifício- 

sede da Cemig, na avenida Barbacena. 

antes da encampação, a Cemig já havia vendido para a força e luz o prédio da antiga 

sede, na rua Itambé. assim, a CflMG, que funcionava no centro da cidade, muda-se 

para a rua Itambé e a Cemig muda-se para um prédio alugado no centro da cidade, 

até a construção do edifício-sede, financiado com recursos da forluz. 

Enquanto houver Cemig a fundação existirá; ela nunca vai acabar com a forluz. 

acho até que a forluz está se abrindo para as novas empresas que vão se agregando 

à holding Cemig. E isso é bom, pois garante a perenidade da fundação.

a forluz merece elogios, na comemoração de seus 40 anos. a união Cemig–forluz 

só pode dar certo. no histórico de ambas sempre houve muita seriedade na gestão: 

diretores honestos, presidentes honestos. assim, vejo que o caminho que a forluz 

tem seguido é bom, acredito até, bastante adequado.
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Edson Medeiros 
Trabalhei na Cemig durante 31 anos. após 16 anos fui convidado para trabalhar na 

forluz. Entrei na fundação após um curso de pós-graduação em administração de 

empresas, aceitando convite do José Pedro rodrigues oliveira, então seu presidente. 

assumi a função de chefe da Divisão de administração da forluz. naquela época, a 

equipe era bem modesta. Éramos cerca de cinco pessoas responsáveis, dentre outras 

coisas, por cadastro de pessoal, cálculos de aposentadoria e suplementação, orienta-

ção à aposentadoria, etc.

além desta divisão, a forluz de então possuía também uma área responsável pela 

saúde e outra área, de contabilidade, na época responsável pelos investimentos da 

fundação. foi árdua a nossa luta para transformar a forluz, até então um departa-

mento, em uma superintendência da Cemig. não foi uma tarefa fácil convencer a 

direção da patrocinadora para esta transformação. Quando foi criada a superinten-

dência, eu assumi a chefia do Departamento de Benefícios, onde cuidei das áreas de 

saúde e previdência da fundação. aí já somávamos, neste departamento, um grupo 

de oitenta pessoas. 

Desde que entrei para a Cemig, em 1963, ela possuía um plano de assistência à saúde 

que, apesar de muito bom, não cobria custos mais altos como, por exemplo, uma in-

ternação hospitalar. Tinha a ideia fixa, como chefe do Departamento de saúde e Pre-

vidência da forluz, da criação de um seguro-saúde. Eu achava importante que a fun-

dação pudesse oferecer aos seus associados um plano de saúde que cobrisse, além 

dos procedimentos mais sofisticados em termos médicos, as internações hospitalares.
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Iniciei a batalha junto à diretoria da Cemig para a criação desse plano de saúde. após 

uns 3 ou 4 anos, a direção da mantenedora resolveu bancar o seguro-saúde aos seus 

empregados. neste período era presidente da fundação o ulysses Paiva, que topou 

imediatamente a criação do plano de assistência à saúde e apoiou integralmente as 

ações para sua implantação. a primeira ideia de nome para este plano de saúde foi 

“for-saúde”. Devido ao anglicanismo contido nesta primeira sugestão de nome para 

o plano de saúde, acabamos optando por chamá-lo de Prosaúde.

o segundo passo após a criação foi decidir sobre o seu custeio. Iniciamos as ne-

gociações com a Cemig. a ideia inicial era que a mantenedora custeasse 50% e os 

empregados os outros 50% dos custos totais do plano. Houve forte reação contrária 

dos sindicatos vinculados à Cemig. Pedimos vários estudos ao atuário da fundação e 

refizemos várias vezes os cálculos para encontrarmos os números de consenso, tanto 

para a mantenedora quanto para os empregados. no final fechamos com a proposta 

de contribuição proporcional, de acordo com o valor do salário, ou seja, cada empre-

gado contribuiria para o Prosaúde de acordo com seu salário na Cemig. Vale lembrar 

que os cálculos iniciais quanto ao custeio do plano foram tão bem executados que só 

foram revistos após 10 anos. Criado o programa de assistência à saúde, conseguido 

o acordo com a mantenedora e com os sindicatos, partimos para as palestras pelo 

interior do estado, com o objetivo de convencer os empregados da Cemig quanto à 

adesão ao plano.

sempre me preocupei com a questão de previdência; até mesmo antes da existência 

da forluz na Cemig eu já contribuía com um plano de previdência complementar, os 

conhecidos montepios existentes na época. Com a chegada da forluz, minha adesão 

foi imediata, pois para mim um plano de complementação à aposentadoria sempre 

revelou-se muito importante. 

após deixar a diretoria, passei a assistente da presidência da fundação, a princípio 

ainda na gestão do ulysses Paiva; a posteriori, na gestão do José Eduardo de freitas 

saraiva.
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Eliani Carvalho Marques
Comecei trabalhando na Cemig em 1988, época em que a forluz era uma superin-

tendência da patrocinadora. foram 22 anos de trabalho na forluz. saí por questões 

pessoais, mas sempre tive um relacionamento muito bom com todos na fundação. 

sempre trabalhei na área de previdência, e ao longo desse tempo pude vivenciar 

várias mudanças na forluz, tanto na sua estrutura quanto na sua parte social, aquela 

que envolve o relacionamento com as pessoas.

Meu trabalho na forluz sempre esteve ligado a este relacionamento com o público, 

especificamente com os funcionários da Cemig que são, na verdade, os participantes 

do fundo. Destaco como uma grande mudança na fundação, a alteração nos planos 

de benefícios ocorrida em 1997.

as mudanças ocorridas nos planos trouxeram uma série de benefícios, a meu ver, 

mas geraram, no início, alguns descontentamentos. no plano existente até então, o 

benefício definido, o associado tinha a segurança de que ao se aposentar ele teria a 

complementação salarial àquilo que ele receberia do Inss, até algo equivalente do 

seu salário da ativa. às vezes até mais um pouco, devido aos cálculos.

a educação previdenciária não se dava conforme ocorre hoje. Embora tivéssemos  

preparação para a aposentadoria e a palestra inicial para os novos participantes, o 

funcionário da Cemig não tinha muito conhecimento sobre o plano de previdência 

que ele contratava ao se associar à forluz.
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Já com as mudanças nos planos, como disse, houve também a necessidade de os 

participantes se envolverem mais com a fundação, o que foi traumático no início. 

some-se a esse momento o plano de desligamento que estava ocorrendo na Cemig 

na mesma época. fizemos uma grande campanha de informação, montamos plantão 

no prédio-sede da mantenedora para prestar todos os tipos de esclarecimentos. 

Destaco ainda uma mudança regulamentar ocorrida anteriormente na forluz e que, 

a meu ver, representou um passo decisivo no conjunto das melhorias implementadas 

pela fundação naquele período. refiro-me à instituição da pensão pela forluz - ocor-

rida em abril de 1982 -  porque quando o plano foi criado, não existia a pensão. Com 

isso, a família do participante também ficou amparada. 

Mas, voltando às mudanças de 97, foram várias as oportunidades de migração, do 

plano existente até então, para os novos que passaram a existir. nosso trabalho de 

informar aos participantes foi exaustivo e as mudanças foram acontecendo, alguns mi-

grando logo de início, outros, posteriormente. Tivemos, assim, quatro oportunidades 

de mudanças do participante: a primeira em 1997, logo após a criação dos planos, 

quando boa parte migrou. outra em 2000, uma terceira em 2004 e a última em 2007. 

Em 2003 foi feita outra mudança regulamentar, a meu ver, benéfica ao participante, 

estipulando o benefício antecipado. a Complementação Proporcional de aposen-

tadoria antecipada trouxe a vantagem da desvinculação do Inss. antes era preciso 

estar aposentado pelo Inss para receber o benefício forluz. Com essa mudança re-

gulamentar, o participante passou a ter o direito de requerer seu benefício na forluz, 

desde que estivesse desligado da patrocinadora e tivesse 25 anos de contribuição, 

se mulher; e aos 30 anos de contribuição, se homem – independentemente de estar 

aposentado. Como decorrência dos novos planos de benefício, não foi mais neces-

sário calcular o valor do benefício tendo como referência o valor da aposentadoria 

paga pelo Inss.

Todas estas mudanças inovaram também a relação do participante com a fundação. 

neste aspecto aprimoramos o atendimento individual, no intuito de deixar mais cla-

ras todas as novas regras ocasionadas pelas mudanças pós-97. 

Em relação ao atendimento ao público, sempre me preocupei com as decisões indi-

viduais dos participantes. Quando fazia palestras, sentia que as pessoas não tinham 

muita certeza do que fariam com o dinheiro do fundo quando de sua aposentadoria. 
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Muitas vezes orientava o participante, mostrando-lhe que o dinheiro era para uso 

pessoal, da forma que ele achasse melhor. um fundo de pensão tem o caráter de 

manter a qualidade de vida, pós-aposentadoria, próxima daquela que ele tinha quan-

do trabalhador da ativa.

Quanto ao tempo que passei na forluz, sempre tive um bom relacionamento com 

todos, principalmente com as pessoas da área de previdência, onde trabalhei a maior 

parte do tempo. saí da fundação sabendo que deixei um bom trabalho. fiz essa op-

ção antes do tempo por questões pessoais, todavia, minha relação com esse fato e 

com os colegas de trabalho é ótima. Trabalhar na fundação por todo esse tempo me 

proporcionou tudo o que tenho, além de nos transformar quase em uma só família. 

Eu faria tudo de novo!

Fernando Pimenta 
Desde sempre fui preocupado com a forluz. Quando a Cemig incorporou a CflMG, 

em 1973, fui enviado à força e luz para ajudar no processo de integração com a Ce-

mig. Trabalhei então com o Eduardo Guerra, num grande departamento que cuidava 

da operação e manutenção das usinas e linhas da força e luz. Em 1974, quando foi 

decidida a extensão da forluz aos empregados da Cemig, fui um dos presentes à aGE 

que iria decidir pela extinção da abecê, então um órgão meramente assistencial, com 

a forluz assumindo parte de suas obrigações e passando também a oferecer os seus 

planos de previdência.  
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Ironicamente, fui à assembleia para votar contra. Muito jovem, não tinha o alcance 

do que representava um plano de previdência privada. nos meses anteriores já havia 

um grande debate na Cemig sobre a forluz e uma forte corrente contra. Mesmo 

nos convívios sociais e nos botequins próximos à Cemig, a preocupação era bem 

ampla, com fortes núcleos de oposição, principalmente engenheiros da transmissão e 

o pessoal do Indi. a minha lógica era bem simples: a mensalidade iria subir muito em 

função da poupança previdenciária, e isso para mim era suficiente. não tinha certeza 

de nada, nem se continuaria muitos anos na Cemig.

Quando cheguei à aGE, havia basicamente gerentes e superintendentes. Do sindica-

to, Maria felícia e Benedito Barcelos. aquilo me intimidou muito já que a época era 

auxiliar de administração. José Pedro conduziu a assembleia e de cara deixou claro 

que a diretoria da Cemig já havia decidido pela criação da forluz na Cemig e os pre-

sentes deveriam então votar a favor.  aconteceu um fato que me marcou muito. o 

dr. José Vieira de Mendonça sobrinho, então superintendente de Geração, solicitou 

mais prazo para a decisão, já que os empregados das usinas não estavam ainda bem 

informados,  principalmente por estarem em localidades muito distantes. José Pedro 

respondeu que não era possível adiar a decisão, já que a diretoria da Cemig tinha 

aprovado e que não caberia aos presentes discutir novamente. Colocou a questão 

como um ato de confiança na diretoria da empresa. 

Dr. Mendonça disse que como a questão estava sendo colocada naqueles termos, 

ele como superintendente não poderia naturalmente ir contra. E para surpresa dos 

presentes, se absteve de votar. a votação seguiu ainda com o voto contrário da Maria 

felícia e do Benedito Barcelos. foi assim que começou a forluz na Cemig.  

Embora não tivesse gostado da reunião, acabei concordando e votei a favor. os 

meses seguintes foram de enorme trabalho de convencimento dos empregados da 

Cemig. uma forte resistência se formou entre alguns grupos de engenheiros, que de-

cidiram não entrar. uma decisão da qual se arrependeriam pelo resto da vida, embora 

a Cemig depois tenha permitido aos retardatários aderirem à forluz. Mas não com os 

benefícios dos pioneiros. assim, amargaram perdas importantes no benefício. 

Eu também havia decidido não entrar, mas havia uma forte pressão das chefias para a 

adesão. um dia o dr. Gabino, nosso superintendente, me chamou e com muito jeito e 

educação me convenceu a aderir, enfatizando que por ser muito jovem não era capaz 

de entender a importância da previdência complementar. foi a minha sorte, e aqui 

estou quase 40 anos depois como presidente da forluz.
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Vivi outro momento muito importante como presidente da associação Intergeren-

cial da Cemig - aIC. um dia um membro da diretoria me chamou e relatou que tinha 

participado de uma reunião com o dr. Gabino, na qual ele tinha dito que a forluz 

estava numa situação extremamente difícil. Tomamos a decisão de convidar a dire-

toria da forluz para um debate com os membros da câmara de representantes da 

aIC. Tomei o cuidado de chamar alguns superintendentes da Cemig para ampliar o 

debate e tomamos um susto quando constatamos que a situação da forluz era crítica. 

Ela simplesmente já não tinha ativos para honrar os compromissos assumidos com 

os benefícios. a reunião foi muito ruim, muito tensa, com muito bate boca entre os 

presentes. Depois da reunião, dr. rubens Campos, diretor da DGE, me chamou à sua 

sala e me disse de modo direto que já tinha tomado conhecimento do andamento 

da reunião, que tinha lhe desagradado muito e que estava determinando à diretoria 

da forluz que se reunisse novamente com os gerentes da aIC para prestar todos os 

esclarecimentos possíveis. E para minha surpresa completou que a diretoria da Ce-

mig já havia tomado a decisão de substituir a diretoria da forluz brevemente, o que 

efetivamente ocorreu um pouco à frente. 

a segunda reunião também não ajudou muito. José Domingos, diretor da forluz, 

falou em nome da diretoria, mas questões complexas de atuária e de premissas 

continuaram nebulosas. Estava começando a se delinear ali o futuro da forluz, já que 

o plano de benefício definido, como aconteceria em todas as fundações, fazia água 

por todos os lados.

um dia dr. Carlos Eloy, presidente da Cemig, me chamou e comunicou que iria indicar 

affonso Vianna como novo presidente da forluz, e que também estava me indicando 

para conselheiro da fundação. affonso assumiu, levou José ribeiro com ele. a prin-

cípio era sua intenção colocá-lo na diretoria de investimentos, mas depois decidiu 

nomeá-lo como diretor previdenciário, o que foi uma sábia decisão.

os meses seguintes foram de um crescendo emocional muito grande. até que o 

affonso, em reunião com os conselheiros, comunicou que não tinha mais jeito, o 

plano de benefício definido não comportava mais “meia sola” e sim uma profunda 

revisão, que passava pelo seu fechamento e criação de um novo plano saldado, na 

qual se garantiria o direito dos assistidos e se diferiria o beneficio dos ativos conforme 

o tempo de casa. foi também proposta a criação do Plano B, com contas individuais 

em nome de cada participante ativo. 
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Era uma mudança grande demais e os conselheiros ficaram sem saber o que fazer. 

sérgio augusto era meu suplente no Conselho e tomou uma decisão muito impor-

tante. Convidou engenheiros e superintendentes da DPT para auxiliar nos cálculos e 

no entendimento do seria feito. Conversamos muito na Cemig. Havia desde cobran-

ças extremadas, para que não se aprovasse nada, até pressão da diretoria, manifestada 

através do affonso, para que aprovasse logo. a decisão era muito grave e muito sofri-

da, pois mexeria profundamente com a vida de milhares de participantes. um receio 

passava pela minha cabeça: e se não der certo?

foram cinco dias memoráveis, de reunião do conselho Curador da forluz, realizada 

em um hotel próximo da Cemig, com muita briga e debate. Hoje, olhando para trás, 

parece claro que esses cinco dias foram cruciais e o Conselho conseguiu melhorar 

e muito o desenho dos planos. ao final, até para nossa surpresa, as mudanças foram 

aprovadas por unanimidade. uma belíssima vitória da fundação. 

o processo de migração foi um sucesso. E desde 1997, nunca mais a forluz precisou 

de um centavo da Cemig para acertar déficits atuariais. Pelo contrário, conforme pre-

visto na negociação, parte do superávit poderia abater algumas parcelas da dívida da 

Cemig, o que foi feito. Em valores de hoje, significaram mais de 800 milhões de reais. 

ainda como conselheiro, vivi outro grande momento: a questão do reajuste pelo 

IGP-DI. um dia, em reunião com a presença do diretor stalin, affonso comunicou 

que a forluz não poderia aplicar o reajuste de junho pelo IGP-DI, que estava com 

uma inflação de 14% contra 7% pelo IPCa. a forluz, para nossa surpresa, após o 

encerramento das inscrições do plano BD, estava de novo com déficit no novo plano 

B, basicamente causado por problemas de cadastro. o reajuste iria agravar muito 

aquele quadro e affonso estava solicitando ao Conselho que aprovasse a mudança 

do indexador de IGP-DI para IPCa e aplicando o reajuste pelo novo índice, o que era 

altamente polêmico. os conselheiros reagiram. Mas se estava ruim a questão ficaria 

muito pior. Era o começo do governo Itamar franco, que naquele momento estava 

dando um reajuste, inclusive para os empregados da Cemig, próximo a zero. E a ques-

tão chegou ao governador, que determinou que se aplicasse aos assistidos o mesmo 

reajuste dos ativos, o que feria o regulamento e a legislação em vigor.

foi preciso muita negociação, muita conversa. E aí já muito enfraquecido pela polê-

mica, affonso praticamente ficou à margem da negociação. Me lembro que um dia 

me encontrei com dr. José Pedro, chefe da Casa Civil do Governo, e stalin e ele nos 
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relatou a imensa dificuldade do presidente da Cemig e dele próprio em convencer o 

governador. saí da reunião para lá de estressado e desanimado. Depois, conversando 

muitas vezes com o dr. Morais, ele com aquela enorme habilidade de negociador 

nato conseguiu finalmente que o governador concordasse com o reajuste pelo IPCa. 

Melhorava mas não resolvia o problema. ainda havia uma questão legal sobre nossas 

cabeças e os representantes dos participantes jamais concordariam com a mudança. 

até concordavam com a mudança do índice, mas para a frente jamais retroativo. 

abrimos um canal paralelo de negociação com eles, mas não houve acordo. a reu-

nião foi então marcada por medidas extremas de segurança. os representantes dos 

participantes não compareceram, o que obrigou a nova convocação em dois dias. E 

nessa reunião os conselheiros da patrocinadora tiveram a oportunidade, se quises-

sem, de alterar o regulamento do Plano B, onde, por acordo, não há voto de minerva. 

Mas respeitaram o acordo e não o fizeram. anos depois, Claudia ricaldoni, diretora 

eleita me disse que esta medida foi crucial para manter a credibilidade da forluz, e 

permitiu que, já como presidente, pudesse fazer um acordo histórico com os sindica-

tos, colocando um final nas pendências que se perdiam na longa batalha dos tribunais. 

Dessa forma, foi assinado o acordo Histórico em 2003. 

não poderia deixar de lembrar que o acordo, assinado com os sindicatos e associa-

ções que representavam os participantes, eliminou as pendências históricas da forluz, 

como a questão dos admitidos em 78/79, os menores aprendizes (EoPs), e pôs fim 

a um enorme passivo. Hoje, a forluz é uma das poucas fundações no país com um 

passivo judicial praticamente inexistente. seus planos têm uma boa folga de solvência, 

a longo prazo, mas o futuro impõe correções de rota absolutamente necessárias.

não há mais a facilidade dos juros altos e rentabilizar os investimentos, como acontece 

no resto do mundo, tornou-se extremamente complexo para cumprir o desafio de 

bater as metas atuariais. a forluz se estruturou, melhorou muito  a sua governança de 

investimentos: hoje todas as decisões se dão no âmbito do Comitê de Investimentos, 

onde inclusive o diretor eleito tem assento com direito a voto. Com a ajuda de uma 

das mais respeitadas consultorias internacionais, a Mckinsey, mudamos radicalmente 

a forma de gerir investimentos na forluz, nos aproximando das melhores práticas de 

gestão de investimentos no mundo.

o futuro vai demandar uma maior exposição a investimentos de risco, seja em renda 

variável ou em investimentos diretos em infraestrutura e na economia real. Para isso, 
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a forluz tem se estruturado com área de análise de risco e análise de negócios e 

temos que estar preparados para arriscar mais, sabendo que muitas vezes não vai dar 

certo. na economia real, a vida é diferente e não está lastreada em títulos públicos.

a patrocinadora Cemig também mudou muito. Já não é a empresa regional na qual 

comecei a trabalhar e fiz minha carreira, transformando-se numa mega organização 

com interesses em todo o Brasil e no mundo. Temos que estar preparados para 

acompanhar seus passos, seja como investidora, seja como fundo de pensão dos em-

pregados das empresas do grupo. Temos orgulho de participar de investimentos de 

sucesso da Cemig, como  a Taesa, da qual também nos tornamos o fundo de pensão 

de seus empregados. Hoje temos multipatrocínios em empresas, dez patrocinadoras 

e esta é uma visão estratégica: continuar crescendo e oferecendo nossos serviços às 

empresas do grupo. 

sobre a minha chegada a presidência, era conselheiro há muitos anos e, além de 

superintendente de assuntos Institucionais da Cemig, ocupava a vice-presidência da 

Infovias, hoje Cemig Telecom. aproximava-se o fim do mandato do affonso na presi-

dência e o stalin, diretor da DGE, já havia me comunicado que não seria feita a reno-

vação. Dois meses antes do fim, o presidente Djalma Morais me convida para assumir 

a presidência. saí de sua sala e fui conversar com o stalin, que não só confirmou o 

convite como disse que não era negociável. 

Poucos dias antes da posse, Paulo Henrique, grande amigo e consultor Jurídico da 

Cemig, me liga muito cedo e me diz que provavelmente minha posse seria impedida 

por liminar, por causa do novo estatuto que os sindicatos não aceitavam. reuniões 

intermináveis com advogados da Cemig e da forluz apontavam para a quase impossi-

bilidade de se cassar a liminar a curto prazo. Conversei com sindicalistas conselheiros 

e com Claudia ricaldoni, então diretora da forluz, que me disse que o problema era 

somente a posse no estatuto novo. Procurei stalin junto com o dr. Jose luiz ladei-

ra Bueno e Paulo Henrique, e foi dada essa solução. Eu tomaria posse na diretoria 

da Cemig naquele mesmo dia usando o estatuto antigo. Quando cheguei à forluz, 

recebido pelo affonso, lhe disse textualmente “eu não merecia entrar desse modo 

sob liminar e nem você merecia sair desse jeito”. Já como presidente, pude abrir as 

negociações com os sindicatos sobre o estatuto e rapidamente chegar a um acordo, 

que preservava basicamente as conquistas que os sindicatos tinham conseguido.



nasCIDa EM  
BElo HorIzonTE. 
aDMInIsTraDora.  

É analIsTa  
PrEVIDEnCIárIa .

78  |

Gláucia Alves de Amorim Araújo
Entrei na forluz em 1998, como secretária, depois passei para o setor de folha de 

pagamento e agora trabalho na área de previdência. Cheguei na forluz no período 

de desvinculação da Cemig, o que para mim representou um momento desafiador, já 

que não fui funcionária da patrocinadora.

Para mim, o trabalho mais importante que desenvolvemos no setor de previdência é 

a orientação ao participante, principalmente para aqueles que ainda não vislumbram 

a contribuição mensal ao fundo como forma de investimento futuro, como algo que 

irá garantir a ele uma vida melhor após a aposentadoria.

na área de atendimento da forluz são promovidas palestras de informação ao parti-

cipante. É gratificante você explicar alguma coisa sobre os planos de previdência aos 

associados. uma coisa que, para mim, poderia ser simples, representava toda a vida 

de trabalho de um participante.  Temos que ter um cuidado enorme nessa orientação, 

para não induzir a decisão do funcionário quanto à opção de investimento que ele 

faz ao filiar-se ao plano, e algumas outras que ele pode mudar, ao longo do tempo de 

contribuição. E neste serviço nós atendemos a dois tipos básicos de pessoa: aquela 

que já possui algumas informações sobre aplicação financeira e usa isso para definir 

seu perfil de investimentos; e aquela que não conhece muito de investimento, que 

geralmente é a que iremos aconselhar e orientar em cada uma das opções de inves-

timentos de que dispomos.

Tenho a impressão que o empregado que está começando agora, tanto na Cemig 

quanto na forluz, percebe que a fundação é um fundo de investimento. Portanto, a 
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forluz para este novo empregado é a instituição onde ele investe seu dinheiro, mes-

mo que ele ainda não tenha muita clareza quanto à forma de resgate do benefício no 

futuro; até mesmo porque ele pode desvincular-se tanto da patrocinadora quanto da 

fundação.

o empregado em final de carreira já enxerga a forluz como fruto de todo um inves-

timento que irá complementar a sua aposentadoria no Inss. Já o participante suple-

mentado tem orgulho muito grande de ter sido participante do fundo, ao longo de sua 

vida de trabalho. Há, muitas vezes, um sentimento de gratidão para com a fundação, 

manifestada muitas vezes no trato conosco. ao se desligar da patrocinoradora, o parti-

cipante possui varias opções para o destino da sua conta de aposentadoria. as orienta-

ções são feitas a partir do perfil e da vontade do participante, considerando, também, 

os requisitos exigidos em regulamento. o participante geralmente busca orientações 

antes de sua aposentadoria e até mesmo antes de se desligar da patrocinadora. 

Em termos de educação previdenciária é muito importante o que a forluz faz quan-

do explica, ensina mesmo, o que é um plano previdenciário. nas palestras para ad-

mitidos é que vemos a importância da informação quanto às características de um 

fundo de pensão e quais poderão ser as possíveis consequências das opções que ele 

deverá tomar quando se filia ao fundo forluz.

Hoje, nós, da área previdenciária, além do atendimento presencial que oferecemos 

aqui na sede, disponibilizamos um grande número de informações ao participante. 

seja através das palestras que fazemos, do call center e, principalmente, através da 

nossa página na internet.

acompanho sempre a rentabilidade dos perfis de investimento, tanto para a minha 

própria informação quanto para informar aos demais participantes que atendo no dia 

a dia. Eu confio muito na forluz, uma instituição séria, sólida. se eu pudesse trazer a 

minha família para a forluz, traria. o Comitê de Investimento estuda muito, tem sensa-

tez, cuidado. se eu saísse, por algum motivo, da forluz, manteria meu investimento aqui.

a forluz, para o participante novo, é investimento; para o aposentado é segurança.

Para mim são as duas coisas: investimento e segurança! É investimento porque hoje 

eu estou aplicando meus recursos aqui e no futuro vou ter retorno disto. E é segu-

rança porque, no futuro, vai fazer com que meu benefício seja bem maior do que a 

aposentadoria comum do Inss.
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Guy Villela Paschoal
a forluz foi fundada pela Companhia força e luz de Minas Gerais, pouco antes de 

ser encampada pela Cemig. sua criação se deve ao fato de que na Eletrobras seu 

presidente Mário Bhering, ex-presidente da Cemig, uma pessoa preocupada com os 

aspectos sociais do trabalhador, criara naquela empresa ambiente favorável a este 

tipo de fundação. 

Cheguei a ser estagiário na força e luz quando estudante de engenharia e, ainda 

como estagiário, entrei para a Cemig. após formar-me, fui contratado como enge-

nheiro, tendo iniciado minha carreira na Cemig da Cidade Industrial. fui seguindo 

carreira na empresa: chefe de divisão, chefe de departamento, o primeiro superin-

tendente, diretor, vice-presidente e presidente. Hoje, sou membro do Conselho de 

administração da Cemig, indicado pela forluz.

na época da encampação da forluz pela Cemig houve uma dúvida muito grande, por 

parte, principalmente, do pessoal de nível superior, especialmente engenheiros. Eu era 

diretor de geração e transmissão da Cemig, e todas as dúvidas que soube que havia 

por parte das pessoas da minha área eu tentei esclarecer da melhor forma possível. 

foi uma diretoria em que todo o quadro de nível superior, sem exceção, aderiu à 

forluz. 

além daquelas pessoas, conversei também com engenheiros de outros setores, meus 

ex-colegas na Escola de Engenharia, que também tinham decidido a não entrar na 

forluz. Como era uma novidade inusitada e eles, pessoas por volta dos 30 anos, com 
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a aposentadoria ainda muito remota, como fazer aquela contribuição? Era o mesmo 

que investir no incerto, uma vez que, até mesmo para o Brasil, os fundos de pensão 

ainda eram muito pouco conhecidos. Por fim, pelo menos os meus ex-colegas de 

engenharia eu consegui convencer. 

Depois disto, fui transferido para a Diretoria de Projetos e Construções, e lá tam-

bém encontrei um grupo de engenheiros resistentes em aderir à forluz. Como se 

passaram alguns anos e eles já haviam percebido seu erro na decisão de não aderir, 

fizeram a partir daí todo um movimento para a Cemig abrir nova oportunidade de 

adesão à forluz. 

Por mais que eu consiga refletir, não vejo nada mais importante para o empregado 

do que a existência da forluz. Diferencia inclusive de quem está aí fora, sob uma si-

tuação de incerteza muito grande. a remuneração paga pelo Inss é limitada, então 

as pessoas ficam naquela preocupação com a aposentadoria, muitas delas contratam 

planos vendidos pelos bancos, ou mesmo tentam fazer poupança - que, na maioria 

das vezes, nem chega a bom termo.

a Cemig, ao assumir a forluz, também assumiu com isso a responsabilidade pelo 

aporte do capital necessário para suplementar aquelas pessoas com tempo neces-

sário para se aposentar.  a patrocinadora realizou um cálculo atuarial para identificar 

o escalonamento dos recursos que iriam suprir aquelas pessoas, funcionárias da em-

presa e que, logo após a encampação, já apresentavam condições de aposentadoria.

realmente existia na Cemig um grupo de pessoas que adiavam a aposentadoria por 

saberem que o valor recebido do InPs, na época, não seria equivalente àquele valor 

recebido como salário quando na ativa. E o próprio instituto estimulava a permanên-

cia no trabalho daquelas pessoas com tempo suficiente para se aposentar, oferecendo 

um valor complementar ao salário do trabalhador.  não era uma aposentadoria, claro, 

era bem menor, mas servia como estímulo para que ele permanecesse trabalhando. 

