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Em um ano ainda marcado pela instabilidade no cenário políti-
co, porém com indicadores significativos de retomada econômica,
a Forluz encarou grandes desafios na manutenção de seu equilíbrio
financeiro e atuarial.

Seguimos fazendo mais com menos, reduzindo as despesas
sem afetar a qualidade de nossos serviços. O custo administrativo,
de 0,12% ao ano em relação aos recursos garantidores, se mante-
ve bem abaixo do percentual médio apurado entre os fundos de
pensão do mesmo porte, que foi de 0,23%. Além disso, o custo por
participante ficou em R$ 97,40, enquanto a média para entidades
semelhantes é de R$ 234,51. 

Com uma gestão financeira responsável e eficiente, superamos
a meta atuarial dos planos A e B. A rentabilidade apurada para o
Plano A foi de 10,42% no ano, acima da meta de 9,12%. Já para o
Plano B, a rentabilidade ficou em 9,77%, ultrapassando a meta
atuarial do período, de 8,41%. 

No início de 2017, os órgãos estatutários passaram por mudan-
ças. Começamos o ano com os conselhos Deliberativo e Fiscal par-
cialmente renovados com novos membros eleitos pelos participan-
tes e indicados pelas patrocinadoras. Já em fevereiro, Maura Ga-
luppo deixou a Diretoria de Seguridade e Gestão, sendo substituí-
da por Mônica Siqueira, que assumiu no mês de abril. 

Ainda em fevereiro, a Previc aprovou o Termo de Ajustamento
de Conduta que visa solucionar o desenquadramento passivo da
carteira de imóveis do Plano A. Já no mês de maio, outra grande
questão tratada pela Forluz foi o déficit do Plano A. A Fundação as-
sinou com a Cemig o contrato de equacionamento referente ao re-
sultado de dezembro de 2015. 

Mais uma vez, a Entidade comprovou que sua administração é
pautada pelos princípios de ética e transparência ao responder
com precisão cinco denúncias apresentadas à Previc ao longo do
ano. O órgão supervisor não constatou irregularidades na Forluz. 

Em julho, a segurança dos processos adotados na Fundação foi
reconhecida com a conquista da certificação NBR 31000, total-
mente aderente à IS0 31000, norma internacional de gestão de ris-
cos utilizada por mais de 60 países. Ainda naquele mês, o autoa-
tendimento do portal ganhou um novo layout, mais simples e atra-
tivo para o usuário. 

Em agosto, a Cemig solicitou à Forluz a criação de um novo pla-
no de previdência para seus futuros empregados. Para esclarecer o
assunto, gerentes e diretores participaram de uma série de pales-
tras em todo o Estado, a partir do mês de setembro. Em paralelo,
a equipe da Fundação estudava a melhor forma de atender à de-

manda.
Ainda em setembro, a Fundação deu mais um passo rumo à

inovação em seus processos ao lançar seu aplicativo para dispo-
sitivos móveis. O app agrega as principais funções disponíveis na
área do participante no portal e, assim, o usuário tem os dados
mais relevantes na palma da mão. 

Após receber determinação da Previc para excluir o artigo 57
do regulamento do Plano A, que atribui integralmente às patroci-
nadoras a responsabilidade por eventuais déficits e esgotadas as
discussões na esfera administrativa, a Forluz resolveu questionar
o assunto na Justiça. Em novembro, a Justiça Federal da 1ª Região
concedeu liminar favorável à Fundação. O processo está em an-
damento. 

Ao enfrentar com trabalho e união um ano de desafios e mui-
tos questionamentos, a Forluz encerrou 2017 fortalecida. Os es-
forços foram refletidos nos resultados da Pesquisa de Satisfação,
cuja nota final foi de 8,6, com avaliação positiva de 96,8 % dos
entrevistados.  Prova de que estamos na direção certa. 

Revisamos o nosso planejamento estratégico para os próxi-
mos cinco anos. O trabalho foi realizado a várias mãos e temos
mais segurança do caminho que estamos percorrendo e dos re-
cursos necessários para chegarmos onde queremos. Nesta sólida
trajetória, que já dura 46 anos, a Forluz busca se reinventar a ca-
da dia, pautada pelos princípios da ética e da transparência. E,
principalmente, pela manutenção da confiança de seus mais de
22 mil participantes.

