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Apresentação
O ano de 2018 foi marcado pelas oscilações políticas 

e econômicas diante da corrida eleitoral para a Presidên-
cia do Brasil. Mesmo assim, encerramos o período com 
perspectiva positiva para a retomada do crescimento. Nes-
te contexto, a Forluz também demonstrou sua capacidade 
de atravessar cenários instáveis e contabilizar resultados 
satisfatórios para seus investimentos, que ficaram acima da 
RMA – Rentabilidade Mínima Atuarial, dos planos A e B.

No Plano A, a rentabilidade do ano foi de 11,46%, acima da 
meta de 9,97%. Com isso, apesar de permanecer deficitário, foi 
possível fechar o exercício de 2018 sem novos valores a equa-
cionar em 2019. Isso nos permite trabalhar com bastante foco e 
em conjunto com as patrocinadoras, na busca de uma solução defi-
nitiva para o desequilíbrio do plano. Já o Plano B obteve retorno de 
10,18%, ultrapassando a meta de 9,24%, permanecendo superavitário. 

Fizemos avanços e colocamos diversos projetos relevantes em práti-
ca no ano que se passou. Em abril, por exemplo, iniciamos as operações 
da nossa Central de Atendimento Telefônico, própria. O serviço, que até 
então era feito por fornecedor externo, passou a ser realizado por equipe 
interna da Fundação. Temos nos esforçado muito para atender e responder 
às solicitações de nossos participantes com qualidade e eficiência. 

Em junho, a Previc – Superintendência Nacional de Previdência Comple-
mentar, aprovou as alterações regulamentares do Plano B. Com isso, partici-
pantes que se filiaram a partir do dia 1º de maio de 2018, só poderão requerer o 
benefício na modalidade Cotas. As mudanças contemplaram ainda outros pontos 
do texto que precisavam de ajustes pontuais. 

Ainda em junho, concluímos o processo de escolha dos novos representantes 
eleitos pelos participantes para os conselhos Deliberativo e Fiscal e para a Diretoria 
de Relações com Participantes. No dia 1º de agosto, Vanderlei Toledo tomou posse 
para um novo mandato à frente da DRP até 2022. 

Em setembro, assumi a presidência da Fundação no lugar de José Ribeiro Pena Neto, 
um dos grandes líderes do setor de previdência complementar no nosso País.  Outras mu-
danças também ocorreram com as demais diretorias. Em outubro, Thiago Felipe Gonçalves 
tomou posse como diretor de Seguridade e Gestão, em substituição à Mônica Siqueira. Já 
em novembro, Emílio Luiz Cáfaro substituiu Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata na Diretoria 
de Investimentos e Controle. 

Nossa diretoria sabe da importância da Forluz na vida de cada um dos nos-
sos ativos, assistidos e pensionistas e isso nos motiva cada vez mais a cuidar 
bem do nosso presente e a construir um futuro sustentável para a Fundação.

Em meio a tantas transformações, a Forluz provou que uma coisa não muda: 
o reconhecimento de nossos participantes. Na Pesquisa Anual de Satisfação, a 
Entidade alcançou uma nota de 9,1. Este é o melhor índice obtido nos últimos 
sete anos. Fator que ratifica o compromisso de toda a nossa equipe com a ex-
celência dos serviços prestados. 

E pensando no futuro dos atuais ativos e assistidos e seus familiares que apro-
vamos, ainda no ano passado, a criação de um plano instituído. O ForluzPrev, 
já batizado em 2019, será destinado ao nosso público e seus parentes de até 
terceiro grau. Certamente, um projeto que vai exigir muito empenho de todos 
e que fará parte dos próximos capítulos desta história de sucesso, que já dura 
mais de 47 anos.
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Membros  
dos Colegiados

Missão
Oferecer segurança financeira 

para garantir o futuro dos nossos 
participantes, gerindo planos de 
previdência complementar com 
eficácia e eficiência, oferecendo 
soluções flexíveis adequadas às 
suas necessidades e alinhadas 
aos objetivos estratégicos das 
patrocinadoras.

Visão
Ser referência na gestão de 

planos previdenciários com soli-
dez e perenidade.

Princípios
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Conselho Deliberativo
De 01/01/2018 até 19/12/2018
Titulares
Leonardo George de Magalhães (Presidente) (fim do mandato  
em 19/12/2018)

Eduardo Costa Vasconcelos 

Nelson Benício Marques Araújo

João Wayne Oliveira Abreu

Guilherme de Andrade Ferreira (fim do mandato em 19/12/2018)

José Renato de Carvalho (fim do mandato em 19/12/2018)

Suplentes
Helton Diniz Ferreira 

Luiz Augusto Barcellos Almeida

Mauro Marinho Campos

Flávio Marcos Alves Juste

Ângela Maria de Oliveira (fim do mandato em 
19/12/2018)

Marcos Túlio Silva (fim do mandato em 
19/12/2018)

De 20/12/2018 até 31/12/2018
Titulares
Nelson Benício Marques Araújo 
Eduardo Costa Vasconcelos 
Danilo Gusmão Araújo
João Wayne Oliveira Abreu
Roseli Conceição Maciel
Marcos Túlio Silva

Suplentes
Mauro Marinho Campos

Luiz Augusto Barcellos Almeida

Helton Diniz Ferreira

Flávio Marcos Alves Juste

Magno Augusto Aquino

João José Magalhães Soares

Conselho FisCal
De 01/01/2018 até 25/09/2018
Titulares
Wiliam Brandão Gomes (Presidente)

Nicácio Pereira da Silva

Emílio Luiz Cáfaro (carta de renúncia regis-
trada em 25/09/2018)

Mário Lúcio Braga

Suplentes
Carlos José Camilo Generoso

Luiz Carlos Sperandio Nogueira

Miriam Paula Ferreira Rodrigues

Ubirajara Nery Ferreira



De 26/09/2018 até 19/12/2018
Titulares
Wiliam Brandão Gomes (Presidente) (fim 
do mandato em 19/12/2018)
Nicácio Pereira da Silva 
Mário Lúcio Braga (fim do mandato em 
19/12/2018)

Suplentes
Carlos José Camilo Generoso (fim do man-
dato em 19/12/2018)

Luiz Carlos Sperandio Nogueira

Miriam Paula Ferreira Rodrigues

Ubirajara Nery Ferreira

20/12/2018 a 31/12/2018
Titulares
Nicácio Pereira da Silva
Carlos Renato de Almeida 
Ubirajara Nery Ferreira
Andrea de Lourdes Pereira

Suplentes
Luiz Carlos Sperandio Nogueira
Eduardo Henrique Campolina
Miriam Paula Ferreira Rodrigues

Diretoria exeCutiva
De 01/01/2018 a 30/06/2018

Presidente
José Ribeiro Pena Neto

Diretora de Seguridade e Gestão
Mônica Costa de Siqueira

Diretor de Investimentos e Controle
Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata

Diretor de Relações com Participantes
Vanderlei Toledo (fim do mandato em 
30/06/18)

De 30/08/2018 a 16/09/2018

Presidente Interino e Diretor de Investi-
mentos e Controle
Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata                                                                                                                 

Diretora de Seguridade e Gestão
Mônica Costa de Siqueira 

Diretor de Relações com Participantes
Vanderlei Toledo 

Composição atual
Presidente
Gilberto Gomes Lacerda (início do manda-
to em 17/09/2018)

Diretor de Investimentos e Controle
Emílio Luiz Cáfaro (início do mandato em 
22/11/2018)                                                                                                                 

Diretor de Seguridade e Gestão
Thiago Felipe Gonçalves (início do manda-
to em 18/10/2018

Diretor de Relações com Participantes
Vanderlei Toledo (início do mandato em 
01/08/2018)          

Relatório de Atividades ll Forluz 2018 ll  0908 ll Relatório de Atividades ll Forluz 2018



Atividades Realizadas
Conselho Deliberativo

O conselho se reuniu dezenove vezes, em 2018, e deliberou, entre outros, 
sobre os seguintes assuntos:

Aprovações:
• Celebração de Termo de Ajustamento de Conduta - Fundo de Investi-
mento em Participações.

• Alterações do Regulamento do Plano B.
• Alterações do Regulamento do Plano A (aposentadoria por invalidez).

• Estudos técnicos das hipóteses biométricas, demográficas, eco-
nômicas e financeiras.

• Orçamento das atividades Previdenciárias, Investimentos e Admi-
nistração da Forluz para o exercício de 2019.

• Programa de Remuneração Variável - Metas corporativas 2019.
• Plano de Equacionamento mínimo do déficit do Plano A 

• Taxa de administração dos Planos A, B e Taesaprev.
• Atualizações na Política de Segurança da Informação.

• Autorização do aumento da taxa de administração do 
FIP Minas Gerais.

• Criação do Comitê de Auditoria e indicações e 
aprovação do Regimento.

• Criação do Plano Instituído na Forluz e aprova-
ção do Regulamento.

• Venda de vagas localizadas no Edifício Tenco.

Alterações:
• Demonstrações Financeiras e Demonstra-

tivo Atuarial.
• Documentos do Sistema de Gestão de 

Risco.
• Estatuto para implantação do Plano 

Instituído da Forluz.
• Parâmetros do Programa de Re-

muneração Variável para a Direto-
ria Executiva.

• Periodicidade do percentual 
de contribuição do Plano B.
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• Política de Aquisições de Bens e Serviços.
• Política de Investimentos: troca do ARPB e AETQ.
• Política de Investimentos.
• Política Legal de Contratos.
• Regimento do Comitê de Investimentos.

Prorrogações:
• FIP - Angra Infra Fundo de Investimento em Participações.
• FIP do Fundo Empreendedor Brasil.
• FIP do Fundo Investidores Institucionais.

Conselho FisCal
O Conselho Fiscal se reuniu doze vezes, em 2018, e analisou os resultados 
de 2017; as atas do Comitê de Investimentos; os relatórios mensais de ativi-
dades; os resultados financeiros obtidos na aplicação dos ativos dos Planos 
A, B e Taesaprev; emissão do demonstrativo atuarial e demonstrações finan-
ceiras referentes a 2017. Também, conforme disposto na Resolução GCPC 
13/2004, analisou a estrutura de controles internos da Forluz e, após a in-
clusão dos planos de ação da Diretoria Executiva, emitiu o Relatório de Con-
troles Internos com as conclusões, recomendações e manifestações, que foi 
posteriormente encaminhado para conhecimento do Conselho Deliberativo.

Diretoria exeCutiva
A diretoria se reuniu vinte e sete vezes, em 2018, para diversas resoluções 
que trataram de assuntos administrativos e técnicos, com destaque para:

Alterações:
• Comissão Interna para Gestão do Programa de Participação nos Resultados.
• Periodicidade de perfil de investimento nos planos B e Taesaprev. 
• Política de Contratação de Serviços e Aquisições.
• Política Legal de Contratos.
• Regimento Interno do Comitê de Investimentos.
• Regulamento de Recursos de Participantes ou Assistidos.
• Regras de empréstimos e alterações temporárias.

