
Apresentação

O ano de 2015 foi marcado por dificuldades e incertezas de-
vido ao quadro político e econômico do País. Essa instabilidade
agravou a performance do mercado financeiro e dos fundos de
pensão, que fecharam o ano passado com déficit superior a R$
70 bilhões.

Na Forluz, a realidade foi de muito trabalho e desafios. Em
fevereiro de 2015, a Previc aprovou as alterações regulamenta-
res nos planos A e B, referentes à paridade do custeio adminis-
trativo. A cobrança passou a ser feita em março a uma taxa de
0,18% ao ano, sobre o saldo da conta.

Em abril, a Diretoria Executiva foi renovada. José Ribeiro Pe-
na Neto assumiu a presidência e Pedro Carlos Hosken Vieira, a
diretoria de Seguridade e Gestão.

O edifício Aureliano Chaves recebeu a confirmação da con-
quista do selo internacional de certificação sustentável Leaders-
hip in Energy and Environmental Development – Leed e o do se-
lo Procel Triplo “A” de Edificações Eficientes.

A Pesquisa de Satisfação 2015 registrou a nota de 8,7, de-
monstrando que a confiança na Forluz segue em alta. Em de-
zembro, o novo portal da Fundação foi lançado e o programa Pa-
ra Viver Melhor contou com a presença de 1.200 participantes
nos eventos presenciais ao longo do ano.

Chegamos ao final de 2015 com um déficit a equacionar no
Plano A de 285 milhões, que, conforme regulamento, é de res-
ponsabilidade das patrocinadoras.

No entanto, apesar dos problemas e dificuldades vivencia-
dos pelos fundos de pensão no país, a Forluz está saudável As
projeções de retorno de nossos investimentos e do pagamento
dos benefícios, feitas com premissas absolutamente conserva-
doras demonstram a crescente solvência dos nossos planos.

José Ribeiro Pena Neto
Presidente da Forluz

Gestão dos planos

A Forluz encerrou o ano com 22.661 participantes e bene-

ficiários, divididos entre seus planos de benefícios: A, B e Tae-
saprev.

Benefícios pagos

Planos A e B: 
O Plano A pagou benefícios previdenciários no valor de R$

596,37 milhões em 2015. Já no Plano B, foram realizados paga-
mentos de benefícios na ordem de R$ 194,21 milhões.

Parecer Atuarial

Plano A
A avaliação atuarial do Plano A em 31 de dezembro de 2015,

elaborada por atuário interno, responsável técnico do plano, in-
dicou a existência de déficit técnico contábil de R$ 1,149 bilhões.
Deduzindo da mencionada quantia o ajuste de precificação de
ativos no valor de R$ 437 milhões, em conformidade com a Re-
solução CNPC nº 16/14, o Plano A encerrou o ano de 2015 com
déficit atuarial (déficit técnico após ajuste de precificação) no
valor de R$ 710,8 milhões, equivalente a 9,35% das reservas ma-
temáticas. Conforme dispõe a resolução CNPC nº 22/15, caso o
“déficit do Plano apurado após a precificação” ultrapasse o “li-
mite de déficit técnico”, deverá ser elaborado plano de equacio-
namento até o final do exercício subsequente, aprovado pelo
Conselho Deliberativo: 

A rentabilidade anual alcançou 6,24%, abaixo da meta atua-
rial de 17,04%.

Déficit Técnico após ajuste da precificação 
– Limite de Déficit Técnico

= Déficit a ser Equacionado

R$ 710.777.679,77 – 1% x (9,6 – 4) x R$ 7.604.023.372,06 
= R$ 284.952.370,93
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Plano B
A avaliação atuarial do Plano B em 31 de dezembro de 2015,

elaborada por atuário interno, responsável técnico do plano, in-
dicou a existência de déficit técnico contábil de R$ 67,8 milhões.
Deduzindo da mencionada quantia o ajuste de precificação de
ativos no valor de R$ 67,1 milhões, em conformidade com a Re-
solução CNPC nº 22/15, o Plano B encerrou o ano de 2015 com
déficit atuarial (déficit técnico após ajuste de precificação) no
valor de R$ 728 mil, equivalente a 0,04% das reservas matemá-
ticas. 

