
APRESENTAÇÃO

Administrar os recursos de um fundo de pensão não é tare-
fa fácil. Sobretudo, diante das frequentes oscilações no mer-
cado financeiro e os resultados de um ano atípico, impactado
por paralizações no setor produtivo decorrentes da Copa do
Mundo, além do aguerrido processo eleitoral no Brasil.

O dia a dia da Fundação também foi mobilizado pela apro-
vação, pela Previc, do Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) sobre a tábua de mortalidade utilizada no cálculo do be-
nefício vitalício do Plano B. O mesmo ocorreu com o TAC so-
bre custeio administrativo.

O processo eleitoral para renovação dos conselhos e da Di-
retoria de Relações com Participantes (DRP) aconteceu de fe-
vereiro a junho. O novo titular da DRP e seu suplente foram
empossados em 1º de julho e os novos conselheiros eleitos em
16 de dezembro.

O Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais
– Indi foi aprovado pela Previc como novo patrocinador em
maio. No mesmo mês, o Conselho Deliberativo aprovou a con-
tinuidade do contrato de exclusividade com o Banco Santan-
der por novo período, o que é importante para reduzir os cus-
tos operacionais da Fundação.

A pesquisa anual de satisfação foi realizada em setembro e
outubro. Na avaliação geral, a Fundação obteve nota 8,7, con-
tra 8,6 do ano anterior. O resultado reforça a credibilidade de

nossos participantes em relação à Forluz.
Em novembro, foi inaugurado o Edifício Aureliano Chaves,

empreendimento de grande representatividade para a Forluz e
seus participantes. Além de excelente investimento, a edifica-
ção é um marco no setor imobiliário do Estado.

Cerca de 1.700 participantes marcaram presenças nos 32
eventos do Programa de Educação Previdenciária e Financei-
ra - Para Viver Melhor. Na pesquisa de satisfação, participan-
tes e pensionistas deram nota 8,6 às suas ações.

Muitas foram as realizações e inúmeros os desafios. Não
temos a ilusão de achar que será fácil navegar neste revolto
mar da economia no qual nos encontramos. Contudo, conta-
mos com a confiança e o apoio dos participantes, razão de ser
da nossa Fundação. E esse é o combustível que precisamos
para continuar sempre perseguindo um porto seguro.

Fernando Alves Pimenta
Presidente da Forluz
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Eficiência nos resultados,
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GESTÃO DOS PLANOS

n PARTICIPANTES

A Forluz encerrou o ano com 22.634 participantes e benefi-
ciários divididos entre os seus planos de benefício: planos A, B
e Taesaprev.

n BENEFÍCIOS PAGOS

Planos A e B
O Plano A pagou, em 2014, benefícios previdenciários no va-

lor de R$ 554,36 milhões. Já o Plano B realizou, em 2014, pa-
gamentos de benefícios previdenciários no valor de R$ 191,56
milhões.

n EXTRATO DO PARECER ATUARIAL

Plano A
A avaliação atuarial da Forluz, em 31 de dezembro de 2014,

elaborada por atuário interno, responsável técnico do plano, in-
dicou a existência de déficit técnico no Plano Saldado de Be-
nefícios Previdenciários (Plano A), de R$ 282,43 milhões,
equivalente a 4,29% do ativo líquido existente em 31 de de-
zembro de 2014, de R$ 6,85 bilhões. A rentabilidade anual al-
cançou 12,32%, abaixo da meta atuarial de 12,53%.

O resultado abaixo da meta atuarial se deu pela queda de
2,91% do Ibovespa, e a rentabilidade negativa de 3,60% da
carteira de renda variável. A carteira de investimentos estrutu-
rados, composta apenas por fundos de investimentos em parti-
cipações – FIP, também obteve rentabilidade de 3,30%, fican-
do abaixo do mínimo atuarial.

Plano B
Foi indicada na avaliação atuarial do Plano Misto de Benefí-

cios Previdenciários (Plano B), elaborada por atuário interno,
responsável técnico do plano, a existência de superávit técnico
de R$ 33,01 milhões, representando 2,04% da parcela BD
(Benefício Definido), apurada atuarialmente em 31 de dezem-
bro de 2014, de R$ 1,16 bilhões. A meta atuarial de 11,73%
foi superada pela rentabilidade anual, que alcançou 11,97%.

