
“O futuro se constrói
com confiança, parceria
e compromisso”!

Resumo do Relatório de Atividades 2016

APRESENTAÇÃO

Em 2016, o Brasil vivenciou, junto com a crise política, o au-
mento da previsão de déficit, crise nas contas dos estados, li-
geira redução da taxa de juros, queda na confiança dos investi-
dores, entre outros. Nesse cenário, tem sido cada vez mais di-
fícil para os fundos de pensão obterem rentabilidades que fa-
çam frente aos crescentes custos do passivo previdenciário.

O Plano A encerrou o exercício de 2016 com um déficit téc-
nico acumulado de R$ 507 milhões, sendo que a parcela a equa-
cionar a partir de 2018 é de R$ 99 milhões. Apesar disso, a For-
luz alcançou resultados acima da meta atuarial. No Plano A, a
rentabilidade foi de 13,06%, batendo a meta de 12,29%. O Pla-
no B registrou 13,80% e também ficou acima da meta de
11,92%.

A preocupação com a sustentabilidade se fez presente com
a implementação do envio do jornal e do contracheque por
meio eletrônico. A Fundação reforçou sua chancela sustentável
com a inauguração das placas da certificação Leadership in
Energy and Environmental Development – LEED, grau Ouro, e
do selo Procel Triplo "A" de Edificações Eficientes, conferidos
ao Ed. Aureliano Chaves.

Em março, a Forluz sediou o programa de Treinamento para
Exercer a Função de Conselheiro, oferecido pela Uniabrapp. Já
no mês de abril, a Efficientia S.A. foi aprovada pela Previc como
patrocinadora do Plano B, que passou a ter onze patrocinadoras.

Em julho, o Conselho Deliberativo nomeou Maura Galuppo
para assumir a Diretoria de Seguridade e Gestão e reconduziu
o diretor de Investimentos e Controle, Rodrigo Barata. Em se-
tembro, Leonardo George de Magalhães foi escolhido para as-
sumir a presidência do Conselho Deliberativo. Ainda em se-
tembro, foi lançada a página exclusiva do Programa de Educa-
ção Continuada da Forluz – Para Viver Melhor.

Na pesquisa de satisfação, realizada entre os meses de se-
tembro e outubro, a nota geral foi de 8,42.

A Forluz completou 45 anos em dezembro. Em plena matu-
ridade, a Fundação paga cerca de R$ 60 milhões por mês de
benefícios para mais de 14 mil assistidos e pensionistas. Além
de cuidar da poupança previdenciária de cerca de 8 mil partici-
pantes que, com o apoio de suas patrocinadoras, constroem
um futuro mais digno.

José Ribeiro Pena Neto
Presidente da Forluz

GESTÃO DOS PLANOS

A Forluz encerrou o ano com 22.609 participantes e bene-
ficiários, classificados entre seus planos A, B e TaesaPrev.

BENEFÍCIOS PAGOS

Planos A e B
O Plano Saldado realizou pagamentos de benefícios previ-

denciários no valor de R$ 596,37 milhões. Já no Plano B, foram
realizados pagamentos no valor de R$ 194,21 milhões.

PARECER ATUARIAL

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Plano A
A avaliação atuarial da Forluz em 31 de dezembro de 2016,

elaborada por atuário interno, responsável técnico do plano, in-
dicou a existência de Déficit Técnico Contábil de R$ 850,4 mi-
lhões. Deduzindo da mencionada quantia o ajuste de precifica-
ção de ativos no valor de R$ 343 milhões, em conformidade
com a Resolução CNPC nº 22/15, o Plano A encerrou o ano de
2016 com déficit atuarial (déficit técnico após ajuste de precifi-
cação) no valor de R$ 507,4 milhões, equivalente a 6,56% das
reservas matemáticas.



dicou a existência de patrimônio de R$ 21,6 milhões equivalente
ao total dos saldos de conta de aposentadoria dos participantes
ativos.

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 equivalentes ao
saldo de conta composto pelos participantes.

CENÁRIO ECONÔMICO 

PLANOS A E B
O Plano Saldado realizou pagamentos de benefícios previ-

denciários no valor de R$ 596,37 milhões. Já no Plano B, foram
realizados pagamentos no valor de R$ 194,21 milhões.

Os destaques no ano foram os segmentos de renda variável
e investimentos estruturados. O impulso dado pela elevação dos
preços da commodities e o cenário político com maior estabili-
dade levou a valorização das blue chips (empresas com grande
valor de mercado) como Petrobras, Vale e Banco do Brasil, im-
pulsionando a rentabilidade do mercado de capitais brasileiro e,
por consequência, a boa rentabilidade dos fundos de investi-
mentos em ações em que a Fundação investe. Já no segmento de
investimento estruturado, a boa performance foi decorrente do
desempenho das ações da Taesa, investidas pelo FIP Coliseu.

As tabelas a seguir demonstram a diversificação e o resul-
tado nominal por segmento de aplicação e nos perfis de inves-
timentos.

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

Limite de Déficit Técnico = 1% x (duração passivo – 4) x Provisão
Matemática

Desse modo, tem-se para fins de equacionamento o mon-
tante de R$ 99 milhões, conforme demonstrado a seguir.