Considerando que o “déficit após o ajuste da precificação”
de R$ 728.880,89 é significativamente menor do que o “limite
de déficit técnico” [1% x (11,82 – 4) x R$ 1.798.628.399,75] não
há necessidade de equacionamento. O Fundo de “Cobertura de
Risco” alcançou o valor de R$ 43.703.844,45 (R$ 36.009.133,17
em 2014). A rentabilidade auferida em 2015 (13,78%) foi menor
do que a meta atuarial de 16,21% (IPCA + 5,00%).

Plano Taesaprev 
A avaliação atuarial do Plano Taesaprev em 31 de dezembro

de 2015, elaborada por atuário interno, responsável técnico do
plano, indicou a existência de patrimônio em cerca de R$ 14,8 mi-
lhões equivalente ao total dos saldos de conta de aposentadoria
dos participantes. O atuário indicou que a inexistência de déficit
ou superávit técnico se dá em função da modalidade de plano
(Contribuição Definida), onde os recursos garantidores são equi-
valentes ao saldo de conta composto pelos participantes.

Cenário Econômico

Planos A e B
O segmento de investimentos no exterior foi destaque de

valorização no ano de 2015. Essa carteira é composta por fundos
de ações globais de companhias sediadas principalmente nos
Estados Unidos, Europa e Ásia. Em 2015, a Forluz ampliou parti-
cipação nesses investimentos, o que ajudou a melhorar o resul-
tado geral devido à alta valorização do Dólar perante o Real. A
tabela abaixo demonstra a diversificação e o resultado nominal
por segmento de aplicação. 

Em 2015, o Plano A estava precificado a mercado, portanto,
a rentabilidade da renda fixa foi afetada pela volatilidade do mer-
cado. Os investimentos em renda variável apresentaram melhor

resultado que o Ibovespa (-13,31%). O destaque é para os inves-
timentos no exterior que obtiveram rendimento de 46,12%. 

Já no plano B, que está precificado na curva, os investimen-
tos em renda fixa trouxeram bons resultados e os investimentos
em ações não caíram tanto quanto o Ibovespa. Os investimentos
no exterior apresentaram rentabilidade de 44,67%. Essa estraté-
gia teve início em julho de 2014 e foi ampliada em 2015. A Ren-
tabilidade Mínima Atuarial (RMA) dos planos também foi afetada
pela alta inflação no ano.

Os perfis de investimentos apresentaram as seguintes renta-
bilidade no ano de 2015:

Plano Taesaprev 
O Plano Taesaprev registrou rentabilidade consolidada de

9%. Este resultado se deve, em parte, a uma alocação maior dos
ativos em renda variável, pelo perfil escolhido pelos participan-
tes. O destaque desse plano é para a carteira de investimentos
em ações globais, que valorizou quase 42%. Veja o desempenho
das carteiras e perfis de investimentos nas tabelas abaixo:

Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras, elaboradas em atendimento
às disposições dos órgãos normativos e reguladores das ativida-
des das entidades fechadas de previdência complementar, es-
pecificamente 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 brasilei-
ras, foram auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes. A seguir, você confere os balanços patrimoniais
por plano de benefício:
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Resultado Nominal por Segmento de Aplicação 
em 2015

Segmento Plano A Plano B

Renda Fixa 8,28% 16,92%

Renda Variável -9,74% -9,18%

Investimentos Estruturados -0,94% -6,07%

Investimentos no Exterior 46,12% 44,67%

Empréstimos 17,18% 17,20%

Imóveis 3,05% -1,75%

Total 6,24% 13,78%

RMA - Rentabilidade Mínima Atuarial 17,04% 16,21%

Perfis Plano B 

Ultraconservador 16,37%

Conservador 14,38%

Moderado 11,47%

Agressivo 6,65%

Perfis de investimento TaesaPrev

Ultraconservador 13,41%

Conservador 11,40%

Moderado 8,32%

Agressivo 3,23%

Segmento de aplicação financeira Rentabilidade no ano de 2015

Renda Fixa 13,25%

Renda Variável -8,68%

Investimentos no exterior 41,75%

Empréstimos 17,23%

Total 9,00%
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PAS SI VO 2015 2014