O superávit técnico, apurado em 31 de dezembro de 2014,
é conjuntural e inferior a 25% do valor da parcela de benefício
definido das provisões matemáticas do plano. Sendo assim, de
acordo com as Resoluções CGPC n.º 26/2008 e CNPC
10/2012, este superávit será destinado à Reserva de Contin-
gência do plano.

Ainda neste plano, o Fundo de “Cobertura de Risco” alcan-
çou o valor de R$ 36 milhões (R$123,13 milhões, em 2013).
A redução do valor do fundo se deu em função da distribuição
de recursos aos participantes, fruto do TAC – Tábua de Morta-
lidade, celebrado entre Forluz e Previc.

Plano Taesaprev
A avaliação atuarial da Forluz, em 31 de dezembro de 2014,

elaborada por atuário interno, responsável técnico do plano, in-
dicou a existência de patrimônio de R$ 10,10 milhões, equiva-
lente ao total dos saldos de conta de aposentadoria dos partici-
pantes ativos.

Não há déficit nem superávit técnico, em razão da modali-
dade do plano ser CD (Contribuição Definida), na qual os re-
cursos garantidores são equivalentes ao saldo de conta com-
posto pelos participantes.

n CENÁRIO ECONÔMICO

Planos A e B
Uma das principais estratégias utilizada pela Forluz é a di-

versificação dos investimentos nos diferentes segmentos da eco-
nomia, visando a mitigação do risco de concentração. Em julho
de 2014, a Fundação iniciou também a diversificação entre
mercados, com investimento em fundos de ações globais de
companhias sediadas principalmente nos Estados Unidos, Euro-
pa e Ásia.

As tabelas abaixo demonstram a diversificação e o resulta-
do nominal por segmento de aplicação e nos perfis de investi-
mentos.

Os investimentos em renda fixa trouxeram bons resultados.
Os investimentos em ações não caíram tanto quanto o Iboves-
pa, considerando as carteiras de ações no Brasil e no exterior.
Os imóveis apresentaram boa valorização, principalmente pela
reavaliação de mercado, fazendo com que a diversificação dos
investimentos trouxesse a rentabilidade total para perto da taxa
atuarial dos planos A e B, inflação mais 5,75% a.a. e 5% a.a.,
respectivamente.

Os perfis de investimentos do Plano B apresentaram a se-
guinte rentabilidade em 2014:

Resultado Nominal por Segmento de Aplicação 

Segmento Plano A Plano B

Renda Fixa 14,93% 12,94% 

Renda Variável -3,60% -3,22%

Investimentos Estruturados 3,30% 13,41%

Investimento no Exterior 15,94% 16,67%

Empréstimos 13,18% 13,18%

Imóveis 18,03% 21,26%

Total 12,32% 11,97%

RMA - Rentabilidade Mínima Atuarial 12,53% 11,73%

RESUMO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014

Perfil Rentabilidade em 2014 

Ultraconservador 13,20%

Conservador 12,34%

Moderado 10,87%

Agressivo 8,41%



3

Plano Taesaprev
O Taesaprev também foi impactado com a volatilidade do

mercado em 2014, principalmente de renda fixa e bolsa de va-
lores. O plano registrou rentabilidade de 9,58%. Os investi-
mentos em ações globais também foram iniciados em 2014,
contribuindo para que a carteira de renda variável não caísse
tanto quanto o Ibovespa.

Veja o desempenho dos perfis de investimentos e das cartei-
ras nas tabelas a seguir:

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras, elaboradas em atendimento às disposições legais dos órgãos normativos e reguladores das ati-
vidades 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 práticas contábeis brasileiras, foram auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes e aprovadas pelos conselhos Fiscal e Deliberativo da Forluz. 

As demonstrações completas estão disponíveis no portal, na página inicial, menu esquerdo, sob o título “Gestão Financeira”.
A seguir, você confere os balanços patrimoniais por plano de benefício.