Aprovações:
• Terceira e 4ª Análise crítica do Sistema de Gestão de Risco.
• Demonstração Atuarial - DA 20.
• Demonstrações Financeiras 2017.
• Política de Segurança da Informação.
• Celebração de Termo de Ajustamento de Conduta - Fundo de Investi-
mento em Participações.
• Contratação de Auditoria do Saldo de Contas.
• Contratação da Consultoria Gilberto Paiva Desenvolvimento Humano.
• Criação de Plano Instituído da Forluz.
• Estudos de taxa de convergência e hipóteses atuarias.
• Metas Corporativas e Orçamento para 2019.
• Proposta de equacionamento total do déficit do Plano A.
• Regimento Interno do Comitê de Investimentos.
• Revisão da periodicidade de alteração do percentual de contribuição no Plano B.
• Revisão das Metas, Indicadores e Projetos Estratégicos.
• Revisão do cronograma dos Projetos Estratégicos.
• Revisão do plano das atividades de auditoria interna 2018-2023.
• Taxa de Administração 2019.

Comitê De investimentos
Composto por dez membros, entre diretores e gerentes, o Comitê de Investimentos se reúne, 
semanalmente, para definir os critérios de aplicações, analisar investimentos e decidir a melhor 
maneira de gerir os recursos dos participantes, obedecendo à Política de Investimentos definida 
pelo Conselho Deliberativo. Em 2018, foram realizadas quarenta reuniões. 

Comitê De ConDuta e ÉtiCa
O Comitê de Conduta e Ética é composto por cinco membros efetivos e igual número de suplen-
tes, nomeados pelo Conselho Deliberativo da Fundação, com mandatos de três anos, vedada a 
recondução e contando com a participação de um membro da Gerência de Compliance e Gover-
nança sem direito a voto. Dentre os membros indicados pelos conselheiros Deliberativos e Fiscais 
representantes dos participantes, pelo menos um membro e seu respectivo suplente devem ser 
participantes assistidos, fato que visa preservar o princípio de representação de ativos e assistidos. 
Os integrantes do Comitê precisam ser participantes da Forluz e não são remunerados pelo exer-
cício do cargo. Em 2018, foram realizadas três reuniões, com destaque para:
• Posse dos novos membros do Comitê de Conduta e Ética.
• Definição do calendário de reuniões.
• Avaliação das denúncias do Comitê de Ética.
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Destaques
a Família está CresCenDo  
Com a ChegaDa Do Forluzprev

Em dezembro de 2018, a Forluz deu o primeiro passo para a 
concretização de um grande projeto. O Conselho Deliberativo 
aprovou, em sua 371ª reunião, realizada no dia 14 de dezembro, 
a criação de um plano instituído, que será destinado aos atu-
ais participantes ativos e assistidos e seus familiares de até 3º 
grau. Para que isto fosse possível, o órgão colegiado deliberou 
ainda por mudanças no Estatuto, que agora inclui a figura da 
Forluz como instituidora. 

O novo produto da Fundação já foi batizado: o nome 
ForluzPrev foi escolhido pelos participantes, por meio de 
votação eletrônica. Antes de ser lançado, no entanto, 
ele precisa ser submetido à análise da Previc (Superin-
tendência Nacional de Previdência Complementar). 
Após a aprovação, a Entidade tem um prazo de até 
180 dias para iniciar as operações do plano. Como será?

Formatado na modalidade CD – 
Contribuição Definida, o ForluzPrev 

não trará riscos para a Forluz como 
instituidora e nem para os participan-

tes. Isto porque o benefício que será 
pago é calculado somente com base no 

saldo acumulado na conta individual. Caso 
o participante deseje contratar benefícios 

de invalidez ou morte, ele terá a opção de fa-
zer isso por meio de uma seguradora.

Para começar a contribuir, o valor mínimo 
é de R$ 100 e é possível fazer a portabilidade 

se tiver recursos investidos em outra conta de 
previdência. O meio usado para o pagamento da 

contribuição ainda será definido, mas débito em 
conta corrente, geração de boleto e desconto no 

contracheque são as formas mais comuns.
Com estrutura flexível, o Regulamento estipula os 

seguintes critérios para que o participante possa reque-
rer seu benefício: cumprir um prazo de carência de 36 

meses e ter, no mínimo, 18 anos de idade. Além disso, ele 
poderá escolher entre receber uma renda mensal, por meio 

de um percentual sobre o saldo de conta (que vai de 0,1% a 
1%) ou somente durante um período mínimo de 12 meses.



novo Formato De atenDimento  
alCança 99% De satisFação 

A Central de Atendimento Telefônico da Forluz encerrou 2018 
com indicadores expressivos: o grau de satisfação dos partici-
pantes ficou em 99%. O índice de solução das solicitações logo 
no primeiro contato foi, em média, de 90%. Isto significa que os 
participantes conseguem resolver suas demandas na primeira 
vez que recorrem à Entidade. 

Os dados comprovam que a decisão de primarizar a atividade 
foi acertada. Até março do ano passado, o 0800 era operado por 
fornecedor externo. No entanto, as últimas pesquisas de satisfa-
ção apontavam para uma queda na qualidade do serviço. Após 
estudos internos, a Entidade concluiu que internalizar a Central 
de Atendimento resultaria em ganhos em produtividade e efici-
ência, além de redução de custo. 

A equipe é composta por sete atendentes e uma supervisora, 
que recebem suporte constante das áreas técnicas, além de treina-
mentos de reciclagem sempre que necessário. Com isso, tem sido 
possível melhorar cada vez mais o relacionamento entre a Funda-
ção e seus participantes, com qualidade, rapidez e cordialidade. 

muDança na perioDiCiDaDe De alteração 
Do perFil De investimentos e Do  

perCentual De Contribuição
Em 2018, duas medidas entraram em vigor com o objetivo de ofere-

cer mais flexibilidade ao participante do Plano B em seu planejamento 
financeiro. A Diretoria Executiva aprovou, em abril, a mudança na perio-
dicidade de alteração do perfil de investimentos. Até então, esta troca 
poderia ser feita a cada 12 meses. Com a novidade, a migração passou a 
ser liberada nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. 

O mesmo ocorreu com o período para alteração do percentual de con-
tribuição, que também passou a ser feita nos mesmos meses indicados. 
Esta mudança no procedimento foi definida pelo Conselho Deliberativo, 
em sua 362ª reunião, realizada no dia 1º de agosto. 

A migração deve ser realizada até o último dia útil dos meses citados e é pro-
cessada pela Fundação no mês subsequente. Para a Entidade, isto representou 
também ganhos de produtividade, já que a equipe consegue concentrar os es-
forços operacionais necessários para a movimentação em períodos específicos. 

automatização Dos boletos  
De aporte e autopatroCínio  

Desde junho de 2018, os boletos de autopatrocínio dos par-
ticipantes do Plano B e Taesaprev são disponibilizados na área 
logada do Portal Forluz. A automatização dos boletos é parte do 
processo de modernização dos serviços prestados pela Funda-
ção e tem o intuito de oferecer praticidade e agilidade no aten-
dimento das demandas.

Os documentos ainda são enviados por e-mail, mas ficam dis-
poníveis na área logada a partir da data de emissão até o final do 
mês referente ao pagamento.
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Gestão dos Planos
partiCipantes

A Forluz encerrou o ano com 22.730 parti cipantes e benefi ciários, classifi cados da 
seguinte forma:

PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS      ll   PLANOS A E B      ll  PLANO TAESAPREV

QuaDro De partiCipantes e beneFiCiários

Em ati vidades nas patrocinadoras

Assisti dos

Pensionistas

Licenciados

Autopatrocinados

BPD/Aguardando opção

Pecúlio

TOTAL

6.439

12.575

2.884

2

63

254

 

22.217 

449

9

54

1 

513

beneFíCios pagos
Plano A
A Forluz realizou pagamentos 
de benefícios previdenciários no 
valor de R$ 706,9 milhões, com 
a seguinte distribuição por tipo 
de benefício:

2018 (R$ MI): 706,9

Pensão

Invalidez

Programados

12,09

1,71

86,2

Benefí cios Pagos a Assisti dos no Plano A (%)



Relatório de Ati vidades ll Forluz 2018 ll  2120 ll Relatório de Ati vidades ll Forluz 2018

atenDimento
Com o objeti vo de atender seus parti cipantes com mais qua-

lidade, rapidez e cordialidade, em abril de 2018 os serviços do 
Call Center (0800) foram primarizados e a área de atendimen-
to presencial passou por uma reformulação de layout, visando 
mais conforto e privacidade para tratar os assuntos. 

A Central de Atendimento Telefônico (0800 0909090) conta 
com uma equipe de sete atendentes que trabalham de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 17h30. De janeiro a dezembro de 2018, 
foram registradas 31.633 ligações, sendo 83,48% (26.406) atendi-
das em até 20 segundos com o nível de sati sfação de 98%. 

Os parti cipantes também podem entrar em contato com a Fun-
dação através do e-mail atendimento@forluz.org.br ou pelo Fale 
Conosco, disponível no Portal da Fundação (www.forluz.org.br). Em 
2018, foram recebidas 9.144 mensagens por meio desses canais.

O atendimento presencial, estabelecido na sede da Forluz, 
funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e atende às 
demandas de emprésti mo, cadastro, folha de pagamento e re-
querimento de benefí cios. A equipe de BackOffi  ce é respon-
sável ainda pela orientação previdenciária, com simulações e 
contagem de tempo, que são realizadas através de agendamen-
to prévio na Central de Atendimento. Durante o ano, foram 
realizados 3.106 atendimentos presenciais e 276 orientações 
previdenciárias. A Pesquisa de Sati sfação realizada para avaliar 
a qualidade do atendimento presencial, nível de conhecimento 
dos atendentes e conforto das instalações fí sicas, apresentou 
nível de sati sfação de 99,79%.

Plano B
A Forluz realizou pagamentos 
de benefícios previdenciários 
no valor de R$ 424,2 milhões, 
com a seguinte distribuição por 
tipo de benefício:

2018 (R$ MI): 424,2

Benefí cios Pagos a Assisti dos no Plano B (%)

3,76

4,79

28,02

63,43

Pensão

Invalidez

Programados Atuarial

Programados 
Financeiro

ativiDaDes Da Drp
Com foco na educação fi nanceira e previdenciária, a Diretoria de Relações com Par-

ti cipantes realizou, através do programa DRP Iti nerante, 60 palestras em todo o Estado, 
ati ngindo 1.464 parti cipantes. Foram atendidos 1.700 parti cipantes ati vos, assisti dos e 
pensionistas, no qual receberam tratamento individualizado para suas demandas. 