Exigível operacional 9.028 9.609

Gestão previdencial 8.615 8.597 

Investimentos 413 1.012 

Exigível contingencial 10.207 9.807 

Gestão previdencial 10.207 9.807 

Patrimônio social 6.471.219 6.589.033 

Patrimônio de cobertura do plano

Provisões matemáticas 7.604.023 6.856.662

Benefícios concedidos 7.430.846 6.695.840

Benefícios a conceder 173.177 160.822  

Equilíbrio técnico (1.148.561) (282.437)

Resultados realizados (1.148.561) (282.437)

(-) Déficit técnico acumulado (1.148.561) (282.437)

Fundos 15.757 14.808 

Fundos administrativos 11.269 9.846 

Fundos dos investimentos 4.488 4.962 

Total do passivo 6.490.454 6.608.449

ATI VO 2015 2014

Disponível 228 198

Realizável 6.490.226 6.608.251 

Gestão previdencial 817.880 805.757

Gestão administrativa 11.269 9.846 

Investimentos 5.661.077 5.792.648 

Títulos públicos 964.069 1.005.950 

Créditos privados e depósitos 146.372 205.861 

Ações 9.798 8.910 

Fundos de investimento 3.578.261 3.631.428 

Investimentos imobiliários 626.015 620.639 

Empréstimos e financiamentos 330.862 314.585 

Outros realizáveis 5.700 5.275 

Total do ativo 6.490.454 6.608.449

BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO A
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014 (em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

PAS SI VO 2015 2014

Exigível operacional 2.734 2.918

Gestão previdencial 2.284 2.190 

Investimentos 450 728  

Exigível contingencial 744 676 

Gestão previdencial 744 676 

Patrimônio social 7.691.385 6.735.483 

Patrimônio de cobertura do plano

Provisões matemáticas 7.699.535 6.652.337

Benefícios concedidos 2.534.810 2.281.605 

Benefícios a conceder 5.164.725 4.370.732   

Equilíbrio técnico (67.841) 33.014

Resultados realizados – 33.014

(+) Superávit técnico acumulado – 33.014

(-) Défict técnico acumulado 67.841 –

Fundos 59.691 50.132 

Fundos previdenciais 43.704 36.009 

Fundos administrativos 10.029 8.575 

Fundos dos investimentos 5.958 5.548  

Total do passivo 7.694.863 6.739.077

ATI VO 2015 2014

Disponível 298 233

Realizável 7.694.565 6.738.844 

Gestão previdencial 30.480 3.766

Gestão administrativa 10.029 8.575 

Investimentos 7.654.056 6.726.503 

Títulos públicos 3.297.668 2.210.142 

Créditos privados e depósitos 121.584 169.435 

Ações 5.698 –

Fundos de investimento 3.580.562 3.788.660 

Investimentos imobiliários 209.374 206.608 

Empréstimos e financiamentos 439.170 351.658 

Total do ativo 7.694.863 6.739.077

BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO B
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014 (em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo em 23 de março de 2016, após parecer favorável do
Conselho Fiscal. As demonstrações completas estão disponíveis no portal, na página inicial, menu esquerdo, sob o título “Gestão Fi-
nanceira”.
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PAS SI VO 2015 2014

Exigível operacional 14.973 10.129

Gestão previdencial 116 16 

Investimentos 1 –  

Patrimônio social 14.856 10.113 

Provisões matemáticas 14.842 10.104

Benefícios a conceder 14.842 10.104   

Fundos 14 9 

Fundos administrativos 3 1 

Fundos dos investimentos 11 8   

Total do passivo 14.973 10.129

ATI VO 2015 2014

Disponível 12 20 

Realizável 14.961 10.109

Gestão previdencial 19 9

Gestão administrativa 3 1 

Investimentos 14.939 10.099 

Créditos privados e depósitos 845 1.858 

Fundos de investimento 13.246 7.708 

Empréstimos e Financiamentos 848 533  

Total do ativo 14.973 10.129

BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO TAESAPREV
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014 (em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