Esse auxílio-beneficio do Inss ficou conhecido como “pé-na-cova”. 

no caso da Cemig, quando da encampação da forluz, tendo a empresa assumido 

a responsabilidade por quitar o período anterior à chegada da fundação, houve um 

encorajamento para que as pessoas se aposentassem, uma vez que com a comple-

mentação, o salário de aposentado dos trabalhadores ficaria bem próximo àquele 

recebido na ativa. nunca faltou dinheiro na Cemig para tanto.
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não há dúvidas de que a existência de um fundo de aposentadoria complementar é 

um fator positivo para a empresa, porque, muitas vezes, o que percebíamos naquela 

época era o empregado se ver obrigado a continuar trabalhando, dadas as obrigações 

que ele tinha em casa, e dado que o salário recebido pelo InPs não supria suas ne-

cessidades nem as de sua família.

agora imagine essa situação, de adiamento da aposentadoria, numa empresa de ener-

gia elétrica como a Cemig, onde, por exemplo, a atividade desempenhada por um 

eletricista se ligava diretamente à sua condição física para desempenhar tarefas de 

altíssimos riscos e exigindo muito esforço. Por isso concordo que a existência de 

um fundo de pensão é, sim, fator de renovação dos quadros da empresa que o pa-

trocinam. outro aspecto importante da existência dos fundos de pensão é que nas 

empresas em que eles existem o empregado trabalha mais tranquilo, sabendo que ao 

chegar a aposentadoria, ele receberá um salário suficiente para garantir a manuten-

ção de suas condições materiais de vida. 

antes da existência de fundos de pensão nas empresas, muitos trabalhadores troca-

vam de emprego em busca de melhores salários. no caso da Cemig, antes da forluz, 

eu vi muito isso. Bons funcionários, experientes, eram levados por novas empresas, 

atraídos por melhores salários do que aqueles pagos pela Cemig na época. Com o 

fundo de pensão, que reconheço como efetiva política de recursos humanos, dada 

a segurança oferecida ao trabalhador, ele pensa duas ou mais vezes antes de deixar 

um emprego onde há uma fundação como a forluz, por um outro que lhe ofereça 

apenas um salário melhor.

Em 1997, quando da mudança de planos, eu já estava aposentado mas fui uma das 

quatro pessoas ouvidas pela equipe que trabalhava nesta mudança. o plano exis-

tente até então na forluz estava baseado, projetado dentro de uma outra forma de 

organização. Imaginávamos que na Cemig, aumentando o número de contribuintes, 

cresceria também o número de empregados, de tal sorte que os empregados da 

ativa contribuiriam para o pagamento dos aposentados suplementados pela forluz; o 

trabalhador da ativa e a mantenedora, meio a meio, como de praxe. acontece que, 

mediante os avanços tecnológicos que vieram surgindo ao longo da história da fun-

dação, isto não se concretizou.

Como o quadro de funcionários não cresceu conforme se projetava, de acordo com 

a regra de um plano de Benefício Definido (BD), e não podendo haver falha, o valor 

da contribuição dos empregados da ativa teria, pois, que aumentar. nesta hipotética 
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situação, a mensalidade paga pelo associado à forluz poderia chegar à quase metade 

de seu salário. Esses cálculos teriam que ser equalizados, pois a empresa iria contribuir 

com a metade desse valor conforme a regra. Mas para o trabalhador, proporcional-

mente falando, seria muito maior, é claro. Daí a mudança nos planos conforme ocor-

reu na forluz, em 1997.

Eu voltei para a Cemig durante o governo de Itamar franco (governador do Estado de 

Minas Gerais de 1999 a 2003), porque ele tinha o propósito de travar a redução dos 

quadros de pessoal da Cemig, política estimulada pelo sócio estrangeiro, com objetivo 

de aumentar o lucro via redução de custos com pessoal. acontece que, em empresas 

de energia elétrica, em função das normas da aneel (agência nacional de Energia Elé-

trica), a redução de custos acarreta diminuição da tarifa, ou seja, não só gera resultado 

para acionistas como é  repartida entre os consumidores e empregados.

Quando assumi a presidência da Cemig, a forluz já existia na empresa havia doze anos. 

a minha preocupação maior foi com o repasse a tempo e hora dos recursos relativos 

ao passivo gerado, quando da encampação da forluz pela Cemig. outra preocupação 

era que a fundação tivesse uma gestão séria e competente, haja vista que com a cria-

ção dos novos planos, isto se tornara fundamental. o dinheiro precisa ser bem aplicado. 

Este cuidado, no meu período como presidente da Cemig, nós tivemos com a forluz. 

anteriormente, já havia contribuído como diretor da área de projetos e construções 

da mantenedora, para que fosse concretizada com zelo a construção do edifício-sede.

a forluz foi feita para dar certo, e mesmo no plano antigo isso acontecia; com a 

mudança na economia, ajustaram-se os planos para que a fundação continuasse ca-

minhando tranquilamente. É fundamental como foi ontem, é hoje e será amanhã, que 

a forluz caminhe de forma independente. Em sua história, nenhum governador jamais 

determinou onde a fundação devesse investir seus recursos.

Esse período de juros altos ajudou as fundações, e as que foram competentes, eviden-

temente, aproveitaram a fase para se fortalecer. agora, é claro que elas têm que estar 

preparadas para uma economia na qual o rendimento seja menor. Por isso mesmo é 

que ela deve ter uma carteira de investimentos diversificada. Isto é muito importante.

Por isso é que eu disse: na gestão de uma fundação como a forluz, deve haver gen-

te séria e competente, tem-se que saber para onde vai. a forluz tem sido muito 

feliz nisto. 
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Helmer Lima de Paula
fui admitido na Cemig em dezembro de 1976, iniciando meu trabalho na Divisão de 

Contabilidade da forluz. a forluz naquele momento possuía um patrimônio compos-

to por ações da Cemig e o Edifício Júlio soares em construção. 

os fundos de pensões brasileiros passaram por várias crises econômicas internas e 

externas, com inflação e juros reais altíssimos, com aplicações de curtíssimo prazo. 

a partir de 1994, com a estabilização da economia pela implantação do Plano real, 

passamos a conhecer um novo país. 

a forluz tem um histórico reconhecido no mercado, pelas inovações como a implan-

tação de perfis de investimentos, desde junho de 1998, Governança Corporativa em 

2003 e a criação da área de controle de riscos. Quero destacar o papel do Comitê 

de Investimentos da forluz que tem  por finalidade analisar, avaliar e aprovar qualquer 

ativo elegível que possa fazer parte ou não do portfólio da forluz, assim como sele-

cionar os gestores externos de recursos, sempre observando a legislação específica e 

a Política de Investimentos da fundação.

Em meados de 1995, já era possível perceber a importância do trabalho do Comitê 

de Investimentos da forluz. na função de chefe da Divisão de aplicações financeiras 

eu exercia, também, o papel de membro do Comitê, coordenado pelo diretor de 

Investimentos, José Domingos Vieira furtado, e que tinha, ainda, a participação de 

Cleuber Bambirra, assistente da diretoria financeira, e dos economistas lílian Batista 

álvares, Patrícia Totino e rodrigo Barata. as decisões deste Comitê eram tomadas 
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por consenso e tinham por base critérios como limites do Banco Central para investi-

mentos dos fundos de pensão, decisões do Conselho de Curadores e da diretoria da 

forluz. o Comitê definia, a cada seis meses, os limites operacionais para cada banco 

onde a forluz realizaria  aplicações financeiras. 

É importante lembrar que, com a criação dos novos planos, ocorrida em 1997, foi 

possível perceber o alto grau de confiança na administração da forluz. o resultado 

das opções abertas pela fundação para que os participantes ativos escolhessem a 

instituição financeira que iria administrar suas contas de aposentadoria do Plano B, 

demonstrou que a forluz teve a preferência de mais de 90% dos participantes. Desta 

forma, a fundação ficou com a responsabilidade de administrar a maior parte da 

sua poupança. os bancos sudameris, Citibank, real, unibanco também eram agentes 

financeiros que os participantes poderiam escolher. 

sobre os perfis de investimentos, implantados em 1998, destaco que a forluz ofere-

cia apenas um produto, o perfil Conservador de aplicações. Já os bancos ofereciam 

mais dois perfis de investimentos: moderado e agressivo. a partir do lançamento 

dos perfis de investimentos, a forluz, através de sua equipe financeira, se desdobrava 

para manter os participantes sempre informados e esclarecidos sobre os resultados 

de rendimentos das contas de aposentadoria do Plano B. Com tais informações, o 

participante estava inteiramente livre para escolher o administrador da sua conta de 

aposentadoria e o perfil de investimentos, mas a opção só poderia ser feita uma vez 

por ano, no mês de maio, para implementação em junho. atualmente, não existem 

mais os gestores externos. a forluz é a única administradora das contas de aposenta-

doria e oferece os perfis de investimentos ultraconservador, conservador, moderado, 

agressivo. as opções de escolha de percentual e perfil de investimentos podem ser 

feitas uma vez por ano, em data escolhida pelo participante, mantendo a carência 

mínima de 12 meses da última escolha. 

Em meados de 2002, atendendo às exigências da resolução 2829 de 30 de março 

de 2001 do Conselho Monetário nacional (CMn),  a Diretoria Executiva decide 

regulamentar as ações do Comitê de Investimentos e aprova seu regulamento. atu-

almente, o Comitê de Investimentos tem a seguinte composição: presidente da for-

luz; diretor de Investimentos e Controle; diretor de seguridade e Gestão; diretor de 

relações com Participantes, gerente de Gestão do Portfólio; assessor de Compliance; 

assessor de risco; gerente de renda fixa; gerente de Controladoria e finanças. 

o Comitê conta ainda com a participação de um consultor externo independente. 
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Quero enfatizar que, com a redução das taxas de juros, a forluz passou a utilizar 

internamente a ferramenta do alM (asset liability Management), com objetivo de 

minimizar risco dos planos, focando o longo prazo e satisfazendo as obrigações atu-

ariais dos planos.

no segmento imobiliário, estamos construindo o Edifício aureliano Chaves, um pré-

dio comercial sustentável, o primeiro de Minas Gerais com certificação leed, com a 

preocupação socioambiental e na eficiência energética.

Hoje, nós nos orgulhamos da forluz ser o 9º maior fundo de pensão do Brasil e o 

primeiro em patrimônio de Plano de Contribuição Variável, participando juntamente 

do crescimento do Grupo Cemig.

Humberto Hudson Amaral 
Entrei para a Cemig em junho de 1978, como auxiliar de escritório, primeiro nível de 

entrada que existia até então na companhia. fui galgando postos ao longo do tempo, 

aprendi muito na “escola Cemig”, até que cheguei à função de gerente da área de 

previdência. fiquei lá uns vinte e um anos, dos quais uns nove como gerente. Depois 

passei para a área de saúde, como gerente também, onde fiquei por sete anos. Por 

fim, fui convidado para fazer o projeto de separação da área de saúde da forluz. Tive 

o prazer de trabalhar por trinta e dois anos na forluz, atuando com todos os seus 

presidentes, quando ainda ligada à estrutura da Cemig. 
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Tenho muito orgulho de ter participado ativamente de vários momentos históricos e 

importantes da forluz e de estar agora como participante assistido. Eu me aposentei 

em junho de 2010 e naquele momento voltei contratado como consultor, para cola-

borar no processo de separação da área de saúde da estrutura da forluz. atualmen-

te, presto serviço à fundação Copel, no Paraná. 

Em 1978, a forluz ainda era um braço da área de recursos humanos da Cemig, sendo 

que nesta estruturação havia um setor específico de previdência complementar. nes-

te mesmo setor, por força de um convênio com o Inss, havia dois funcionários do 

Instituto que trabalhavam com a aposentadoria dos empregados da patrocinadora, e 

de forma complementar, fazíamos os cálculos da suplementação a que estes empre-

gados fariam jus, em fase de aposentadoria.

a independência estrutural da forluz em relação à Cemig se dá a partir do momento 

em que a fundação cresceu, não só financeiramente, mas também profissionalmente. 

naquele momento, também a Cemig já estava madura, com suas maiores usinas já 

construídas. É com estes elementos que a forluz sente a necessidade de se desvincu-

lar da patrocinadora. foi quando a forluz começou a andar com as próprias pernas. 

acredito que a questão da gestão da saúde se deu da mesma forma. o serviço de 

assistência saúde cresceu demais dentro da estrutura da forluz, somando-se a isto a 

natureza distinta dos serviços, até no aspecto legal sendo distintos os órgãos fiscali-

zadores. a título de ilustração, só para se ter uma ideia de como a gestão de saúde e 

previdência por vezes complicava a gestão da fundação, cito o caso de uma decisão 

judicial que determinava o bloqueio das contas da forluz, pelo fato de um associado 

não ter conseguido uma guia de internação, ação que, de fato, complicava e muito a 

vida da fundação. 

são negócios realmente diferentes, previdência e saúde; no entanto, para ambos vale 

a lógica do quanto maior o número de associados, tanto melhor para sua gestão. Pois 

para ambos existe um custo fixo, o custo administrativo. E, se ele puder ser rateado 

entre um número maior de associados, tanto melhor. 

na área de previdência, quanto mais volume, mais barganha no mercado você conse-

gue também, em termos de retorno financeiro. Por exemplo, se eu aplico 1 milhão, eu 

tenho um retorno, se aplico 8 bilhões, eu terei um outro retorno. Portanto, isto tem a 

ver, sim, com o número de pessoas associadas ao fundo. o que difere muito é que a 
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previdência trabalha com o sistema de capitalização. Então, este dinheiro, sendo guar-

dado e aplicado lá na frente, os problemas da forluz têm tempo de serem resolvidos. 

Já na área de saúde é fluxo de caixa, praticamente. É o imediato e envolve sempre 

questões de risco de vida, de problemas de doença, difíceis de serem tratados. não 

creio que seja uma área deficitária, acho que exige muito mais rigor de acompanha-

mento e criatividade. os custos da área de saúde crescem muito mais que a inflação. 

os novos tratamentos, geralmente quando lançados, chegam a preços bem maiores, 

e como o sistema público demora a oferecer estes recursos recentes, isto onera e 

muito qualquer plano privado de saúde. sim, a área oferece um risco muito mais alto 

de dar déficit, pois quanto a usar esse ou aquele novo tratamento, não cabe à gestão 

do fundo decidir. 

no caso da saúde existe uma coparticipação dos custos. Enquanto a Cemig paga uma 

parte, o empregado paga outra. Como já disse, o custo saúde é fluxo de caixa, todos 

os anos se faz uma projeção de quanto se vai arrecadar e de quanto se vai precisar 

para bancar essa assistência à saúde a contento. são decisões que envolvem opções a 

respeito, por exemplo, do que se irá cobrir, quais os serviços que serão prestados etc.

Em termos de política de pessoal, oferecer um plano de previdência e outro de saú-

de, além de um seguro de vida, cria a condição de oxigenar a empresa mantenedora. 

a Cemig hoje é um diferencial em toda a américa latina. Quanto ao futuro, tanto 

da forluz quanto da Cemig, a preocupação é manter o excelente nível de sua gestão, 

para que ambas o tenham longo e promissor. Por isso é que insisto em manter a 

“escola Cemig” que, na verdade, consiste num centro de formação de excelência em 

gestão. 

Complementando, entendo que a suplementação após desligamento da empresa não 

é um benefício, mas uma conquista, para a qual você contribuiu ao longo de todo o 

seu tempo de trabalho.
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João Luiz Senra de Vilhena 
a Cemig foi a responsável pela construção desse fundo de pensão que hoje está en-

tre os dez maiores do país. Toda a seriedade administrativa que sempre caracterizou 

a Cemig foi passada para a fundação.

a mudança de planos em 1997 foi um dos grandes marcos da história da forluz. 

Mudou-se um plano, porém, mais do que isso, evitou-se qualquer problema futuro da 

fundação. uma profunda reforma administrativa foi realizada, gerando transparência 

nas ações e aprimoramento na governança.  uma das coisas mais preciosas da forluz 

é essa governança, o que funciona como uma espécie de blindagem, dando uma ro-

bustez à fundação que dificilmente se encontra em outro fundo de pensão.

no Comitê de Investimentos o presidente da fundação tem um voto igual ao dos 

outros; esta é uma conquista, um legado, é a garantia de futuro.

Do ponto de vista da gestão, a forluz talvez seja, senão o melhor, um dentre os três 

melhores fundos de pensão do Brasil. a gestão da fundação é espetacular e isto dá 

uma segurança muito grande para todos os participantes. a governança da forluz 

atingiu uma excelência, e sabemos que uma governança boa é aquela que recebe 

as pressões e os desejos, os rumos, as diretrizes de todos os públicos relevantes (e 

trabalha com isso) até encontrar um rumo em função de todas essas variáveis para a 

entidade. E a forluz tem feito isto com muito sucesso, adotando uma política de in-

vestimentos em que a receita de bolo seguida pela diretoria é uma governança sólida.
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a forluz está hoje entre os dez maiores fundos de pensão do país. será que ela vai 

caminhar para ser o quinto, o quarto, o terceiro maior fundo de pensão do Brasil? 

não acho que não vai, nem acho que esta seja sua meta. o tamanho dela será pro-

porcional às empresas que a patrocinam. o importante é que ela seja uma entidade 

perenemente sustentável, com reais premissas atuariais. assim, teremos que estar 

permanentemente monitorando, de forma competente, os cenários, a economia, as 

grandes variáveis, a regulação, como temos feito, de maneira a habilitar a forluz a 

continuar sendo um fundo com uma gestão absolutamente competente e eficaz. 

uma fundação tem que ser bem administrada e entregar ao participante aquilo que 

o regulamento dela define, hoje, amanhã e sempre.

José Carlos Magalhães Motta
Quando entrei na forluz, em 1978, a fundação estava se iniciando, deveria ter uma 

meia dúzia de aposentados. na direção da fundação, ainda vinculada à estrutura da 

Cemig, todos nós exercíamos duas funções paralelas: uma, ligada à direção da forluz 

propriamente dita, e outra, à patrocinadora. naquela época, ainda iniciando como 

disse, com poucos aposentados, isto era possível. 

a forluz de então, final dos anos setenta, tinha três ativos, basicamente: o prédio da av. 

Prudente de Morais, uma conta corrente com a Cemig, onde a empresa creditava os 

valores devidos à fundação, remunerando ainda esta conta, e a construção do prédio 

na avenida Barbacena, que começava. 
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a construção do prédio iniciou-se em 1975, quando o terreno adquirido pela Cemig 

foi transferido para a forluz com a condição de que a fundação construísse o edifício 

que seria a sede administrativa da mantenedora. a obra começou, foi feita toda a par-

te de fundação, e aí  parou por dois anos, pelos muitos problemas causados em sua 

execução, que inclusive abalou prédios da vizinhança. Houve também uma indefinição 

de recursos por parte da fundação, pois a forluz não tinha os recursos para construir 

o prédio daquela forma. Então, nós tentamos buscar recursos para financiar o prédio. 

Eu estive pessoalmente duas vezes com o então presidente da Caixa Econômica fe-

deral, que prometeu liberar os recursos – o que nunca fez.

Como não conseguimos o financiamento de recursos para terminar o prédio, a op-

ção que fizemos foi a chamada operação 63, em dólares, com o Citybank. Houve 

necessidade de uma autorização especial do Banco Central. acabamos conseguindo 

autorização para um financiamento no valor de 5 milhões de dólares, quando se pre-

tendia 10 milhões de dólares, inicialmente.  assim, tocamos a obra.

o prédio foi projetado por arquitetos da Cemig, a construção foi acompanhada pela 

engenharia da Cemig. nós, da forluz, monitorávamos a parte financeira e acompa-

nhávamos o cronograma de desembolso. Próximo do final da construção ainda tive-

mos um outro entrave. o empreiteiro quase quebrou e nós tivemos que fazer uma 

espécie de intervenção, monitorando a aplicação dos recursos para que a obra não 

parasse mais uma vez. a construção, com o tempo de paralização, durou cerca de 

oito anos e o valor total da obra ficou em cerca de 28 milhões de dólares.

a preços de hoje foi um custo relativamente barato. não se construiria uma obra 

como aquela nos dias de hoje por menos de 100 milhões de dólares. Esta é, em re-

sumo, a história da construção do prédio da Cemig.

a história da fundação começa no final da década de 60.  a light, antes de ser 

comprada pela Eletrobras, ainda de propriedade do Grupo Brascan, havia criado 

fundos de pensão em suas empresas, muito semelhantes ao modelo americano. 

Quando a Eletrobras comprou a light, este modelo de fundação foi sendo criado 

nas empresas do grupo. Como a Cia. força e luz era propriedade da Eletrobras, 

nela criou-se a forluz como fundo de pensão da empresa. a Cemig já pensava no 

assunto mas, como naquele momento passava por uma grave situação financeira, 

foi adiando a criação de seu fundo de pensão – criação esta que viria de qualquer 

forma, era só uma questão de tempo. 
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Quando a Cemig incorpora a Cia. força e luz, a empresa teve que repensar essa 

história de fundação, porque a forluz veio junto com esta incorporação. a Cemig 

fica por quase um ano examinando o assunto, estudando principalmente em como 

estendê-la a seus funcionários. até que se montou um plano de oferta de filiação dos 

empregados da Cemig à forluz. Houve então uma campanha de divulgação, e o zé 

Pedro (José Pedro rodrigues de oliveira) fez várias palestras na Cemig explicando 

o que era uma fundação de previdência privada, como funcionava uma fundação e 

quais as condições para associar-se naquele momento. Houve focos de resistência, 

principalmente de pessoas de renda mais alta, que se recusaram a entrar, não quise-

ram entrar e se arrependeram depois. 

Quando a Cemig ofereceu a filiação dos empregados à forluz, ela se propôs a quitar 

um passivo anterior de seus funcionários, o qual seria quitado em 30 anos. os que 

entraram num primeiro momento foram beneficiados por esta oferta da mantene-

dora. aqueles que resistiram entrar neste primeiro momento tiveram que arcar com 

os custos. Estas pessoas que entraram depois tiveram duas opções para resolver o 

passivo anterior – ou quitavam tudo, o que era um valor muito alto, ou concordavam, 

quando da aposentadoria, em receber uma complementação proporcional ao tempo 

de contribuição para o fundo. 

naquela época não havia uma lei que regulamentasse os fundos de pensão no Brasil. 

só em 1977, com a lei 6435, regulamenta-se o funcionamento dos fundos de pen-

são, cria-se a secretaria de Previdência Complementar, vinculada ao Ministério da 

Previdência, que passou a ser a responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 

funcionamento desses fundos no Brasil. na forluz realizamos um grande trabalho de 

adaptação dos regulamentos e estatutos à lei. Criamos grupos de trabalho para isto. 

foi um momento de verdadeira estruturação da forluz. a lei também determinou os 

limites para aplicações dos recursos da fundação, nos diversos ativos. 

Quanto à área de saúde na forluz, ficava clara sua enorme diferença da área de 

previdência. uma área de previdência está umbilicalmente ligada à área de ciências 

atuariais, já a saúde está muito mais ligada a questões médicas. Eu achei correta a se-

paração, até porque o aporte de recursos para a previdência da fundação é sempre, 

igualitariamente,  o empregado e  empregador; já no financiamento do atendimento 

à saúde, o empregador aporta a maior parte. 



no início da forluz a área de saúde dava um trabalho muito maior do que a área de 

previdência. a área possuía um varejo enorme: todos os dias resolvíamos problemas 

pontuais que nos apareciam, muitas vezes, tratamentos não previstos. Depois, a forluz 

era uma administradora do plano de saúde da patrocinadora. não aportava nenhum 

recurso próprio neste atendimento, até porque, por lei, não poderia.

a governança da forluz é uma questão de evolução natural. a participação dos tra-

balhadores na gestão da fundação, bem como o fato de seu presidente não ocupar 

mais a presidência do conselho é natural, não poderia ser diferente. Hoje, isso ocorre 

na maioria das grandes empresas e fundações.

a situação da forluz hoje é excelente, ela está muito bem capitalizada. Grande ins-

tituição, muito bem administrada, ela funciona com seriedade e isto nos dá muita 

tranquilidade. no entanto, o mundo é dinâmico, e ela terá que se adaptar às novas 

realidades. 

Quando, em 1983, consegui a aprovação de todo o enquadramento das normas da 

fundação junto à secretaria de Previdência Complementar, julguei terminada minha 

missão na forluz. 

E deixei então a diretoria.
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José da Costa Carvalho Neto
antes de começar a falar da forluz, quero dizer que me sinto muito honrado por 

estar entre aqueles escolhidos para falar dela. Tenho um especial carinho a tudo que 

se refere à Cemig e, por consequência, à forluz.

Entrei na Cia. força e luz aos 19 anos de idade, ainda como estagiário de engenharia, 

mas já com carteira assinada. Portanto, sou associado forluz desde antes de a funda-

ção vincular-se à Cemig. Me orgulho de ter passado por todos os cargos na força e 

luz e na Cemig, até chegar à presidência da última.

Me lembro que logo após a criação da forluz, ainda sob a gestão da Cia. força e luz, 

foi feita uma campanha para adesão dos empregados. não houve grandes resistên-

cias, acho até devido ao fato de algumas lideranças internas da empresa terem se 

filiado logo ao fundo e, com isso, convencido os demais a fazer o mesmo. Já na Cemig 

houve sim, uma resistência inicial, com algumas pessoas fazendo cálculos com intuito 

de verificar se valia mesmo a pena participar da forluz. 

lembro-me de argumentar com alguns que não havia nenhum plano de investimen-

to no mercado em que uma empresa patrocinadora, como a Cemig, entrasse com 

metade do valor para composição de um fundo de pensão. E olha que essa maior 

resistência foi em setores compostos por funcionários graduados. Mas o tempo aca-

bou provando que esse pensamento estava equivocado e muitos dos resistentes, a 

princípio, acabaram filiando-se à forluz nos anos seguintes.

naTural DE  
BElo HorIzonTE. 

EnGEnHEIro.  
EX-PrEsIDEnTE Da CEMIG.   

aTual PrEsIDEnTE  
Da ElETroBras.
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naquela época o setor elétrico brasileiro contava com a participação de empresas 

estrangeiras na distribuição de energia, sendo duas grandes dessas empresas, a light 

e a amforp. Estas empresas passaram, por uma série de motivos, a não expandir sua 

oferta de energia como o país precisava. Quando Getúlio Vargas foi presidente do 

Brasil, ele tentou criar a Eletrobras, não conseguiu. Criou a Chesf, que hoje é ligada 

ao grupo Eletrobras, que foi e continua a ser muito importante para a região nor-

deste do país. 

É do ex-presidente Juscelino Kubitschek, partindo do binômio Energia e Transporte, 

e após ter criado a Cemig em Minas, a ideia de criação de uma holding que congre-

gasse todas as empresas de energia existentes no país. o plano inicial do Juscelino, ao 

propor a criação de uma holding para o setor elétrico brasileiro, era gerar lucro para 

criar novas empresas de energia. a geração de lucros é que garantiria a expansão do 

setor.  neste aspecto, a Cemig foi uma escola. a criação da holding Eletrobras foi feita 

anos depois, já no governo João Goulart. 

acho que a forluz teve grandes vantagens em ter a Cemig como patrocinadora: a 

empresa sempre apoiou a fundação, em alguns momentos chegou mesmo a supor-

tar a fundação em períodos difíceis, mas sem exageros.  outra vantagem sempre foi 

a governança da forluz, que contou em todos os momentos com o apoio de Cemig. 

Disto decorre uma história de transparência e honestidade quanto aos propósitos 

de ambas. 

Eu acho que um dos pontos que mais motiva um empregado é, certamente, a ga-

rantia de uma segurança pós-aposentadoria. ainda mais agora, quando a expectativa 

de vida tem aumentado, é importante existir um fundo como a forluz para que o 

trabalhador sinta-se motivado durante a sua fase ativa, sabendo que terá condições 

materiais de vida quando aposentado, bem semelhante à do período em que estava 

trabalhando.

o sucesso da forluz foi sempre a seriedade de atuação e a transparência, a criação 

dos conselhos com representação dos empregados. uma atuação com o objetivo de 

preservar tanto os participantes quanto a patrocinadora. a instituição está bem, tem 

tido resultados sempre positivos, aplicações financeiras feitas com todo o cuidado 

por uma equipe que se destaca, o que dá uma tranquilidade maior ao empregado, de 

uma forma geral. 
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umas das grandes ações na área de desenvolvimento de recursos humanos é o fato 

de uma empresa, como a Cemig, patrocinar um fundo como a forluz; para mim é um 

dos fatores que leva os empregados a vestirem a camisa da empresa. Porque quando 

você tem boa governança e o melhor talento, mas não tem o comprometimento das 

pessoas, a coisa não anda. Por isto penso que a garantia de uma aposentadoria digna, 

somada a outros fatores tais  como bons salários e um bom plano de saúde, formam 

a base do compromisso do trabalhador com a mantenedora e, por decorrência, a 

sua participação como associado, num plano de aposentadoria complementar como 

o da forluz. o conjunto destas ofertas aos empregados é uma forma de retê-los em 

qualquer das empresas.

Quando da incorporação da forluz pela Cemig, foi importante até mesmo para a pe-

renidade da fundação, naquele momento, sua vinculação à estrutura da mantenedora. 

no entanto, com o passar do tempo e com o crescimento da fundação, percebemos 

a necessidade de maior autonomia. a proposta de desvinculação da forluz da estru-

tura administrativa da Cemig sempre encontrou resistência interna. Muitos pensavam 

que a separação poderia ser prejudicial aos interesses da patrocinadora. no entanto, 

a meu ver, para um fundo de pensão como a forluz, que mexe com muito dinheiro, é 

extremamente necessário que ele seja autônomo em suas principais decisões. 

Quando presidi a Cemig, o affonso Vianna, que então presidia a forluz, me procurou 

dizendo que era uma pretensão antiga da forluz a desvinculação da patrocinadora. 

até mesmo para reforçar o caráter autônomo – como falei anteriormente – que a 

fundação deveria ter. Decidimos pela separação entre a forluz e a Cemig. Essa deci-

são foi sem dúvida uma das primeiras e das mais importantes decisões que tomei à 

frente da gestão da patrocinadora. o momento da separação foi muito acertado, eu 

diria até que vital, para que a forluz mantivesse sua luz própria, para resguardar para 

sempre a sua soberania e independência. Vale ressaltar que este fato representou um 

desenvolvimento sem paralelo na governança da forluz. 