José Ribeiro Pena Neto
Presidente da Forluz

GESTÃO DOS PLANOS

A Forluz encerrou o ano com 22.527 participantes e beneficiá-
rios, classificados entre seus planos A, B e TaesaPrev. 

BENEFÍCIOS PAGOS
No Plano A Saldado, a Forluz realizou pagamentos de benefí-

cios previdenciários no valor de R$ 686,10 milhões. Já no Plano
B, realizou pagamentos de benefícios previdenciários no valor
de R$ 465,04 milhões. 

RESUMO DO RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES  2017

Belo Horizonte, cenário da nossa história
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A rentabilidade apurada pelo Plano A, de 10,42% no ano, supe-
rou a meta atuarial no ano, que foi de 9,12%. Além dos segmentos
de Renda Fixa e Renda Variável que apresentaram resultados signi-
ficativos de 10,26% e 24,95%, respectivamente, o segmento de
empréstimo aos participantes também superou a meta atuarial,
tendo obtido um retorno de 9,88%. 

No Plano B, a rentabilidade do ano, de 9,77% ficou acima da
meta atuarial, que foi de 8,41%. O segmento de Renda Variável
apresentou uma rentabilidade de 24,56% e de Renda Fixa de
8,95%. Já o segmento de Empréstimo teve retorno de 9,88%.

Em outubro retomamos o investimento no exterior, através de
fundos de renda fixa e multimercados, com ampla diversificação
geográfica. Optou-se por veículos que trocam a variação cambial
pelo CDI, que julgamos serem favoráveis em um momento de ju-
ros baixos. 

Plano B deve ser devidamente tratado como “reserva de contingên-
cia”, não sendo possível qualquer distribuição de superávit e/ou revi-
são do custeio em função de tal montante.

Ainda neste Plano, o Fundo de “Cobertura de Risco” alcançou o
valor de R$ 57.718.247,23 (R$ 52.010.271,76 em 2016).

A rentabilidade auferida em 2017 (9,7713%) foi maior do que me-
ta atuarial de 8,4036% (IPCA + 5,30%). A rentabilidade da parcela
atuarial foi de 9,2038%, ou seja, 0,7382% acima da exigência atuarial.

PLANO TAESAPREV
A avaliação atuarial da FORLUZ em 31 de dezembro de 2017, ela-

borada por atuário interno, responsável técnico do plano, indicou a
existência de patrimônio de R$ 29,2 milhões equivalente ao total
dos saldos de conta de aposentadoria dos participantes ativos.

O atuário indicou que a inexistência de déficit ou superávit técni-
co se dá em função da modalidade de plano (Contribuição Definida),
onde os recursos garantidores são equivalentes ao saldo de conta
composto pelos participantes.

PLANOS A E B
O grande destaque do ano foi o segmento de Renda Variável.

Após dois anos de forte recessão, o ano começou com a expec-
tativa de reversão da deterioração econômica e do avanço das
reformas em função do cenário político. 

A melhora do cenário permitiu um aumento gradativo na expo-
sição ao segmento de renda variável e a um mix de gestores com
carteira de alta qualidade e fundamento para o longo prazo, permi-
tindo um bom resultado para a carteira de investimentos da Forluz.

A tabela abaixo demonstrao resultado nominal por segmento
de aplicação.

PARECER ATUARIAL

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

PLANO A
A avaliação atuarial da FORLUZ em 31 de dezembro de 2017, ela-

borada por atuário interno, responsável técnico do plano, indicou a
existência de Déficit Técnico Contábil de R$ 907,9 milhões. Dedu-
zindo da mencionada quantia o ajuste de precificação de ativos no
valor de R$ 311,2 milhões, em conformidade com a Resolução CNPC
nº 22/15, o Plano A encerrou o ano de 2017 com déficit atuarial (dé-
ficit técnico após ajuste de precificação) no valor de R$ 596,7 mi-
lhões, equivalente a 7,57% das reservas matemáticas. 

Conforme dispõe a legislação citada acima, caso o “déficit do
plano apurado após a precificação” ultrapasse o “limite de déficit
técnico” (vide reprodução abaixo), deverá ser elaborado plano de
equacionamento até o final do exercício subsequente, aprovado
pelo Conselho Deliberativo:

Limite de Déficit Técnico = 1% x (duração passivo – 4) x Provisão Ma-
temática

Desse modo, tem-se para fins de equacionamento o montante
de R$ 178,3 milhões, conforme demonstrado abaixo.