A DRP também atuou de forma ati va no processo de identi fi cação de depósitos judi-
ciais oriundos de refl exos de contribuição Forluz em função de demanda judicial traba-
lhista com êxito pelo parti cipante em face da Patrocinadora. No projeto de retenção de 
recursos, a orientação feita pela Diretoria levou 42 parti cipantes a desisti rem do saque à 
vista de seus recursos previdenciários, totalizando mais de R$ 5,6 milhões de reais.   

O DRP apresentou diversas propostas, como: alteração trimestral do perfi l de inves-
ti mento pelo parti cipante ati vo; diminuição do prazo de 25 para 15 anos para que o 
parti cipante ati vo tenha direito a 90% da conta patronal para efeito de resgate e porta-
bilidade; criação do Comitê Permanente de Acompanhamento do Passivo (aprovado em 
maio 2018); alterações no regulamento do Plano B referentes ao procedimento de saque 
à vista e prazo para alteração do percentual mensal de cotas, entre outras mudanças a fi m 
de propiciar mais fl exibilidade aos parti cipantes. 

O diretor contribuiu ainda para a criação do plano insti tuído da Forluz. Promoveu am-
plo debate com os parti cipantes ati vos e assisti dos quanto às alterações regulamentares 
do Plano B, aprovadas pelo Conselho Deliberati vo em março de 2018.

Coube ainda ao DRP a função de conselheiro do Conselho de Administração do Hospi-
tal Life Center, que vem apresentando resultados positi vos desde 2017.  Também esteve 
presente nos grupos de trabalho sobre Emprésti mo, Acompanhamento dos Imóveis e Ca-
dastro. O diretor integra também o Comitê de Investi mentos e Conti nuidade do Negócio. 



Investimentos
polítiCa De investimentos

A Política de Investimentos da Forluz é um documento que serve para nortear 
os gestores internos e externos nas decisões dos investimentos em cada plano, 
através de um processo que evidencie segurança, transparência, prudência e 

sustentabilidade. Por meio dos resumos, é possível verificar os aspectos mais 
relevantes de cada plano, sendo eles a taxa mínima atuarial e os limites per-

mitidos em cada tipo de investimento. Os resumos da Política de Inves-
timentos podem ser conferidos no portal, no item Investimentos, e, em 

seguida, “Política de Investimentos”. 
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Cenário eConômiCo 

Retrospectiva Macroeconômica de 2018
O ano de 2018 foi marcado pela alta volatilidade dos mercados, 

guiados pelo cenário eleitoral que se colocava e pela expectativa 
do ajuste monetário dos principais bancos centrais do mundo. 
A empolgação do início do ano foi fortemente corrigida após 

a paralisação do país em maio, e retomada em seguida com 
o desfecho eleitoral e perspectiva de avanço das reformas 

para equilíbrio das contas públicas. 
No ambiente interno, o índice de inflação encerrou 

pelo segundo ano consecutivo abaixo da meta do go-
verno, com 3,75%. No lado dos juros, o Banco Cen-

tral manteve a taxa Selic, referência da economia, 
em 6,50% ao ano, o menor patamar desde a sua 

criação. Os economistas do mercado mantêm a 
expectativa pela manutenção da taxa ao longo 

de 2019, indicando o primeiro grande ciclo de 
juros baixos na história recente do país.

No mercado, apesar da volatilidade, os pre-
ços dos ativos tiveram desempenho positivo, 
salvo pela moeda brasileira. O real desvalori-

zou perante o dólar em 16,86%, saindo de 
R$ 3,31 para R$ 3,87 em 2018. O Iboves-

pa, principal índice acionário do merca-
do brasileiro, depois de um início muito 

forte, devolveu tudo com a greve dos 
caminhoneiros, mas conseguiu fôlego 

para recuperar e encerrar o ano com 
valorização de 15,03%.



Relatório de Ati vidades ll Forluz 2018 ll  2524 ll Relatório de Ati vidades ll Forluz 2018

No cenário internacional, o FED (Banco Central dos Estados 
Unidos) iniciou o ano mantendo a políti ca de aperto gradual da 
taxa de juros. Porém, desentendimentos na comunicação gera-
ram ruídos sobre a possibilidade de aumento no ciclo, levando 
os principais índices do mercado acionário ao campo negati vo, 
colocando fi m a um dos maiores períodos de alta da história. In-
certezas quanto à manutenção de um crescimento moderado da 
economia global colocam em risco o desempenho do mercado 
em alguns países desenvolvidos.

No lado asiáti co, a China conti nua como motor do crescimen-
to. A expansão de 6,6% da ati vidade econômica, apesar de ainda 
ser impressionante é a menor desde a abertura econômica do 
país. O início da guerra comercial com os Estados Unidos, com 
o estabelecimento de tarifas de importação tem mostrado forte 
impacto naquela que é uma das suas principais receitas, a de 
comércio exterior. Adicionalmente, os estí mulos monetários têm 
se mostrado cada vez menos efi cazes, exigindo assim quanti da-
des e frequência maiores. 

O ano de 2018 consolidou que o Brasil pode ter encerrado a 
pior crise econômica de sua história. Apesar de um crescimento 
ainda tí mido (1,1%), o caminho e as condições para a retomada 
de uma expansão mais consistente parecem mais sólidos. Pro-
posta para a resolução da crise fi scal ainda é o grande desafi o de 
curto prazo para o país, que pode, assim, concreti zar um novo 
ciclo de crescimento. 

planos a e b
O segmento de Renda Variável conti nuou sendo o destaque 

no desempenho dos investi mentos em 2018, fechando o ter-
ceiro ano consecuti vo com resultado expressivo. Ao longo do 
ano, a evolução e consolidação de agendas de reforma fi scal 
empolgaram os investi dores, que cravaram novos recordes para 
os preços dos ati vos locais. Também destacamos o investi mento 
em Fundos de Parti cipações, com destaque para o BTG Pactual 
Principals Investments e para o Minas Gerais.

Nesse senti do, o aumento da exposição em renda variável trou-
xe contribuição positi va para o resultado consolidado. Adicional-
mente, os ruídos advindos da greve dos caminhoneiros, em maio, 
trouxeram oportunidades para aumento da exposição em tí tulos 
públicos, em linha com o estudo de ALM para ambos os planos. 

O desafi o para os próximos anos está no reinvesti mento dos 
fl uxos, visto a perspecti va de taxa de juros mais baixa por tem-
po prolongado. Desta forma, as carteiras tendem a incorporar 
um nível de risco maior no médio prazo. 

A tabela abaixo demonstra o resultado nominal por segmento de aplicação.

A rentabilidade apurada pelo Plano A, de 11,46% no ano, superou a meta atuarial, que foi de 
9,97%. Os destaques fi caram por conta dos resultados nos segmentos de Renda Variável e Inves-
ti mentos Estruturados, que apresentaram retornos de 16,33% e 25,29%, respecti vamente, po-
rém destacando também os segmentos de Renda Fixa, Emprésti mos e Imobiliário, que superaram 
a RMA do ano, cuja variação foi de 9,97%.

No Plano B, a rentabilidade do ano, de 10,18%, também superou a meta atuarial, que foi de 
9,24%. O segmento de Renda Variável apresentou rentabilidade de 15,12% e o de Renda Fixa 
de 9,92%. Também fica destacado o desempenho dos Investimentos Estruturados, com varia-
ção de 13,55% no ano, acima da RMA.

SEGMENTO   PLANO A               PLANO B

resultaDo nominal por segmento De apliCação em 2018

Renda Fixa

Renda Variável

Investi mentos Estruturados

Investi mentos no Exterior

Emprésti mos

Imóveis

Total

RMA - Rentabilidade 
Mínima Atuarial

10,30%

16,33%

25,29%

1,85%

11,04%

10,99%

11,46%

9,97%

9,92%

15,12%

13,55%

2,09%

11,17%

7,22%

10,18%

9,24%

PERFIL PLANO B

Os perfi s de investi mentos apresentaram a 
seguinte rentabilidade no ano de 2018

9,92%

10,34%

11,16%

12.42%

Ultraconservador

Conservador

Moderado

Agressivo

Além do aumento da exposição em 
Renda Variável, iniciamos em 2018 o 
investi mento em fundos multi merca-
dos, buscando um excedente de re-
torno em relação à Renda Fixa. O au-
mento da exposição ao risco se dá de 
forma controlada e diversifi cada, tra-
zendo um melhor mix de retorno no 
longo prazo. Para o segmento no ex-
terior, manti vemos uma alocação pe-
quena com objeti vo de complementar 
a diversifi cação do portf ólio.



Perfi s de Investi mentos
CaraCterístiCas 

Ultraconservador
Nele, a carteira de investi mentos é composta por tí tulos de renda 

fi xa públicos e privados, imóveis e emprésti mos. É o perfi l para os 
parti cipantes que preferem tomar o mínimo risco. Atende a quem 
tem maior aversão ao risco e não deseja que sua conta de aposen-
tadoria tenha qualquer parcela aplicada em renda variável (ações, 
parti cipações e fundos estruturados).

Conservador
Oferece mais segurança para o investi dor do que os per-

fi s moderado e agressivo, mas, por outro lado, tem pers-
pecti va de rentabilidade mais modesta. É voltado para 
quem é conservador, mas admite algum nível de risco. 
Neste perfi l, a carteira de investi mentos é composta 
por tí tulos de renda fi xa públicos e privados, imó-
veis, recebíveis imobiliários, operações estrutura-
das, emprésti mo e até 10% em renda variável.

Moderado
Visa obter maior rentabilidade, sendo um 

pouco mais arriscado que o perfi l anterior, 
apresentando, por isso, maior oscilação 
em sua cota. É indicado para quem pre-
fere correr um pouco mais de risco na 
expectati va de melhor retorno. A car-
teira é composta por tí tulos de ren-
da fi xa públicos e privados, imóveis, 
recebíveis imobiliários, operações 
estruturadas, emprésti mos e até 
25% em renda variável.

Agressivo
É o ti po de investi mento para 

quem não se importa em correr 
muito risco na tentati va de obter 

alta rentabilidade. Esse é o investi -
dor tí pico de renda variável, pois acei-

ta grande quanti dade de risco, inclusive 
eventuais perdas de capital. Quem esco-

lhe esse perfi l é movido pela expectati va 
de retorno acima da média no longo prazo. 

A carteira do perfi l agressivo é composta por 
tí tulos de renda fi xa públicos e privados, imó-

veis, recebíveis imobiliários, operações estrutu-
radas, emprésti mos e até 50% em renda variável.