Para o crescimento de um país, ter entidades como a forluz, formadoras de pou-

pança, é muito importante. Hoje o Brasil está querendo crescer o PIB à taxa de 5% 

ao ano, para o quê, naturalmente, tem de investir em capacidade de infraestrutura. 

Está demonstrado que para crescer a taxas de 5% é preciso investir cerca de 25% do 

Produto Interno Bruto. Para tanto, é preciso contar com poupança interna e externa. 

um fundo de pensão, ao aplicar em infraestrutura, ajuda a garantir esse crescimento 



nasCIDo EM  
BElo HorIzonTE.  

EConoMIsTa. 
EX-PrEsIDEnTE  

Da forluz.
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José Eduardo de Freitas Saraiva 
Entrei para a Cemig em 1967; fui trabalhar na área de distribuição e depois passei 

para a área financeira. naquele tempo a Cemig tinha alguns órgãos que cuidavam 

da assistência ao funcionário, um dos quais era a abecê, associação Beneficente dos 

Empregados da Cemig, de cuja diretoria fiz parte. Era uma atividade muito elementar ; 

a associação fazia pequenas ações de assistência e pequenos empréstimos aos fun-

cionários, financiando até eletrodomésticos. 

Quando a Cemig encampa a Cia. força e luz, por volta de 1973, a forluz vem junto. 

os empregados da mantenedora, naquela época, não possuíam uma visão de futuro 

em termos de previdência e aposentadoria. a Cemig teve então que adotar algumas 

medidas que estimularam a filiação de seus funcionários ao plano de previdência exis-

tente na fundação recém-incorporada. um dos estímulos adotados foi o aporte de 

recursos para quitação da joia de filiação dos funcionários da Cemig à forluz. 

pretendido pelo país, além de garantir seus compromissos atuariais. Daí, a grande 

importância da existência de fundos de pensão para o Brasil.

na hora em que a aplicação em projeto produtivo começa a render mais do que 

uma especulação financeira, é sinal positivo da economia, e que provoca um movi-

mento das aplicações dos fundos para o setor produtivo. 



98  |

Com a saída do ulysses Paiva, eu fui convidado pelo Carlos Eloy, então presidente da 

Cemig, para assumir a presidência da forluz. Isto foi em 1994. nestes três anos como 

presidente da forluz, destacaria algumas ações importantes durante a minha gestão.

a primeira ação foi a criação da Diretoria de relações com os Participantes, que foi 

oferecida aos sindicatos; sua importância reside no fato de ainda não haver na funda-

ção daquela época um canal de comunicação entre a forluz e os participantes. seu 

primeiro diretor foi eleito dentre os representantes dos trabalhadores.

outro aspecto a se destacar foi a criação do Plano real, que “mexeu” nas estruturas 

da fundação. se num momento anterior, havia ganhos com a inflação, a partir da cria-

ção do real isso se modifica substancialmente. o plano de aposentadoria existente 

na forluz até então era o Benefício Definido, o que significava que ao se aposentar o 

empregado poderia receber um valor um pouco acima do que ele recebia na ativa. 

Com o Plano real os rendimentos auferidos com os investimentos ficaram menores. 

nós, então, na gestão da forluz, contratamos uma consultoria que nos indicou que 

teríamos que fazer uma mudança neste plano de suplementação de aposentadoria 

que já existia. a mudança, de fato, acabou acontecendo na gestão do meu sucessor, o 

affonso Vianna, na presidência da fundação.

se a fundação mantivesse o plano de Benefício Definido, o custo mensal de contri-

buição, tanto para o participante quanto para a mantenedora, deveria aumentar subs-

tancialmente. Creio que foi neste momento também que a forluz se viu obrigada a 

cobrar da patrocinadora a quitação da “conta de resultados a compensar” (o passivo 

gerado pela Cemig quando assumiu a joia oferecida aos funcionários, como incentivo 

de filiação à forluz).

Durante a presidência da fundação, acumulei a função de superintendente de Be-

nefícios da Cemig. alguns presidentes e diretores da forluz às vezes ressentiam a 

ausência de uma certa autonomia; mas a meu ver nada que impactasse muito negati-

vamente. acontecia que em muitos casos tínhamos compromissos simultâneos com 

a fundação e com a Cemig, pelo fato de acumularmos dois cargos. a forluz era um 

departamento da Cemig, decorrendo desta vinculação algumas ações antagônicas. 

a área de saúde, a meu ver, não era de natureza da forluz. na verdade, a fundação 

prestava um serviço para a Cemig, numa ação mais de recursos humanos da patroci-

nadora, no caso, executada pela fundação. Considero acertada a decisão de separa-

ção da gestão do plano de saúde da forluz.
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Quando a forluz se tornou mais independente e passou a receber mais recursos da 

Cemig, a preferência inicial como forma de investimento adotado pela fundação foi a 

compra de imóveis. Temos como exemplo disso as lojas do Mc Donald’s, bem como 

o investimento na construção do shopping Cidade, em Belo Horizonte. lembro, tam-

bém, que na minha época o pessoal da área financeira era muito cuidadoso; faziam 

a análise dos balanços dos bancos e determinavam um nível de risco, atribuindo-se 

a cada um desses bancos, determinado valor como aplicação, comportado dentro 

do que ele apresentava no seu balanço. neste aspecto, é importante destacar, nunca 

houve interferência da Cemig quanto às decisões de investimento, prevalecendo fle-

xibilidade.

os fundos de pensão foram – e sempre serão – um investimento expressivo das 

empresas quanto à política de recursos humanos, além de grandes financiadores do 

desenvolvimento do país. 

naTural DE JuIz DE fora, MG. 
JornalIsTa E EnGEnHEIro.  
EX-PrEsIDEnTE Da forluz.  
EX-PrEsIDEnTE DE furnas.

José Pedro Rodrigues Oliveira
ainda nos anos 60, em Minas Gerais, sob a vigência do Estatuto das águas, havia várias 

pequenas usinas hidrelétricas voltadas para o abastecimento de cidades. na Cemig, 

criada anos antes, o objetivo até então era a geração e transmissão de energia elétrica 

no Estado. Já nesta época a companhia iniciou a compra de algumas dessas distribui-

doras pelo interior de Minas Gerais. Eu mesmo estive em várias cidades avaliando 

algumas delas. 
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Eu digo que já havia na Cemig, bem antes da compra da Cia. força e luz e, portanto, 

da forluz, um propósito claro quanto à criação de um fundo de aposentadoria. os 

fundamentos que justificavam isto eram de várias ordens, dentre as quais a preocu-

pação com a renovação dos quadros da companhia e o apoio aos acidentados no 

trabalho. além disso, já existiam também nos distritos da Cemig, espalhados pelo in-

terior, as “caixinhas”, que eram um “fundo” com recursos dos próprios empregados e 

que serviam para pequenos empréstimos. Depois disso, já na sede da Cemig em Belo 

Horizonte, foi criada a abecê - associação Beneficente dos Empregados da Cemig. 

a meu ver, a abecê herda a parte capitalização daquelas “caixinhas” e, além disso, 

também cria o auxílio à saúde.

Eu acho que a forluz-Cemig começa a nascer quando o diretor de distribuição era 

luiz Cláudio de almeida Magalhães, gestão João Camilo Penna. foi o primeiro diretor 

da Cemig preocupado com a renovação dos quadros da empresa. Estudávamos tam-

bém os fundos de pensão já existentes nos Estados unidos. antes disto tudo, porém, 

já havia na Cemig estudos para a compra da Cia. força e luz de Minas Gerais, que 

então pertencia à american and foreign Power Company (amforp).

a Cemig já havia comprado algumas empresas menores naquela época; a ulha Bran-

ca foi um exemplo dessa política de compra de pequenas companhias distribuidoras. 

no entanto, no caso da força e luz, havia uma diferença quanto à política de partici-

pação nos lucros da empresa; enquanto a Cemig adotava uma política de gratificação 

para seus empregados, de acordo com os lucros anuais da empresa, a força e luz 

adotava a política de participação nos lucros. a meu ver, em caso de compra da força 

e luz pela Cemig, os sindicatos iriam brigar para manter as duas formas de benefício.

Mas, como disse anteriormente, independentemente da compra da força e luz, já 

havia na Cemig o claro propósito de criação de um fundo de pensão. Muito maior até, 

em termos de abrangência, do que aquele existente na força e luz. não tínhamos 

um nome definido para este fundo da Cemig. a forluz da força e luz não atendia a 

particularidades do todo da Cemig. 

Quando a força e luz foi adquirida, nós pegamos os regulamentos da forluz e os 

comparamos a nossos estudos para a criação de um fundo; constatamos que havia 

muita diferença entre aquele regulamento e o nosso propósito de um fundo na 

Cemig. apenas o nome “fundação forluminas” – como tinha “luz” e tinha “Minas” – 

achamos que deveria prevalecer. Então nós fizemos a junção e assim nasceu a forluz 

na Cemig.
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a meu ver, o começo da forluz foi a discussão da capitalização do fundo com a 

direção da empresa. o grande impasse gerado veio da necessidade imediata de su-

plementação daqueles empregados em condições de se aposentarem. onde arru-

mar dinheiro para isto? o fundo acabava de ser criado na Cemig e não tinha capital 

para tanto. fomos muito duros com a diretoria naquelas negociações, pois tínhamos 

que incluir nelas a criação da chamada reserva para cobertura do capital para os 

beneficiário-fundadores. Em que constituiu isso? Tivemos que estudar, caso a caso, 

os empregados todos da Cemig, para cálculo da suplementação de acordo com o 

tempo de serviço.  fomos ao rio procurar um atuário que nos ajudasse nos cálculos. 

Buscávamos estipular o valor a ser suplementado pela patrocinadora para custear 

aqueles beneficiário-fundadores. feitos os cálculos atuariais, a questão dos emprega-

dos próximos à aposentadoria foi resolvida.

a segunda questão a ser tratada foi a recusa do pessoal quanto à sua filiação à forluz. 

saímos de setor em setor fazendo palestras para convencimento dos empregados. 

Tivemos dificuldades maiores em dois setores: a primeira reação contrária à forluz 

deu-se na área de engenharia, onde cálculos atuariais, feitos por conta própria, defini-

ram que o fundo não daria certo. o outro setor resistente foi o InDI - Instituto de 

Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais. Isso representou um grande problema, 

visto que, segundo nossos cálculos, o fundo só seria viabilizado mediante a partici-

pação de no mínimo 65% dos empregados da patrocinadora. forçamos a mão no 

convencimento, mas era nossa tarefa, pois senão a ideia de um fundo na Cemig não 

vingaria. Depois, havia também a desconfiança pelo que acontecia com os montepios 

existentes até então.

a vinculação da forluz à estrutura administrativa da Cemig, que denominei de “solu-

ção Cemig”, foi outro aspecto a ser destacado na história da fundação.  a primeira 

justificativa foi a proteção dela quanto a influências políticas; dentro da estrutura da 

patrocinadora a fundação não seria alvo dessas influências, como a Cemig não era. 

Para nós, a forluz teria que ser uma espécie de paper company, com seus diretores 

exercendo funções diretivas também na patrocinadora. Enquanto a lei não determi-

nava que o caixa de uma fundação não poderia ser único, a forluz e a Cemig tiveram 

uma conta corrente comum para a suplementação das aposentadorias. 

Quando a legislação estabeleceu as regras para gestão dos recursos do fundo de 

pensão, nós começamos, mineiramente, a investir em imóveis. Era mais seguro neste 

início de capitalização da fundação. Então a forluz foi crescendo assim.



naTural DE  
MarIana, MG.  

aDVoGaDo.   
EX-PrEsIDEnTE Do 
ConsElHo fIsCal  

Da forluz.

Por fim, eu penso o seguinte: o futuro da forluz está diretamente relacionado à não 

interferência do estamento político-partidário nos negócios dela. Isto é, ela é um fun-

do de pensão, portanto, tem que ter um cálculo atuarial absolutamente técnico, tem 

que ter um estudo econômico-financeiro absolutamente técnico e tem que ter uma 

gestão absolutamente técnica. sem nenhuma possibilidade de intervenção! 
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José Renato de Carvalho Barbosa
Entrei na Cemig em 1987. fui operador de subestação e eletricista na área de ma-

nutenção. Quando se iniciou a transição dos planos da forluz, entre 1996 e 1997, 

foi que me interessei por fundo de pensão e fui buscar mais informações a respeito. 

Confundíamos plano de saúde com previdência. na Cemig era assim e até mesmo na 

sociedade ainda costuma ser, as pessoas confundem Inss com sus. 

Em 1995, 96 eu acabei sendo convidado a fazer parte do sindicato. lá encontrei um 

grupo de pessoas que já discutia há algum tempo sobre o que era previdência pri-

vada e o que era saúde num fundo de pensão como a forluz. foi preciso entender 

do que se tratava, não só para discutir com a empresa mantenedora como também 

para informar à categoria.

na forluz, comecei como suplente do Conselho fiscal. Passei a titular deste e depois 

fui indicado pelo sindicato como membro do Conselho, que na época se denominava 

Conselho Curador.
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Quando comecei a estudar sobre fundo de pensão e fundação, o que comumente 

ouvíamos dizer era em relação à “caixa preta” da forluz. a categoria achava que 

deveríamos lutar para termos uma boa aposentadoria no Inss, como também uma 

assistência à saúde pelo sus, isto se dando na maioria das vezes porque desconhe-

cíamos de fato o funcionamento de um fundo de pensão privado. a forluz naquela 

época não tinha a abertura que tem hoje, não havia nenhum tipo de demonstrativo 

ou prestação de contas. Em boa parte das reuniões dos conselhos nós recebíamos a 

pauta sem saber ou sem entender o que seria discutido ou decidido lá.

Começamos a entender um pouco de previdência complementar e fomos estudar 

o funcionamento de outras fundações, como a Previ e a funcef. Descobrimos como 

funcionavam e do que tratavam, para entender o quê um fundo de pensão trazia de 

benefício e de deveres para os participantes. 

Em 1997 a forluz foi pioneira na transição dos planos, o que não se deu de forma 

fácil, em virtude de muita dúvida e questionamentos diversos. Durante a época da 

transição de planos houve uma ruidosa discussão dentro do sindicato, o qual acabou 

se dividindo em dois grupos: um primeiro, que estudava a forluz, defendia que as 

negociações continuassem visando obter melhores benefícios junto à patrocinadora; 

e um outro, que defendia a conclusão das negociações sobre a reformulação dos 

planos o mais rapidamente possível, entendia que o tempo de discussão já havia se 

alongado em demasia. 

acho que outro motivo que me fez participar do sindicato e das negociações acer-

ca da mudança dos planos foi o fato de ter vindo do interior. Porque a maioria das 

decisões do sindicato eram tomadas em Belo Horizonte; e elas não chegavam tão 

facilmente aos trabalhadores no interior do Estado, o que me levava a acreditar que 

se tivéssemos  representantes do interior, como ocorria na capital, mais legitimidade 

teríamos. no sindicato sempre tivemos um grupo que discutia previdência – desde 

1994 – mas faltava-nos espaço nas assembleias e encontros com os demais trabalha-

dores para tratarmos do assunto. 

adquirir conhecimento sobre o funcionamento dos fundos de pensão foi fundamen-

tal para que pudéssemos negociar com a patrocinadora. Isto aconteceu quando das 

negociações em 1997, porque tivemos assentados, à mesa, tanto representantes da 

direção da Cemig quanto dos trabalhadores. a formação para os representantes dos 

trabalhadores no sindicato, bem como a informação a toda a categoria, foi vital para 

nós, já que quando você se forma e se informa, toma o direito para si. 
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De 1997 a 2001 havia, nos conselhos da forluz, uma diferença nítida de formação en-

tre os representantes indicados pela patrocinadora e os do sindicato. neste período 

a Cemig adotou como postura de gestão a indicação de seus melhores quadros de 

gerentes para a forluz, o que muitas vezes provocava um desnível quanto ao entendi-

mento dos meandros de um fundo de pensão como a forluz. Esta diferença fez com 

que o sindicato acordasse para a necessidade de formação dos seus representantes 

nos conselhos. Com isto fomos buscar informações em fundos de pensão como a 

Petros, a Previ, a funcef.

Este contato com os demais representantes de outros fundos de pensão acabou por 

gerar a anapar (associação nacional dos Participantes de fundos de Pensão), num 

congresso ocorrido aqui em Belo Horizonte, em 2001, o que para mim caracteriza 

dois momentos na participação dos empregados na gestão dos fundos de pensão. 

no primeiro, o empregado tinha pouca ou quase nenhuma formação e informa-

ção e, no segundo momento, após a capacitação, a qualidade da participação dos 

empregados nos conselhos melhora sensivelmente, dado seu aprimoramento. aliás, 

uma das funções da anapar é exatamente promover e estimular essa formação de 

conselheiros e representantes dos trabalhadores nos fundos de previdência privada 

existentes no Brasil.

outro fato importante no momento das mudanças nos planos que, a meu ver, ace-

lerou a tomada de decisões, foi a existência do sócio estratégico na Cemig que, para 

nós, no sindicato, simulava uma espécie de “privatização branca”, ou seja, aquela que 

parece sem ser. a existência do sócio nos impôs medo, pois havia um rumoroso 

movimento de privatização na época, e as dívidas dos fundos de pensão das empre-

sas privatizadas acabavam ficando para o estado. o que seria da forluz, em caso de 

privatização? não sabíamos. Este fato acelerou, sem dúvida, as negociações, visando à 

correção dos planos. 

Hoje acreditamos que os fundos de pensão têm que partir para investimentos, em 

maior grau, no setor produtivo. o investimento é importante para socializar a riqueza, 

para perenizar o fundo, mas ao mesmo tempo temos que ter a consciência social e 

a responsabilidade destes investimentos. Por exemplo, seria ético um fundo investir 

em produção de armas? Esta é uma discussão recorrente na anapar, pois se sabemos 

que é preciso que os fundos invistam no setor produtivo, sabemos também que isto 

não pode ser feito sem ética, mas com políticas sérias e áreas preferenciais de inves-

timento pré-definidas e bem claras. 



acredito também que, no caso dos fundos de pensão ligados a empresas públicas, é 

fundamental a existência de uma independência na gestão destes. a forluz conseguiu 

um grau de independência perante a patrocinadora e perante o governo estadual 

que, acho eu, inexiste em outros fundos. E isto, por quê? Primeiro, pela competência 

de quem gerencia a fundação atualmente, e segundo, graças ao alto grau de forma-

ção de todos aqueles que fazem parte desta gestão. E aqui vale ressaltar que a for-

mação dos representantes dos trabalhadores indicou à patrocinadora e aos gestores 

da fundação, que estamos de fato qualificados para desempenhar com maturidade, 

nosso papel. neste aspecto – reforço – a ausência de interferência externa na forluz 

é atípica. 

nasCIDo EM  
ITaPECErICa, MG. 

EnGEnHEIro.  
DIrETor DE sEGurIDaDE  

E GEsTão Da forluz.

José Ribeiro Pena Neto
Estou na forluz há dezesseis anos. Entrei aqui, acredito, num dos momentos mais 

críticos na história da fundação, na gestão do affonso Vianna. foi quando a Cemig e 

os participantes acordaram para a forluz, sua importância e o que uma gestão nociva 

poderia causar para a empresa patrocinadora. Era o período pós-Plano real no Brasil, 

que pôs fim a um tempo de inflação desenfreada, tendo o Inss também alterado 

critérios para a concessão de aposentadoria especial, a qual somou-se o número con-

siderável de pessoas na Cemig nessa condição. Entre 1995 e 1996, a forluz contratou 

uma segunda consultoria na área atuarial e a situação apresentada por esta, a meu ver, 

motivou todo um quadro de mudanças na fundação. a Cemig deu maior importância 

ao Conselho Deliberativo da forluz, bem como a toda sua diretoria.
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Diante da constatação de que o fundo encontrava-se deficitário, nossa única opção 

foi promover mudança no plano de benefícios para manter a perenidade da funda-

ção. Em 1997 começamos uma série de estudos, tendo em vista a mudança de rumos. 

Contextualizando, o momento era bastante emblemático pois, além do plano exis-

tente ser deficitário, o governo brasileiro apontava novas regras para aposentadoria e 

a Cemig recebia um sócio estratégico. ora, tudo isso contribuiu para a execução das 

mudanças, com a criação dos novos planos na fundação. 

Hoje, o Plano B oferece várias modalidades de contribuição e perfil de investimentos 

para o participante da forluz, que inclusive pode receber todos os seus recursos 

investidos quando se desligar da empresa patrocinadora ou mesmo receber renda 

vitalícia. 

Quando assumi a diretoria de seguridade na forluz, a área de saúde ainda se encon-

trava vinculada a ela. nosso trabalho então, embora com recursos distintos, era ad-

ministrar saúde e previdência para ativos e assistidos. Posteriormente, foi criada uma 

diretoria específica para a área de saúde e, em 2010, houve a cisão, com a criação da 

Cemig saúde.

num fundo de pensão você tem, basicamente, a gestão do ativo e a gestão do passivo.  

a gestão do ativo é feita por quem cuida do dinheiro e a do passivo se faz  por quem 

cuida do pagamento dos benefícios, do relacionamento com os participantes, dos 

cálculos atuariais para pagar esses benefícios etc. o grande segredo na gestão dos 

fundos de pensão se encontra na integração dessas duas áreas na fundação.

usamos aqui na forluz a técnica denominada alM (asset liability Management), sigla 

em inglês para gerenciamento de ativos e passivos, que, na verdade, consiste na inte-

gração das duas áreas de gestão da forluz: financeira e previdenciária.

outra responsabilidade da Diretoria de seguridade e Gestão é a administração e 

suporte da forluz, que envolve recursos humanos, administração geral e tecnologia 

da informação, basicamente. Por termos uma estrutura enxuta, não se justifica um 

diretor específico apenas para essa área de gestão interna.

Com a mudança nos planos ocorrida em 1997, cada um dos participantes do fundo 

sabe que tem uma conta individual aqui na forluz, que esta conta está acumulando 

dinheiro e que quanto mais ele puser nesta conta, e a patrocinadora também, mais 
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irá ganhar lá na frente, quando se aposentar. os participantes hoje, até mesmo por 

isso, acompanham mais o que acontece na fundação em termos de investimento. o 

participante da ativa dá mais atenção à área de investimento, enquanto o assistido 

atribui maior importância à área de previdência. as reformas feitas em alguns fundos 

de pensão pelo Brasil foram muito cruéis; neste aspecto, o caminho seguido pela 

forluz é exemplar. 

aprendi muita coisa na forluz. Em dezesseis anos que aqui estou, penso que eu evo-

luí demais. Mas o que eu mais aprendi aqui foi lidar com gente. E gente de todos os 

tipos. Venho de uma experiência profissional na qual o relacionamento com pessoas 

era restrito a um grupo de trabalho, o que mudou radicalmente quando vim para cá. 

lidamos hoje na forluz com cerca de 20 mil participantes, entre ativos, aposentados 

e pensionistas, sem contar seus dependentes.

atualmente, temos na fundação um novo tipo de mutualismo. se partirmos do prin-

cípio financeiro, mesmo com contas individuais o montante que resulta de todas essas 

contas é que vai fazer a força de um fundo de pensão como a forluz. Isso pode ser 

percebido também na questão dos pagamentos por invalidez e morte, pois é desse 

montante que a forluz tira os recursos necessários para pagar o aposentado por in-

validez ou a pensão para a família daquele que faleceu devido a acidente de trabalho.

Em relação a outros países, penso que nossa legislação está bastante avançada. aqui 

no Brasil, a lei nos impõe limites para novos investimentos. a gestão da forluz tem 

sido bem mais rigorosa nos cuidados com os investimentos realizados do que o exigi-

do pela legislação. Em termos de governança, também contamos com vários mecanis-

mos e técnicos responsáveis pelo acompanhamento de todas as ações da fundação, 

visando avaliar se estamos agindo bem nas nossas tomadas de decisão, bem como se 

estamos cumprindo as regras impostas pelas leis e pelos regulamentos; assim como 

se estamos adotando boas práticas de gestão. Considero, no entanto, que os melho-

res fiscais da forluz ainda são os seus participantes. Por isso é fundamental que eles 

acompanhem de perto nossas ações.



naTural DE VIsConDE  
Do rIo BranCo, MG. 

EnGEnHEIro. EX-DIrETor  
DE rElaçõEs CoM  

o ParTICIPanTE.
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Jurandir de Carvalho Soares
Tomei conhecimento da forluz, três ou quatro anos depois de ter entrado na Cemig, 

quando a fundação promoveu uma palestra para os funcionários do setor onde  eu 

trabalhava. foi estudando os estatutos da forluz que comecei a despertar interesse 

pela nossa fundação. acabei, em 1994, eleito e empossado como o primeiro diretor 

de relações com o Participante. 

num primeiro momento houve resistência à encampação da forluz pela Cemig. 

Questionávamos os cálculos feitos pela companhia, de onde sairiam os recursos para 

pagamento de aposentadorias, e isso se deu logo após a abertura do fundo para 

filiação dos empregados da nova patrocinadora.

naquela época, não havia um rigor atuarial nos cálculos feitos pelos fundos de pensão, 

nem sequer uma legislação clara quanto à regulamentação deles.

ainda não podemos dizer que os fundos de pensão pertençam totalmente aos tra-

balhadores. Politicamente, o fundo de pensão é 100% pertencente ao trabalhador, o 

qual, no entanto, não tem 100% do comando.  nós temos 100% dos benefícios, mas, 

curiosamente, também nos caberá 100% do ônus, em caso de quebra do fundo, por 

exemplo. Do ponto de vista político, das diretrizes políticas, somente os trabalha-

dores deveriam ser os gestores dos fundos de pensão. Contudo, reza a lógica que, 

se o fundo quebra, o ônus se reverterá somente para o trabalhador, jamais para a 

patrocinadora.



Dediquei-me, através de grupos de estudo, a pesquisar profundamente para enten-

der todos os mecanismos de funcionamento de um fundo de pensão. após algum 

tempo, e tendo o sindicato entendido que a contribuição da patrocinadora ao fundo 

consistia em salário indireto e não privilégio, passamos a incluir nas pautas de reivin-

dicação junto à patrocinadora, discussões sobre a forluz, incluindo dentre as pautas, 

o aumento do número de representantes dos trabalhadores nos conselhos. a con-

sequência do movimento reivindicatório foi a criação pela Cemig de um cargo não 

remunerado, de diretor da forluz.

o Diretor de relações com o Participante exerce, na verdade, a função de um ombu-

dsman – um ouvidor com poderes administrativos reduzidos – pelo menos na época 

em que assumi, como primeiro diretor. 

Concluindo meu raciocínio, penso que, até 1997, com o plano de Benefício Definido, 

a ideia de mutualismo era muito mais presente. 
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Plínio Arantes
a questão de fundos de pensão na previdência privada é algo bastante recente no 

Brasil. nos anos 70, existiam alguns montepios. Cheguei a participar de um deles. 

Como sou curioso, procurei me informar acerca de seu funcionamento, vi que não 

ofereciam rentabilidade e garantia adequadas, e acabei resgatando meu investimento.

nasCIDo EM  
solEDaDE DE MInas, MG.  
aDVoGaDo. EX-DIrETor  

DE rElaçõEs CoM  
o ParTICIPanTE.



110  |

Em 1980, entrei na Cemig; na admissão, deram-me um documento para assinar como 

condição para contratação. Tratava-se de filiação à forluz. naquela época, embora a 

adesão ao fundo fosse facultativa pela legislação, a empresa decidira torná-la obrigató-

ria.  na verdade, ninguém tinha noção alguma do que era um fundo de pensão. Hoje, 

mesmo cientes de que a participação não é compulsória, pouquíssimos são os novos 

empregados da empresa que não aderem à forluz.

foi natural meu envolvimento com os temas vinculados à forluz, já que possuía ex-

periência anterior como advogado nas áreas comercial e de contratos. Passei a me 

interessar pela previdência privada, em especial pelo nosso fundo de pensão, estudan-

do seus regulamentos, a legislação aplicável e emitindo pareceres.

nos anos oitenta a forluz tinha pouquíssimos aposentados, o que contribuía muito 

para a enorme desinformação a propósito do seu funcionamento. o plano BD – Be-

nefício Definido – assegurava ao participante um ganho na aposentadoria equivalente 

à média do seu salário nos últimos três anos. além de outros fatores, o grande nú-

mero de engenheiros com direito à aposentadoria especial passou a afetar substan-

cialmente o equilíbrio do plano. outra característica do plano de benefício definido é 

que favorecia os maiores salários, pelo fato de ser um plano de complementação da 

aposentadoria paga pelo Inss. 

Em 1997, quando se percebeu que havia um déficit enorme na fundação, começaram 

as negociações no Conselho, onde já havia participação dos trabalhadores, de forma 

paritária. Também foram iniciados entendimentos com a patrocinadora Cemig que, 

finalmente, se propôs a resolver a questão do déficit que havia até então, desde que 

fossem criados novos planos, e saldado o plano BD, deficitário. uma das condições 

impostas pelos representantes dos participantes para sua aprovação foi a eliminação 

nas deliberações relativas ao  denominado Plano B – de contribuição definida – do 

voto de minerva assegurado à patrocinadora.

recentemente, foi o Conselho Deliberativo da fundação, por sugestão dos repre-

sentantes dos participantes, que definiu a obediência às regras de sustentabilidade 

na construção do novo prédio da forluz, no bairro santo agostinho. É importante 

lembrar este fato, até para confrontá-lo com os equívocos na construção do prédio 

sede da Cemig, também pela forluz, na década de 80. não obstante todas as decisões 

equivocadas e os transtornos surgidos durante as obras, o prédio é um marco na vida 

da fundação e foi, de fato, seu primeiro grande investimento. Depois da construção 



desse prédio sede, o segundo maior investimento imobiliário da forluz foi no do shop-

ping Cidade em Belo Horizonte, de cuja aquisição participei, como consultor jurídico.

ainda nos anos 80, foi superada a dúvida sobre a condição do aposentado da forluz. 

alguns entendiam, fundados em dispositivo estatutário, que o empregado ativo perdia 

a condição de participante, ao se aposentar. Emiti parecer demonstrando o equívoco 

daquele entendimento, ficando, então, assegurado ao aposentado a qualidade de parti-

cipante e o direito de integrar os órgão de deliberação, fiscalização e direção da forluz. 

nenhum aposentado, de qualquer sistema de previdência privada, tem dúvida quanto 

às vantagens de se pertencer a um fundo de previdência. 