Déficit Técnico após ajuste da precificação – Limite de Déficit
Técnico = Déficit a ser Equacionado

R$ 596.703.747,05 – 1% x (9,31 – 4) x R$ 7.879.008.056,86 
= R$ 178.328.419,23

Adicionalmente, informamos que a rentabilidade anual alcan-
çou 10,4216%, ou seja, 1,1889% acima meta atuarial  que foi de
9,1242%.

PLANO B
A avaliação atuarial da FORLUZ em 31 de dezembro de 2017,

elaborada por atuário interno, responsável técnico do plano, indi-
cou a existência de Déficit Técnico Contábil de R$ 7,1 milhões. De-
duzindo da mencionada quantia o ajuste de precificação de ativos
no valor de R$ 68,4 milhões, em conformidade com a Resolução
CNPC nº 22/15, o Plano B encerrou o ano de 2017 com superávit
atuarial (superávit após ajuste de precificação) no valor de R$ 61,3
milhões, equivalente a 0,67% das reservas matemáticas atuarial-
mente calculadas.

Considerando o disposto no art. 7º da Resolução CGPC nº
26/08, o resultado superavitário do plano de benefícios será desti-
nado à constituição de reserva de contingência para garantia dos
benefícios contratados, em face de eventos futuros e incertos, até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor das provisões
matemáticas ou até o limite calculado pela seguinte fórmula, o que
for menor:

[10% + (1% x duração do passivo do plano) ] x Provisão Atua-
rialmente Calculada

[10% + (1% x 11,43) ] x R$ 2.083.270.132,12 
= R$ 446.444.789,31

Considerando que o resultado apurado na presente avaliação
atuarial é significativamente menor do que o “limite de contingência”
estabelecido na legislação, conclui-se que o resultado positivo do

Resultado nominal por segmento de aplicação em 2017

Segmento Plano A Plano B

Renda Fixa 10,26% 8,95%

Renda Variável 24,95% 24,56%

Investimentos Estruturados 4,57% -3,99%

Investimentos no Exterior* 1,64% 1,64%

Empréstimos 9,88% 9,88%

Imóveis 8,21% 7,13%

Total 10,42% 9,77%

RMA - Rentabilidade Mínima Atuarial 9,12% 8,41%

*de outubro à dezembro
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Os perfis de investimentos apresentaram a seguinte rentabili-
dade no ano de 2017:

PLANO TAESAPREV
O Plano Taesaprev, iniciado em maio de 2012, apresentou um re-

torno de 12,78%, o equivalente a 128,78% do CDI no período. Por ser
um plano de Contribuição Definida não existe meta atuarial estipula-
da, tendo como parâmetro de rentabilidade o CDI. O principal desta-
que foi o segmento de Renda Variável que obteve um desempenho
de 24,02%. Assim, os perfis de investimentos que estavam mais ex-

postos a ações (segmento de maior risco) tiveram maior retorno.
Veja o desempenho das carteiras e perfis de investimentos nas

tabelas a seguir:

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras, elaboradas em atendimento às disposiçõeslegais dos órgãos normativos e reguladores das atividades
das Entidades Fechadasde Previdência Complementar, especificamente a Resolução CNPC nº 8, de 31 de outubro de 2011, Instrução SPC
nº 34, de 24 de setembro de 2009, Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.272, de 22 de janeiro de 2010, que aprova a NBC
TE 11, e as práticas contábeis brasileiras, foram auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S, e aprovadas pelos Conselhos
Fiscal e Deliberativo da Forluz.