PAS SI VO 2014 2013

Exigível operacional 9.609 11.055 

Gestão previdencial 8.597 10.780 

Investimentos 1.012 275 

Exigível contingencial 9.807 7.607 

Gestão previdencial 9.807 7.607 

Patrimônio social 6.589.033 6.384.498 

Patrimônio de cobertura do plano

Provisões matemáticas 6.856.662 6.584.000

Benefícios concedidos 6.695.840 6.403.863 

Benefícios a conceder 160.822 180.137 

Equilíbrio técnico (282.437) (213.942)

Resultados realizados (282.437) (213.942)

(-) Déficit técnico acumulado (282.437) (213.942)

Fundos 14.808 14.440 

Fundos administrativos 9.846 9.278 

Fundos dos investimentos 4.962 5.162 

Total do passivo 6.608.449 6.403.160

ATI VO 2014 2013

Disponível 198 171 

Realizável 6.608.251 6.402.989 

Gestão previdencial 805.757 813.306 

Gestão administrativa 9.846 9.278 

Investimentos 5.792.648 5.580.405 

Títulos públicos 1.005.950 1.015.382 

Créditos privados e depósitos 205.861 226.905 

Ações 8.910 9.370 

Fundos de investimento 3.631.428 3.543.865 

Investimentos imobiliários 620.639 495.112 

Empréstimos 314.585 284.845 

Outros realizáveis 5.275 4.926 

Total do ativo 6.608.449 6.403.160

BALANÇOS PATRIMONIAIS - PLANO A 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 (em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Resultado Nominal por Segmento de Aplicação 

Segmento Rentabilidade em 2014 

Renda Fixa 12,08%

Renda Variável -3,20%

Empréstimos 13,21%

Investimento no Exterior 15,45%

Total 9,58%

Perfil Rentabilidade em 2014 

Ultraconservador 12,11%

Conservador 11,14%

Moderado 9,46%

Agressivo 6,52%

RESUMO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014
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PAS SI VO 2014 2013

Exigível operacional 2.918 2.407 

Gestão previdencial 2.190 2.219 

Investimentos 728 188 

Exigível contingencial 676 484 

Gestão previdencial 676 484 

Patrimônio social 6.735.483 6.002.201 

Patrimônio de cobertura do plano

Provisões matemáticas 6.652.337 5.660.661

Benefícios concedidos 2.281.605 1.806.166 

Benefícios a conceder 4.370.732 3.854.495 

Equilíbrio técnico 33.014 97.000

Resultados realizados 33.014 97.000 

Superávit técnico acumulado 33.014 97.000

Fundos 50.132 244.540

Fundos previdenciais 36.009 231.206 

Fundos administrativos 8.575 8.041 

Fundos dos investimentos 5.548 5.293 

Total do passivo 6.739.077 6.005.092

ATI VO 2014 2013

Disponível 233 176 

Realizável 6.738.844 6.004.916

Gestão previdencial 3.766 51.185 

Gestão administrativa 8.575 8.041 

Investimentos 6.726.503 5.945.690 

Títulos públicos 2.210.142 1.486.802

Créditos privados e depósitos 169.435 217.253

Fundos de investimento 3.788.660 3.814.944 

Investimentos imobiliários 206.608 134.631 

Empréstimos 351.658 292.060  

Total do ativo 6.739.077 6.005.092

BALANÇOS PATRIMONIAIS - PLANO B
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 (em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

PAS SI VO 2014 2013

Exigível operacional 16 13 

Gestão previdencial 16 13 

Patrimônio social 10.113 6.587

Provisões matemáticas 10.104 6.581 

Benefícios a conceder 10.104 6.581  

Fundos 9 6

Fundos administrativos 1 1 

Fundos dos investimentos 8 5  

Total do passivo 10.129 6.600

ATI VO 2014 2013

Disponível 20 8 

Realizável 10.109 6.592 

Gestão previdencial 9 5

Gestão administrativa 1 1

Investimentos 10.099 6.586 

Créditos privados e depósitos 1.858 1.106 

Fundos de investimento 7.708 5.191 

Empréstimos 533 289   

Total do ativo 10.129 6.600 

BALANÇOS PATRIMONIAIS - PLANO TAESAPREV
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 (em milhares de reais)

PARECERES DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL

As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo, em 19 de março de 2015, após avaliação do Con-
selho Fiscal, não havendo apontamentos nem recomendações na emissão dos pareceres dos respectivos órgãos estatutários.

Atenção: o relatório completo e suas versões resumo e web podem ser acessados no portal, no menu esquerdo, no item Ges-
tão Financeira.

RESUMO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014