Quanto à participação dos empregados na gestão dos fundos, sua relevância fica 

realçada seja porque são eles os titulares dos recursos geridos, seja porque, em de-

terminadas situações, há conflito de interesses que provoca percepção diversa da 

patrocinadora. se considerarmos a contribuição paritária da patrocinadora, inexiste 

no mercado aplicação com rentabilidade superior àquela produzida pela conta de um 

participante em um fundo de pensão, como a forluz. 

naTural DE  
CarMÉsIa, MG.  

aDMInIsTraDor.  
EX-PrEsIDEnTE Da 

forluz. 

Raimundo Júlio de Carvalho
Tenho um conceito de seguridade: assistência no presente, previdência no futuro. 

acho a ideia de previdência muito saudável. Essa parceria da empresa com os em-

pregados é uma coisa fantástica e ainda um instrumento de poupança para o desen-

a história pelos homens   |   111



112 |

volvimento da economia do país, porque o capital tem que ser aplicado no processo 

produtivo, mesmo que via mercado de capitais. E cabe lembrar que tendemos a ter 

uma humanidade mais ética e, com isso, um uso mais adequado do planeta.

não sei se está aumentando no Brasil o número de entidades privadas de previdên-

cia. fui diretor da abrapp (associação Brasileira das Entidades fechadas de Previdên-

cia Privada) e acho que estas fundações são uma feliz ideia. no entanto, a meu ver, 

elas podem padecer de três males: ingerência política – e a gente vê isso por aí; má 

gestão ou incompetência do administrador; e improbidade do administrador. Todavia, 

pela minha percepção, vejo que a forluz, assim como a Cemig, estiveram – e estão – a 

salvo desses males.

uma das conquistas da forluz foi ter distinguido a presidência da fundação da pre-

sidência do Conselho Deliberativo. Com isso a gestão ficou mais fortalecida e com 

uma governança mais democratizada. acredito também que a maior participação dos 

sindicatos é fundamental, uma vez que o crescimento da base social que estes fundos 

representam, através de sindicatos, são a sociedade se expressando.

a forluz é um instrumento da política de recursos humanos da Cemig, implementa-

do na época certa, época de ventos favoráveis bem aproveitados. Diferente de hoje, 

em que os ventos estão muito velozes... Tivemos época também em que havia mais 

preocupação com a motivação do trabalhador como pessoa. Hoje, com o trabalho 

pleno, percebe-se praticamente um retorno a um tempo de mais valorização dos 

recursos humanos.

Quanto à política de investimentos, entende-se claramente a transparência e serie-

dade da forluz. no meu tempo de presidente, para se incorporar uma nova em-

presa à sua carteira, visitavam-se as empresas, procurava-se conhecer seu histórico, 

submetiam-nas a análises econômico-financeiras, de modo a nos sentir seguros de 

que investíamos responsavelmente – o que continua a ser feito ainda hoje pela área 

de análise de riscos da fundação. 

sou muito feliz com meu passado em termos de Cemig e forluz. o caminho foi o 

melhor que eu pude traçar e o faria de novo. o que fica é que a empresa, a Cemig, 

foi um berço para o Brasil no sistema elétrico. E a forluz é isto: nós somos as pessoas 

da Cemig.



nasCIDo EM  
BElo HorIzonTE.   

EConoMIsTa.  
DIrETor fInanCEIro  

Da forluz.
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Rodrigo Barata
sou economista formado pela Pontifícia universidade Católica de Minas Gerais 

(PuC), com especialização em área financeira na fundação Dom Cabral e MBa em 

Previdência Complementar no Instituto Ideias/PuC Minas.

Comecei a trabalhar na forluz em meados de 1984. naquela época a fundação ainda 

era uma superintendência da Cemig. Em 1998, quando a forluz separou-se da Cemig, 

fui convidado para assumir a Gerência de Investimentos. 

Eu sempre trabalhei em área financeira, mas quando entrei para a Cemig atuei por 

um curto período como economista, na área de distribuição. Havia tido anterior-

mente uma experiência no mercado financeiro, o que me qualificou e facilitou minha 

transferência para a forluz, após seis meses trabalhando na distribuição. a governança 

corporativa no Brasil era muito incipiente, os próprios mecanismos de controle e 

processos dos investimentos não eram como atualmente. Hoje, os fundos de pensão 

possuem muito mais segurança, em especial a forluz, que trabalha com forte proces-

so de Governança em todas as suas áreas de atuação.

ao longo desses quarenta anos a forluz enfrentou vários desafios, principalmente 

aqueles proporcionados pelos planos econômicos. Tivemos o Plano Cruzado, Plano 

Bresser, Plano Verão, Plano Collor e Plano real, com a consequente adaptação às 

diversas características de cada um. 

E as adaptações não foram poucas. Para ter uma ideia dessa evolução, eu já fiz parte 

de uma única gerência da forluz que controlava toda a parte de tesouraria, controla-
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doria, aplicação financeira (renda fixa e renda variável), imóveis, empréstimos, private 

equity e assessoria de risco. Tudo isso fazendo parte de uma gerência só, repito. as 

necessidades de mudanças foram tão grandes que hoje nós temos aqui na forluz (de-

rivado daquela gerência única) uma Gerência de renda fixa, Imóveis e Participações; 

Gerência de Controladoria e finanças; assessoria de risco e Gerência de Portfólio. 

a partir de 1997 foi criado o Plano saldado (chamado de Plano a) e um Plano de 

Contribuição Variável - CV (Plano B ou Misto). Certamente outros depoimentos já 

esclareceram o significado destes planos e seus impactos para a fundação, no entan-

to, vale ressaltar que nosso plano de contribuição variável (CV), ou Plano B, como é 

conhecido na forluz, é o maior do Brasil.

fomos também um dos primeiros fundos de pensão no Brasil a criar perfis de 

investimento em 1998. a fundação passou a oferecer a seus participantes opção 

de investimento a partir de perfis pré-definidos. Dessa forma, de acordo com a 

expectativa de ganhos e apetite a risco de cada participante, foi dada a ele a opção 

de escolher uma forma mais ou menos agressiva de investimento de seus recursos 

sob administração da forluz. num primeiro momento o participante pôde escolher, 

como gestor de seus investimentos, a própria fundação ou um grupo de quatro 

instituições financeiras credenciadas pela forluz. Boa parte dos participantes opta-

ram pela gestão forluz, constatando o alto grau de confiabilidade que o participante 

mantém com a Entidade.

Quando em 2009 a forluz criou internamente os perfis de investimento, de 10.689 

participantes, apenas 89 optaram pelas instituições financeiras. sendo assim, pelo bai-

xo volume de recursos, estas não se mostraram mais interessadas em continuar o 

processo. a partir daí, passamos a administrar quatro perfis de investimento (ultra-

conservador, conservador, moderado e agressivo).

a questão crucial hoje é a perspectiva de juros cada vez menores dado o novo ce-

nário mundial. a forluz está preparada para enfrentar esse novo paradigma? Contra-

tamos a consultoria da Mckinsey em 2007 para responder a esta pergunta. foi criada 

uma nova estrutura organizacional com o objetivo de fortalecer a entidade para 

enfrentar os novos desafios do mercado.

Por recomendação desta consultoria e aprovação do Conselho Deliberativo, em fins 

de 2008 terceirizamos toda a renda variável da entidade, atuando com muita sinergia 
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com os diversos gestores de mercado. a forluz assim passou do papel de gestora 

para alocadora, pois segundo a própria consultoria é na expertise de alocação que 

geramos 80% dos bons resultados. Em suma: saber escolher bons gestores, e estar 

mais ou menos alocado em cada segmento de acordo com a conjuntura nacional e 

internacional no momento mais oportuno é que faz o diferencial.

Com o comportamento decrescente das taxas de juros, fica cada vez mais difícil atin-

girmos nossa meta atuarial que é de IPCa + 6% a.a. Este fato exige dos fundos de 

pensão novos investimentos, principalmente migrando para papéis privados, aumen-

tando mais a participação em renda variável e em fundos de private equity. ou seja, o 

apetite a ativos de risco terá de aumentar. Para nossa assessoria de risco e Gerência 

de Gestão de Portfólio, eles passam a ter um papel muito importante no processo.

o cuidado deve ser redobrado na escolha desses investimentos e de prováveis novos 

parceiros. no entanto, como disse, vejo como um caminho para o futuro dos investi-

mentos dos fundos de pensão.

Em termos de legislação, acredito que a Previc tem buscado sintonia com os fundos 

de pensão, visando uma legislação mais correlacionada a este novo cenário. 

Para o gestor de um fundo de pensão, os desafios são imensos. Temos que investir 

com prudência sempre monitorando o superávit e minimizando o risco de geração 

de déficit. às vezes um retorno maior não significa uma boa gestão, porque isso pode 

estar comprometendo a solvência do plano de investimentos no futuro. os desafios 

serão grandes, mas tenho certeza de que temos uma equipe totalmente focada na 

perenidade e sucesso da forluz.. 
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Roseli Maciel
Entrei na Cemig em 1987 como contratada para o quadro de obras da empresa. 

Vale lembrar que um contrato temporário de trabalho, naquela época, dava ao em-

pregado os mesmos benefícios do efetivo. Então, desde meu primeiro contrato de 

trabalho com a Cemig sou associada à forluz. Em 1989, por um acordo sindical, a 

patrocinadora resolveu efetivar todos os empregados em contrato temporário de 

trabalho até então. 

fui transferida para a forluz em maio de 1990. naquela época a forluz ainda era 

um setor da Cemig, a superintendência de Benefícios assistenciais - Bn. Trabalhei até 

2003 na área de concessão de benefícios fazendo atendimento pessoal, cálculos de 

benefícios e palestras em seminários e treinamentos. reforço a importante partici-

pação da equipe da forluz envolvendo empregados das áreas de previdência, saúde 

e investimentos que participam das edições do “seminário de Preparação para apo-

sentadoria”, realizado pela Cemig e que tem como objetivo preparar empregados 

para essa nova etapa de suas vidas.  Depois disso, trabalhei por um ano no setor de 

folha de pagamentos dos assistidos, retornei à área de previdência por mais um perí-

odo. Desde 2006 sou gerente da secretaria Geral da forluz. 

a secretaria é a área responsável pela coordenação das reuniões dos órgãos colegia-

dos da fundação, o que significa as reuniões da Diretoria, do Conselho Deliberativo, 

do Conselho fiscal, do Comitê do Prosaúde Integrado da Cemig (até 2010) e do 

Comitê de Ética, implantado em 2004 na fundação. 
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Mas gostaria de fazer uma pausa e voltar um pouco no tempo para pontuar algu-

mas ações da forluz que demonstram seu compromisso em busca de inovação, de 

ampliação e de constantes melhorias nos planos de previdência com o objetivo de 

atender as demandas dos participantes, mas sempre agindo conforme estabelece a 

legislação previdenciária.  

Como primeiro exemplo de aprimoramento, lembro que a versão do regulamento 

do plano previdenciário editada em 1972 não tinha previsão de pagamento de pen-

são por morte. ou seja, quando o participante falecia, seus dependentes não tinham 

direito a nenhum ganho. Em julho de 1977, foi aprovada a devolução da reserva de 

poupança aos beneficiários de empregados falecidos, mas ainda não era um benefício 

vitalício. no ano de 1982, foi criada a suplementação de pensão, que daria direito 

aos dependentes a uma renda mensal no percentual de 50% do valor do benefício 

do participante falecido. Posteriormente, foi aprovada a elevação do percentual de 

pensão de 50% para 75%, o qual vigora até hoje.  

ainda sobre esse tema, destaco que, depois da migração de planos, a atenção dos 

analistas de previdência passou a ser redobrada no momento de dar informações ao 

participante, principalmente quanto ao fato de manter atualizado seu cadastro de be-

neficiários com direito a pensão por morte. Passou a ser exigida a inscrição prévia de 

beneficiários para o recebimento de pensão por morte. Tivemos vários casos de parti-

cipantes que não deixaram o benefício de pensão para os filhos, pois não ficaram aten-

tos para a atualização de seu cadastro. outro ponto importante na criação dos novos 

planos é a possibilidade de inscrever o ex-cônjuge como beneficiário de pensão. acho 

que isso favorece principalmente o participante divorciado e com filhos maiores que, 

sem ter a quem inscrever, pode deixar o benefício para ex-cônjuge/companheiro(a). 

Destaco, também, que os Conselhos, as entidades representativas dos participantes 

e a Diretoria da forluz sempre estiveram atentos à busca de soluções favoráveis 

para o participante. ao longo dos anos, várias adaptações foram feitas nos regula-

mentos da forluz, visando permitir a melhoria dos benefícios. Cito alguns exemplos: 

até dezembro de 1976, somente o benefício concedido aos 35 anos de contribuição 

tinha um valor de mínimo garantido. no final de 1981, uma alteração regulamentar 

estabelece o mínimo garantido de 20% para aposentadoria aos 35 anos, e implanta 

a suplementação mínima garantida proporcional que não poderia ser inferior a 10% 

à media de salários, caso o participante contasse com 30 anos de contribuição para 

a Previdência social. 
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Tivemos a questão dos participantes filiados após 1º de janeiro de 1978, que foi tema 

de debate durante anos na forluz, em busca de soluções. Em meados de 1989, foi 

aprovada a  alteração regulamentar propondo alternativa para que esses filiados pu-

dessem requerer o benefício proporcional, mediante aplicação de redutor no benefí-

cio. Já em 2003, pelo acordo Coletivo específico, os participantes filiados entre 24 de 

novembro de 1978 e 02 de abril de 1979 ficaram isentos do limite de idade. outra 

alteração regulamentar importante, ocorrida em fevereiro de 1991, foi a aprovação à 

vinculação dos índices e alteração da data-base de reajuste dos suplementados para 

a mesma data de reajuste dos ativos. Tal fato gerou recuperação financeira nos bene-

fícios dos suplementados.  

o ano de 1992 foi marcado por uma revisão dos benefícios previdenciários, permi-

tindo a  suplementação proporcional para a mulher, aos 25 anos de Inss. Já em de-

zembro de 2002, foi aprovada a desvinculação do benefício da forluz e Inss, ou seja, 

mesmo sem ter o benefício concedido pelo Inss, o participante poderia requerê-lo 

na forluz, comprovando o tempo mínimo de 25 anos de contribuição para a mulher 

e 30 anos de contribuição para o homem. 

Por uma decisão do Conselho Deliberativo, em junho de 2004, foi permitido um 

recálculo no valor das contas de aposentadoria de alguns participantes do Plano B 

(filiados entre 24 de janeiro de 1978 e 02 de abril de 1979), que tomaram a decisão 

de migração, ocorrida em 1997, com base nos seus valores de benefício, levando 

em conta a idade mínima de 55 anos e, portanto, ficaram prejudicados. outro fato 

de grande debate no Conselho foi a alteração na tábua de mortalidade do Plano 

B, fixando em 1º de janeiro de 2006 a data a partir da qual os valores acumulados 

nas contas de aposentadoria seriam convertidos pela tábua aT-83. novamente, em 

2005, a equipe da área de previdência da forluz se desdobra para uma nova série de 

esclarecimentos aos participantes. Tratava-se da campanha sobre a opção pelo novo 

regime de tributação do Imposto de renda – regressivo ou progressivo.  foram várias 

as palestras realizadas pela forluz para esclarecer ao participante o funcionamento 

do novo sistema de tributação e sobre a forma e prazo para opção, que deveria ser 

feita até 31 de janeiro de 2006. 

Porém, há um momento na história da forluz que considero o marco mais impor-

tante: o ano de 1997, quando houve a migração do plano de Benefício Definido para 

os novos Planos a (saldado) e B (misto). Eu trabalhava na área de previdência e era 

responsável por informar, explicar e ajudar os participantes no processo de migração 
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entre os planos. foi um período de trabalho árduo, pois tínhamos que conhecer 

detalhadamente os novos planos para ter condições de esclarecer as dúvidas, com 

avaliação de cada caso específico. lembro-me que todas as decisões a respeito da 

mudança de planos foram tomadas no Conselho. 

Vários aspectos na gestão da forluz foram modificados a partir da migração, mas 

o que considero de extrema relevância foi a renovação da imagem dos emprega-

dos da forluz. Como técnicos na área de previdência e responsáveis por prestar as 

informações e orientações, passamos a ser reconhecidos e valorizados tanto pelos 

participantes como pela própria direção da forluz. ressalto que, em várias situações, 

sabíamos que, com nossos esclarecimentos e informações, ajudávamos o participante 

em um momento de decisão importante para seu futuro. acho que a consciência de 

atender bem ao participante deve ser característica primordial de todo emprega-

do da fundação. no desenvolvimento de nossas atividades diárias, devemos fazer o 

melhor possível, pois cuidamos do patrimônio e do futuro de pessoas que confiam 

plenamente na forluz.   

a campanha intensa de explicação sobre os novos planos durou de novembro a de-

zembro de 1997. as principais informações foram repassadas em cartilhas distribuídas 

aos participantes ativos e assistidos e, também, por meio de atendimento presencial 

montado no 21º andar do edifício-sede da Cemig, junto ao atendimento que tinha 

por objetivo esclarecer as condições de adesão ao PDI (Programa de Desligamento 

Incentivado) oferecido pela Cemig na mesma época. o resultado foi que, ao final do 

ano de 1997, a migração para os novos planos ultrapassou a 97% dos participantes. 

a forluz, então, iniciou uma nova etapa na sua história, exatamente no seu 25º ano 

de existência. 

Para nós, empregados da forluz, foi um ano exaustivo de trabalho e de início da  ma-

turação da nova estrutura previdenciária, posteriormente com a criação das opções 

de perfis de investimento para os participantes que migraram para o Plano B. nossa 

responsabilidade passou a ser, também, orientar o participante para que acompanhas-

se sua conta de aposentadoria com mais atenção, uma vez que a escolha do perfil de 

investimento passou a ser dele. 

agora gostaria de recordar um pouco a evolução da participação nos Conselhos da 

forluz. Em 1989 muda a composição do Conselho de Curadores, passando de 11 

para 12 conselheiros, com inclusão de mais um membro indicado pelo sindicato dos 
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Eletricitários. Em meados de 1996, o Conselho de Curadores passa a ser constituí-

do por 13 membros, sendo 1 presidente, 10 conselheiros efetivos e 2 diretores da 

fundação. Dois membros efetivos e seus respectivos suplentes seriam indicados pela 

associação dos Eletricitários aposentados (aEa). 

a escolha do representante dos participantes na diretoria da forluz começou em 

1994, com eleição do primeiro diretor de relação com os participantes. foi um ver-

dadeiro processo eleitoral, com a inscrição de 14 chapas com candidatos ao cargo de 

diretor, o qual não era remunerado. as pessoas que se candidataram tinham conheci-

mento da fundação, fosse por estudar a forluz a fundo – como no caso do primeiro 

diretor, Jurandir soares – ou por ter ligação com o sindicato e já ter participado dos 

conselhos – caso da Cláudia ricaldoni, a segunda diretora eleita na forluz. até então, 

era esta a única eleição para escolha de representantes dos participantes na forluz. 

Em 2001, com a divulgação da nova legislação previdenciária (lei Complementar nº 

108 de 29 de maio de 2001), foi alterada a  estrutura organizacional da forluz. Com 

as mudanças, o Conselho de Curadores passa a se chamar Conselho Deliberativo, 

tem sua composição reduzida passando de 13 para 6 membros, metade deles eleitos 

pelos participantes e metade indicado pelas patrocinadoras. o mesmo aconteceu 

com o Conselho fiscal, que teve sua composição reduzida de 5 para 4 membros. os 

presidentes dos dois órgãos exercem o voto de desempate em algumas questões, 

sendo que os representantes das patrocinadoras indicam o do Conselho Deliberativo 

e os representantes dos participantes o do Conselho fiscal. 

Como isto funciona hoje na forluz? Todo conselheiro que representa o participante 

é eleito. são denominados, oficialmente, como conselheiros representantes dos par-

ticipantes. o processo se dá da seguinte forma: os candidatos montam uma chapa e 

propõem sua candidatura aos participantes, que os escolhem através do voto. E aqui 

cabe um parêntese: até 2006 a votação se dava por voto em cédula, o que gerava 

questionamentos em relação à contagem e outras questões. Hoje, aprimoramos o 

processo com a votação pela internet e por telefone. Considero uma inovação todo 

o processo de escolha dos representantes, que é auditado e cujos resultados são 

conhecidos de imediato. 

Por fim, penso que a participação dos conselheiros evoluiu muito nestes anos. Tanto 

os representantes da patrocinadora quanto os representantes dos trabalhadores sa-

bem da importância de sua participação nos conselhos da fundação. óbvio que ainda 
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há embates, diferenças de opinião e de pontos de vista, mas todos têm consciência 

da função última da forluz e direcionam suas ações e decisões para este fim. Existe 

atualmente o processo de “Certificação de Conselheiros”, promovido pelo Instituto 

de Certificação dos Profissionais seguridade social - ICss, que tem o objetivo de 

comprovar a competência desses profissionais no exercício das suas atividades. Por 

fim, acho que a forluz tem um enorme conceito em seu meio institucional e tenho 

satisfação em dizer que faço parte do seu quadro de empregados há mais de 20 anos. 

sempre enxerguei a importância da forluz, pois meu pai já era participante assistido 

quando comecei a trabalhar aqui e sei a importância que o benefício da forluz pro-

porcionou em nossas vidas. Costumo dizer sempre a seguinte frase: “sou forluz des-

de criancinha”. Tenho grande orgulho de contar e fazer parte da história da fundação. 

Rubens Campos
o presidente Carlos Eloy chegou na Cemig na década de 90 e a forluz havia sido 

criada no início da década de 70. Portanto, já haviam decorrido duas décadas de 

existência da fundação. a forluz foi criada e lançou, de imediato, um plano de apo-

sentadoria, que consistia em um benefício definido, ou seja, independentemente das 

variáveis que acontecessem ao longo do caminho, o benefício que o aposentado da 

Cemig iria receber já estava previamente definido. Deste modo, quem arcaria com 

quaisquer problemas que poderiam aparecer ao longo do caminho? seria a empresa 

mantenedora – no caso, a Cemig. 
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ao longo dessas duas décadas aconteceram vários episódios marcantes na história 

do Brasil, desde o milagre da época do Delfim (antônio Delfim neto, ministro da fa-

zenda de 1967 a 1974), passando pelos choques do petróleo e pela década perdida 

dos anos oitenta. ou seja, o que aconteceu ao longo desse período e que manteve 

relação direta com a situação que encontramos na forluz, eu poderia resumir em 

três itens principais: primeiro, as incertezas econômicas; segundo, com a evolução da 

medicina, um aumento que tivemos na expectativa de vida dos brasileiros – como 

os custos de um plano de aposentadoria têm relação direta com a expectativa de 

vida, esses custos foram muito ampliados neste período; e terceiro, a questão das 

aposentadorias especiais existentes na Cemig. Evidentemente, que a fundação as 

considerava, em seus cálculos atuariais, mas não com a intensidade e a surpresa no 

volume dessas aposentadorias, como aconteceu, principalmente, no início da década 

de 90. aliado a isso, a Cemig lançou, em novembro de 1997, o primeiro grande plano 

de desligamento voluntário da empresa. a patrocinadora tinha em torno de 18 mil 

empregados e, em decorrência deste plano, deixaram a Cemig mais de quatro mil e 

oitocentas pessoas. sem greve, sem nada, todos querendo usufruir dos benefícios ad-

quiridos pela contribuição à forluz. Muitas dessas pessoas que se desligaram tinham 

direito a aposentadorias especiais. Eram os detentores do famoso “sB40”, documen-

to que permitia converter o tempo de trabalho em atividade de risco em maior 

tempo de serviço para aposentadoria. 

naquele momento – primeira metade da década de 90 – nós tínhamos dois macro-

problemas na forluz. o primeiro era resolver o déficit existente; o segundo, tomar 

uma decisão de tal modo que daí em diante esse déficit não mais voltasse a existir. o 

valor desse déficit na forluz era de mais de um bilhão de reais.  o que foi feito? Pri-

meiramente, uma grande negociação com a Cemig, na verdade, com os dois órgãos 

de decisão da empresa, que eram a Diretoria Executiva e o Conselho de administra-

ção, então comandados pelo dr. Carlos Eloy. a solução encontrada foi a quitação do 

débito em 24 anos. 

Eu estabelecia, então, o elo entre a diretoria da forluz e a presidência da Cemig. Tive 

a sorte de ter de um lado o dr. Carlos Eloy e, de outro, o affonso Vianna na presi-

dência da forluz, além de uma equipe enorme de pessoas que realizaram os estudos 

necessários e as providências decorrentes desses estudos, para a concretização do 

que fora proposto.

uma vez sanado o problema do déficit, tínhamos que repensar a forluz porque, 

se ela continuasse operando como vinha fazendo até então, geraria outro déficit. 
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a questão principal é que o modelo adotado como plano de aposentadoria, o Be-

nefício Definido, na verdade o modelo utilizado por todas as fundações criadas nos 

anos 70, já tinha se exaurido. Em função disto e ainda falando dos estudos realizados 

pela equipe da forluz, que, diga-se de passagem, foram muito bons, surgiu uma série 

de propostas. Dentre as principais estavam: o saneamento do déficit, já relatado an-

teriormente, que foi uma decisão em relação ao passado. segundo, nós tínhamos que 

mudar o plano de aposentadoria, não podendo continuar com um plano de benefício 

definido, com as incertezas todas que tínhamos pela frente. foi um importante e 

fundamental olhar para o futuro.

Decidiu-se que teríamos, dali para a frente, na fundação, um plano de contribuição 

definida, ou seja: eu sei o que estou colocando hoje e a mantenedora sabe o que 

está colocando, mas o que se vai ter como benefício quando da aposentadoria, será 

consequência dos investimentos feitos pela fundação, ao longo do tempo de contri-

buição. não se tem mais a garantia de se aposentar mantendo o mesmo salário da 

ativa. no entanto, ao mudarmos o plano de aposentadoria que até então vigorava 

na forluz, mantivemos os direitos adquiridos até aquele momento. Então, criou-se 

um novo plano mas saldou-se o antigo, de tal modo que, para aqueles que já tinham 

tempo de aposentar-se, nada mudou; aqueles que ainda não tinham tempo para 

aposentar-se tiveram preservados seus direitos adquiridos até aquela data e, os que 

entrassem nos quadros da empresa, a partir de então, somente poderiam contribuir 

para o plano novo. 

Do ponto de vista organizacional, o que era a forluz? a forluz era um apêndice da 

Cemig. Começou lá na superintendência de recursos Humanos, como um departa-

mento, depois ela mesma vindo a se tornar uma superintendência. no entanto, con-

tinuava um apêndice da Cemig. Era uma entidade jurídica mas, do ponto de vista do 

quadro de pessoal, os empregados da forluz eram vinculados à Cemig. Então, outra 

decisão daquele momento, ao se criar uma nova forluz, foi o desmembramento da 

fundação da estrutura da patrocinadora.

uma vez tomadas essas grandes decisões, havia todo um trabalho a ser feito, e eu 

gostaria aqui de mencionar alguns. o primeiro deles foi o arcabouço jurídico da for-

luz, que levou em conta a garantia dos direitos adquiridos no plano de aposentadoria 

antigo; a criação dos novos planos; a separação da forluz da Cemig; a composição de 

um quadro específico de funcionários para a fundação. Em resumo, o conselho da 

forluz acabou por aprovar todas essas questões pendentes. 
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outro importante trabalho foi o arcabouço econômico-financeiro que, da mesma 

forma, demandou estudos e discussões até a aprovação pelo conselho. neste mesmo 

período, iniciamos os estudos que culminaram na desvinculação da forluz da Cemig, 

como dito anteriormente, fato que veio a se concretizar nos idos de 1998. a bem 

da verdade, mudando toda uma situação conforme fizemos naquele tempo, a gente 

acaba por recriar essa fundação. E foi o que fizemos, em 1997.

Sergio Augusto Diniz Gomes 
Há dois fatos relevantes para a fundação em 1997: o início das alterações ocorri-

das nos fundos de pensão e, o outro, a chegada do sócio estratégico na Cemig. a 

impressão que se tinha, internamente, é que a Cemig seria também completamente 

privatizada. a forluz então, foi um dos primeiros fundos a se adequar à nova realidade 

brasileira surgida com esse novo momento de privatizações das estatais, motivado 

principalmente pelo fato de o sócio estratégico estar resolvendo vários passivos da 

empresa patrocinadora, o que levou a fundação também a resolver sua situação 

financeira, notadamente no único plano de contribuição existente até então, o plano 

de benefício definido.

a formação dos conselhos já era paritária, composta por representantes dos traba-

lhadores e representantes da empresa mantenedora. as negociações para a mudança 

nos planos foi uma ação que exigiu de todos um esforço muito grande. Começamos 

com um absoluto desentendimento entre as partes e depois fomos construindo so-

luções e entendimentos. 
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as mudanças ocorridas a partir de 1997 dotaram a forluz de uma melhoria signifi-

cativa na qualidade da gestão. se pudéssemos forjar uma imagem, nós tínhamos um 

amadorismo tanto na gestão da fundação quanto na relação desta com a sua man-

tenedora, no período anterior a essa mudança. neste aspecto há um pioneirismo na 

forluz quanto ao aprimoramento na gestão. 

Quando eu olho para esse passado, como um dos atores presentes, o que eu faria 

diferente neste processo de mudança nos planos da forluz? Talvez tivesse ganhado 

mais tempo, entendido melhor o sócio estratégico e obtido melhores condições. 

Talvez isso fosse possível. Mas eu digo isso hoje com a experiência adquirida ao longo 

desses anos, o que de certa forma contamina esta minha observação. 

apesar de toda discussão acerca do assunto, o sócio estratégico trouxe para a Cemig 

uma disciplina de gestão, além do planejamento estratégico. a sua entrada, a meu ver, 

acelerou as mudanças ocorridas também na fundação. no acordo de acionistas que 

aprova a entrada do sócio estratégico na Cemig, um dos itens na lista era a forluz. 

Hoje, muitos reconhecem isso. 