Riscos Inerentes
Em função da forma como os perfi s de investi men-

to foram implantados na Forluz, baseada em percentu-
ais diferenciados de uma mesma carteira de tí tulos de 

renda variável, os riscos inerentes ao mercado acionário 
são os mesmos para todos os perfi s oferecidos. O que di-

fere é o nível de exposição ao risco.
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plano taesaprev
O Plano Taesaprev, iniciado em maio de 2012, apresentou 

um retorno de 8,80%, o equivalente a 137,07% do CDI no pe-
ríodo. Por ser um plano de Contribuição Defi nida, não existe 
meta atuarial esti pulada, tendo como parâmetro de rentabilida-
de o CDI. O principal destaque foi o segmento de Renda Variá-
vel que obteve um desempenho de 14,78%. Assim, os perfi s de 
investi mentos que estavam mais expostos a ações (segmento 
de maior risco) ti veram maior retorno. Veja abaixo o desempe-
nho das carteiras e perfi s de investi mentos nas tabelas:

SEGMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA   ll   RENTABILIDADE NO ANO DE 2018

Renda Fixa

Renda Variável

Investi mentos no Exterior

Investi mentos Estruturados*

Emprésti mos

Total

7,74%

14,78%

1,81%

1,96%

11,24%

8,80%

PERFIS DE INVESTIMENTO      ll      TAESAPREV

Ultraconservador

Conservador

Moderado

Agressivo

7,93%

8,40%

9,22%

10,53%

* O segmento de Estruturados iniciou-se em maio/2018



Demonstrativo de
Investimentos – DI
polítiCa De investimentos

O Resumo do Demonstrativo de Investimentos entregue trimestralmente à 
Previc foi elaborado para os Planos A (saldado), B (misto) e Taesaprev, bem como 
para o Plano de Gestão Administrativa, na data base de 31 de dezembro de 
2018, comparativamente a 2017.

Por meio deste demonstrativo, é possível verificar que a Forluz seguiu as deter-
minações da sua Política de Investimentos e da legislação aplicável na administra-
ção das diversas aplicações financeiras, principalmente a Resolução do Conselho 
Monetário Nacional nº 3.792/2009 alterada pela nº 4.661/2018, bem como no 
controle e custódia dos investimentos. Foram observados os limites de aplicações 
em cada um dos segmentos do mercado financeiro, abaixo discriminados.

Estes investimentos foram registrados nas demonstrações financeiras da 
Forluz, submetidas a auditoria externa da Ernst & Young Auditores Indepen-
dentes S.S, e aos Conselhos Fiscal e Deliberativo.

a) Renda Fixa: são investimentos contratados a taxas pré ou pós-fixadas 
com o Governo Federal, entidades privadas e instituições financeiras, tais 
como: debêntures, certificados de depósitos bancários, aplicações em co-
tas de fundos de investimentos, Notas do Tesouro Nacional e depósitos a 
prazo com garantia especial.
b) Renda Variável: são investimentos efetuados no mercado de ações, por 
meio direto ou através de fundos de investimentos em ações negociadas 
na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA).
c) Investimentos Estruturados: são investimentos em fundos de investi-
mentos em participações (“private equity”) e empresas emergentes.
d) Investimentos no Exterior: são investimentos em fundos aplicados no 
exterior.
e) Investimentos Imobiliários: são imóveis alugados para terceiros ou 
para as patrocinadoras.
f) Empréstimos a participantes: são empréstimos junto aos participantes 
ativos e assistidos.
g) Disponível/Contas a pagar: são valores do disponível e do passivo exi-
gível operacional dos investimentos.
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plano a salDaDo

SEGMENTO
DEZEMBRO/2018 DEZEMBRO/2017

VALORES - R$ MIL % VALORES - R$ MIL %

 Renda Fixa 4.103.328 68,06 4.193.631 71,01

Renda Variável 528.483 8,77 403.887 6,84

Investi mentos Estruturados 402.422 6,68 257.619 4,36

Investi mentos no Exterior 27.743 0,46 65.639 1,11

Investi mentos Imobiliários 669.511 11,11 658.269 11,15

Emprésti mos a Parti cipantes 297.259 4,93 326.449 5,53

Total dos Investi mentos 6.028.746 100,00 5.905.494 100,00

Disponível/Contas a pagar -426 - -522 -

Total dos Recursos Garanti dores 6.028.320 100,00 5.904.972 100,00

Distribuição Dos investimentos por segmento

SEGMENTO

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 
2018

LIMITES RESOLUÇÃO 
CMN 4661 (*) ALOCAÇÃO

LIMITE MÍNIMO 
%

LIMITE MÁXIMO 
% % %

Renda Fixa 52,00 100,00 100,00 68,06
Renda Variável 0,00 15,00 70,00 8,77
Investi mentos Estruturados 0,00 10,00 20,00 6,68
Investi mentos no Exterior 0,00 5,00 10,00 0,46
Investi mentos Imobiliários 0,00 8,00 20,00 11,11
Emprésti mos a Parti cipantes 0,00 10,00 15,00 4,93
(*) A Resolução CMN 3792/2009 vigorou até a publicação da Resolução 4661 de 25 de maio de 2018.

Em dezembro de 2017, os investi mentos classifi cados no segmento de imóveis do Plano A ultrapassaram o limite legal para alocação de 
recursos garanti dores, estabelecido no arti go 39 da Resolução 3.792, de 24 de setembro de 2009, em decorrência de sua valorização face 
aos demais segmentos. Em função do desenquadramento passivo da carteira de imóveis do Plano Saldado de Benefí cios – Plano A – CNPB 
1997.0028-92, a FORLUZ submeteu à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, o Termo de Ajustamento de 
Conduta –TAC, se comprometendo a solucionar o desenquadramento, seja mediante alienação de parte dos imóveis que integram a cartei-
ra, ou pela subscrição de capital de sociedade empresária ou fundo de investi mento, no prazo de 24 meses após publicação do extrato do 
TAC no Diário Ofi cial da União. Em 04 de janeiro de 2017, a Diretoria Colegiada (DICOL) da PREVIC aprovou, por unanimidade, a proposta 
apresentada no TAC, sendo que o extrato foi publicado no Diário Ofi cial da União em 13 de fevereiro de 2017. Entretanto, com a publicação 
da Resolução CNM nº 4.661 em 25 de maio de 2018, o limite de alocação em investi mentos imobiliários foi ampliado possibilitando o reen-
quadramento da carteira de imóveis e como consequência perda de objeti vo do TAC assinado junto à Previc.

SEGMENTO LÍQUIDA ÍNDICE DE REFERÊNCIA

 Renda Fixa (*) 10,30% IPCA(IBGE) + 6,49% 10,48%

Renda Variável (**) 16,33% IBOVESPA + 1,77% 17,34%

Investi mentos Estruturados 25,29% IPCA (IBGE) + 9,60% 13,71%

Investi mentos no Exterior 1,85% 111% SELIC 8,70%

Investi mentos Imobiliários 10,99% IPCA (IBGE) + 6,00% 9,98%

Emprésti mos a Parti cipantes 11,04% IPCA (IBGE) + 6,89% 10,90%

Carteira Geral do Plano "A" 11,46% IPCA + 6,00% 9,98%
(*) Os investi mentos em Renda Fixa estão classifi cados em "Titulos manti dos até vencimento".

(**) Ibovespa apurado conforme item 3, segmento de Renda Variável da Politi ca de Investi mentos 2018 (pag. 20).

GESTÃO TERCEIRIZADA - PLANO A R$ MIL %

Fundos Renda Fixa 3.106.150 51,52
Fundos Renda Variável 502.239 8,33
Fundos Estruturados 300.205 4,98
Fundos Multi mercado 134.273 2,23
Outros Fundos (FIDC) 27.309 0,45
Total da Gestão Terceirizada 4.070.176 67,51
Total do Plano 6.028.746 100

rentabiliDaDe por segmento

CUSTOS DOS INVESTIMENTOS - 2018
DESCRIÇÃO R$ MIL

Taxa de Administração 3.142
Impostos/Taxas/Corretagens/Outras 245
Custódia 788
Auditoria 2
Total 4.177
% em relação aos Rec. Garanti dores 0,07%
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plano b misto

SEGMENTO
DEZEMBRO/2018 DEZEMBRO/2017

VALORES - R$ MIL % VALORES - R$ MIL %

 Renda Fixa 8.076.134 82,54 7.589.287 83,11

Renda Variável 801.681 8,19 716.976 7,85

Investi mentos Estruturados 171.101 1,75 46.808 0,51

Investi mentos no Exterior 40.614 0,42 65.639 0,72

Investi mentos Imobiliários 215.989 2,21 214.291 2,35

Emprésti mos a Parti cipantes 478.991 4,90 498.935 5,46

Total dos Investi mentos 9.784.510 100,00 9.131.936 100,00

Disponível/Contas a pagar -123 - -48 -

Total dos Recursos Garanti dores 9.784.387 100,00 9.131.888 100,00

Distribuição Dos investimentos por segmento

SEGMENTO

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 
2018

LIMITES RESOLUÇÃO 
CMN 4661 (*) ALOCAÇÃO

LIMITE MÍNIMO 
%

LIMITE MÁXIMO 
% % %

Renda Fixa 52,00 100,00 100,00 82,54
Renda Variável 0,00 15,00 70,00 8,19
Investi mentos Estruturados 0,00 10,00 20,00 1,75
Investi mentos no Exterior 0,00 5,00 10,00 0,42
Investi mentos Imobiliários 0,00 8,00 20,00 2,21
Emprésti mos a Parti cipantes 0,00 10,00 15,00 4,90
(*) A Resolução CMN 3792/2009 vigorou até a publicação da Resolução 4661 de 25 de maio de 2018.

SEGMENTO LÍQUIDA ÍNDICE DE REFERÊNCIA

 Renda Fixa (*) 9,92% IPCA (IBGE) + 5,82% aa 9,79%

Renda Variável (**) 15,12% IBOVESPA + 1,77% aa 17,08%

Investi mentos Estruturados 13,55% IPCA (IBGE) + 11,15% aa 15,32%

Investi mentos no Exterior 2,09% 111% SELIC 8,70%

Imóveis 7,22% IPCA (IBGE) + 6% aa 9,98%

Emprésti mos a Parti cipantes 11,17% IPCA (IBGE) + 6,89% aa 10,90%

Carteira Geral do Plano "B" 10,18% IPCA + 6,05% 10,03%
(*) Os investi mentos em Renda Fixa estão classifi cados em "Titulos manti dos até vencimento".

(**) Ibovespa apurado conforme item 3, segmento de Renda Variável da Politi ca de Investi mentos 2018 (pag. 20).