As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo, em 27 de março de 2018, após avaliação do Conselho Fiscal.
As demonstrações completas estão disponíveis no portal, na página inicial, menu Investimentos, sob o título “Demonstrações Finan-

ceiras”. A seguir, você confere os balanços patrimoniais por plano de benefício.
http://ww.forluz.org.br/Investimentos/DemonstracoesFinanceiras.aspx 

Perfis de investimento TaesaPrev

Ultraconservador 10,99%

Conservador 11,96%

Moderado 13,51%

Agressivo 16,25%

Segmento Rentabilidade 2017

Renda Fixa 11,05%

Renda Variável 24,02%

Investimentos no Exterior 1,69%

Empréstimos 9,88%

Total 12,78%

Perfis Plano B

Ultraconservador 8,96%

Conservador 10,11%

Moderado 11,84%

Agressivo 14,68%

PAS SI VO 2017 2016

Exigível operacional 9.432 9.201

Gestão previdencial 9.134 8.920 

Investimentos 298 281

Exigível contingencial 29.787 34.125

Gestão previdencial 29.275 33.565

Investimentos 512 560

Patrimônio social 6.986.778 6.895.977

Patrimônio de cobertura do plano

Provisões matemáticas 7.879.008 7.730.662

Benefícios concedidos 7.805.651 7.609.836

Benefícios a conceder 73.357 120.826  

Equilíbrio técnico (907.926) (850.373)

Resultados realizados (907.926) (850.373)

(-) Déficit técnico acumulado (907.926) (850.373)

Fundos 15.696 15.688 

Fundo administrativo 10.215 10.959

Fundo de investimento 5.481 4.729 

Total do passivo 7.025.997 6.939.303

ATI VO 2017 2016

Disponível 288 285

Realizável 7.025.709 6.939.018

Gestão previdencial 1.109.999 1.079.894

Gestão administrativa 10.216 10.959

Investimentos 5.905.494 5.848.165

Títulos públicos 789.627 1.030.905

Créditos privados e depósitos                          97.819         122.606

Ações 17.066 10.917

Fundos de investimento 4.016.264        3.718.058 

Investimentos imobiliários 651.457 627.604 

Empréstimos                                                326.449 331.924

Depósitos judiciais - recursais 246 

Outros realizáveis                                              6.566 6.151 

Total do ativo 7.025.997 6.939.303

BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO A
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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PARECERES DOS CONSELHOS DELIBERATIVOS E FISCAL

As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo, em 27 de março de 2018, após avaliação do Conse-
lho Fiscal.

PAS SI VO 2017 2016

Exigível operacional 8.276 5.105

Gestão previdencial 7.986  4.774 

Investimentos 290 331  

Exigível contingencial 5.832 8.242 

Gestão previdencial 5.812 8.215 

Investimentos 20 27

Patrimônio social 9.153.516  8.631.356

Patrimônio de cobertura do plano

Provisões matemáticas 9.085.830 8.605.852

Benefícios concedidos 4.592.781 3.369.872 

Benefícios a conceder 4.493.049 5.235.980   

Equilíbrio técnico (7.185) (43.138)

Resultados realizados (7.185) (43.138)

(-) Défict técnico acumulado (7.185) (43.138)

Fundos 74.871 68.642 

Fundo previdenciaisl 57.718 52.010

Fundo administrativo 8.775 9.713

Fundo de investimento 8.378 6.919

Total do passivo 9.167.624 8.644.703

ATI VO 2017 2016

Disponível 262 437

Realizável 9.167.362 8.644.266 

Gestão previdencial 26.651  32.029

Gestão administrativa 8.775 9.713

Investimentos 9.131.936  8.602.524 

Títulos públicos 4.470.561 4.085.590

Créditos privados e depósitos 93.457  110.587 

Ações 11.742 5.559

Fundos de investimento 3.842.950 3.704.758

Investimentos imobiliários 214.291  210.425 

Empréstimos 498.935  485.605 

Total do ativo 9.167.624  8.644.703

BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO B
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

PAS SI VO 2017 2016

Exigível operacional 113 158

Gestão previdencial 112 157 

Investimentos 1 1  

Patrimônio social 29.252 21.601 

Provisões matemáticas 29.226 21.581

Benefícios a conceder 29.226 21.581   

Fundos 26 20

Fundo administrativo 1 3

Fundo de investimento 25 17  

Total do passivo 29.365 21.759

ATI VO 2017 2016

Disponível 93 18

Realizável 29.272 21.741

Gestão previdencial 16 4

Gestão administrativa 1 3

Investimentos 29.255 21.734

Títulos públicos 490 –

Créditos privados e depósitos 2.099 924 

Fundos de investimento 25.178 19.582 

Empréstimos 1.488 1.228 

Total do ativo 29.365 21.759

BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO TAESAPREV
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