Quando assumi a presidência do conselho da forluz, paralelamente eu assumi na 

Cemig a coordenação do Comitê de negociação sindical. Durante quatro anos fui o 

responsável pelas negociações com quatorze sindicatos e, ao mesmo tempo, o presi-

dente do conselho da forluz. o sindicato nesta época costumava misturar as coisas, 

o que contribuía para essa visão de que a fundação até então era um setor de rH 

da Cemig. foi neste contexto que eu presidi o conselho da fundação. 

o conselho da forluz é altamente deliberativo. após essa fase de amadurecimento 

pela qual passaram a fundação e a mantenedora, é profissional. a legislação também 

contribuiu para isso; hoje é obrigatória a presença dos representantes dos trabalha-

dores nestes fundos. não vejo problema, no entanto, no uso do voto de minerva do 

presidente do conselho. Comparo o poder de veto às medidas provisórias adotadas 

pelos governos. 

os riscos futuros, a meu ver, com a legislação atual sobre fundos de pensão e a for-

ma de composição dos conselhos, é a independência em relação a suas respectivas 

mantenedoras. Esse equilíbrio na composição de forças dentro dos conselhos é algo 

preocupante e a legislação precisaria aprimorar a questão. na forluz, esta indepen-

dência ainda é real.
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na questão atuarial, o modelo definido pela legislação relativa aos fundos é vulnerável 

em relação às pressões dos governos.

o futuro exigirá dos fundos um desafio enorme para obtenção de recursos para 

fazer frente a seus compromissos. o aumento da expectativa de vida e, no caso da 

forluz, a diminuição do número de funcionários obrigarão a gestão dos fundos a en-

contrar novos mecanismos de investimento. 

a separação da saúde da previdência foi extremamente benéfica pra todos. Plano 

de saúde geralmente administra déficit, isto está na essência da atividade. a forluz 

previdência é um banco financeiro. Ela tem que garantir lucro, tem que garantir renta-

bilidade para arcar com seus compromissos junto a seus beneficiários. Então, ela tem 

que ser gerida para ser superavitária. 

a segregação da saúde da previdência descontaminou o entendimento de que a for-

luz era apenas plano de saúde. o aumento da expectativa de vida é um dos grandes 

desafios para o futuro dos planos de pensão. 

uma outra angústia em relação ao futuro dos fundos de pensão é chegar a hora em 

que os dois lados da mesa representarem o mesmo pensamento, situação que já 

ocorre em alguns fundos estatais. 



Sérgio Roberto Belisário
Tenho 29 anos de grupo Cemig como empregado e 53 anos de idade. Meu primeiro 

contato com a forluz foi como filho de funcionário da Cemig, quando tinha direito 

ao atendimento médico através do plano de saúde da fundação. Depois, como fun-

cionário da Cemig, também passei a ser um participante do fundo de pensão e do 

plano de saúde da forluz.

Comecei a participar da forluz como membro do Comitê do Prosaúde. Há cerca de 

quatro anos, voltei à fundação como conselheiro e, há três anos, como presidente do 

Conselho Deliberativo. não participava do Conselho na época da mudança ocorrida 

em 1997. 

Mas há outro momento importante na vida da fundação, mais recente, que foi a 

saída da área de saúde da gestão da forluz. no meu entendimento, a forluz é pre-

vidência, não é saúde. foi um passo importante para que a fundação pudesse focar 

unicamente na previdência, seu objetivo maior.  Considero o fato como uma evolução 

significativa, pois a separação de saúde e previdência dá transparência ao associado; 

enfim, são assuntos distintos, que devem ficar separados.

ainda sobre a mudança de planos ocorrida em 1997, se continuássemos com o plano 

de Benefício Definido, poderíamos expor a fundação como também as patrocinado-

ras a garantir uma renda, independentemente do resultado das aplicações feitas para 

isso. Certamente os associados também sentiriam o reflexo negativo da continuidade 

do plano de Benefício Definido.

naTural DE  
BElo HorIzonTE.  

EConoMIsTa.   
PrEsIDEnTE Do CD Da  
forluz E PrEsIDEnTE  

Da CEMIG TElECoM.

a história pelos homens   |   127



Como associado, percebi que a forluz veio se preparando ao longo dos anos para 

se tornar o fundo de pensão que é hoje: respeitado pelo mercado e demais órgãos 

ligados ao segmento. 

sobre educação previdenciária, acho de fundamental importância, uma vez que mui-

tos jovens quando entram na empresa não têm noção de que a contribuição para 

um fundo de pensão é um investimento. a forluz abraçou a educação financeira e  

previdenciária para mostrar justamente o quanto é importante nos prepararmos 

para o futuro fazendo uma poupança, uma previdência adequada. Tem crescido o 

interesse por planos de previdência privada, principalmente planos vendidos por ban-

cos, o que é útil para o crescimento do país.

a governança na forluz ao longo desses quarenta anos sofre uma evolução natural, 

exigida ou percebida pelo mercado, no qual sempre foi pioneira na adesão a essas 

regras de governança, que mudaram ao longo do tempo. a saída de dentro da Ce-

mig deu mais liberdade e independência à fundação. nós temos que entender que 

a fundação é dos associados, para os quais as patrocinadoras contribuem aportando 

recursos necessários à constituição de planos de aposentadorias. 

Hoje existe uma independência, que é fundamental e estratégica para o sucesso do 

negócio. Claro que esta independência é parte de um processo que vem evoluindo 

ao longo dos anos. Mas, além desta independência, temos na forluz, hoje, os sistemas 

que auxiliam na gestão da fundação, além da presença de bons profissionais que 

garantem uma tranquilidade ao associado quanto à gestão de seus recursos. É impor-

tante que a governança seja muito competente para evitar grandes riscos ou assumir 

riscos calculados.

no conselho da forluz o consenso não é tão difícil porque os objetivos são comuns, 

ou seja, buscar a saúde, a estabilidade e a perpetuidade da fundação. as dificuldades 

encontradas algumas vezes no Conselho Deliberativo acontecem mais por questões 

ideológicas, que se resolvem com uma boa conversa e paciência. É uma experiência 

bastante enriquecedora. uma evolução na governança da fundação, a meu ver, é a 

exigência da certificação daqueles que serão gestores e conselheiros da forluz, ou 

de qualquer fundo de previdência privada no Brasil. Esta exigência vai garantir maior 

confiabilidade e segurança a todos os envolvidos. 

a legislação sempre impacta nas ações da forluz, ou de qualquer outro fundo de 

previdência, mas penso que, mesmo em caso de saída das patrocinadoras, a funda-
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ção tem condições de sobreviver. o exemplo de uma situação assim é a Previminas, 

que mesmo sem a sua maior patrocinadora, a antiga Minas Caixa, foi se adaptando e 

buscando novas parcerias que garantiram sua continuidade. 

nós temos que lembrar que a nossa aplicação na forluz está segmentada em vários 

ativos, diluindo nossos riscos, dentro dos limites regulatórios. o importante é isto, diluir 

seus riscos, com competência. Por exemplo, hoje nós temos inclusive a possibilidade 

de investir em papéis de renda variável em bolsas estrangeiras. É uma evolução natural 

no mercado e uma adequação às condições ofertadas. no conselho nós definimos 

limites e a política de investimento, cabendo a execução à área financeira da funda-

ção. alguns negócios de maior volume também passam pela aprovação do Conselho. 

numa fundação como a forluz, não podemos ignorar que estamos trabalhando com 

recursos de terceiros, inclusive daqueles que trabalham para a própria fundação. 

o investimento no novo prédio da forluz foi determinado pelo Conselho Deliberati-

vo somente após a negociação com a Cemig, que garantiu a ocupação total do imó-

vel. no entanto, após esse cuidado e por uma evolução de mercado, percebemos que 

o investimento no novo prédio tem se mostrado um investimento bastante rentável 

e muito interessante. Dá orgulho saber que um dos mais importantes investimentos 

da fundação, nos dias de hoje, é na construção de um imóvel que atende a todas as 

exigências nos quesitos segurança e sustentabilidade. sem falar no arrojado projeto 

arquitetônico.  Vai ser um ícone!

saber que estou participando da história da forluz, não apenas como participante, 

mas como conselheiro, me dá um enorme orgulho e, ao mesmo tempo, aumenta 

minha responsabilidade e compromisso com os associados e patrocinadores. além 

disso, a forluz é respeitada no mercado como uma fundação que se preocupa com 

conceitos éticos e de governança, e está entre as 10 maiores fundações do país, mos-

trando sua importância e grandiosidade. 

Considero de vital importância para todo empregado ter um plano previdenciário 

para garantir sua tranquilidade futura. Por isso, vislumbro num futuro próximo a for-

luz atuando como gestora de planos de previdência, não somente do grupo Cemig, 

mas também de outros fundos. 

a forluz hoje está preparada para todos os desafios e exibe uma competência enorme.  

Parabéns pelos seus 40 anos, forluz!
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Tarcísio Andrade Neves
Entrei na Cemig em janeiro de 1985, ainda como estagiário. Depois de formado, fui 

para a área de distribuição, onde fiz minha carreira profissional. foram 25 anos na em-

presa. De 1997 em diante, na condição de superintendente, ocupei algumas funções 

ainda na distribuição e, por fim, uma superintendência de controle e gestão. foi nesta 

condição, dada a visibilidade da área, que recebi o honroso convite, em dezembro de 

2004, da direção da Cemig, para assumir a função de membro do Conselho Delibe-

rativo da forluz. 

nunca tive dúvidas quanto a participar, como empregado, da fundação. Quando en-

trei na companhia, já existia uma imagem muito positiva da forluz, portanto, nenhuma 

das pessoas que entraram na mesma época que eu deixaram de ver e reconhecer a 

importância da fundação. 

na forluz, inicialmente como conselheiro, dediquei-me a um acompanhamento do 

trabalho da fundação como participante, e também como um interessado nos temas 

e nos assuntos geridos ali. Passei, nesta condição, a me integrar mais ao trabalho da 

fundação, conhecer mais a equipe e a maneira como as coisas eram conduzidas na 

gestão. Desde a primeira hora pude constatar o alto grau de profissionalismo e com-

petência do grupo de pessoas que aí trabalham, e a dedicação dessas pessoas em 

administrar a forluz da melhor maneira.

Tive a felicidade de estar à frente do conselho da fundação numa época em que se 

vislumbrava no ambiente externo uma mudança importante do Brasil, no cenário 

econômico; numa perspectiva de redução dos ganhos financeiros em função da redu-
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ção das taxas de juros, um maior nível de exigência por transparência na gestão e por 

melhorias na governança. Do mesmo modo, uma exigência de uma especialização 

maior na administração da previdência e também na parte da saúde. Peguei o início 

de discussão desse tema no conselho e, quando presidente deste, pudemos conduzir 

um amplo processo acerca dos rumos da fundação e de repensá-la nestes novos 

critérios, lá no começo de 2005.

o Brasil pleiteava, naquela época, o acesso à condição de investment grade, o que 

poderia trazer mudanças importantes, como de fato trouxe, para o cenário econômi-

co. um pouco mais adiante, e já com todas aquelas discussões somadas ao contexto 

referido anteriormente, reforçamos no Conselho Deliberativo um processo para que 

essas mudanças se concretizassem.

após algumas avaliações, selecionamos uma consultoria de renome internacional, a 

McKinsey, que muito nos ajudou na condução dessa reflexão e posterior ciclo de 

planejamento estratégico. no bojo deste processo, tivemos oportunidade de trazer 

à tona temas espinhosos – que já estavam sendo debatidos no conselho, porém, de 

forma não estruturada, o que gerava certa dificuldade para se tomar decisões – em 

uma discussão aprofundada e certo nível de consenso e de entendimento quanto ao 

melhor caminho a se seguir.

a gestão dos planos de previdência e saúde, pela forluz, era um desses temas. Já 

haviam tentado no passado discussões quanto à separação dessas duas áreas, não só 

através dela quanto também pelo Prosaúde, que tinha já sua independência de gestão. 

Tendo sido uma discussão bastante acalorada, o conforto gerado quando da tomada 

de decisão, mais à frente, também foi grande, levando este planejamento e esta visão 

mais ampliada, com o apoio do conselho, de que a forluz separasse, estrutural e de-

finitivamente, as gestões de saúde e previdência. 

foram necessários o apoio da consultoria e as discussões no conselho para reforçar-

mos a necessidade dessa separação entre previdência e saúde, apropriando-nos de 

elementos que nos ajudaram a vislumbrar o futuro, tanto de uma quanto de outra 

área. fizemos vários estudos e projeções, visitamos na Europa outras instituições se-

melhantes à forluz e que já haviam tomado decisões similares. Vimos a complexidade 

da gestão da previdência em um ambiente de estabilidade econômica e, da mesma 

forma, a gestão da saúde, com seus custos crescentes, os avanços tecnológicos e a 

expectativa de vida das pessoas cada vez mais ampliada. Eram elementos, enfim, que 
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subsidiaram a todos na fundação, quando dessa complexa decisão pela separação da 

área de saúde e previdência. 

Esta deliberação se deu ainda quando eu participava do conselho, em 2009. Contou 

com total apoio da direção da fundação, bem como da direção da Cemig, sua pa-

trocinadora. Houve um entendimento claro da direção da fundação de que este era, 

sim, o melhor caminho a ser tomado. acho que foi uma decisão adequada e penso 

que a forluz, hoje, está muito mais bem preparada para conduzir o sistema de previ-

dência. Mesmo sendo a Cemig saúde uma estrutura ainda nova, com certeza terá no 

grau de qualificação dos seus quadros e de seu sistema de gestão, suporte que lhe 

permitirá obter os melhores resultados, nesta que é uma área tão importante para 

os empregados da Cemig. 

É bom que se diga que todo esse processo de discussão para repensar os cami-

nhos da fundação, não se limitou só à questão da separação saúde-previdência. Ela 

foi importante sim, mas colaborou também a questão da estrutura da forluz, subs-

tancialmente reformulada nesta época. Valorizaram-se as áreas de controle interno, 

melhorou-se a governança da fundação como um todo, aprimoramos a gestão de 

risco na análise dos novos investimentos, abrimo-nos para a terceirização da gestão 

de alguns dos recursos, avançando na alocação estratégica deles, introduzindo por fim 

um conceito de gestão de ativo e passivo do alM, que é, na verdade, o gerenciamen-

to de ativos expressivos (asset liability Management).

Como resultado de toda essa ação referida anteriormente, a fundação faria a aloca-

ção estratégica dos recursos, e empresas especializadas seriam convocadas para fazer 

a gestão – dentro do grau de especialização de cada uma delas – das várias opções 

de investimento da fundação. Com isso manteríamos a inteligência do processo, a ga-

rantia do casamento entre os compromissos futuros e a disponibilidade de recursos, 

tendo empresas especialistas se incumbindo da administração das carteiras. Este foi, 

portanto, o modelo desenhado com a ajuda da consultoria para o aperfeiçoamento 

da gestão da fundação. 

ainda trabalhei num outro ponto de decisão importante para a fundação, o encer-

ramento do plano de Benefício Definido, o BD. Como eu era presidente do con-

selho, não foi uma decisão fácil, pois tínhamos os remanescentes do plano BD que 

se contavam numa centena ou duas, não recordo exatamente o número, o qual se 

mostrava muito insignificante frente ao total de associados. Participei dessa discussão 

em 1997, com a turma mais refratária à mudança de planos e que, apesar dos pesares, 
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manteve-se nele até 2009. Eram pessoas presentes nestas discussões, representadas 

pelo sindicato, vários desse grupo, inclusive, com ações na justiça contra a forluz. 

o que se notava era que esse plano BD se exauriu na hora em que se reduziu o 

número de participantes na forluz, começando a apresentar déficits insustentáveis. 

lógico que esta não é uma característica de todo plano BD, mas creio que esse tipo 

de plano de benefício apresenta alguns problemas estruturais, que tornam difícil man-

ter o equilíbrio econômico-financeiro. Contribuir com um mesmo valor ao longo de 

vários anos e depois, às vésperas da aposentadoria, ter uma promoção elevando o 

valor do seu benefício, quem iria suportar isso? Enquanto a empresa (patrocinadora) 

estava crescendo, tudo bem, chegamos a ter dezenove mil empregados na década de 

90. Mas chega um momento em que você não tem mais recursos para sustentar tal 

plano. não se pode, é claro, culpar esse tipo específico, por todas as mazelas. óbvio 

que a gestão também influencia na melhor ou pior eficiência, mas esse plano, por 

vezes, propõe um benefício cruzado perverso, principalmente quanto à proporciona-

lidade relativa ao valor de contribuição ao longo dos anos e valores recebidos como 

benefício pós-aposentadoria.

Penso que o plano de contribuição definida é mais justo por remeter ao participante 

a responsabilidade de construir o seu futuro, e não ao seu vizinho. alguns represen-

tantes sindicais não partilham dessa individualização, mas sou partidário de que o 

plano de Benefício Definido exija muitas ações e providências extras, tanto da patro-

cinadora quanto do participante, para sua manutenção.

Por fim, mesmo fora e distante de Belo Horizonte, continuo até hoje acompanhando 

os resultados dos investimentos da fundação pela internet. E é significativo saber 

que o recurso que eu aplico na fundação não tem a cobrança de um carregamento, 

de uma taxa de administração, como no famoso “come-cota” dos grandes bancos – 

principalmente agora, em que se sofre todo esse stress por gerar uma rentabilidade 

superior à atuarial. Então, de fato, a fundação cumpre para o participante um papel 

fundamental: de administrar bem, competentemente, com qualidade e segurança, os 

seus recursos e a um custo zero, já que o mesmo é suportado pela patrocinadora. 

Isso coloca a forluz num patamar privilegiado e o participante com acesso a essa 

condição negocial fantástica da fundação. 

Estou muito satisfeito e vou manter, ao longo do tempo em que estiver na iniciativa 

privada, meus investimentos na forluz e, quando for a hora, resgatá-los-ei em forma 

de benefício.



Ulysses Lima de Paiva
Quando da minha chegada, a forluz já fazia a gestão de assistência à saúde em nome 

da Cemig. Era um plano muito elementar de reembolsos com gastos de saúde pelo 

trabalhador, com um teto anual definido. Cheguei à fundação em 1988, conhecendo 

muito pouco na área de gestão previdenciária, creio até que devido à minha forma-

ção em engenharia.  Entrei como presidente da forluz, fato de que muito me orgulho 

e que me tornou um entusiasta nas questões relativas aos fundos de pensão. Inclusive, 

hoje presto consultoria a algumas fundações de previdência privada no Brasil.

Em minha gestão, com o apoio da Cemig, foi elaborado o Prosaúde. a Cemig já reali-

zava uma espécie de “ajuda eventual” às necessidades mais urgentes dos trabalhadores, 

no entanto, além dos reembolsos, não existia um plano de saúde propriamente dito.

o problema da previdência até hoje no Brasil é que o jovem não tem vontade de 

contribuir para um fundo de pensão. 

a Cemig já tinha uma estrutura de rH baseada em tres pilares: a previdência, um pla-

no de saúde (modestíssimo, de caráter mais ambulatorial) e, por fim, ajudava a pagar 

as apólices coletivas de seguro de vida dos empregados, quando iniciei minha gestão 

como presidente da forluz. 

Eu acredito que a Cemig tinha sensibilidade para a questão de desenvolvimento de 

recursos humanos na época: uma visão humanista. no entanto, plano de previdência 

por si só não promove a aposentadoria. Era preciso pensar num incentivo à aposenta-

doria. o que mais prendia o trabalhador em condições de se aposentar era a questão 
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da assistência à saúde. Esse foi um forte argumento junto à direção da Cemig para a 

criação do Prosaúde.

fizemos uma pesquisa, e a ausência de um plano de saúde era um temor, uma pre-

ocupação real de alguns funcionários. a perspectiva no momento de se aposentar 

estava muito reduzida com a ausência de um plano de saúde de fato, principalmente 

um plano que garantisse internação hospitalar. some-se a isso o fato de a Cemig aju-

dar, eventualmente – em casos graves e por indicação das assistentes sociais – aqueles 

trabalhadores necessitados de internação hospitalar de valor maior.

foram muitos os debates na comissão do Prosaúde, fizeram-se vários cálculos e esti-

mativas atuariais para a criação do plano. a grande renovação dos quadros da Cemig 

deveu-se, em ultima instância, à existência de um plano de previdência somado a um 

plano de saúde gerenciado pela forluz. 

o Prosaúde criou um padrão nacional. Eu sou favorável à gestão de saúde e previ-

dência na mesma fundação. a pressão do governo para a separação foi grande. Creio 

até que tenha sido uma política dos planos de saúde e das seguradoras. Mas eu não 

gosto muito da idéia, não. a saída enfraquece a fundação quanto ao argumento para 

sensibilizar mais o participante. 

a forluz foi um dos primeiros fundos de pensão a separar a gestão da saúde de sua 

estrutura administrativa. Tenho a impressão de que não foi iniciativa da fundação, não.

sobre os planos de aposentadoria, é claro que é muito confortável você estar num 

plano de Benefício Definido onde, se deu déficit, a empresa patrocinadora cobre. 

Mas isso é “um tiro no pé da empresa”, daí o fato da não criação de novos fundos 

de pensão, fato que ocorreu, a meu ver, até o surgimento da proposta de uma con-

tribuição definida. 

o plano de Contribuição Definida exige uma administração impecável do fundo. a 

Cemig é muito poderosa mas não se pode correr riscos, e a continuação do plano de 

Benefício Definido seria um risco para a empresa patrocinadora.

na gestão de um fundo de pensão, nos dias de hoje, não se pode admitir amadores. 

E eu não tenho dúvidas em dizer que o plano de Contribuição Definida é mais justo 

pra todos. se tiver controle e boa administração, o participante passa a ser co-gestor 

daquilo que lhe cabe. É como no voto distrital. Mesma coisa é no plano de Contribui-

ção Definida: se aquele gestor for ruim, manda-se ele embora. 
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Compulsoriamente, a gestão dos fundos tem ficado melhor. Muito lenta, a meu ver, 

mas tem melhorado. o mundo é da gestão competente. 

É vital a instrumentação de um relacionamento muito direto e muito próximo en-

tre patrocinador e fundo de pensão, porque um afeta o outro. Eles têm coisas em 

comum em que as decisões têm que ser discutidas entre as partes; e esse relaciona-

mento é muito mal instrumentado no Brasil inteiro.

não sou favorável quanto a deixar ao participante a escolha de um perfil de investi-

mento. as pessoas não têm conhecimento suficiente para tanto, isso é um “moder-

nismo americano” que nós copiamos de lá. se o participante contribui, ele confia ao 

fundo a melhor gestão de seu dinheiro. a gestão, embora com contas individuais, é 

coletiva, portanto, persiste a ideia do mutualismo. 

Para mim, o tamanho adequado de um fundo de pensão deveria ser em torno de 50 

mil participantes. É um número adequado, a meu ver.

Talvez a coisa mais importante que aconteceu na forluz, na sua história, foi, no ramo 

da governança, a separação da Cemig. Era meu sonho dourado. Durante a minha 

gestão, a resistência quanto à separação foi enorme. não consegui, mas vejo que esse 

foi um passo importantíssimo para a forluz. o fundo foi só crescendo e chegou uma 

época em que ele não coube mais na estrutura administrativa da mantenedora. 

Considero pontos relevantes durante a minha gestão na forluz: o Prosaúde, sem 

dúvida, foi um momento importante. Também, um plano de recuperação de paga-

mentos aos assistidos, que fizemos com base em estudo atuarial e, em alguns casos, 

com correções de até 100% nas remunerações, contando com o apoio da Cemig. 

Inclusive fez com que mudássemos a composição da cesta de índices que corrigiam 

as remunerações até então.

um outro ponto que considero destaque nessa mesma época foi uma mudança sig-

nificativa na política de investimentos. nós tínhamos apenas dois imóveis, que eram 

a sede da Cemig e a sede do Indi, lá perto da barragem santa lúcia, em Belo Hori-

zonte. foi nessa época que investimos na construção dos Mc Donald’s, do shopping 

Cidade e da fábrica da Kibon. foi uma grande guinada nos investimentos imobiliários 

da fundação, que estavam parados na época. foi uma mudança cultural na fundação.

Quanto ao futuro dos fundos de pensão no Brasil, ainda estamos muito atrasados, a 

nossa legislação é ruim. a legislação dificulta a criação de novos fundos. a meu ver, os 
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fundos têm que criar novos produtos; por exemplo, por que não oferecer plano de 

previdência aos filhos e parentes dos participantes? Você tem que criar produtos que 

permitam à fundação, experimentar. outro exemplo é a gestão de planos de outras 

empresas. o multipatrocínio é outra forma de inovação.
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Walter Santos
Quando recebi o convite do dr. Celso Melo azevedo, então presidente da Cemig, 

para dirigir o departamento de pessoal da empresa, morava em Brasília, onde era 

secretário do Governo do Distrito federal. Conhecia o Celso desde quando prefeito 

de Belo Horizonte e pedi uns dias para pensar. naquela altura, uma mudança de volta 

para Minas Gerais significaria todo um rearranjo em minha vida.

aceitei o convite como um desafio e entrei para a Cemig no ano de 1962, quando 

a Companhia completava dez anos de existência. naquela época, o departamento 

de pessoal ainda se encontrava em estruturação. Quando assumi a responsabilidade 

sobre toda a área de pessoal, vi que o setor não possuía ainda profissionais como psi-

cólogos, assistentes sociais, dentre outros. acreditava que um setor responsável pelos 

recursos humanos de uma empresa com o potencial de crescimento que a Cemig 

apresentava na época precisava de profissionais de várias áreas, inclusive administra-

dores. fui o responsável pela contratação do primeiro profissional de administração 

de empresas na Cemig. Busquei no mercado alguns excelentes profissionais, que se 

tornaram peças fundamentais na definição das políticas de recursos humanos da 
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Cemig. Montamos uma equipe tecnicamente bem capacitada, com a qual passamos 

a fazer teste de seleção para admissão de funcionários, uma novidade na área de rH 

da Companhia.

Quando assumi minhas funções na Cemig, a Companhia força e luz já possuía um 

trabalho bastante avançado na área de desenvolvimento e assistência ao seu pessoal. 

ficamos sabendo até que estavam criando uma fundação. o Daltro nunes, que foi 

o primeiro presidente da forluz, já tinha orientações do dr. Maranhão, presidente da 

Companhia força e luz, para a criação dessa fundação. Com a compra da CflMG 

pela Cemig, nós herdamos a fundação criada por eles, que foi incorporada ao setor 

de pessoal da nossa Companhia.

É preciso dizer que havia, sim, alguma resistência na Cemig quanto à ideia de criar-

mos um fundo de pensão. os conceitos de previdência privada através de fundos de 

pensão, pertencentes a empresas, eram muito novos e a maioria de nós desconhecia 

completamente seus mecanismos de funcionamento e, principalmente, seus custos 

para a empresa patrocinadora. no entanto, com a compra da Companhia força e 

luz pela Cemig, em 1973, nós, do departamento de pessoal, recebemos a fundação 

forluz. Teríamos que operá-la. 

a primeira providência concreta quando da vinda da forluz para a Cemig foi um 

estudo e posterior adaptação de seus estatutos à nossa realidade. Desde o primeiro 

momento, nós, da área de pessoal, sabíamos da importância de uma fundação como a 

forluz, para os empregados da Cemig. a companhia estava crescendo, e ter um fundo 

que garantisse, além da assistência à saúde, uma complementação à aposentadoria, 

era fundamental. nós vivíamos num país cuja situação econômica era muito instável. a 

pessoa se aposentava num dia e daí a alguns anos já não estava mais recebendo nem 

próximo àquilo que recebia como salário, quando na vida ativa.

no entanto, os primeiros tempos de forluz na Cemig não foram fáceis em termos de 

aceitação por parte dos empregados. as pessoas não tinham a dimensão do que era 

uma complementação à aposentadoria, do que era, em síntese, um fundo de pensão. 

Por isso, nossa tarefa inicial era convencer as pessoas a ingressarem na forluz. nossa 

tarefa era mostrar o quanto seria importante para os empregados e seus familiares 

fazerem parte de um fundo de pensão, que além da assistência médica e pequenos 

empréstimos, que eles já conheciam da antiga abecê, ofereceria a garantia de um 

futuro mais digno quando aposentados. 
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algum tempo depois da forluz, sob o patrocínio da Cemig, esse quadro muda, e muda 

radicalmente. Principalmente depois de verem a situação dos primeiros aposentados 

já com suplementação salarial por parte da fundação. Esta foi a maior propaganda 

que a forluz teve naquele tempo.

Me orgulho em dizer que fiz parte dessa história, principalmente na readequação do 

estatuto da forluz, já sob o patrocínio da Cemig. E creio que boa parte daquele texto 

inicial do estatuto ainda vigora até os dias de hoje. recordo-me também do apoio 

do Edson Medeiros naquela tarefa. foi preciso negociar, ponto a ponto, tanto com 

os sindicatos quanto com a direção da Cemig, e essa não foi uma tarefa fácil. Mesmo 

depois de readequado o estatuto, ainda levou um bom tempo para ser aprovado.

Eu fiquei uns vinte e cinco anos à frente do departamento de pessoal da patrocinado-

ra, e posso dizer com orgulho que boa parte das pessoas que fazem e fizeram parte 

da direção da fundação foram admitidos pela Cemig na época em que lá estive. Hoje 

eu penso que o sucesso da forluz é reflexo do sucesso da Cemig. Há quantos anos 

a Cemig é considerada a melhor empresa de energia elétrica do Brasil? Em minha 

opinião, isso acontece principalmente por um fato histórico notável: a Cemig é uma 

empresa que foi bem criada. E foi imune às más influências políticas durante todo o 

tempo de sua existência. ressalto aqui o papel de gestores como lucas lopes, John 

reginald Cotrin, Mário Bhering, Mauro Thibau, Paulo sales, como grandes responsá-

veis por esse sucesso.

Por sua vez, e também por decorrência da boa gestão da patrocinadora, a forluz 

também é uma empresa de sucesso. sempre, ao longo de toda a sua história, foram 

escolhidos os melhores profissionais da Cemig para comporem sua diretoria. E a 

competência de seus diretores conseguiu manter e expandir o êxito da fundação, ao 

longo desses anos. E estar vinculada à área de recursos Humanos da Cemig, em seus 

primeiros anos de existência, assegurou boa parte da solidez e grau de confiabilidade 

que a forluz possui hoje.

acredito que possuir um fundo de pensão, como a forluz, é um anseio de boa 

parte das pessoas quando entram para trabalhar nas grandes empresas no Brasil. 
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Wilian Vagner Moreira
fui coordenador do sindieletro, conselheiro da forluz e, atualmente, sou diretor de 

relações com os Participantes da forluz, cargo que foi pleiteado pelos participantes 

como forma de participação direta na gestão da fundação.

o cargo tem a função de fiscalizar e prestar contas para o participante do que está 

acontecendo na fundação. atuo como um elo entre a fundação, os conselheiros 

eleitos e as entidades sindicais e associativas. Minha função também é estar nas bases 

operacionais da Cemig, recebendo as demandas, explicando as alterações e demais 

assuntos relacionados à forluz.

o sindieletro foi um dos pioneiros a entender que a participação na gestão do fun-

do de pensão é muito importante. sempre destacou seus melhores quadros para 

as funções e o pessoal de fato se qualificou. a relação de um diretor eleito com as 

demais diretorias da forluz tem pontos de atrito porque às vezes os interesses são 

divergentes. Tenho que estar antenado com as decisões e demandas do sindicato e da 

associação dos aposentados. faço essa ligação entre o sindicato e a associação com 

as diretorias da forluz.