GESTÃO TERCEIRIZADA - PLANO B R$ MIL %

Fundos Renda Fixa 2.960.933 30,26
Fundos Renda Variável 786.291 8,04
Fundos Estruturados 44.225 0,45
Fundos Multi mercado 155.310 1,59
Outros Fundos (FIDC) 64.820 0,66
Total da Gestão Terceirizada 4.011.579 41,00
Total do Plano 9.784.510 100,00

rentabiliDaDe por segmento

CUSTOS DOS INVESTIMENTOS - 2018
DESCRIÇÃO R$ MIL

Taxa de Administração 3.968
Impostos/Taxas/Corretagens/Outras 294
Custódia 1.252
Auditoria 15
Total 5.529
% em relação aos Rec. Garanti dores 0,06%
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plano taesaprev

SEGMENTO
DEZEMBRO/2018 DEZEMBRO/2017

VALORES - R$ MIL % VALORES - R$ MIL %

 Renda Fixa 28.530 79,95 23.251 79,48

Renda Variável 4.857 13,61 4.279 14,63

Investi mentos Estruturados 487 1,36 0 0,00

Investi mentos no Exterior 101 0,28 237 0,81

Emprésti mos a Parti cipantes 1.712 4,80 1.488 5,09

Total dos Investi mentos 35.688 100,00 29.255 100,00

Disponível/Contas a pagar 0 - 92 -

Total dos Recursos Garanti dores 35.688 100,00 29.347 100,00

Distribuição Dos investimentos por segmento

SEGMENTO

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 
2018

LIMITES RESOLUÇÃO 
CMN 4661 (*) ALOCAÇÃO

LIMITE MÍNIMO 
%

LIMITE MÁXIMO 
% % %

Renda Fixa 25,00 100,00 100,00 79,95
Renda Variável 0,00 50,00 70,00 13,61
Investi mentos Estruturados 0,00 5,00 20,00 1,36
Investi mentos no Exterior 0,00 5,00 10,00 0,28
Emprésti mos a Parti cipantes 0,00 15,00 15,00 4,80
(*) A Resolução CMN 3792/2009 vigorou até a publicação da Resolução 4661 de 25 de maio de 2018.

SEGMENTO LÍQUIDA ÍNDICE DE REFERÊNCIA

 Renda Fixa (*) 7,74% IPCA (IBGE) + 4,12% aa 8,02%

Renda Variável (**) 14,78% IBOVESPA + 1,77% aa 17,08%

Investi mentos Estruturados 1,96% 112% SELIC 6,97%

Investi mentos no Exterior 1,81% 111% SELIC 6,97%

Emprésti mos a Parti cipantes 11,24% IPCA (IBGE) + 6,89% aa 10,90%

Carteira Geral Taesaprev 8,80% IPCA (IBGE) + 5,20% 9,15%
(*) Os investi mentos em Renda Fixa estão classifi cados em "Titulos manti dos até vencimento".

(**) Ibovespa apurado conforme item 3, segmento de Renda Variável da Politi ca de Investi mentos 2018 (pag. 20).

GESTÃO TERCEIRIZADA - TAESAPREV R$ MIL %

Fundos Renda Fixa 22.580 63,27
Fundos Renda Variável 4.857 13,61
Fundos Multi mercado 588 1,65
Outros Fundos (FIDC) 789 2,21
Total da Gestão Terceirizada 28.814 80,74
Total do Plano 35.688 100,00

rentabiliDaDe por segmento

CUSTOS DOS INVESTIMENTOS - 2018
DESCRIÇÃO R$ MIL

Taxa de Administração 0
Impostos/Taxas/Corretagens/Outras 1
Total 1
% em relação aos Rec. Garanti dores 0,00%
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CUSTOS DOS INVESTIMENTOS - 2018
DESCRIÇÃO R$ MIL

Taxa de Administração 27
Custódia 23
Auditoria 2
Total 52
% em relação aos Rec. Garanti dores 0,31%

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)

SEGMENTO
DEZEMBRO/2018 DEZEMBRO/2017

VALORES - R$ MIL % VALORES - R$ MIL %

 Renda Fixa 16.587 100,00 16.568 100,00

Total dos Investi mentos 16.587 100,00 16.568 100,00

Disponível/Contas a pagar 111 - 295 -

Total dos Recursos Garanti dores 16.698 100,00 16.863 100,00

Distribuição Dos investimentos por segmento

SEGMENTO

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 
2018

LIMITES RESOLUÇÃO 
CMN 4661 (*) ALOCAÇÃO

LIMITE MÍNIMO 
%

LIMITE MÁXIMO 
% % %

Renda Fixa 100,00 100,00 100,00 100,00
(*) A Resolução CMN 3792/2009 vigorou até a publicação da Resolução 4661 de 25 de maio de 2018.

SEGMENTO LÍQUIDA ÍNDICE DE REFERÊNCIA

Carteira Geral do Plano "B" 6,16% 99% CDI 6,36%

rentabiliDaDe por segmento

GESTÃO TERCEIRIZADA - PGA R$ MIL %

Fundos Renda Fixa 16.587 100,00
Total da Gestão Terceirizada 16.587 100,00
Total do Plano 16.587 100,00
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Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras, elaboradas em atendimento às disposições legais dos 

órgãos normativos e reguladores das atividades das entidades fechadas de 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 práti-
cas 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 29 
de março de 2019, após avaliação do Conselho Fiscal.

As demonstrações completas estão disponíveis no portal, na página inicial, menu 
Investimentos, sob o título “Demonstrações Financeiras”. A seguir, você confere os ba-
lanços patrimoniais por plano de benefício. http://ww.forluz.org.br/Investimentos/De-
monstracoesFinanceiras.aspx

plano a



Parecer Atuarial
beneFiCios previDenCiários

PLANO A
A avaliação atuarial da Forluz em 31 de dezembro de 2018, elaborada 

por atuário interno, responsável técnico do plano, indicou a existência 
de Défi cit Técnico Contábil de R$ 725,9 milhões. Deduzindo da men-
cionada quanti a o ajuste de precifi cação de ati vos no valor de R$ 335,7 
milhões, em conformidade com a Resolução CNPC nº 30/18, o Plano A 
encerrou o ano de 2018 com défi cit atuarial (défi cit técnico após ajuste 
de precifi cação) no valor de R$ 390,2 milhões, equivalente a 4,93% das 
reservas matemáti cas. 

Conforme disposto no arti go 29 da Resolução CNPC nº 30/18, caso 
o “défi cit técnico acumulado após ajuste de precifi cação” ultrapasse o 
“limite de défi cit técnico” constante na mencionada norma (vide for-
mulação abaixo), deverá ser elaborado plano de equacionamento até o 
fi nal do exercício subsequente, devidamente aprovado pelo Conselho 
Deliberati vo da Fundação:
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plano b

1% x (duração passivo – 4) x Provisão Matemáti ca = Limite de Défi cit Técnico

1% x (9,44 - 4) x R$ 7.914.563.043,49 = R$ 430.552.229,57

Desse modo, considerando os resultados e a durati on do plano, tem-
se o seguinte montante para fi ns de equacionamento mínimo do Plano A:

Défi cit Técnico após ajuste da precifi cação – Limite de Défi cit Técnico 
= Equilíbrio Técnico Ajustado

R$ 390.216.096,36 – 1% x (9,44 – 4) x R$ 7.914.563.043,49 
= - R$ 40.336.133,21

Considerando que o “défi cit técnico acumulado após o ajuste de pre-
cifi cação” fi cou abaixo do “limite de défi cit técnico” calculado com base 
na norma, não existe a obrigatoriedade de equacionamento de valor 
mínimo no exercício de 2018.

plano taesaprev



plano b
A avaliação atuarial da Forluz em 31 de dezembro de 2018, ela-

borada por atuário interno, responsável técnico do plano, indicou a 
existência de Superávit Técnico Contábil de R$ 1,2 milhões, equiva-
lente a 0,06% das reservas matemáti cas atuarialmente calculadas.

Segundo o arti go 15 da Resolução CNPC nº 30/18, o resultado 
superavitário do plano de benefí cios será desti nado à consti tuição 
de reserva de conti ngência para garanti a dos benefí cios contratados, 
em face de eventos futuros e incertos, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor das provisões matemáti cas ou até o limite 
calculado pela seguinte fórmula, o que for menor:

[10% + (1% x duração do passivo do plano) ] 
x

 Provisão Atuarialmente Calculada

Face às provisões matemáti cas atuarialmente calculadas nesta 
avaliação no valor de R$ 2.151.547.728,86 e a durati on de 11,52 
anos, tem-se como limite de conti ngência o seguinte montante:

[10% + (1% x duração do passivo do plano) ] 
x

 Provisão Atuarialmente Calculada
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plano taesaprev
A avaliação atuarial da Forluz em 31 de dezembro de 2018, elaborada 

por atuário interno, responsável técnico do plano, indicou a existência de 
patrimônio equivalente a R$ 35,4 milhões, correspondente ao total dos 
saldos de conta de aposentadoria dos parti cipantes ati vos.

O atuário indicou que a inexistência de défi cit ou superávit técnico 
se dá em função da modalidade do plano (Contribuição Defi nida), onde 
os recursos garanti dores são equivalentes ao saldo de conta composto 
pelos parti cipantes.

[10% + (1% x duração do passivo do plano) ] x Provisão Atuarialmente Calculada
[10% + (1% x 11,52) ] x R$ 2.151.547.728,86 = R$ 463.013.071,25

Considerando que o resultado apurado na presente avalia-
ção atuarial de R$ 1.188.433,10 é signifi cati vamente menor 
do que o “limite de conti ngência” estabelecido na legislação, 
conclui-se que o resultado positi vo do Plano B deve ser devi-
damente tratado como “reserva de conti ngência”, não sendo 
possível qualquer distribuição de superávit e/ou revisão do 
custeio em função de tal montante.

Ainda neste Plano, o Fundo de “Cobertura de Risco” alcan-
çou o valor de R$ 62.642.468,84 (R$ 57.718.247,23 em 2017).

A rentabilidade auferida em 2018 (10,1761%) foi maior do 
que meta atuarial de 9,2440% (IPCA + 5,30%). A rentabilidade 
da parcela atuarial foi de 9,9707%, ou seja, 0,6652% acima da 
exigência atuarial.
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DemonstraçÕes atuariais no ano

Fonte: DA´s dos Planos A e B:

PLANO A
1. Avaliação Atuarial – Cadastro

A avaliação atuarial do Plano A (Saldado) referente ao exercício de 2018 foi realizada uti lizando 
os dados cadastrais de dezembro/2018 que, após a realização de testes específi cos de consistên-
cia, foram considerados sati sfatórios.
2. Premissas Atuariais

O resultado da avaliação atuarial encontra-se posicionado em 31/12/2018 e se refere às re-
gras/regulamento vigente, aprovado em 10/02/2015 pela Portaria nº 70 da Previc.

A seguir, apresentamos resumo das premissas uti lizadas e o comparati vo em relação aos parâ-
metros uti lizados na avaliação atuarial anterior:

hipÓtese atuarial   Dez/17              Dez/18
Rotati vidade

Crescimento Real de Salários

Fator de Capacidade de Benefí cio

Composição Familiar

Tábua de Mortalidade de Inválidos

Tábua de Entrada em Invalidez

Tábua de Mortalidade Geral

Taxa de Juros

-

-

0,98

Dados Reais

AT 49

-

AT 2000 M Desag. 10%

6,00%

-

-

0,98

Dados Reais

AT 49

-

AT 2000 M Desag. 10%

6,00%

2.1 Premissas Não Alteradas
2.1.1. Tábua de Mortalidade de Inválidos
A tábua de mortalidade de inválidos deve refl eti r o comporta-

mento demográfi co da massa de parti cipantes que recebe o benefí -
cio de complementação de aposentadoria por invalidez do Plano A.

Foram uti lizadas, para os testes de aderência, as tábuas AT 
49, AT 83 e CSO 41. 

Os testes estatí sti cos realizados pela Forluz demonstraram 
que a tábua AT 49 Masculina permanece a mais convergente/
aderente entre as demais, não sendo necessária, portanto, alte-

ração da premissa em relação à avaliação atuarial anterior. A manutenção 
da premissa foi referendada pela auditoria atuarial externa Mirador, res-
ponsável pela emissão de carta de conforto.

2.1.2. Tábua de Entrada em Invalidez
A tábua de entrada em invalidez deve refl eti r o comportamento demo-

gráfi co/entrada em invalidez da massa de parti cipantes ati vos do Plano A.
Assim como na Avaliação Atuarial do ano anterior, devido à baixa fre-

quência de expostos e a ocorrência nula do evento nos últi mos sete anos, 
recomenda-se tecnicamente que esta premissa seja desconsiderada na 
avaliação atuarial de 2018.

Nesse senti do, é importante ressaltar que a auditoria atuarial externa 
Mirador, responsável pela emissão da carta conforto, rati fi ca o posiciona-
mento da equipe atuarial da Forluz, classifi cando a premissa como “Não 
Aplicável”.

2.1.3. Tábua de Mortalidade Geral
A tábua de mortalidade geral deve refl eti r o comportamento demográ-

fi co/entrada massa de parti cipantes válidos do Plano A.
Foram uti lizadas, para os testes de aderência, as tábuas AT 2000_M, AT 

2000_M Desagravada em 10% e AT 2000_M Desagravada em 20%.
Os testes estatí sti cos realizados pela Forluz demonstraram que a tábua 

AT 2000_M Desagravada em 10% permanece a mais convergente/ade-
rente entre as demais, não sendo necessária, portanto, alteração da pre-
missa em relação à avaliação atuarial anterior. A manutenção da premissa 
foi referendada pela auditoria atuarial externa Mirador, responsável pela 
emissão de carta de conforto. 

Cabe informar que a Tábua de Mortalidade Geral aqui denominada como 
“AT-2000” é referenciada como “AT-2000 Suavizada em 10%” no Banco de 
Tábuas Biométricas disponibilizado pelo Insti tuto Brasileiro de Atuaria - IBA.

2.2. Demais premissas
As demais premissas do plano (taxa de juros, fator de capacidade de benefí cios, rotati vidade, com-

posição familiar, tábua de mortalidade de inválidos) não sofreram alteração se comparadas às premissas 
adotadas na últi ma avaliação atuarial.

3. Patrimônio, Provisões, Fundos e Apuração de Resultado para Fins de Equacionamento
3.1. Patrimônio, Provisões Matemáti cas, Durati on e Ajuste de Precifi cação

Considerando as premissas, hipóteses e dados mencionados neste parecer, apresentamos os 
resultados das Provisões Matemáti cas, Fundos, Patrimônio de Cobertura do Plano e Ajuste de 
Precifi cação, em 31/12/2018:



Desse modo, considerando os resultados e a durati on do plano, tem-se 
o seguinte montante para fi ns de equacionamento mínimo do plano A:
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DESCRIÇÃO   VALORES EM R$ 
Patrimônio de Cobertura do Plano 7.188.688.193,17 

Benefí cios Concedidos 7.856.177.557,51

6.809.390.538,67 

Provisões Matemáti cas 7.914.563.043,49 

Benefí cio Defi nido Estruturado em Regime de Capitalização 7.856.177.557,51
Valor Atual dos Benefí cios Futuros Programados
Valor Atual dos Benefí cios Futuros Não Programados

Benefí cios a Conceder
58.385.485,98  Benefí cio a Conceder Estruturado em Regime de Capitalização

Valor Atual dos Benefí cios Futuros Programados 58.385.485,98

(725.874.850,32)

-
-

Equilíbrio Técnico
Resultados Realizados

Superávit Técnico Acumulado
Reserva de Conti ngência 
Reserva Especial para Revisão do Plano

Défi cit Técnico Acumulado 
Resultados à Realizar

Fundos 
Fundo Administrati vo
Fundo de Investi mento
Ajuste de Precifi cação - Resolução CNPC 30/18

Défi cit Técnico Acumulado Após Ajuste de Precifi cação

5.161.487,97 

(390.216.096,36)
335.658.753,96

7.610.303,13 
12.771.791,10 

1.046.787.018,84

58.385.485,98 

(725.874.850,32)

(725.874.850,32)

-

-

A respeito do ajuste de precifi cação apresentado acima, que montou 
R$ 335.658.753,96, cumpre-nos esclarecer que o mesmo foi apurado por 
meio do Sistema Venturo DPAP, criado pela Previc conforme Portaria nº 
86 de 2019 e em conformidade com a Resolução CNPC n.º 30/18.

Também no mencionado sistema disponibilizado pelo órgão fi scaliza-
dor, calculou-se a durati on (média dos prazos de pagamentos de benefí -
cios líquidos de contribuições, ponderada pelo valor presente dos fl uxos) 
do plano, resultando em 9,44 anos (base de cálculo: 31/12/2018).

3.2. Apuração de Resultado para Fins de Equacionamento de Défi cit
Conforme disposto no arti go 29 da Resolução CNPC nº 30/18, caso o “dé-

fi cit técnico acumulado após ajuste de precifi cação” ultrapasse o “limite de 
défi cit técnico” constante na mencionada norma (vide formulação abaixo), 
deverá ser elaborado plano de equacionamento até o fi nal do exercício sub-
sequente, devidamente aprovado pelo Conselho Deliberati vo da Fundação:

1% x (duração passivo – 4) x Provisão Matemáti ca = Limite de Défi cit Técnico
1% x (9,44 - 4) x R$ 7.914.563.043,49 = R$ 430.552.229,57

Défi cit Técnico após ajuste da precifi cação – Limite de Défi cit Técnico
 = Equilíbrio Técnico Ajustado

R$ 390.216.096,36 – 1% x (9,44 – 4) x R$ 7.914.563.043,49 
= - R$ 40.336.133,21

Considerando que o “défi cit técnico 
acumulado após o ajuste de precifi cação” 

fi cou abaixo do “limite de défi cit técnico” 
calculado com base na norma, não existe a 

obrigatoriedade de equacionamento de va-
lor mínimo no exercício de 2018.
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4. Meta Atuarial
A meta atuarial do Plano A no ano de 2018 ati ngiu o percentual de 9,9702%, re-

ferente ao IPCA-IBGE + 6,00% a.a. Em contraparti da, a rentabilidade do plano foi 
de 11,4575%, ou seja, 1,3524% acima da exigência atuarial.

5. Custeio Administrativo
Em 2018, a Forluz adotou a taxa de 0,1670% sobre as reservas matemá-

ti cas do plano para apuração das contribuições para custeio das despesas 
administrati vas. A parti r de abril/2019, o percentual será de 0,1756%, 

conforme aprovado pelo Conselho Deliberati vo na 371ª Reunião, rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2018.

Poderão ser uti lizados os recursos provenientes do retorno dos in-
vesti mentos do fundo administrati vo para pagamento das despesas 
administrati vas, conforme estabelecido no PGA da Forluz.  

6. Parecer Atuarial
• A base cadastral de parti cipantes foi avaliada e conside-

rada consistente para fi ns de dimensionamento dos compro-
missos futuros do plano A;

• Na qualidade de atuário responsável pela avaliação atu-
arial anual do Plano Saldado de Benefí cios Previdenciários 
da Forluz (Plano A), informamos que o plano se encontra 

em desequilíbrio atuarial, tendo encerrado o exercício 
com défi cit técnico de R$ 725.874.850,32 (setecentos 
e vinte e cinco milhões oitocentos e setenta e quatro 

mil oitocentos e cinquenta reais e trinta e dois cen-
tavos). A natureza do resultado é estrutural;

• Apesar de não haver 
a obrigatoriedade legal de 
equacionamento mínimo 
para o exercício de 2018 e 
de equacionamento total do 
défi cit do exercício de 2017, a 
equipe técnica da Forluz reco-
menda que seja realizado o equa-
cionamento total, com o objeti vo 
de reequilibrar a relação entre o total 
de ati vos (os recursos garanti dores) e 
a reserva matemáti ca do plano defi citá-
rio, tendo em vista que os estudos téc-
nicos apontaram que o equacionamento 
mínimo acarretará em sucessivos equacio-
namentos futuros;

• Finalmente, recomenda-se que o Comi-
tê de ALM subsidie a tomada de decisões dos 
órgãos estatutários, por meio de estudos e si-
mulações de planos de equacionamento ao longo 
do ano de 2019, observando-se as probabilidades 
de novos défi cits a serem equacionados ou não nos 
próximos exercícios, de modo que se promova a re-
cuperação do plano previdenciário e seu consequente 
equilíbrio técnico.

PLANO B
1. Avaliação Atuarial – Cadastro

A avaliação atuarial do Plano B (Misto) - estruturado na modalidade de contribuição variável – 
CV - referente ao exercício de 2018, foi realizada uti lizando os dados cadastrais de dezembro/2018 
que, após a realização de testes específi cos de consistência, foram considerados sati sfatórios.

2. Premissas Atuariais
O resultado da avaliação atuarial encontra-se posicionado em 31/12/2018 e se refere às regras/regula-

mento vigente, aprovado em 27/04/2018 pela Portaria n.º 366 da Previc e vigente a parti r da mesma data.
A seguir, apresentamos resumo das premissas uti lizadas e o comparati vo em relação aos parâ-

metros uti lizados na avaliação atuarial anterior:

hipÓtese atuarial   Dez/17              Dez/18
Rotati vidade

Crescimento Real de Salários

Fator de Capacidade de Benefí cio

Composição Familiar

Tábua de Mortalidade de Inválidos

Tábua de Entrada em Invalidez

Tábua de Mortalidade Geral

Taxa de Juros

Nula

-

0,98

Dados Reais

Winklevoss Des. 30%-

Álvaro Vindas Des. 30%

AT 2000M Des. 20%

5,30%

Nula

-

0,98

Dados Reais

Winklevoss Des. 30%-

Álvaro Vindas Des. 30%

AT 2000M Des. 20%

5,30%
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2.1. Premissas Não Alteradas
2.1.1. Tábua de Mortalidade de Inválidos

A tábua de mortalidade de inválidos deve refl eti r o comportamento demográfi co da massa de 
parti cipantes que recebe o benefí cio de complementação de aposentadoria por invalidez do Plano B.