Hoje a legislação já obriga a ter conselheiros eleitos, mas tudo o que se resolve aqui 

começa lá, nas negociações do sindicato com a Cemig e com a forluz. na medida 

do possível, promovemos debates com a categoria. a porta aqui está sempre aberta 

ao participante. além disso, viajo o estado todo, informando sobre o quadro da fun-

dação, e fazendo um histórico do que é a forluz hoje: tamanho, patrimônio, como 
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investe, no que investe, e sobre como os perfis de investimento estão atualmente. 

fazemos e apresentamos uma análise geral do cenário econômico e da forluz.

o conhecimento sobre educação previdenciária e financeira ainda falta melhorar, mas 

estamos conversando com os participantes sobre isso. fazemos palestras de informa-

ção, orientando o participante para suas decisões.  

sobre a saída da gestão do plano de saúde da forluz, não era o que queríamos, nós, 

representantes e membros do sindicato e a maioria dos participantes. Porque, pri-

meiro, havia uma sinergia. Entendíamos que ficava mais barato assim, que não tinha a 

necessidade da separação. no entanto, queríamos participar mais da gestão do plano 

de saúde. nas negociações para separação da saúde da forluz, conseguimos alguns 

avanços: há representantes nossos (dos trabalhadores) tanto na forluz quanto na 

Cemig saúde.

a forluz tem que investir em infraestrutura. nós não podemos dispor de 10 bilhões 

pra ficar só na ciranda financeira. Precisamos começar a fazer investimento produtivo, 

o que talvez vá trazer mais rentabilidade e ajudar o país a crescer. 

Destaco, enquanto representante dos participantes, a importância desses 40 anos. 

a forluz é, sem dúvida, uma das principais conquistas dos eletricitários. Muitos ques-

tionaram inicialmente a viabilidade da criação de um fundo de pensão e seus reais 

interesses, mas hoje temos mais de 12 mil aposentados que são beneficiários e sabem 

da importância de se ter uma fundação com a solidez e a transparência da forluz.
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Wilson Geraldo Silva
sou formado em estatística e estou na forluz desde 1986, todo esse tempo na área 

de previdência. acompanhei todos os grandes acontecimentos na fundação, desde 

então.

Trabalhei como estatístico e fiz os primeiros acompanhamentos atuariais internos na 

forluz. na época, a forluz possuía apenas o atuário externo, que era o José roberto 

santos Montello.

os cálculos atuariais despertavam muitas dúvidas nos participantes, porque eram de 

difícil entendimento. Muitos chamavam de caixa preta e ficavam desconfiados dos re-

sultados apresentados. Isso se deve a muitos atuários que mantinham certo mistério 

nos cálculos, o que não acontecia com o José roberto Montello. os cálculos atuariais 

no antigo plano BD eram cheios de hipóteses e variáveis complexas. frequentemente, 

a forluz visitava o escritório do atuário no rio de Janeiro para abrir e entender os 

cálculos. nada passava se não houvesse pleno entendimento.

a equipe da forluz, desde aquela época, sempre foi muito enxuta. não existiam se-

tores especializados para o atendimento ao participante, cálculo de benefícios e cál-

culos atuariais. Todos tinham a responsabilidade de fazer tudo. se por um lado criava 

muitas dificuldades porque no meio de um cálculo chegava um participante para ser 

atendido, ou o telefone tocava, por outro serviu de um grande aprendizado. 

uma das primeiras mudanças na estrutura da forluz deu-se durante o mandato do 

presidente raimundo Júlio, quando a fundação deixou de ser um departamento e 

passou a ser uma superintendência. Isso fez a forluz ganhar corpo dentro do organo-
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grama da Cemig e, a partir daí, a fundação começou a ter uma visão da necessidade 

de mais profissionalismo – até mesmo para o participante receber um atendimento 

melhor. Depois, somando-se a isso, investiu-se na formação dos quadros de funcio-

nários da forluz.

na época, o único plano previdenciário na fundação era o Benefício Definido (BD). 

Era um plano de difícil controle atuarial. Como na Cemig muitos empregados apo-

sentavam utilizando tempo especial, antecipando a aposentadoria, e o plano enxer-

gava somente os três últimos anos de contribuição do participante para efeito do 

cálculo do benefício, o plano gerava déficits a cada ano e o seu modelo precisava 

ser reestruturado.

a situação atuarial da forluz em 1997 não era boa. Existia um déficit enorme na fun-

dação. o benefício era definido, mas a contribuição do participante, não. na época, se 

fosse mantido o plano BD, segundo cálculos do atuário, teríamos quase que dobrar 

as contribuições tanto dos participantes quanto da patrocinadora. E, mesmo com 

essas correções, em pouco tempo o plano provocaria o mesmo problema de déficit. 

Portanto, alguma coisa tinha que ser feita, e rapidamente.

foi em uma reunião com o atuário no rio de Janeiro, em 1997, que se constatou a 

necessidade de mudança do plano. Então, nessa conversa lá no rio, definimos que 

a melhor solução para a forluz seria fechar o plano BD para novos empregados e 

criar dois novos planos. a decisão teve o apoio de affonso Vianna, presidente da 

forluz na época. 

após exaustivos debates no Conselho da forluz, os planos a e B foram criados. Tudo 

aconteceu em um prazo muito curto. um desafio enorme para os técnicos da fun-

dação em esclarecer os participantes sobre as mudanças. Muitos não conheciam nem 

o plano BD, e agora teriam que optar por migrar para os novos planos.

alguns não entenderam as mudanças e foram contra. fizemos palestras em vários 

locais do Estado para explicar aos trabalhadores sobre os novos planos que estavam 

sendo criados. Mas, mesmo em meio a tantas dificuldades, o percentual dos que 

migraram de planos foi muito bom, apesar do curto espaço de tempo. Mais de 90% 

fizeram opção pela migração. Muitos dos participantes que não migraram, puderam 

fazê-lo em outras oportunidades abertas pela forluz.

a solução forluz, na reformulação dos planos oferecendo perfis de investimentos, 

foi excepcional. Muitas das fundações que fizeram migrações como a forluz, a partir 
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de então, se utilizaram de nossa experiência. a forluz foi convidada a participar de 

painéis e palestras por todo o Brasil, já que foi uma das pioneiras neste processo. 

se as mudanças não tivessem acontecido naquele momento, a situação da forluz 

teria ficado muito difícil. a não ser que a Cemig continuasse bancando, o que com 

o tempo também se mostraria inviável. foi um processo muito corajoso, de muita 

entrega e muito trabalho de todos que estavam na forluz.

os planos criados são mais seguros e transparentes, tanto para o participante quanto 

para a patrocinadora. Hoje o participante pode acompanhar a evolução de sua conta 

de aposentadoria no plano B e utilizar o portal da forluz para fazer simulações de be-

nefício e calcular qual a contribuição que deverá fazer para alcançar o benefício futuro 

planejado. Como a relação de trabalho também mudou, o trabalhador hoje troca de 

emprego com mais frequência, e o valor de resgate no plano B é muito superior ao 

valor resgatado no antigo plano.

Tempos atrás, o associado só procurava a forluz para discutir aposentadoria, seis 

meses antes de aposentar-se. Hoje, o participante tem que tomar decisões, o que 

acontece desde a sua entrada na empresa. E são decisões que poderão ser tomadas 

de imediato e que  impactarão no valor de seu benefício futuro. Por isso é importante 

que o participante acompanhe sua conta na forluz e procure se atualizar e se infor-

mar com relação à educação financeira e previdenciária. 

a forluz desenvolve, com relativo sucesso, um programa de educação financeira e 

previdenciária, através de palestras em Belo Horizonte e cidades do interior, levando 

o conhecimento financeiro e previdenciário aos participantes ativos e assistidos. os 

meios de comunicação da forluz também têm importante papel neste programa.  

nosso objetivo é informar ao participante para que ele possa tomar decisões com 

clareza, sobre previdência privada. Este é o grande desafio da forluz, e de outros 

fundos de pensão também: dar condições aos participantes para que estes tomem 

as decisões acertadas no que se refere ao seu plano de aposentadoria, como o perfil 

de investimento adequado, o percentual de contribuição ou que tipo de benefício 

receber, quando da aposentadoria. 

Hoje a estrutura da forluz é uma das mais modernas entre os fundos de pensão do 

país. Com o apoio da atual diretoria, a forluz criou áreas fundamentais tanto no setor 

de investimentos quanto no setor de benefícios. o cadastro da fundação e a segre-

gação da folha de pagamentos dos assistidos trouxe mais confiabilidade aos cálculos 
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da fundação. a governança praticada hoje na forluz traz segurança e transparência 

para os seus participantes. 

na gerência de previdência e atendimento, os avanços também aconteceram. Hoje 

contamos com profissionais formados em ciências atuariais. ainda temos um atuário 

externo, mas tudo que o atuário externo faz lá, fazemos aqui. É uma forma de conferir 

os cálculos e as projeções, e na maioria das vezes desenvolvemos estudos internos 

sem a necessidade de solicitá-los ao atuário externo, eliminando custos para a enti-

dade. na parte de atendimento, contamos com um call center treinado e preparado 

para atender ao participante exclusivamente sobre assuntos relativos à previdência 

e empréstimos. na parte de atendimento presencial, a equipe também é treinada e 

constantemente avaliada para a excelência no atendimento ao participante. a segre-

gação da forluz e Cemig saúde, em duas empresas distintas, deu a oportunidade de 

dar foco específico a cada empresa, e o setor que mais ganhou foi o do atendimento.

Creio que existe potencial para os fundos de pensão crescerem no país. É preciso 

dar estímulos para que empresas possam criar seus próprios fundos de pensão. o 

crescimento da renda do trabalhador pode provocar este crescimento, pois a apo-

sentadoria paga pelo Inss não é suficiente para que se mantenha um bom padrão de 

vida. o potencial de poupança do trabalhador cresce com o aumento do seu nível de 

renda, e uma boa poupança é aquela para ser usufruída quando da sua aposentado-

ria. o governo tem um papel importante no fomento do sistema, principalmente no 

tocante à legislação, desburocratização e diminuição de custos. Hoje em dia ainda é 

muito custoso para as empresas criarem um fundo de pensão próprio, e isso precisa 

ser modificado.

no que se refere à forluz, acredito que podemos oferecer nossa expertise para 

outras empresas que quiserem oferecer um plano de aposentadoria para seus em-

pregados. os custos da forluz são pequenos e seus profissionais estão preparados 

para este crescimento. nossos sistemas são sólidos e temos uma boa governança e 

excelente atendimento aos nossos participantes. acho que este é o grande ponto 

que poderá diferenciar as grandes empresas: a excelência no atendimento e o respei-

to aos seus participantes.

 





a história  
pelos  
números

Mais que números, neste capítulo, melhor visualizados através de gráficos, o que fica 

claro ao nos depararmos com os resultados por eles apresentados é o zelo com que 

os gestores da fundação os administraram ao longo desses 40 anos.

o exponencial crescimento do patrimônio, que supera hoje a marca dos 10 bilhões 

de reais, foi também fruto da diversificação nos investimentos. nos seus primórdios 

os investimentos imobiliários, que montavam a quase 10% do patrimônio total, foram 

fundamentais para dar uma maior visibilidade à força e pujança da fundação.

Esse crescimento patrimonial foi fruto também da adesão dos funcionários da Cemig, 

tendo a fundação saltado dos iniciais cinco mil participantes para os mais de vinte mil 

atuais. Hoje o número de assistidos é maior que o número de ativos, tendo ocorrido 

ao longo do tempo estabilização no número de aposentadorias por invalidez, devido 

à intervenção de seus administradores.



Evolução do patrimônio Forluz

Com patrimônio em 2011, superior a r$ 10 bilhões, a forluz é hoje o maior fundo 

de pensão de Minas Gerais e o 9º do país.
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a forluz é pioneira na oferta de gestores externos e perfis de investimento no seg-

mento previdenciário. Enquanto gestora, mesmo facultando aos participantes a pos-

sibilidade de contratação de fundos externos, contou com a preferência absoluta dos 

associados – aproximadamente 98,50% do total. Em função disto, a partir de 2009 

passou a gerir integralmente os recursos.

na verdade, o que apontam os números é a confiança dos participantes na solidez 

da forluz e a boa gestão dos seus planos previdenciários.

1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011

141 230 254
722

1.899

5.080

7.733

10.212r$ milhões



Evolução do número de participantes por tipo

Com os desligamentos ocorridos ao longo dos anos, milhares de participantes e 

familiares passaram a usufruir das aposentadorias e pensões. atualmente a forluz 

possui mais assistidos do que ativos, tendo ainda estabilizado notoriamente, nos úl-

timos anos, a concessão de aposentadorias por invalidez, devido a uma gestão ativa 

em relação a esses benefícios.

Evolução das contas de perfis de investimento

nos últimos anos, os participantes vêm aumentando a exposição ao risco, embora o 

perfil conservador prevaleça amplamente, o que é coerente com o objetivo de uma 

conta de aposentadoria. 
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Evolução do investimento imobiliário - imóveis x patrimônio total 

o investimento em imóveis foi mais marcante até 2000, quando atingiu quase 10% 

do total do patrimônio da forluz. Em 2004 e 2005, a fundação vendeu suas partici-

pações em shopping centers, reduzindo a participação em relação ao total. Voltou a 

investir mais fortemente no segmento imobiliário em 2007, após a desapropriação 

do Edifício líder Center. Em 2009, aprovou a construção do Edifício aureliano Cha-

ves, obra inédita por suas características de sustentabilidade. Entre 1996 e 2011, a 

rentabilidade obtida com a carteira imobiliária foi de 1.823,63% contra 661,63% da 

rentabilidade Mínima atuarial (rMa).

Investimentos estruturados

a forluz começou a aportar recursos em fundos estruturados, a partir de 1996. Em 

2007, reforçou o investimento neste segmento, chegando em 2011 a ser de 4,63% a 

participação destes sobre o patrimônio total.  
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Evolução dos benefícios por espécie

o gráfico demonstra a frequência dos benefícios pagos pela forluz ao longo de sua 

história nas espécies programadas (aposentadoria por tempo de serviço, especial e 

por idade), invalidez e pensões. 
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TEMPo DE sErVIço
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Evolução de receitas e despesas previdenciárias

as receitas previdenciárias dos planos, fruto das contribuições dos participantes e pa-

trocinadores, das contribuições extraordinárias (plano a) e dos resultados alcançados 

pelos investimentos, vêm sendo, ao longo dos anos, superiores ao montante pago a 

título de benefícios previdenciários. no plano a, devido ao grupo de participantes ser 

em sua maioria, assistidos, possui um volume de despesas previdenciárias (pagamento 

de benefícios) significativamente superior ao plano B, que se encontra na fase priori-

tária de captação de recursos.
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Evolução de receitas e despesas dos planos assistenciais

aqui se pode observar a evolução das receitas e despesas Prosaúde Integrado (PsI) 

da Cemig, com um crescimento extraordinário ao longo dos anos, demonstrando a 

importância do plano de saúde junto aos empregados e aposentados do Grupo Ce-

mig. a partir de outubro de 2010, o Prosaúde passou a ser administrado pela Cemig 

saúde, empresa constituída com a finalidade específica de gerir esse segmento junto 

aos participantes e dependentes.
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Vivendo  
os sonhos

Antônio Carlos Coutinho 
“aos 30 anos já havia me decidido a mudar para o litoral do nordeste, ao me apo-

sentar. se não tivesse a forluz, só com aposentadoria do Inss não teria chance de 

atingir este meu objetivo”.

aTIVIsTa soCIal



CanTora
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Clélia dos Santos
“Meu pai dizia: filha de João Evangelista não desafina nem perde o ritmo!”

Clélia, a filha do seresteiro diamantinense João Evangelista, entrou na Cemig em 1962, 

depois de fazer concurso na empresa, incentivada pela mãe de seu namorado. Perce-

nascido no sul de Minas – Pouso alegre, Coutinho pensava que, ao se aposentar, iria 

morar em Prados, na Bahia. no entanto, já aposentado, fez uma “pesquisa” pelo nor-

deste, procurando definir o melhor lugar para a concretização do sonho de morar no 

litoral. Em 2010, estimulado por amigos, foi conhecer João Pessoa. Gostou da cidade 

que, na sua visão, combina os recursos de uma capital – em termos de assistência 

médica, por exemplo – com aqueles de uma pequena cidade litorânea.

Coutinho pretende aliar ao sonho de morar no litoral o desenvolvimento de uma ação 

voluntária na área social. Este desejo vem desde sua experiência na área quando atuou 

no norte de Minas pela Cemig. Já está fazendo prospecção na cidade para encontrar 

alguma atividade na área social, mas preferiria desenvolver sua ação em comunidades 

rurais, pois manteria uma relação mais direta com seu mundo de agrônomo.

“Me preparei psicologicamente para a aposentadoria, mas mesmo assim estou es-

tranhando não sentir falta de meu trabalho diário na Cemig, já que era um “caxias”.  

a realização do sonho de estar no litoral e a certeza de que me dedicarei a um tra-

balho social aqui na Paraíba têm contribuído para esta minha satisfação de vida como 

aposentado”.
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bendo a diferença que era trabalhar na Cemig, uma empresa que tratava dignamente 

seus empregados, incentivou suas duas irmãs a também trabalharem na empresa. 

Essa decisão transformou totalmente e para melhor a vida da família. Trabalhou na 

área administrativa por 17 anos, tendo sido secretária. Vendo a melhor remuneração 

dos funcionários da área técnica, estudou eletrônica e, após novo concurso, foi atuar 

como técnica da Cemig. 

acredita na autodeterminação como fator de sucesso na vida das pessoas e usou 

sempre o exercício desta máxima em sua vida pessoal. Descobriu-se como cantora 

durante uma viagem ao Canadá, em 1996, quando cantou num restaurante portu-

guês a pedido dos amigos e companheiros de viagem. antes somente havia cantado 

em casa, às vezes acompanhada pelo violão de seu pai. após a viagem ao Canadá, 

matriculou-se em aula de canto e de lá pra cá tem se dedicado à música com maior 

empenho. Intérprete de vários estilos, é no samba que se sente mais à vontade, mas 

nunca deixa em seus shows de interpretar músicas em italiano e espanhol. 

Clélia busca se aprimorar sempre: faz aula de italiano, estuda espanhol e integra a 

universidade do samba, projeto da ufMG. Tem registro na ordem dos Músicos. não 

vive do canto, mas dedica-se a ele com empenho, tendo atuação registrada em DVD.

“a música é um prazer. Ter descoberto o talento para a música após a aposentadoria 

é o exercício de um dom. Tenho me dedicado ao canto de forma profissional, séria e 

com compromisso. Como já disse, filha de João Evangelista não desafina nem perde 

o ritmo!”.

 



aGEnTE  
Da PasToral  
CarCErárIa
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Dilson Marques
“sempre tive essa vocação de retribuir, ou seja, devolver a Deus o que é de Deus!”

Dilson finalizou seu tempo na Cemig como auditor interno, atuando na região de 

Montes Claros. sua dedicação ao voluntariado é certamente fruto de uma forte 

formação religiosa. Essa formação foi algo que o impulsionou; ainda enquanto funcio-

nário da Cemig, já realizava algumas ações de natureza voluntária.

atualmente faz atendimento a cerca de mil detentos na região de Montes Claros, 

sendo um dos pioneiros desse trabalho na cidade. na Pastoral Carcerária dedica-se 

especificamente à evangelização dos presos, ao apoio aos ex-detentos com o obje-

tivo de reingressá-los no mercado de trabalho, além de prestar apoio aos familiares 

daqueles que ainda cumprem pena, procurando auxiliá-los diante da situação de de-

samparo provocada pela condenação de um dos membros da família. 

além desta função, ainda dedica-se ao trabalho como diretor do asilo são Vicente de 

Paulo “lar Betânia” de Montes Claros. É também membro do conselho da comarca, 

do conselho da comunidade do bairro onde mora, conselheiro da fundação sara, que 

cuida de crianças vítimas do câncer, e ainda faz parte do conselho da fundação fazen-

da da solidariedade, que cuida de jovens em situação de drogadição. sua dedicação 

integral ao trabalho como voluntário em todas as instituições onde atua é fruto de 

uma segurança dada pela complementação à aposentadoria pela forluz.

“a grande paz social começa com a mão amiga da caridade.”

 



ProfEssora 
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Emídia Soares Rocha
“Ensinar é ser livre!” 

Emídia adiou o sonho de ser professora quando começou a trabalhar na Cemig. Era 

sonho de infância! Quando jovem, vivenciou a experiência como professora de aulas 

particulares para crianças com dificuldade de aprendizagem. Trabalhar na Cemig e 

ter na forluz a garantia de uma assistência à saúde foi a oportunidade de continuar 

acalentando o sonho de ser educadora.

Para Emídia, educar é criar, e isso sempre foi o seu norte. atuar na educação é uma 

forma de ser livre, algo fundamental. Ter a possibilidade de conviver com várias pes-

soas e com elas poder trocar experiências é vital para sua atuação como professora.

atualmente realiza seu sonho como professora de espanhol na associação de apo-

sentados da Cemig (aEa). Ensina o idioma para um grupo de pessoas mais velhas, 

que, como ela, já aposentadas, buscam outras oportunidades na vida. 

Ensinar sempre foi um prazer, afirma. além do trabalho com o ensino de línguas, 

dedica-se ainda a outras atividades relacionadas à área de educação. Para Emídia, o 

trabalho como professora a faz mais livre que quando realizava trabalho burocrático. 

E esta sensação de liberdade a faz ensinar de forma mais lúdica, procurando inserir 

no contexto das aulas a bagagem cultural de seus alunos.

 “algumas pessoas têm medo em relação ao futuro. Eu não tive! Embora perdendo 

financeiramente, acalentei o sonho de trabalhar como professora, e hoje, apesar da 

vida modesta, realizo meu sonho.”

 



EsCrITor
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Marcos Ramos 
“Quando percebi que podia me dedicar ao que gostava, sem necessidade de ganhar 

dinheiro, situação em que me via por ser associado à forluz, fui me dedicar a escrever”.

Marcos sempre teve a visão de que a forluz seria uma garantia para uma vida futura. 

Conhecia bem esse tipo de situação porque seu pai e dois irmãos também foram 

funcionários da Cemig e participantes da forluz.

sempre gostou de escrever. Em todas as áreas onde atuou na Cemig era solicitado 

a redigir textos das mais diversas naturezas. até que, trabalhando na organização de 

um grande evento internacional em uberlândia, definiu que seguiria a carreira de 

escritor. a primeira obra publicada foi um livro contando a história de seu próprio 

pai, mas associando este seu trabalho à observação da mente humana. a curiosidade 

pelas questões da saúde mental o levou a escrever o livro de uma forma romanceada, 

fazendo paralelo entre o guarda-chuva que seu pai gostava de usar e uma tendência 

à depressão que o acompanhava.

atualmente escreve um livro sobre ToC - Transtorno obsessivo Compulsivo, pen-

sando com isso em ajudar pessoas a evitar o desenvolvimento deste distúrbio. Isso o 

obriga a pesquisar, e a tratar o assunto de uma forma mais leve, passível de entendi-

mento por um leigo que, como ele, não é médico psiquiatra nem psicólogo.

aposentado, tem cuidado mais de si. Tem se dedicado à leitura e à escrita, e mantém 

seu trabalho de apoio a um centro espírita. 



foTóGrafo
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Pepe Publio 
“Trabalhar na Cemig foi sempre um prazer. E hoje faço o que gosto, por ter a forluz 

cuidando de minha aposentadoria!”

Pepe entrou na Cemig como técnico. ali se envolveu com a fotografia e, incentivado 

pela sua chefia imediata, cobriu eventos na empresa. Graduado em Belas artes, car-

regou para a fotografia sua alma de artista plástico e, licenciado sem remuneração, foi 

estudar no reino unido. Especializou-se em análise de imagem. ao retornar, trabalhou 

mais 18 anos na Cemig e antecipou seu desligamento, contando com o benefício 

da forluz, que lhe dava tranquilidade para atuar na sua área – fotografia de moda e 

casamento. 

Pepe se orgulha de fazer o que gosta em seu próprio estúdio, cuja decoração é ins-

pirada naquele em que trabalhou em londres. Já fotografou noivos na argentina, no 

Chile e nas belas praias do nordeste brasileiro. 

“Trabalho fotografando sonhos. Quero manter meu prazer em fotografar. Dinheiro 

pra mim é mera consequência. Essa maneira de viver é que me satisfaz!”.

 





Imagens de
uma história
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GruPo DE EsTuDos
MIGração

CoMITê ProsaÚDE 

1994



GruPo DE EsTuDos
MIGração

CoMITê ProsaÚDE 

1994
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PossE afonso VIanna

EnTrEGa Do  
PrêMIo CEKTI

PorTo alEGrE, 1994
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PalEsTra soBrE 
as MuDanças no 
Plano DE BEnEfíCIos 
Da forluz

auDITórIo Do  
ED. sEDE Da CEMIG

4/6/1991

HoMEnaGEM  
a DalTro nunEs

20 anos Da forluz
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 Carlos Eloy:
“DEMoCraCIa  

na forluz”

PossE Do  
DIrETor DE  

rElaçõEs CoM  
ParTICIPanTEs 

1994

sEMInárIo DE 
PrEParação Para 

aPosEnTaDorIa  

1992
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forluz MosTra  
rEsulTaDos à CEMIG 

DEzEMBro 1992

PossE Dos 
MEMBros Do 
CoMITê DE GEsTão 
Do ProsaÚDE

sETEMBro DE 1992
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PossE Do  
ConsElHo DE  

CuraDorEs  

1980

DIrETorIa  
Da forluz

1987

aPuração Da  
PrIMEIra ElEIção Da 

DIrETorIa DE rElaçõEs 
CoM ParTICIPanTEs  

1994
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MIssa EM 
CoMEMoração  
aos 30 anos  
Da forluz

EX-PrEsIDEnTEs  
(Da EsQ. Para a DIr.)

ulyssEs lIMa DE PaIVa, 
affonso VIanna  
DE Paula fIlHo, 
JosÉ PEDro roDrIGuEs  
DE olIVEIra,  
raIMunDo JÚlIo E 
JosÉ EDuarDo  
DE frEITas saraIVa.
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EnConTro DE 
ConsElHEIros Para  

DIsCussão Do  
1º CóDIGo DE ÉTICa  

Da forluz 

2004

ProGraMa DE  
GEsTão Da forluz

PGf 2003
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à EsQ.
sHoPPInG CIDaDE

à DIr.
EDIfíCIo líDEr CEnTEr 
loJa MC DonalD’s
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à EsQ.
EDIfíCIo

sanTos BarrETo

à DIr.
EDIfíCIo TEnCo

loJa MC DonalD’s
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EDIfíCIo
lIfE CEnTEr
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EDIfíCIo aMaDEus



176  |

DIrETorIas Da  
CEMIG E forluz

fEsTa 35 anos 

EsCulTura Do arTIsTa 
Paulo laEnDEr EM 
CoMEMoração aos  
35 anos Da forluz
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DEVanIr sIlVa 
(suPErInTEnDEnTE  

Da aBraPP),  
fErnanDo PIMEnTa E 
fErnanDo anTônIo 

PIMEnTEl (aBraPP)

fEsTa 35 anos

sÉrGIo BElIsárIo,  
João VIlHEna E  

sÉrGIo auGusTo

fEsTa 35 anos

fEsTa 35 anos  
Da forluz

fErnanDo PIMEnTa
(PrEsIDEnTE Da forluz)

 DIsCursa



PalEsTra soBrE  
noVa TrIBuTação Do 
IMPosTo DE rEnDa

EnConTro CoM  
a assoCIação  
Dos ElETrICITárIos  
aPosEnTaDos  

2004

rEunIão ConJunTa 
ConsElHEIros E  
DIrETorIa Da CEMIG  

2005
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PGf 2010

DIrETor  
suPErInTEnDEnTE  

Da sECrETarIa  
DE PrEVIDênCIa  
CoMPlEMEnTar,  
rICarDo PEna,

  
PrEsTa ConTas 

2009 



PrEsTa  
ConTas 2009 

à EsQ.
TarCísIo nEVEs  
(PrEsIDEnTE Do CD) 

à DIr.
PlínIo aranTEs 

EMBaIXo
fErnanDo PIMEnTa
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PalEsTra Do  
ProGraMa DE  

EDuCação  
PrEVIDEnCIárIa 

DIVInóPolIs, 2010

aPrEsEnTação TEaTral
 

rEunIão Do ProGraMa 
Para VIVEr MElHor

Pouso alEGrE, 2010
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rEunIão Do 
ConsElHo fIsCal  

2011

PGf 2011
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WorKsHoP  
ConsElHEIros  

sETEMBro / 2010

PossE Do  
ConsElHo  

DElIBEraTIVo   
E ConsElHo  

fIsCal  

2010
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fEsTa 40 anos  
Da forluz

CaMIlo PEnna 
rECEBE PlaCa 
DE DJalMa DE 
MoraIs na 
HoMEnaGEM aos 
QuE ConTrIBuíraM 
CoM a CrIação  
Da forluz

arManDo  
MaranHão rECEBE  
Do PrEsIDEnTE 
fErnanDo PIMEnTa  
a PlaCa EM 
HoMEnaGEM a sEu PaI,  
roBErTo MaranHão
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DJalMa DE MoraIs 
EnTrEGa a lETíCIa 

BHErInG a PlaCa EM 
HoMEnaGEM a sEu 

PaI, MárIo PEnna 
BHErInG

EM sEnTIDo HorárIo:

1. frEDErICo MEDEIros, 
fErnanDo PIMEnTa, 

DJalMa DE MoraIs, 
CaMIlo PEnna E  

nÉlIa PozzI

2. PrEsEnTEs  
aCoMPanHaM a 

EXECução Do HIno 
naCIonal

3. aPrEsEnTação Do 
VíDEo CoMEMoraTIVo 

Dos 40 anos

4. CaMIlo PEnna  
E luIz HEnrIQuE 

MICHalICK
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JuarEz DEMÉTrIo 
fraDE rECEBE 
o PrêMIo na 
CaTEGorIa  frasE

fEsTa 40 anos  

fEsTa 40 anos  
Da forluz

à EsQ.:
EsTEr GuIMarãEs 
GoMEs rECEBE 
o PrêMIo na 
CaTEGorIa 
DEsEnHo InfanTIl

à DIr.:
JÚlIa MuzzI alVEs 
rECEBE o PrêMIo 
na CaTEGorIa 
DEsEnHo

DEzEMBro / 2011
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ConVIDaDos 
 ParTICIPaM  

Do CoQuETEl DE 
ConfraTErnIzação

fEsTa 40 anos 

ParTICIPanTEs aTIVos 
E assIsTIDos BrInDaM 

os 40 anos forluz

JosÉ auGusTo PaIVa, 
EDson MEDEIros, 
Paulo HEnrIQuE 

sIMõEs, JosÉ PEDro E 
sTalIn aMorIM

fEsTa 40 anos  





Dirigentes e  
Conselheiros

a história da forluz é contada por pessoas que, ao longo de sua vida de trabalho, 

dedicaram e dedicam seus melhores esforços na garantia de um futuro melhor para 

aqueles que, como eles, participantes da fundação, contribuíram e contribuem para a 

concretização de um sonho coletivo.

neste capítulo estão registrados os nomes daquelas pessoas cuja missão, em algum 

momento de suas carreiras, foi contribuir efetivamente com a gestão da fundação.
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Adilson Valdemar 
Raposo

Diretor substituto
30/07/1990 a 30/06/1991

Diretor
29/08/1991 a 30/06/1993
09/08/1993 a 30/06/1996

Affonso Vianna  
de Paula Filho

Diretor
01/07/1990 a 30/06/1993

Presidente
01/07/1996 a 30/06/1999
25/08/1999 a 30/06/2002

Augusto da Costa 
Mendes

Diretor
28/01/1972 a 17/06/1974

Austen Armentano 
Mudado

Suplente DRP
31/07/2000 a 30/06/2003

Cláudia Muinhos 
Ricaldoni

Diretora DRP
30/07/1997 a 30/06/2000
31/07/2000 a 30/06/2003
26/09/2003 a 30/06/2006

Suplente DRP
05/09/2006 a 30/06/2010

Daltro Duarte Nunes 

Presidente
28/01/1972 a 02/06/1974

Edson Ferreira de 
Medeiros

Diretor
26/11/1985 a 30/06/1987
01/07/1987 a 30/06/1990

Enio Antônio Diniz 
Dutra

Suplente DRP
01/07/2010 a 30/06/2014

Fernando Alves 
Pimenta

Presidente
09/07/2002 a 30/06/2005
29/06/2005 a 30/06/2009
01/07/2009 a 30/06/2013

Francisco de Almeida 
Campos

Suplente
26/09/2003 a 30/06/2006

Geraldo Magela  
de Mello

Diretor
18/06/1974 a 16/08/1976

Greice Bastos 
Ferdermann Lima

Suplente DRP
05/08/1994 a 30/06/1997

Helmer Lima de Paula

Diretor
04/08/1998 a 30/06/2001
23/08/2001 a 30/06/2004
28/06/2004 a 27/06/2008
01/07/2008 a 30/06/2012

Henrique Machado 
Horta Filho

Diretor
30/12/1983 a 25/11/1985
01/07/1987 a 30/06/1990
01/07/1990 a 28/08/1991
29/08/1991 a 30/06/1994
05/08/1994 a 30/06/1997
30/07/1997 a 30/06/2000

José Carlos Magalhães 
Motta 

Diretor
14/03/1977 a 08/01/1978
09/01/1978 a 04/01/1981
05/01/1981 a 05/08/1983

José Domingos Vieira 
Furtado

Diretor
26/11/1985 a 30/06/1987
01/07/1987 a 30/06/1990
01/07/1990 a 18/12/1992
19/10/1992 a 15/08/1994
16/08/1994 a 30/06/1998
04/08/1998 a 30/06/2000
31/07/2000 a 30/06/2003

Composição da Diretoria da forluz 
desde 1972
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José Eduardo de 
Freitas Saraiva

Diretor
05/08/1983 a 29/12/1983
30/12/1983 a 25/11/1985

Presidente
01/07/1993 a 30/06/1996

José Pedro Rodrigues 
de Oliveira

Presidente
03/06/1974 a 01/01/1978
02/01/1978 a 30/12/1980
31/12/1980 a 29/12/1983
30/12/1983 a 25/11/1985

José Ribeiro Pena 
Neto

Diretor
01/07/1996 a 30/06/1999
25/08/1999 a 30/06/2002
09/07/2002 a 30/06/2005
29/06/2005 a 30/06/2009
01/07/2009 a 30/06/2013

Jurandir de Carvalho 
Soares

Diretor DRP
05/08/1994 a 30/06/1997

Suplente DRP 
30/07/1997 a 30/06/2000

Luiz Dumont

Diretor Substituto
29/08/1991 a 30/06/1994

Marcello Roberto 
Marques Linhares 

Diretor
28/01/1972 a 17/06/1974 
09/01/1978 a 04/01/1981
05/01/1981 a 05/10/1982

Márcio de Freitas 
Teixeira Campos

Diretor
18/06/1974 a 08/01/1978

Márcio Saúde Soares

Diretor
20/12/2009 a 01/08/2010

Plínio Arantes

Diretor DRP
05/09/2006 a 30/06/2010

Raimundo Júlio  
de Carvalho 

Diretor
26/08/1976 a 08/01/1978 
05/01/1981 a 29/12/1983
30/12/1983 a 25/11/1985

Presidente
26/11/1985 a 30/06/1987
01/07/1987 a 22/11/1988

Diretor
09/01/1978 a 04/01/1981

Rodrigo Eustáquio 
Barbosa Barata 

Diretor
21/06/2012 a 30/06/2016

Ronildo Gaspar 
Caixeta

Diretor
20/12/2005 a 19/12/2009

Ulysses Lima de Paiva

Presidente
23/11/1988 a 30/06/1990
01/07/1990 a 30/06/1993

Walter dos Santos 
Ferreira

Diretor
06/10/1982 a 04/08/1983

Wilian Vagner Moreira

Diretor DRP
01/07/2010 a 30/06/2014
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Composição do Conselho de Curadores  
de 01/01/1972 a 30/05/2002 e  
do Conselho Deliberativo da forluz  
a partir de 31/05/2002

Adilson Waldemar 
Raposo
Suplente
03/02/1984 a 30/06/1987
01/07/1987 a 30/06/1990

Affonso Vianna  
de Paula Filho
Suplente
28/01/1972 a 19/06/1974
Titular
01/07/1987 a 30/06/1990

Presidente do Conselho
29/08/1991 a 30/06/1994
05/08/1994 a 30/06/1996
Titular
01/07/1996 a 30/06/1999

Amilcar de Oliveira
Titular
28/01/1972 a 27/01/1974

Ângela Maria de 
Oliveira Souza
Titular
31/08/1993 a 30/06/1996
01/07/1996 a 30/06/1999

Antonio Carlos de 
Almeida Rocha
Titular
20/06/1974 a 08/01/1978

Antonio Livio Salgado
Suplente
05/01/1981 a 02/02/1984
03/09/1990 a 30/06/1993
09/08/1993 a 30/06/1996

Antônio Praça Filho
Titular
03/02/1984 a 30/06/1987

Antônio Reginaldo 
Corrêa da Fonseca
Titular
23/08/2001 a 30/06/2003

Suplente
20/12/2006 a 19/12/2010

Arão Levcozitz
Suplente
09/01/1978 a 04/01/1981

Arnaldo Zago
Titular
16/08/1994 a 30/06/1998

Arthur Rawicz
Suplente
01/07/1987 a 30/06/1990

Ary Salles
Titular
28/01/1972 a 27/01/1974

Augusto César  
da Silva
Suplente
23/08/2001 a 30/06/2003

Áurea Maria Starling 
Alburqueque  
Penido Silva
Suplente
20/06/1974 a 08/01/1978

Áureo Fabiano S.  
de Souza

Suplente
01/07/1996 a 29/07/1997

Austen Armentano 
Mudado

Titular
16/10/1998 a 30/06/2001
23/08/2001 a 19/12/2002
20/12/2002 a 19/12/2004
20/12/2004 a 19/12/2008

Carlos Alberto Costa 
Fonseca

Suplente
13/01/2004 a 19/12/2004
20/12/2004 a 19/12/2008

Carlos Alberto de 
Almeida

Suplente
14/12/1998 a 13/10/1999

Titular
14/10/1999 a 30/06/2001
20/12/2010 a 19/12/2014

Carlos Alberto Pinto 
Coelho

Suplente
05/01/1981 a 02/02/1984

Titular
03/02/1984 a 30/06/1987
03/09/1990 a 30/06/1993
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Carlos Antônio Leal 
Cruz
Suplente
23/08/2001 a 30/06/2002

Carlos Augusto Leite 
Brandão
Titular
01/07/1996 a 30/06/1997
30/07/1997 a 30/06/2000

Carlos Mário 
Magalhães
Suplente
09/01/1978 a 04/01/1981

Titular
05/01/1981 a 02/02/1984

Cássio Baumgratz 
Viotti
Titular
01/07/1987 a 30/06/1990
03/09/1990 a 30/06/1992

Celso Norberto 
Póvoa
Suplente
23/08/2001 a 19/12/2002
20/12/2002 a 19/12/2004

Cesar Coelho  
de Oliveira
Suplente
01/07/1996 a 30/06/1999

César Nunes 
Figueiredo
Suplente
30/07/1997 a 30/06/2000

Cláudia Muinhos 
Ricaldoni
Suplente
29/08/1991 a 30/06/1994

Titular
05/08/1994 a 30/06/1997

Clóvis Castro 
Gonçalves
Suplente
05/01/1981 a 02/02/1984
29/08/1991 a 30/06/1994

Clóvis Elizeu Salgado
Suplente
01/07/1987 a 30/06/1990

Cristiano Corrêa  
de Barros
Suplente
25/04/2007 a 08/10/2007

Dalton Ferreira 
Gomes
Suplente
05/01/1981 a 02/02/1984

Décio Ferreira  
de Morais
Titular
09/01/1978 a 04/01/1981

Délcio Alves Martins 
Filho
Titular
16/08/1994 a 30/06/1998

Denys Cláudio Cruz 
de Souza
Suplente
20/12/2004 a 19/12/2006
20/12/2006 a 19/12/2008

Titular
20/12/2008 a 19/12/2012

Deodoro Gil
Titular
05/01/1981 a 02/02/1984
03/02/1984 a 30/06/1987

Dirceu Rocha Pereira
Suplente
22/02/1990 a 02/09/1990
03/09/1990 a 30/06/1991

Duílio Villa
Suplente
20/06/1974 a 08/01/1978

Edeltrudes Medeiros 
Guimarães
Titular
20/06/1974 a 08/01/1978

Eder Duarte Caldeira
Suplente
03/09/1990 a 30/06/1993

Edmo Soares Martins
Suplente
09/01/1978 a 04/01/1981

Eduardo Guerra  
de Assis Fonseca
Suplente
28/01/1972 a 11/04/1973
12/04/1973 a 19/06/1974

Élcio Meirelles
Suplente
01/07/1987 a 30/06/1990
Titular
03/09/1990 a 30/06/1991

Elmanio Carvalho 
Vilela
Suplente
03/02/1984 a 30/06/1987

Ely Jorge Enes
Suplente
01/07/1987 a 30/06/1990

Evaldo Martins
Suplente
03/02/1984 a 30/06/1987

Evandro Leite 
Vasconcelos
Suplente
18/02/2004 a 22/04/2004
23/04/2004 a 19/12/2004
Titular
20/12/2004 a 19/12/2008
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Expedito Cassemiro
Titular
10/02/1987 a 30/06/1987

Expedito Lucio  
da Silva
Suplente
03/02/1984 a 30/06/1987

Fábio Carvalho
Suplente
16/10/1998 a 30/06/1999

Fábio Celso de  
Castro Tito
Suplente
03/02/1984 a 30/06/1987

Fábio Lúcio Scarpelli
Suplente
03/09/1990 a 30/06/1992
19/10/1992 a 30/06/1995

Fernando Alves 
Pimenta
Titular
01/07/1996 a 30/06/1999
03/11/1999 a 30/06/2002

Fernando Henrique 
Schuffner
Titular
23/08/2001 a 30/06/2003

Fernando Luiz da Silva 
Santiago
Suplente
01/07/1987 a 30/06/1990

Fernando Tárcia  
de Castro

Titular
29/08/1991 a 30/06/1994

Francisco Antonio 
Pinto Coelho

Suplente
15/03/1989 a 30/06/1990

Francisco Augusto de 
Ávila

Suplente
05/08/1994 a 30/06/1997

Geraldo da Silva Vieira

Titular
03/02/1984 a 30/06/1987

Geraldo Magela  
de Andrade

Titular
20/06/1974 a 08/01/1978

Geraldo Magela de 
Mello

Titular
05/01/1981 a 30/05/1983

Gilberto Gomes 
Lacerda

Suplente
08/10/2009 a 19/12/2012

Greice Bastos 
Ferdermann de Lima

Suplente
03/09/1990 a 30/06/1993

Titular
31/08/1993 a 30/06/1996

Guilherme de 
Andrade Ferreira

Titular
20/12/2010 a 19/12/2014

Helder Dias Soares

Suplente
14/10/1999 a 30/06/2001

Helder Godinho  
da Fonseca

Suplente
20/12/2008 a 19/12/2010

Titular
20/12/2010 a 19/12/2014

Helvécio Diniz 
Siqueira

Titular
09/01/1978 a 04/01/1981

Henrique Machado 
Horta Filho

Titular
01/07/1987 a 30/06/1990
03/09/1990 a 30/06/1992
19/10/1992 a 15/08/1994
16/08/1994 a 29/07/1997
30/07/1997 a 30/06/2000

Ismael Barreto Antuna

Suplente
01/07/1987 a 22/02/1990

João Antunes  
de Souza

Suplente
20/12/2006 a 30/06/2010

Titular
01/07/2010 a 19/12/2010

João Batista Pezzini

Suplente
09/10/2007 a 19/12/2008

Suplente
20/12/2008 a 19/12/2012

João Carlos Zamagna 
Bouhid

Suplente
20/12/2010 a 19/12/2014
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João Luiz Senra  
de Vilhena

Suplente
03/09/1990 a 30/06/1992
19/10/1992 a 15/08/1994

Titular
16/08/1994 a 30/06/1996

Presidente
01/07/1996 a 27/07/1997
28/07/1997 a 27/07/2000
11/08/2000 a 24/06/2002
25/06/2002 a 19/12/2002
20/12/2002 a 19/12/2004

Joaquim Boaventura 
da Costa

Suplente
16/01/1997 a 30/06/1997

Titular
30/07/1997 a 30/06/2000

Joaquim Sávio  
de Mendonça

Suplente
25/08/1999 a 30/06/2000
11/08/2000 a 19/12/2002
20/12/2002 a 19/12/2006
01/07/2010 a 19/12/2010

Jorge Martins Mucci

Suplente
30/07/1997 a 28/12/1998

Titular
29/12/1998 a 30/06/2000
11/08/2000 a 30/06/2003

José Alfredo  
de Oliveira

Titular
01/07/1987 a 30/06/1990

José Andrade Neiva

Titular
03/09/1990 a 30/06/1993

José Carlos Filho

Suplente
20/12/2010 a 19/12/2014

José Carlos Magalhães 
Motta

Titular
20/06/1974 a 08/01/1978
26/11/1985 a 30/06/1987

José Carlos Pereira

Suplente
03/09/1990 a 30/06/1992

José Carvalho  
de Paula

Suplente
03/02/1984 a 30/06/1987

Titular
01/07/1987 a 30/06/1990

José Eduardo de 
Freitas Saraiva

Presidente
26/11/1985 a 30/06/1987
01/07/1987 a 30/06/1990
01/07/1990 a 28/08/1991

Titular
09/08/1993 a 30/06/1996

José Ibraim Gomes

Suplente
28/01/1972 a 11/04/1973

José Ivor de Lima

Suplente
16/08/1994 a 30/06/1997

Titular
16/01/1997 a 30/06/1999

José Pinelli

Suplente
16/10/1998 a 30/06/2001
23/08/2001 a 30/06/2004

José Renato de 
Carvalho Barbosa

Titular
16/10/1998 a 30/06/2000
11/08/2000 a 19/12/2002
20/12/2002 a 19/12/2006

José Ribeiro Pena 
Neto

Titular
19/02/1998 a 30/06/1999

José Sebastião Araújo 
Souza

Titular
03/09/1990 a 30/06/1991
29/08/1991 a 30/06/1994

José Valentim Lino

Suplente
25/08/1999 a 30/06/2002
20/12/2002 a 04/09/2006

Titular
05/09/2006 a 19/12/2006
20/12/2006 a 19/12/2010

Jurandir de Carvalho 
Soares

Titular
15/03/1989 a 30/06/1990

Suplente
31/08/1993 a 30/06/1996
11/08/2000 a 30/06/2003

Jurandir Ferreira

Titular
14/10/1999 a 30/06/2001

Kennet Seymour Cox

Titular
28/01/1972 a 19/06/1974
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Lincoln Quintão 
Carneiro

Titular
29/08/1991 a 30/06/1993
09/08/1993 a 30/06/1996

Luciano Lopes Amaral 

Titular
20/12/2008 a 19/12/2012

Lucimar Lizandro  
de Freitas

Suplente
22/10/1999 a 30/06/2001

Lúcio de Moraes

Suplente
29/12/1998 a 30/06/2000

Luiz Brandão Neto

Suplente
16/08/1994 a 30/06/1998
04/08/1998 a 30/06/2001

Luiz Carlos Assis 
Rocha

Titular
05/08/1994 a 30/06/1997

Luiz Carlos Sizenando 
Silva

Suplente
01/07/1996 a 30/06/1998

Luiz Cláudio Simões

Suplente
20/02/2002 a 19/12/2002
20/12/2002 a 19/12/2004

Luiz Felipe da Silva 
Veloso

Suplente
05/08/1994 a 30/06/1997

Luiz Sérgio Puntel

Titular
29/08/1991 a 30/06/1992
19/10/1992 a 30/06/1995

Lutero Rizzotto

Titular
01/07/1987 a 30/06/1990

Manuel Emílio de Lima 
Torres

Titular
31/05/1983 a 02/02/1984
03/02/1984 a 30/06/1987

Marcelino Marra 
Batista

Titular
17/06/1991 a 30/06/1992
19/10/1992 a 30/06/1995

Márcia Castro 
Fernandes

Titular
29/08/1991 a 30/06/1992
19/10/1992 a 30/06/1995
23/08/2001 a 19/12/2002
20/12/2002 a 19/12/2004

Marcília Metzker Silva

Suplente
01/07/1996 a 30/06/1997
30/07/1997 a 30/06/2000

Márcio Rosa Rennó 
Gomes

Suplente
11/08/2000 a 30/06/2003

Marco Túlio Martins

Titular
30/07/1997 a 30/06/2000

Marcos Aurélio  
dos Reis

Titular
20/06/1974 a 08/01/1978

Marcos Aurélio 
Madureira da Silva

Titular
11/08/2000 a 30/06/2003

Marcos Luiz 
Vasconcellos

Suplente
14/12/2001 a 30/06/2013

Maria Amélia Brachs 
Duarte

Titular
09/01/1978 a 04/01/1981

Maria Helena Barbosa

Suplente
19/10/1992 a 15/08/1994
16/08/1994 a 30/06/1996

Titular
01/07/1996 a 30/06/1999

Maria Silvia  
Coelho Coutinho  
de Mendonça

Suplente
31/08/1993 a 30/06/1996

Mário José de Abreu

Titular
09/01/1978 a 04/01/1981

Mário Lúcio Braga

Suplente
23/08/2001 a 30/06/2002

Maurílio Chaves 
Santos

Suplente
05/09/2006 a 19/12/2006
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Maurílio Martins  
de Souza
Suplente
05/01/1981 a 02/02/1984
26/11/1985 a 30/06/1987

Mauro de Carvalho 
Velloso
Suplente
09/02/1973 a 27/01/1974

Mauro Horta Maia
Titular
23/08/2001 a 30/06/2003

Mauro Lúcio de Souza 
Zarattini
Titular
28/01/1972 a 11/04/1973
12/04/1973 a 19/06/1974

Suplente
20/06/1974 a 08/01/1978

Mauro Maia Lellis
Suplente
23/08/2001 a 30/06/2003

Milton Abreu de Mello
Suplente
05/08/1994 a 15/08/1994

Milton de Carvalho 
Campos
Suplente
28/01/1972 a 19/06/1974

Milton Gomes Soares
Suplente
09/01/1978 a 04/01/1981

Mizael de Jesus  
Santos Sá
Suplente
16/08/1994 a 30/06/1996

Titular
01/07/1996 a 30/06/1998

Nagib de Mello

Suplente
09/01/1978 a 04/01/1981

Nelson Lopes  
dos Santos

Titular
09/01/1978 a 04/01/1981
03/02/1984 a 30/06/1987

Nereu Bastos Filho

Suplente
09/01/1978 a 04/01/1981

Ney Eustáquio Rocha 
de Alencar

Suplente
30/07/1997 a 13/12/1998

Titular
14/12/1998 a 30/06/1999

Nilton Rodrigues

Suplente
03/09/1990 a 30/06/1991
29/08/1991 a 30/06/1994
16/01/1997 a 30/06/1999

Oswânio Almeida

Titular
05/01/1981 a 02/02/1984

Suplente
10/02/1987 a 30/06/1987

Titular
01/07/1987 a 30/06/1990

Otávio Dias Filho

Titular
29/12/1998 a 30/06/1999
25/08/1999 a 30/06/2002

Paulo de Carvalho

Suplente
01/07/1996 a 30/06/1998

Paulo Roberto 
Caciquinho Serpa
Suplente
01/07/1987 a 30/06/1990

Paulo Sérgio Fonseca
Suplente
28/01/1972 a 08/02/1973

Pedro Carlos Hosken 
Vieira
Titular
23/08/2001 a 30/06/2002

Pedro Esmeraldo
Suplente
28/01/1972 a 27/01/1974

Plínio Arantes
Suplente
05/01/1981 a 02/02/1984

Titular
11/08/2000 a 30/06/2002
20/12/2002 a 04/09/2006

Raimundo Júlio  
de Carvalho
Titular
01/07/1987 a 30/06/1990
03/09/1990 a 30/06/1991

Ricardo Luiz Diniz 
Gomes
Titular
20/12/2004 a 19/12/2006
20/12/2006 a 19/12/2010

Roberto de Araújo 
Braga
Titular
05/01/1981 a 02/02/1984

Roberto Reis
Titular
01/07/1987 a 30/06/1990
03/09/1990 a 30/06/1992
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Rodrigo Botelho 
Campos

Titular
03/09/1990 a 30/06/1993

Rogério Mota Furtado

Suplente
20/12/2010 a 19/12/2014

Ronald Gastão 
Andrade Reis

Suplente
26/11/1985 a 30/06/1987

Ronald Antônio 
Pantuzzo

Titular
20/06/1974 a 08/01/1978

Ronaldo Flora Coelho

Titular
19/02/1998 a 30/06/1998
04/08/1998 a 30/06/2001

Rubens Ferreira 
Campos

Titular
29/08/1991 a 30/06/1994
05/08/1994 a 30/06/1997

Rui Otaviano 
Rodrigues

Titular
01/07/1996 a 30/06/1998
04/08/1998 a 30/06/2001

Sérgio Andreotti Tasca

Suplente
23/08/2001 a 24/06/2002
25/06/2002 a 19/12/2002
20/12/2002 a 22/04/2004
23/04/2004 a 19/12/2004

Sérgio Augusto Diniz 
Gomes

Suplente
01/07/1996 a 30/06/1999
25/08/1999 a 24/06/2002

Titular
25/06/2002 a 19/12/2002
20/12/2002 a 19/12/2004

Presidente
20/12/2004 a 19/12/2008

Sérgio Roberto 
Belisário

Suplente
20/12/2008 a 07/10/2009

Presidente
08/10/2009 a 19/12/2012

Tarcísio Andrade 
Neves

Suplente
20/12/2004 a 11/03/2007

Presidente
12/03/2007 a 19/12/2008
20/12/2008 a 07/10/2009

Tarcízio Celso de 
Castro

Titular
23/08/2001 a 24/06/2002

Suplente
25/06/2002 a 19/12/2002
20/12/2002 a 19/12/2004

Thadeu Massahud

Titular
05/01/1981 a 02/02/1984

Ulisses Guimarães 
Barbosa

Titular
03/09/1990 a 16/06/1991

Ulysses Lima de Paiva
Titular
01/07/1987 a 30/06/1990
03/09/1990 a 30/06/1993

Vanderlei Toledo
Suplente
20/12/2004 a 19/12/2008
20/12/2008 a 19/12/2012

Vânia Lúcia Somavilla 
de Souza Barros 
Suplente
19/02/1998 a 30/06/1998
04/08/1998 a 30/06/2001

Vera Lúcia Ferreira 
Lima
Suplente
03/09/1990 a 04/09/1991

Virgílio Machado 
Barroso
Suplente
12/04/1973 a 19/06/1974

Walder José Toscano 
de Oliveira
Titular
28/01/1972 a 27/01/1975 

Waldir Braga  
de Freitas
Titular
28/01/1972 a 11/04/1973
12/04/1973 a 19/06/1974

Walter dos Santos 
Ferreira
Titular
09/01/1978 a 04/01/1981
26/11/1985 a 30/06/1987

Wilian Vagner Moreira
Titular
20/12/2006 a 30/06/2010
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Adilon Moreira Braga
Titular
28/03/1977 a 08/01/1978

Suplente
10/05/1982 a 29/05/1983

Altino Mota dos 
Santos
Suplente
05/01/1981 a 09/05/1982

Amarílis Massetti 
Lobo
Suplente
05/01/1981 a 09/05/1982

Ângela Maria de 
Oliveira Souza
Suplente
06/01/2000 a 30/06/2001
20/12/2008 a 19/12/2012

Antônio de Paula 
Oliveira
Suplente
30/05/1983 a 02/02/1984

Antonio Kardec 
Gomes
Titular
01/12/1989 a 28/08/1991

Antônio Lázaro  
da Silva
Titular
28/03/1977 a 08/01/1978

Titular
04/10/1994 a 30/06/1997

Antônio Pereira Dias
Titular
09/01/1978 a 28/02/1979
30/05/1983 a 02/02/1984
19/06/1985 a 30/06/1987

Antônio Reginaldo 
Corrêa da Fonseca
Titular
04/10/1994 a 30/06/1997 
23/08/2001 a 19/12/2002
20/12/2002 a 19/12/2004

Antonio Ribeiro 
Mendes
Titular
05/01/1981 a 09/05/1982

Armando Bracks
Suplente
16/10/1998 a 30/06/1999

Titular
25/08/1999 a 30/06/2001

Augusto César  
da Silva
Suplente
23/08/2001 a 19/12/2002

Titular
20/12/2002 a 19/12/2004

Presidente
20/12/2004 a 19/12/2008

Augusto da Costa 
Mendes
Suplente
12/03/1980 a 04/01/1981

Benedito Fernandes 
da Silva
Titular
03/02/1984 a 18/06/1985

Carlos Antônio Leal 
Cruz
Suplente
23/08/2001 a 30/06/2002

Carlos Augusto Reis 
de Oliveira
Suplente
09/10/2007 a 19/12/2008

Carlos Olavo Pacheco 
Medeiros
Titular
10/05/1982 a 29/05/1983

Cristiano Corrêa  
de Barros
Suplente
04/10/1994 a 30/06/1997
15/08/1997 a 30/06/1999

Daniel de Abreu
Titular
01/07/1987 a 30/06/1989

Suplente
05/03/2001 a 30/06/2002

Deusdedit Fidelis 
Valente
Titular
20/06/1974 a 27/03/1977
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Dilvo Fonseca

Suplente
12/03/1980 a 04/01/1981

Titular
10/05/1982 a 29/05/1983

Diniz Santana  
de Oliveira

Titular
29/08/1991 a 30/06/1994

Domingos Martins 
Lage

Titular
12/03/1980 a 04/01/1981

Duílio Villa

Titular
01/03/1979 a 11/03/1980

Suplente
01/12/1989 a 28/08/1991

Eder Duarte Caldeira

Titular
19/06/1985 a 30/06/1987

Eduardo José  
de Souza

Titular
09/08/1993 a 30/06/1995
15/08/1997 a 30/06/1999

Elio Osmar 
Marcondes dos Reis

Titular
20/06/1974 a 27/03/1977

Elson Vicente Cosenza

Suplente
12/04/1973 a 19/06/1974

Elton Tavares França

Suplente
01/07/1987 a 30/06/1989

Emílio Castelar Pires 
Pereira

Titular
25/08/1999 a 30/06/2001

Enderson Couto 
Miranda

Suplente
01/07/1996 a 30/06/1997
15/08/1997 a 30/06/1999

Eustáquio Antunes 
Ribeiro

Suplente
25/08/1999 a 30/06/2001

Evaldo Bernardes 
Machado

Suplente
28/03/1977 a 08/01/1978
05/01/1981 a 09/05/1982
19/06/1985 a 30/06/1987

Expedito Cassemiro

Titular
01/03/1979 a 11/03/1980

Fábio do Prado Totti

Suplente
28/03/1977 a 08/01/1978

Titular
09/01/1978 a 28/02/1979
01/12/1989 a 28/08/1991

Fátima Inácio de 
Morais Régio Vaz de 
Mello

Titular
25/08/1999 a 30/06/2001

Francisco Otávio de 
Faria Lobato

Titular
12/03/1980 a 04/01/1981

Geraldo Mariano  
da Silva

Suplente
28/01/1972 a 11/04/1973

Hélcio Clemente  
da Fonseca

Titular
20/06/1974 a 27/03/1977
01/07/1987 a 30/06/1989

Hélio de Paula e Silva

Suplente
13/11/1972 a 11/04/1973

Helton Diniz Ferreira

Titular
20/12/2010 a 19/12/2014

Henrique Carlos 
Cafagi

Suplente
10/05/1982 a 29/05/1983

Henrique Machado 
Horta Filho

Suplente
01/03/1979 a 11/03/1980

Herz Guimarães

Suplente
28/01/1972 a 12/11/1972 

Hugo da Silva 
Werneck

Suplente
28/01/1972 a 12/11/1972 

Humberto Barra

Suplente
01/12/1989 a 28/08/1991
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Hypérides Almada  
de Abreu