Foram uti lizadas, para os testes de aderência, as tábuas AT 49, AT 83 e Winklevoss desagravada 
em 30%.

Os resultados encontrados demonstraram a convergência/aderência da tábua Winklevoss de-
sagravada em 30%, não sendo necessária, portanto, alteração da premissa em relação à avaliação 
atuarial anterior.

2.1.2. Tábua de Entrada em Invalidez
A tábua de entrada em invalidez deve refl eti r o comportamento demográfi co/entrada em inva-

lidez da massa de parti cipantes ati vos do Plano B.
Foram uti lizadas para os testes as tábuas Álvaro Vindas desagravada em 10%, Álvaro Vindas 

desagravada em 20% e Álvaro Vindas desagravada em 30%.
Os dados estatí sti cos levantados demonstraram que a frequência de entrada de invalidez no 

Plano B apresentou queda nos últi mos anos. Consequentemente, conforme testes estatí sti cos 
realizados, a tábua Álvaro Vindas desagravada em 30%, que possui menor expectati va de entrada 
em invalidez se comparada à Álvaro Vindas desagravada em 10% e a tábua Álvaro Vindas desagra-
vada em 20%, se mostrou aderente, sendo recomendável, portanto, sua manutenção na avaliação 
atuarial 2018 do plano B.

A manutenção da premissa foi referendada pela auditoria atuarial externa Mirador, responsável 
pela emissão de carta de conforto.

2.1.3. Tábua de Mortalidade Geral
A tábua de mortalidade geral deve refl eti r o comportamento 

demográfi co/entrada massa de parti cipantes válidos do Plano B.
Foram uti lizadas, para os testes de aderência, as tábuas AT 

2000_M Desagravada em 10%, AT 2000_M Desagravada em 20% 
e AT 2000_M Desagravada em 30%.

Conforme comprovação através dos testes estatí sti cos, cons-
tatou-se que a tábua AT 2000M desagravada em 20% permanece 
aderente em relação ao comportamento demográfi co dos parti ci-
pantes do Plano B, no que se diz respeito à mortalidade geral. 

Desse modo, recomenda-se tecnicamente a manutenção da tá-
bua AT 2000M desagravada em 20%, referendada pela consulto-
ria atuarial externa Mirador, responsável pela emissão de carta de 
conforto. Cabe informar que a Tábua de Mortalidade Geral aqui 
denominada como “AT-2000” é referenciada como “AT-2000 Sua-
vizada em 10%” no Banco de Tábuas Biométricas disponibilizado 
pelo Insti tuto Brasileiro de Atuaria - IBA.2.2.

2.2. Demais premissas
As demais premissas uti lizadas – taxa de juros, rotati vidade, fator de capaci-

dade, composição familiar, tábua de mortalidade geral e tábua de mortalidade 
de inválidos – não sofreram alteração em relação aos parâmetros uti lizados na 
últi ma avaliação atuarial. 

3. Patrimônio, Provisões, Fundos e Apuração de Resultado para Fins de 
Equacionamento
3.1. Patrimônio, Provisões Matemáti cas, Durati on e Ajuste de Precifi cação

Considerando as premissas, hipóteses e dados mencionados neste parecer, 
apresentamos os resultados das Provisões Matemáti cas, Fundos, Patrimônio 
de Cobertura do Plano e Ajuste de Precifi cação, em 31/12/2018:

DESCRIÇÃO   VALORES EM R$ 
Patrimônio de Cobertura do Plano 9.732.345.592,84

Benefí cios Concedidos 4.922.180.498,25 

2.770.632.769,39

Provisões Matemáti cas 9.731.157.159,74

Contribuição Defi nida 2.770.632.769,39 
Saldo de Conta de Assisti dos

Valor Atual dos Benefí cios Futuros Não Programados

Benefí cios a Conceder

1.939.453.886,99 
Saldo de Contas - Parcela Parti cipante 2.869.522.774,50 

1.188.433,10 

1.188.433,10
0,00

Equilíbrio Técnico
Resultados Realizados

Superávit Técnico Acumulado
Reserva de Conti ngência 
Reserva Especial para Revisão do Plano

Défi cit Técnico Acumulado 
Resultados à Realizar

Fundos 

Fundo Administrati vo
Fundo de Investi mento 8.317.006,40 

9.973.599,24 

80.933.074,48

2.151.547.728,86 

4.808.976.661,49

1.188.433,10

0,00

1.188.433,10 

0,00

Benefí cio Defi nido Estruturado em Regime de Capitalização
Valor Atual dos Benefí cios Futuros Programados 1.632.980.230,69 

518.567.498,17

Contribuição Defi nida 4.808.976.661,49 
Saldo de Contas - Parcela Patrocinador

Fundo Previdencial 62.642.468,84 
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3.2. Apuração do Resultado do Plano
Considerando o disposto no arti go 15 da Resolução CNPC nº 30/18, o 

resultado superavitário do plano de benefí cios será desti nado à consti tuição 
de reserva de conti ngência para garanti a dos benefí cios contratados, em face 
de eventos futuros e incertos, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor das provisões matemáti cas ou até o limite calculado pela seguinte 
fórmula, o que for menor:

Conforme pode ser constatado por meio da tabela acima, o Pla-
no B apresentou um superávit técnico contábil de R$ 1.188.433,10 
(um milhão cento e oitenta e oito mil quatrocentos e trinta e três 
reais e dez centavos), correspondente a 0,06% das reservas mate-
máti cas atuarialmente calculadas.

Dado o resultado superavitário do plano antes da aplicação do 
ajuste de precifi cação, o resultado superavitário ajustado aplica-se 
somente para a apuração de solvência do plano, Não sendo válido 
para composição de reserva de conti ngência, reserva especial de 
ajuste do plano e nem para desti nação.

Calculou-se a durati on (média dos prazos de pagamentos de be-
nefí cios líquidos de contribuições, ponderada pelo valor presente 
dos fl uxos) do plano, resultando em 11,52 anos (base de cálculo: 
31/12/2018), por meio Sistema Venturo DPAP, criado pela Previc 
conforme Portaria nº 86 de 2019 e em conformidade com a Reso-
lução CNPC n.º 30/18.

[10% + (1% x duração do passivo do plano) ] x Provisão Atuarialmente Calculada

Face às provisões matemáti cas atuarialmente calculadas nesta avaliação 
no valor de R$ 2.151.547.728,86 e a durati on de 11,52 anos, tem-se como 
limite de conti ngência o seguinte montante:

[10% + (1% x duração do passivo do plano) ] x Provisão Atuarialmente Calculada
[10% + (1% x 11,52) ] x R$ 2.151.547.728,86 = R$ 463.013.071,25

Considerando que o resultado apurado na presente avaliação atuarial de 
R$ 1.188.433,10 é signifi cati vamente menor do que o “limite de conti ngên-
cia” estabelecido na legislação, conclui-se que o resultado positi vo do plano 
B deve ser devidamente tratado como “reserva de conti ngência”, não sendo 
possível qualquer distribuição de superávit e/ou revisão do custeio em fun-
ção de tal montante.

4. Meta Atuarial
A meta atuarial do Plano B no ano de 2018 ati ngiu o percentual de 9,2440%, referente ao IPCA

-IBGE + 5,30% a.a. Em contraparti da, a rentabilidade do plano foi de 10,1761% e a rentabilidade da 
parcela atuarial foi de 9,9707%, ou seja, 0,6652% acima da exigência atuarial.

5. Fundo de Cobertura de Risco
Estabelecido durante o exercício de 2010, originado pelos recursos remanescentes do plano para 

fi nanciamento dos benefí cios de risco. Este fundo será uti lizado para abati mento de contribuições 
futuras dos benefí cios de risco e tem seu valor segregado entre os parti cipantes optantes ou não pela 
regra de cálculo dos benefí cios de risco estabelecida pela alteração regulamentar de 24/9/2009. 

Em 31/12/2018, o Fundo de Cobertura de Risco montou R$ 62.642.468,84, sendo R$ 50.472.547,65 
para os parti cipantes optantes e R$ 12.169.921,19 para os não optantes.

A frequência de entrada em invalidez no Plano B diminuiu nos últi mos anos, levando à redução da 
uti lização do fundo de risco. Em virtude disso, o mesmo se encontra superavitário. 

6. Plano de Custeio
O Plano de Custeio de Parti cipantes Ati vos do Plano Misto de Benefí cios Previdenciários da Forluz 

– Plano B é defi nido em faixas salariais no seu regulamento. 
Segue, abaixo, resumo das taxas médias de contribuição em função da folha de parti cipação a se-

rem prati cados no exercício de 2019:

Patrocinadoras

9,92%;

Parti cipantes

10,86%

* A não paridade decorre das contribuições voluntárias adicionais 
dos parti cipantes.

Desde janeiro de 2013, o custeio dos benefí cios de risco, excluídas as contribuições desti nadas ao 
custeio das despesas administrati vas, passou a ser feito conforme a seguir:

• Optantes pela nova regra de cálculo dos Benefí cios de Risco
Em face do saldo existente do fundo e considerando as atuais probabilidades de concessão dos 

benefí cios de MAI e RCM dos ati vos, o custo dos benefí cios de risco será de 0% (percentual inciden-
te sobre as contribuições normais da patrocinadora) - para os parti cipantes optantes pela nova regra 
de MAI, já considerando uma margem de segurança para fi nanciar eventuais oscilações no custeio 
dos benefí cios de risco. Em 2018, o custeio foi de 0%.

• Não optantes pela nova regra de cálculo dos Benefí cios de Risco
Também em face do saldo existente do fundo e considerando as atuais probabilidades de conces-

são dos benefí cios de MAI e RCM dos ati vos, o custo dos benefí cios de risco será manti do em 3,00% 
(percentual incidente sobre as contribuições normais da patrocinadora) - para os parti cipantes não 
optantes pela nova regra de MAI.



7. Custeio Administrativo
Em 2018, a Forluz adotou a taxa de 0,1670% sobre as re-

servas matemáticas do plano para apuração das contribui-
ções para custeio das despesas administrativas. A partir de 
abril/2019, o percentual será de 0,1756%, conforme apro-

vado pelo Conselho Deliberativo na 371ª Reunião, realiza-
da em 14/12/2018.

O percentual aprovado encontra-se dentro do limite de 1% 
sobre o montante dos recursos garantidores do plano, con-

forme definido no referido regulamento e determinado pela 
Resolução CGPC nº 29/2009.

Poderão ser utilizados os recursos provenientes do re-
torno dos investimentos do fundo administrativo para pa-
gamento das despesas administrativas, conforme estabe-

lecido no PGA da Forluz.  

8. Parecer Atuarial
• A base cadastral de participantes foi avaliada e con-

siderada consistente para fins de dimensionamento 
dos compromissos futuros do Plano B;

• As premissas atuariais e o método de financia-
mento se encontram devidamente aderentes e 

adequados à realidade financeira e demográfica 
da massa de participantes;

• No aspecto atuarial, não foi encontrada qual-
quer divergência e/ou inconsistência em rela-
ção ao balanço do plano; 

• As reservas matemáticas foram devidamen-
te processadas e validadas no SGA – Sistema 

de Gestão Atuarial da Entidade, com ampla 
segurança da informação e confiabilida-

de, pelo atuário responsável do plano, 
em conformidade com a Nota Técnica 

Atuarial, Regulamento e dispositivos 
normativos e legais vigentes;

• Embora o fundo de risco tenha 
apresentado um resultado supera-
vitário em 2018, recomenda-se a 

manutenção do percentual de 
contribuição dos participantes 

Não Optantes em 3,00% para 
o exercício de 2019.

• Na qualidade de atuário responsável pela avaliação atuarial anual do 
Plano Misto de Benefícios Previdenciários da Forluz (Plano B), informa-
mos que o plano encerrou o exercício com superávit técnico contábil de 
R$ 1.188.433,10 (um milhão cento e oitenta e oito mil quatrocentos e 
trinta e três reais e dez centavos), correspondente a 0,06% das reservas 
matemáticas atuarialmente calculadas;
• Como esse resultado é significativamente menor do que o “limite de con-
tingência” estabelecido na legislação, conclui-se que o resultado positivo 
do Plano B deve ser devidamente tratado como “reserva de contingência”, 
não sendo possível qualquer distribuição de superávit e/ou revisão do cus-
teio em função de tal montante;
• Finalmente, pode-se afirmar que o Plano B se encontra equilibrado 
atuarialmente.
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plano taesaprev
1. O Taesaprev é um plano estruturado na modalidade de contribuição defi nida – 

CD, onde não existem compromissos apurados atuarialmente, conforme dispõe a Re-
solução CGPC n.º 16/05. Para fi ns de avaliação foram uti lizados os dados cadastrais 
de dezembro/2018 que, após a realização de testes específi cos de consistência, foram 
considerados sati sfatórios. 

2. Considerando as premissas, hipóteses e dados mencionados neste parecer, apre-
sentamos os resultados das Provisões Matemáti cas e Patrimônio de Cobertura do Pla-
no, em 31/12/2018:

DESCRIÇÃO   VALORES EM R$ 
Patrimônio de Cobertura do Plano 35.374.957,38 

Benefí cios Concedidos 0,00 

0,00 

Provisões Matemáti cas 35.374.957,38

Contribuição Defi nida 0,00 
Saldo de Conta de Assisti dos

Valor Atual dos Benefí cios Futuros Não Programados

Benefí cios a Conceder

15.788.373,74 
Saldo de Contas - Parcela Parti cipante 19.586.583,64 

0,00

0,00

Equilíbrio Técnico
Resultados Realizados

Superávit Técnico Acumulado
Reserva de Conti ngência 
Reserva Especial para Revisão do Plano

Défi cit Técnico Acumulado 
Resultados à Realizar

Fundos 

Fundo Administrati vo
Fundo de Investi mento 29.718,07

 31.903,94

61.622,01 

0,00

35.374.957,38 

0,00

0,00

0,00

0,00

Benefí cio Defi nido Estruturado em Regime de Capitalização
Valor Atual dos Benefí cios Futuros Programados 0,00 

0,00 

Contribuição Defi nida 35.374.957,38 
Saldo de Contas - Parcela Patrocinador

Fundo Previdencial 0,00
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6. O Taesaprev, por se tratar de plano estruturado na modalidade de 
contribuição defi nida – CD, não prevê consti tuição de superávit ou défi cit 
atuarial, sendo todo e qualquer impacto reverti do diretamente na conta 
de aposentadoria dos parti cipantes. Desse modo, na qualidade de atuário 
responsável pelo plano, informamos que o Taesaprev se encontra equili-
brado sob o âmbito fi nanceiro-atuarial.

3. O custeio previdenciário do plano será dado através das receitas 
advindas dos parti cipantes e do patrocinador acrescidas da rentabilida-
de líquida auferida, sendo o saldo atualizado mensalmente. As contri-
buições previdenciárias do parti cipante e do patrocinador são classifi -
cadas em:

- Obrigatória Mensal: correspondente a um percentual entre 50% e 
100% da contribuição básica, calculadas com base no SRC (Salário Real 
de Contribuição, equivalente ao salário base do parti cipante), obser-
vando os seguintes percentuais:

• 3% (três por cento) do SRC equivalente a até, 
no máximo, o valor de 1 (uma) UTPT;

• 6% (seis por cento) do SRC compreendido entre 
1 (uma) e 2 (duas) o valor da UTPT;

• 12% (doze por cento) do SRC que superar o valor de
2 (duas) vezes o valor da UTPT.

UPTP – Unidade Previdenciária Taesaprev, fi xada em R$ 5.731,49 
(cinco mil setecentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos) na 
data deste parecer, sendo reajustada pela IPCA-IBGE no mês de reajus-
te coleti vo do patrocinador.

- Adicional Mensal Facultati va (somente para parti cipante): corres-
pondente a até 50% (cinquenta por cento) da Contribuição Básica.

- Aporte Eventual Facultati vo.

Rejane Couto Dutra
MIBA Nº 1856

Atuária – Gerência de Atuária e Seguridade

4. A rentabilidade auferida em 2018 ati ngiu o percen-
tual de 8,7950%. Considerando a natureza do plano, não 
há que se falar em meta atuarial.

5. As contribuições desti nadas à cobertura das despe-
sas administrati vas serão assumidas integralmente pelo 
patrocinador. Para o exercício de 2019, defi ne-se a taxa 
de administração de 1% (um por cento) incidente sobre 
as contribuições da patrocinadora e dos parti cipantes 
para o plano de benefí cios, além dos recursos não resga-
tados nem portados da conta patronal que são verti dos 
ao plano de gestão administrati va, conforme arti go nº 50 
do Regulamento do Plano e aprovação do Conselho Deli-
berati vo na 371ª Reunião, realizada no dia 14 de dezem-
bro de 2018. A vigência do custeio dar-se-á a parti r de 1º 
de abril de 2019.



Av. do Contorno, 6500 – 3º andar
Fone 0800 0909090 e 

(31) 3214-6600 (para ligações feitas pelo celular)
CEP 30.110-044 – Belo Horizonte – MG – Brasil

E-mail: atendimento@forluz.org.br
Portal: www.forluz.org.br
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Para mim, a Forluz representa bem-estar. E o ForluzPrev dá acesso
a mais bem-estar também para quem eu amo. 

Jenaína Magela 

O ForluzPrev se torna importante para mim e para as pessoas que eu amo 
porque oferece uma perspecti va de segurança fi nanceira para o futuro através de 

uma insti tuição que conheço há quase trinta anos e na qual tenho plena confi ança. 
Fábio Lúcio Moreira 

Quando pensamos em previdência privada, estamos com certeza pen-
sando no nosso futuro e das pessoas que amamos. E, se consideramos

 que a Forluz é a melhor opção, é justo que nossos parentes possam 
parti cipar e comparti lhar desse planejamento familiar.  

Janaína Mendes dos Santos 

Minha família é o meu bem mais precioso e tudo que agregar valor 
a este patrimônio tão rico, me traz total satisfação. Parabéns, Forluz, 

sempre preocupada em cuidar de todos nós! 
Teresinha Oliveira 

Fazer parte da Forluz já é um privilégio. Contar agora com o plano ForluzPrev 
é um privilégio maior ainda, pois podemos ter o apoio de pessoas especializadas e 

confi áveis, que se preocupam com o futuro de seus parti cipantes, e ainda 
estendem esta possibilidade de benefí cios para os nossos familiares, 
que são o nosso maior patrimônio. Seja bem-vindo plano ForluzPrev. 

Thairone Trancoso Araújo 

Confiança é a palavra que sempre norteou o relacionamento com a 
Forluz. O ForluzPrev certamente seguirá o mesmo caminho. 

Me sinto feliz e satisfeito com este novo momento da Forluz!
Paulo Roberto Ziviani  

Vivemos uma nova era. Já estamos no futuro! Mas ainda faltava uma coisa: 
planejar o próximo futuro. O futuro daqueles que amamos. Foi pensando nisto, que 
o ForluzPrev foi criado, para garanti r à próxima geração as oportunidades que hoje 
já usufruímos: segurança fi nanceira e bem-estar. Tudo isto fruto de uma relação de 

confi ança entre a Forluz e seus associados. Seja bem-vindo ForluzPrev!
 Um futuro de sucesso começa a ser construído hoje! 

Ilton Franco Xavier

A iniciati va do Plano ForluzPrev signifi ca poder pensar no futuro das pessoas 
que mais amamos com tranquilidade e segurança, tornando a vida mais leve. 

Luciana Alves Coelho Freire 

O ForluzPrev é uma iniciati va importantí ssima para garanti r o futuro da minha 
família, que cresce a cada dia e é o meu bem mais precioso! 

Lenice Ferreira 

O ForluzPrev será uma forma de preservar para a minha família um 
pouco de tranquilidade fi nanceira, proporcionando uma aposentadoria com 
mais qualidade de vida para meus pais e irmãos e garanti ndo uma formação 

de qualidade para os meus fi lhos e sobrinhos.
Jardel Santos Anastácio 

O plano ForluzPrev será extremamente importante para garantir o 
futuro e a segurança dos meus filhos! Com ele, tenho a certeza que pode-
remos programar os estudos e teremos mais tranquilidade para criá-los! 

Fernanda Pereira Linces Brey Gil 

A iniciati va do ForluzPrev nos permiti rá poupar para nossos fi lhos com a 
segurança e credibilidade já conhecidas em nossas previdências. Eu e meu 

esposo priorizamos zelar pelos investi mentos para proporcionar uma melhor 
qualidade de vida para nossos fi lhos. Agora, poderemos contar com o 

ForluzPrev para conti nuar cuidando da nossa família.
Mirelly Caldeira Pereira 

esposo priorizamos zelar pelos investi mentos para proporcionar uma melhor 