Titular

05/01/1981 a 09/05/1982

Ibson Amaral Sanábio

Suplente

12/04/1973 a 19/06/1974

Ildeu Simão Mateus

Titular

09/01/1978 a 28/02/1979

Jarbas Discacciati 

Suplente

20/12/2010 a 19/12/2014

João Alberto Madeira 
Soares

Suplente

01/03/1979 a 11/03/1980

João Batista Pezzini

Titular

11/07/2000 a 30/06/2002

João Efrem Campos

Titular

20/12/2004 a 19/12/2008

João Victor Marçal

Titular

20/12/2008 a 19/12/2012

Jorge Marçal  
do Santos

Suplente
28/03/1977 a 08/01/1978

01/07/1987 a 09/03/1988

José Arnaldo R. 
Oliveira

Suplente
09/01/1978 a 28/02/1979

José Augusto de 
Andrade Paiva
Suplente
12/03/1980 a 04/01/1981

Titular
03/02/1984 a 18/06/1985
29/08/1991 a 30/06/1993

José Eduardo de 
Freitas Saraiva
Suplente
20/06/1974 a 27/03/1977

José Geraldo Martins
Titular
30/05/1983 a 02/02/1984

Suplente
10/03/1988 a 30/06/1989

José Ibraim Gomes
Titular
12/04/1973 a 19/06/1974

José Maria de Oliveira
Suplente
04/10/1994 a 30/06/1997

José Reginaldo Inácio
Suplente
20/12/2002 a 19/12/2006

José Renato de 
Carvalho Barbosa
Suplente
15/08/1997 a 15/10/1998

Titular
20/12/2006 a 19/12/2010

José Roberto da Silva
Suplente
09/08/1993 a 30/06/1995

José Simplício da Silva 
Filho
Titular
01/12/1989 a 28/08/1991

Josué Pinto Ribeiro
Suplente

11/07/2000 a 04/03/2001

Júlio Borges Gomide
Suplente

01/12/1989 a 28/08/1991

Lauro Sérgio 
Vasconcelos David
Titular

20/12/2004 a 08/10/2007

Leonardo Barbosa  
de Moraes
Titular

15/08/1997 a 30/06/1999

Leonardo George de 
Magalhães 
Titular

20/12/2006 a 19/12/2010

Lincoln de Brito 
Xavier
Titular

05/01/1981 a 09/05/1982
03/02/1984 a 18/06/1985

Luiz Fernando Silva 
Goulart
Suplente

13/11/1972 a 11/04/1973

Marcelo Alkmin 
Ferreira de Pádua
Titular

19/02/1998 a 30/06/1999
Suplente

25/08/1999 a 30/06/2001

Marcílio Tito da Silva
Titular

28/03/1977 a 08/01/1978
Suplente

30/05/1983 a 02/02/1984
03/02/1984 a 18/06/1985
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Marcos Afonso de 
Souza
Titular
15/08/1997 a 30/06/1999

Marcos Claret David
Suplente
29/08/1991 a 30/06/1993

Marcos Túlio Silva
Titular - Presidente  
do Conselho
20/12/2010 a 19/12/2014

Maria Amélia Bracks 
Duarte
Suplente
30/05/1983 a 02/02/1984
29/08/1991 a 30/06/1993

Maria Lúcia Cardoso
Suplente
31/08/1993 a 30/06/1995

Mário Jorge Bernardes
Titular
12/04/1973 a 19/06/1974

Mário Lúcio Braga
Suplente
23/08/2001 a 30/06/2002
20/12/2002 a 19/12/2006
20/12/2010 a 19/12/2014

Maura Galuppo 
Botelho Martins
Suplente
20/12/2006 a 19/12/2008

Titular
20/12/2008 a 19/12/2012

Mauro Gomes  
de Carvalho

Suplente
03/02/1984 a 18/06/1985

Mauro Horta Maia

Titular
23/08/2001 a 19/12/2002
20/12/2002 a 19/12/2004

Mauro Lucio de Souza 
Zarattini

Suplente
01/03/1979 a 11/03/1980

Mauro Maia Lellis

Suplente
23/08/2001 a 19/12/2002
20/12/2002 a 19/12/2004

Mauro Marcos  
de Castro

Suplente
19/06/1985 a 30/06/1987
04/10/1994 a 30/06/1996

Milton Abreu de Melo

Titular
01/03/1979 a 11/03/1980

Moacir José M. Lopes

Suplente
09/01/1978 a 28/02/1979

Moisés Pereira do 
Santos

Titular
01/07/1987 a 30/06/1989

Odilon Santos 
Fagundes

Titular
12/04/1973 a 19/06/1974

Orivaldo Lanschi

Titular
12/03/1980 a 04/01/1981

Paula Sylvia Ridolfi 
Aguiar Carrara

Suplente
20/12/2008 a 19/12/2012

Paulo Cesar Monteiro 
de Barros

Titular
28/01/1972 a 11/04/1973

Paulo Henrique 
Guerra Simões

Suplente
10/05/1982 a 29/05/1983
03/02/1984 a 18/06/1985

Titular
19/06/1985 a 30/06/1987

Suplente
09/08/1993 a 30/06/1995

Paulo Márcio Rago 
Cardoso

Suplente
19/06/1985 a 30/06/1987

Pedro Carlos Hosken 
Vieira

Titular
04/10/1994 a 30/06/1997

Suplente
11/07/2000 a 22/08/2001

Titular
23/08/2001 a 30/06/2002
20/12/2002 a 19/12/2006

Pedro Esmeraldo

Suplente
20/06/1974 a 27/03/1977

Plínio Arantes

Titular
09/08/1993 a 30/06/1995



Ralpho Márcio de 
Araujo

Titular
10/05/1982 a 29/05/1983

Raul Otávio da Silva 
Pereira

Suplente
20/12/2006 a 19/12/2010

Ricardo Gouveia 
Prates

Suplente
09/01/1978 a 28/02/1979

Ricardo Nadalin Guidi

Suplente
20/12/2004 a 19/12/2008

Robson Laranjo

Suplente
20/12/2008 a 19/12/2010

Rogério Armond 
Côrtes Araújo

Suplente
12/04/1973 a 19/06/1974

Rogério Rodrigues 
Rocha

Titular
31/08/1993 a 30/06/1995

Ronald Gastão 
Andrade Reis

Titular
29/08/1991 a 30/06/1993

Ronaldo Lima Siqueira

Suplente
01/07/1987 a 30/06/1989

Severiano Rodrigues 
Froes

Suplente
20/06/1974 a 27/03/1977

Suely Facure

Titular
30/05/1983 a 02/02/1984

Vera Lúcia Ferreira  
de Lima

Suplente
29/08/1991 a 30/06/1993

Vicente de Paula 
Castro

Suplente
20/12/2004 a 08/10/2007

Titular
09/10/2007 a 19/12/2008

Virgilio Machado 
Barroso

Titular
28/01/1972 a 11/04/1973

Waldyr Biaggi

Titular
11/07/2000 a 30/06/2002

Suplente
20/12/2002 a 19/12/2004

Wilson Adiib Zarur

Titular
28/01/1972 a 11/04/1973
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Alciro Cantagalo  
de Figueiredo

Suplente
19/02/1998 a 30/07/1999

Antônio Carlos 
Pereira

Titular
02/08/1999 a 24/08/1999

Suplente
25/08/1999 a 30/06/2001
23/08/2001 a 30/06/2003

Arcângelo Eustáquio 
Torres Queiroz

Titular
16/10/1998 a 30/06/2000
11/08/2000 a 30/06/2002
20/12/2002 a 19/12/2006
20/12/2006 a 31/08/2010

Ássima Bracks

Suplente
28/07/1992 a 27/07/1994
05/08/1994 a 15/08/1995

Titular
16/08/1995 a 30/06/1996

Ayres Augusto Álvares 
da Silva Mascarenhas

Suplente
28/07/1992 a 27/07/1994
05/08/1994 a 15/08/1995

Titular
16/08/1995 a 30/06/1996

César Sebastião Viegas

Suplente
16/10/1998 a 30/06/2000
30/08/2000 a 30/06/2002
20/12/2002 a 19/12/2006

Cleuber do 
Nascimento  
Bambirra

Suplente
19/02/1998 a 03/08/1998

Titular - Presidente
04/08/1998 a 30/06/2000
11/08/2000 a 22/08/2001
13/01/2004 a 15/09/2004

Délcio Alves Martins 
Filho

Titular
01/07/1996 a 30/06/1998
04/08/1998 a 30/06/2000

Deusdedith Fidelis 
Valente

Suplente
01/07/1996 a 29/07/1997

Titular
30/07/1997 a 30/06/1999

Dilson Manoel 
Guimarães

Suplente
16/08/1995 a 30/06/1997
30/07/1997 a 30/06/1999

Edson Ferreira  
de Medeiros

Titular - Presidente
28/07/1992 a 27/07/1994

Suplente
25/02/1999 a 30/06/1999

Fábio Lúcio Moreira

Suplente
20/12/2006 a 31/08/2010

Fernando Alves 
Pimenta

Suplente
16/08/1995 a 30/06/1996
01/07/1996 a 30/06/1998

Fernando Tárcia  
de Castro

Suplente
28/07/1992 a 27/07/1994
05/08/1994 a 30/06/1996

Francisco Eleutério  
da Silveira

Suplente
28/07/1992 a 27/07/1994

Frederico Alvarez 
Perez

Suplente
20/12/2006 a 31/08/2010
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Geraldo Adão Santos

Titular
28/07/1992 a 27/07/1994
05/08/1994 a 30/06/1996
25/08/1999 a 30/06/2001
23/08/2001 a 19/12/2002

Suplente
20/12/2002 a 03/08/2004

Helbert Maia de Sá

Suplente
02/12/1998 a 30/06/2000
11/08/2000 a 30/06/2002

Hélcio Clemente  
da Fonseca

Titular
28/07/1992 a 27/07/1994
05/08/1994 a 15/08/1995

Humberto Hudson 
Amaral

Titular - Presidente
23/08/2001 a 19/12/2003

João Isidro Vinhal

Titular
07/11/2006  a 31/08/2010

João Martins  
de Mello Filho

Suplente
20/12/2002 a 19/12/2006

Titular
20/12/2006 a 31/08/2010

Joaquim de Sousa 
Filho

Titular
30/07/1997 a 30/06/1999 

José Ribeiro Pena 
Neto

Suplente
30/07/1997 a 18/02/1998

Titular
19/02/1998 a 30/07/1998

Júlio César Silva

Titular
16/10/1998 a 30/06/2000
30/08/2000 a 30/06/2002
20/12/2002 a 14/03/2006

Leonardo George  
de Magalhães

Suplente
20/12/2002 a 19/12/2006

Luciano Lopes Amaral

Suplente
20/12/2006 a 31/08/2010

Luiz Dumont

Suplente
28/07/1992 a 27/07/1994
05/08/1994 a 30/06/1996

Luiz Felipe Veloso

Titular
28/07/1992 a 27/07/1994

Marcelo Correia  
de Moura Baptista

Titular
20/12/2006 a 31/08/2010

Marcelo José Almeida 
Hugo

Titular - Presidente
20/12/2006 a 31/08/2010

Márcio Saúde Soares

Titular
25/08/1999 a 30/06/2001
23/08/2001 a 30/06/2003

Marcos Lares Peixoto

Suplente
28/07/1992 a 27/07/1994

Titular
05/08/1994 a 30/06/1996

Suplente
16/10/1998 a 30/06/2000
11/08/2000 a 30/06/2002
20/12/2002 a 19/12/2006

Marcos Túlio Martins

Titular
28/07/1992 a 27/07/1994
05/08/1994 a 30/06/1996

Maria das Graças 
Oliveira Cerqueira

Suplente
04/08/2004 a 19/12/2006

Maria Eliza Oliveira 
Matheus Cerqueira

Suplente
23/08/2001 a 19/12/2003
20/12/2003 a 14/09/2004

Titular - Presidente
16/09/2004 a 19/12/2006

Mauro Marinho 
Campos

Suplente
20/12/2006 a 31/08/2010

Milton Saúde Soares

Titular
20/12/2006 a 31/08/2010
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Miriam Beatriz 
Figueiredo

Suplente
16/09/2004 a 19/12/2006

Moacir José Moreno 
Lopes

Titular
28/07/1992 a 27/07/1994
05/08/1994 a 15/08/1995

Raquel Coimbra 
Fonseca

Suplente
04/08/1998 a 30/06/1999
02/08/1999 a 30/06/2001

Roberto Fonseca

Titular - Presidente
05/08/1994 a 30/06/1996
01/07/1996 a 30/06/1998

Ronaldo Flora Coelho

Titular
20/12/2002 a 27/04/2004

Sérgio Freesz Pinto

Titular
20/12/2002 a 27/04/2004
28/04/2004 a 19/12/2006

Sérgio Roberto 
Belisário

Suplente
01/07/1996 a 30/06/1998
04/08/1998 a 30/06/2000

Simão Pedro Gomes  
de Carvalho

Titular
01/07/1996 a 29/07/1997
30/07/1997 a 30/06/1999

Suplente
25/08/1999 a 30/06/2001

Wagner Aloísio de 
Lima Rezende

Suplente
05/08/1994 a 30/06/1996

Wagner Jorge Sena 
Silva

Titular
30/04/1999 a 30/06/2000
11/08/2000 a 30/06/2002

Walnéia Cristina 
Almeida Moreira

Suplente
20/12/2006 a 31/08/2010

Willes de Oliveira  
e Souza

Suplente
23/08/2001 a 19/12/2002

Titular
20/12/2002 a 19/12/2006

Zulmira Rodrigues  
de Almeida Gomes  
de Minas

Suplente
05/08/1994 a 30/06/1996

Titular
20/12/2002 a 19/12/2006

Suplente
20/12/2006 a 31/08/2010
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Composição do Comitê de Conduta e 
Ética da forluz desde 2005

Alexandre Francisco 
Maia Bueno

Titular
04/03/2005 a 03/03/2008

Antônio Reginaldo 
Corrêa da Fonseca

Titular
04/03/2005 a 22/08/2007

Arcângelo Eustáquio 
Torres Queiroz

Titular
04/03/2005 a 03/03/2008

Ari Valter Boscatte

Suplente
17/04/2008 a 16/04/2011

Carlos Alberto 
Almeida

Suplente
04/03/2005 a 22/08/2007

Carlos Augusto Reis 
de Oliveira

Suplente
20/12/2008 a 16/04/2011

Cláudio Luiz Madeira 
Campos

Titular
07/07/2011 a 06/07/2014

Davi Carlos Leocádio

Suplente
17/04/2008 a 16/04/2011

Edson Gomes da Silva

Titular
17/04/2008 a 16/04/2011

Emerson Andrada 
Leite

Titular
07/07/2011 a 06/07/2015

Eugênio Canuto  
de Paula

Suplente
23/08/2007 a 03/03/2008

Francely Duarte Sales 
Marques dos Santos

Suplente
04/05/2006 a 03/03/2008

Gilberto Gomes 
Lacerda

Suplente
04/03/2005 a 03/03/2008

Jaci Pereira Gontijo 
Filho

Suplente
07/07/2011 a 06/07/2014

Jair Campos Pacheco 
Filho

Suplente
07/07/2011 a 06/07/2014

Jamir Teodoro Lopes

Titular
17/04/2008 a 16/04/2011

José Valentim Lino

Titular
07/07/2011 a 06/07/2014

Júlio César da Silva
Titular
17/04/2008 a 16/04/2011

Leandro César  
dos Reis

Suplente
07/07/2011 a 06/07/2015

Lenivaldo Lucena 
Mendes

Suplente
04/03/2005 a 03/03/2008

Lucimar Lizandro 
Freitas

Titular
23/08/2007 a 03/03/2008

Luiz Augusto Barcelos 
Almeida

Titular - Coordenador
07/07/2011 a 06/07/2015
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Marcelo Amorim

Titular
07/07/2011 a 06/07/2014

Márcio Saúde

Titular
04/03/2005 a 03/03/2008

Moisés Acorroni
suplente
07/07/2011 a 06/07/2015

Paula Sylvia Ridolfi 
Aguiar Carrara
suplente
17/04/2008 a 19/12/2008

Paulete Terenzi 
Martins Carvalho

Titular
17/04/2008 a 16/04/2011

Ricardo César Costa 
Rocha

Titular - Coordenador
17/04/2008 a 16/04/2011

Ronaldo Geraldo 
Chagas Gomes

Suplente
17/04/2008 a 16/04/2011

Ronaldo Gomes  
de Abreu

Suplente
17/04/2008 a 16/04/2011

Ronildo Gaspar 
Caixeta

Suplente
04/03/2005 a 03/05/2006

Roseli Conceição 
Maciel

Titular - Coordenador
04/03/2005 a 03/03/2008

Tiago Nunes Quelotti

Suplente
07/07/2011 a 06/07/2014

Willes de Oliveira  
e Souza

Suplente
04/03/2005 a 03/03/2008
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Associativismo: tendência ou movimento dos trabalhadores de se congregarem 

em associações representativas (órgãos de classe, sindicatos etc.), para a defesa de 

seus interesses. (Houaiss)

Ativo: é um termo básico utilizado para expressar o conjunto de bens, valores, cré-

ditos, direitos e assemelhados que formam o patrimônio de uma pessoa, singular ou 

coletiva, num determinado momento, avaliado pelos respectivos custos. (fulgencio, 

Paulo Cesar - 2007)

Atuária: ciência do atuário; parte da estatística ligada a problemas relacionados com 

a teoria e o cálculo de seguros. (Houaiss)

Benefício Definido: é a modalidade de benefício em que o participante tem co-

nhecimento prévio da regra de definição do valor do benefício, independentemente 

do montante acumulado, ou seja, quando se entra no plano, já se sabe quanto irá 

receber como complementação de aposentadoria. (fonte: revide.com.br)

Certificação Leed (Leadership in Energy and Environmental Design):  

é uma certificação para edifícios sustentáveis, concebida e concedida pela onG ame-

ricana u.s. Green Building Council (usGBC), de acordo com os critérios de racionali-

zação de recursos (energia, água etc.) atendidos por um edifício inteligente. foi posto 

em prática em 1998 e, atualmente, já possuem ou estão em fase de aprovação do 

selo cerca de 14 mil projetos no mundo. É a certificação sustentável mais conhecida 

e aceita no Brasil.

Compliance: no âmbito institucional e corporativo, é o conjunto de disciplinas para 

fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabele-

cidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, 

detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa vir a ocorrer.
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Confrarias: associações laicas que funcionam sob princípios religiosos, fundada por 

pessoas piedosas que se comprometem a realizar conjuntamente práticas caritativas, 

assistenciais etc. (Houaiss)

Contribuição Definida: é a modalidade que tem como característica básica a 

determinação do benefício futuro em função do montante acumulado das contribui-

ções e rendimentos auferidos ao longo do tempo, na fase de capitalização, ou seja, 

a aposentadoria futura dependerá dos depósitos efetuados pelo participante, além 

dos rendimentos obtidos pelo gestor dos recursos com este montante depositado. 

(fonte: revide.com.br)

Contribuição variável/mista: quando a aposentadoria depender do valor acu-

mulado ao longo do tempo. o valor da contribuição é definido pelo participante. os 

planos contam com benefícios assistenciais como renda vitalícia e pecúlio.

Controller: função exercida por aquele que analisa e interpreta as informações 

contábeis das empresas de forma a reduzir perdas e maximizar o lucro, utilizan-

do, para isso, conhecimentos avançados de administração. atua no “centro nervoso” 

da companhia, relacionando os campos da contabilidade e da administração. (fonte: 

Contabeis.com.br)

Expertise: conhecimento que se adquire pelo estudo, experiência e prática; capa-

cidade de aplicar o que foi aprendido de forma adequada às solicitações requeridas 

pela função exercida. É a busca incessante por novas aprendizagens, autodesenvolvi-

mento e socialização do conhecimento no meio em que se vive.

Fundo de Investimento em Participações (FIP): é uma forma de aplicação 

financeira formada pela união de vários investidores que se juntam para a realização 

de um investimento financeiro, organizada sob a forma de pessoa jurídica, tal qual um 

condomínio, visando a um determinado objetivo ou retorno esperado, dividindo as 

receitas geradas e as despesas necessárias para o empreendimento.

Fundo de Pensão: é uma fundação ou uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que 

gere o patrimônio de contribuições de participantes e patrocinadora com o objetivo 

de proporcionar rendas ou pecúlios. no Brasil são chamados de Entidades fechadas 

de Previdência Complementar.

Fundos de Private Equity: são fundos que investem diretamente em empresas, 

com o intuito de geri-las, e realizar o desinvestimento em um período de longo prazo.
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Governança Corporativa: é o conjunto de processos, costumes, políticas, leis, 

regulamentos e instituições que regulam a maneira como uma empresa é dirigida, 

administrada ou controlada. o termo inclui também o estudo sobre as relações entre 

os diversos atores envolvidos (os stakeholders) e os objetivos pelos quais a empresa 

se orienta. os principais atores tipicamente são os acionistas, a alta administração e o 

conselho de administração. outros participantes da governança corporativa incluem 

os funcionários, fornecedores, clientes, bancos e outros credores, instituições regula-

doras (como a CVM, o Banco Central, etc.) e a comunidade em geral.

Holding: é uma sociedade gestora de participações sociais (sGPs), mais conhecida 

em inglês como holding; é uma forma de sociedade criada com o objetivo de ad-

ministrar um grupo de empresas (conglomerado). a holding administra e possui a 

maioria das ações ou quotas das empresas componentes de um determinado grupo. 

Essa forma de sociedade é muito utilizada por médias e grandes empresas e normal-

mente visa melhorar a estrutura de capital, ou é usada como parte de uma parceria 

com outras empresas.

Mutualismo: sistema que se baseia na entidade mútua, na contribuição de todos 

para benefício individual de cada um dos contribuintes. (Houaiss)

Montepios:  instituições assistencialistas, mantidas por associados, que concedem 

empréstimos em condições especiais e oferecem uma série de benefícios (subsídio 

em caso de doença, assistência médica e farmacêutica etc.) aos associados e/ou a 

seus familiares. (Houaiss) 

Ordens Terceiras: são associações de leigos católicos, vinculadas às adicionais or-

dens religiosas medievais, em particular às dos franciscanos, carmelitas e dominicanos. 

reúnem-se em torno à devoção de seu santo padroeiro. Espalharam-se pela américa 

através dos colonizadores e foram um elemento importante na vida social da amé-

rica portuguesa e espanhola.

Passivo: conjunto de obrigações da empresa suscetíveis de cobrança a curto prazo 

(passivo circulante) ou a longo prazo. (Houaiss)

Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL): é uma das modalidades de plano 

previdenciário privado (previdência privada) adotada no Brasil.

Previdência Social: é um seguro social, mediante contribuições previdenciárias, 

com a finalidade de prover subsistência ao trabalhador, em caso de perda de sua ca-
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pacidade laborativa. no Brasil a previdência social é administrada pelo Ministério da 

Previdência social e as políticas referentes a essa área são executadas pela autarquia 

federal denominada Instituto nacional de seguro social (Inss). Todos os trabalhado-

res formais recolhem, diretamente ou por meio de seus empregadores, contribuições 

previdenciárias para o fundo de previdência.

Previdência Privada: também chamada de Previdência complementar, é uma for-

ma de seguro contratado para garantir uma renda ao comprador ou seu beneficiário. 

o valor do prêmio é aplicado pela entidade gestora que, com base em cálculos atu-

ariais, determina o valor do benefício. no Brasil pode ser do tipo aberta ou fechada. 

Em resumo, pode-se dizer que se trata de um sistema que acumula recursos que 

garantam uma renda mensal no futuro, especialmente no período em que se deseja 

parar de trabalhar.

PREvIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar):  

é uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência social, responsável por fisca-

lizar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar (fundos de 

pensão). a Previc supervisiona a execução das políticas para o regime de previdência 

complementar, observando as diretrizes estabelecidas também pelo Conselho Mo-

netário nacional e pelo Conselho nacional de Previdência Complementar. (fonte: 

bcb.gov.br)

Produto Interno Bruto (PIB): representa a soma, em valores monetários, de 

todos os bens e serviços produzidos numa determinada região (quer sejam países, 

estados ou cidades), durante um período determinado (mês, trimestre, ano, etc). o 

PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia, com o objetivo de men-

surar a atividade econômica de uma região.

Santa Casa de Misericórdia: historicamente, são casas de saúde mantidas por 

uma irmandade cuja missão primordial é oferecer tratamento a enfermos necessita-

dos e inválidos. sua orientação remonta ao Compromisso da Misericórdia de lisboa.

Sociedades de Previdência: sociedade civil, de caráter não econômico e sem 

fins lucrativos. o objetivo dessa Entidade é proporcionar a seus associados e/ou seus 

dependentes uma complementação da aposentadoria oficial.

Taxa Selic: taxa overnight do sistema Especial de liquidação e Custódia - sElIC. 

Expressa na forma anual, é a taxa média ponderada pelo volume das operações de 

financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais e realizadas no selic, 
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na forma de operações compromissadas. a meta para a taxa selic é estabelecida pelo 

Comitê de Política Monetária (Copom).

Turnover: é a rotatividade de pessoal; no contexto de recursos Humanos, refere-se 

à relação entre admissões e demissões ou à taxa de substituição de trabalhadores 

antigos por novos em uma organização. normalmente é expressa em termos per-

centuais. Pode ser também um indicador de saúde organizacional.
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aBraPP – associação Brasileira das Entidades fechadas de Previdência Complemen-

tar. o papel da educação financeira na previdência complementar (artigo Barbara 
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a comunicação na forluz
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no início da década de 70, quando a forluz foi criada, a comunicação corporativa não 

estava tão disseminada. naqueles primeiros momentos, a fundação não dispunha de 

tais recursos e o papel de comunicadores, entre tantos outros, era exercido pelos 

próprios dirigentes. o nascimento da logomarca inaugural da fundação exemplifica 

bem esse quadro. o primeiro presidente, Daltro Duarte nunes, conta que não tinha 

a menor noção do que era um estudo de imagem e como isso influenciava a criação 

de uma logomarca, mas tomou para si a empreitada. “achamos 

que já era hora da forluz ter seu logotipo. Então, eu mesmo 

desenhei a marca”, relembra. assim, a junção das letras “f ” e 

“s” estilizadas no centro de um círculo vermelho procurava 

remeter ao nome da fundação. o “f ” simbolizando a pri-

meira parte, “fundação forluminas”, e o “s” alusivo à outra 

metade, “seguridade social”.

após ser assumida pela Cemig, em 1974, visando fortalecer sua imagem perante 

os empregados da nova patrocinadora, a forluz ensaia passos concretos em ações 

comunicativas, e lança mão de vários meios disponíveis como informativos, circulares, 

palestras, treinamentos e relatórios anuais. na verdade, funcionando ainda como um 

departamento da Cemig, essas ações eram executadas pela já consolidada área de 

comunicação da patrocinadora.

no início de 1982, nasce o Informativo forluz. Começa-

va uma nova fase em que a comunicação com uma ‘rou-

pagem própria’ passa a ser percebida como ferramenta 

essencial à atividade da fundação. Confirmando aquele 

novo posicionamento, em meados do mesmo ano, é 

lançado o concurso para escolha da nova logomarca. 



assim, coroando os primeiros dez anos de vida da fundação, essas ações de certa 

forma também inauguraram um curioso padrão, no qual a Entidade sempre introdu-

zia novidades marcantes relativas à comunicação a cada década de vida. 

Mas, sem dúvida, o Informativo forluz, mais tarde rebatizado de Jornal forluz, ao 

longo de seus 30 anos de existência, é o mais fiel registro da história da fundação du-

rante esse período. Por esse motivo, tornou-se relevante fonte de consulta noticiosa 

sobre os principais momentos vividos pela Entidade. 

Maioridade na comunicação

Em 1991, a forluz ganha um departamento de comunicação. Desse modo, suas ações 

comunicativas passam a ser planejadas e estratégicas, num esforço de transmitir trans-

parência e melhorar o relacionamento com seus participantes.

segundo o jornalista Wilson renato Pereira, primeiro assessor de comunicação da 

forluz, um dos maiores desafios foi difundir a cultura da comunicação junto à equipe 

gerencial e administrativa. “abraçamos a causa. além da melhoria das ações exis-

tentes, procuramos desenvolver novas ações, buscando incrementar a comunicação 

externa e incentivar a integração e a motivação dos empregados.” 
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Pioneira, a forluz 

marca sua entrada 

na Internet em 1997, 

com acesso via in-

tranet da Cemig. no 

mesmo ano, a marca 

da fundação é atua-

lizada, prevalecendo 

até hoje. Em 2000, a 

forluz passa a ter um 

site independente. 

Em 2006, como fru-

to do seu empenho, 

a equipe conquista 

o prêmio Excelência 

em Comunicação, concedido pela associação Brasileira das Entidades fechadas de 

Previdência Complementar - abrapp.

no ensejo dos seus 40 anos, mais uma vez a comunicação ganha novo impulso. Pode-

-se afirmar que hoje a forluz novamente dá uma atenção sem precedentes às ativida-

des comunicativas, e procura aperfeiçoá-las a cada dia. Desde o início de 2011, foram 

modernizados o Jornal forluz, o informativo Dois Tempos, o chat, os comunicados 

por e-mail e elevada sensivelmente a publicação de notícias da fundação no portal. 

no final do ano, foi lançado, também, o canal de mensagens via sMs. Portanto, uma 

avalanche de novidades voltadas para atender a todos os nossos públicos, num 

enorme esforço colocado a serviço de nossos participantes.

Com uma trajetória tão rica e desafiadora, uma coisa permanece inalterada: o 

desejo de manter uma comunicação eficiente e sempre atuante. o atual gerente 

de Comunicação, Victor Correia, explica que a área dispõe hoje de uma gama de 

recursos que devem ser usados de forma adequada e estratégica. “o propósito 

de tudo isso é fortalecer institucionalmente a comunicação da forluz, estimulando 

a participação dos diretores, gerentes e empregados no processo comunicativo e 

abrir espaço à inovação, de forma a colocar a fundação sempre sintonizada com o 

seu tempo”.
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