Déficit Técnico após ajuste da precificação – Limite de 
Déficit Técnico 

= Déficit a ser Equacionado

R$ 507.355.149,42 – 1% x (9,28 – 4) x 
R$ 7.730.661.975,81 = R$ 99.176.197,10

Adicionalmente, informamos que a rentabilidade anual al-
cançou 13,0643%, acima da meta atuarial de 12,2933%.

PLANO B
A avaliação atuarial da Forluz em 31 de dezembro de 2016,

elaborada por atuário interno, responsável técnico do plano, in-
dicou a existência de Déficit Técnico Contábil de R$ 43,1 mi-
lhões. Deduzindo da mencionada quantia o ajuste de precifica-
ção de ativos no valor de R$ 70,1 milhões, em conformidade
com a Resolução CNPC nº 22/15, o Plano B encerrou o ano de
2016 com superávit atuarial (superávit técnico após ajuste de
precificação) no valor de R$ 27 milhões, equivalente a 0,31%
das reservas matemáticas atuarialmente calculadas.

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

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

[10% + (1% x 11,55) ] x R$ 1.961.091.306,89 
= R$ 422.615.176,63

Considerando que o resultado apurado na presente avaliação
atuarial é significativamente menor do que o “limite de contin-
gência” estabelecido na legislação, conclui-se que o resultado
positivo do Plano B deve ser devidamente tratado como “reser-
va de contingência”, 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” alcançou
o valor de R$ 52.010.271,76 (R$ 43.703.844,45 em 2015).

A rentabilidade auferida em 2016, de 13,80%, foi maior do
que a meta atuarial de 11,92% (IPCA + 5,00%).

PLANO TAESAPREV
A avaliação atuarial da Forluz em 31 de dezembro de 2016,

elaborada por atuário interno, responsável técnico do plano, in-

Resultado nominal por segmento de aplicação em 2016

Segmento Plano A Plano B

Renda Fixa 14,68% 13,55%

Renda Variável 20,71% 19,83%

Investimentos Estruturados 18,06% 35,81%

Investimentos no Exterior -16,96% -17,12%

Empréstimos 13,70% 13,71%

Imóveis 4,30% 0,42%

Total 13,06% 13,80%

RMA - Rentabilidade Mínima Atuarial 12,29% 11,92%
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A rentabilidade apurada pelo Plano A, de 13,06%, superou a
meta atuarial no ano, que foi de 12,29%. Além dos segmentos
de renda variável e investimentos estruturados, que apresenta-
ram resultados expressivos de 20,71% e 18,06%, respectiva-
mente, os segmentos de renda fixa e empréstimo aos partici-
pantes também superaram a meta atuarial, tendo obtido um
retorno de 14,68% e 13,70%, respectivamente.  

No Plano B, a rentabilidade do ano, de 13,80%, também su-
perou a meta atuarial, que foi de 11,92%. O segmento de renda
variável apresentou uma rentabilidade de 19,83% e o segmen-
to de investimento estruturado de 35,13%, sendo os principais
destaques. Os segmentos de renda fixa e empréstimos tam-
bém superaram a meta atuarial com retorno de 13,55% e
13,71%, respectivamente. 

Nos dois planos, os investimentos no exterior sofreram im-
pacto pela queda do dólar, o que provocou o retorno negativo
no segmento e, por este motivo, em outubro foram desinvesti-
dos totalmente. Os imóveis nos últimos dois anos não registra-
ram valorização proveniente das reavaliações que são pratica-



das anualmente, o que em grande parte explica o baixo de-
sempenho da carteira.

Os perfis de investimentos do Plano B apresentaram a se-
guinte rentabilidade no ano de 2016: 

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

uma boa performance no ano, com um retorno de 14,64%, su-
perando o CDI no período. Por ser um plano de Contribuição De-
finida, não existe meta atuarial estipulada, tendo como parâme-
tro de rentabilidade o CDI. O principal destaque foi o segmento
de Renda Variável, que obteve um desempenho de 19,92%. As-
sim, os perfis de investimentos que estavam mais expostos a
ações (segmento de maior risco) tiveram maior retorno.

Veja o desempenho das carteiras e perfis de investimentos
nas tabelas:

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras, elaboradas em atendimento
às disposições legais dos órgãos normativos e reguladores das
atividades das entidades fechadas de previdência complemen-
tar, especificamente a Resolução CNPC nº 8, de 31 de outubro
de 2011, Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, Re-
solução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.272, de 22
de janeiro de 2010, que aprova a NBC TE 11, e as práticas con-
tábeis brasileiras, foram auditadas pela Deloitte Touche Toh-
matsu Auditores Independentes e aprovadas pelos conselhos
Fiscal e Deliberativo da Forluz. 

As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Con-
selho Deliberativo, em 30 de maio de 2017, após avaliação do
Conselho Fiscal. 

As demonstrações completas estão disponíveis no Portal,
no seguinte link: http://ww.forluz.org.br/Investimentos/
DemonstracoesFinanceiras.aspx.

A seguir, você confere os balanços patrimoniais por plano
de benefício.

Perfil Rentabilidade 2016

Ultraconservador 13,20%

Conservador 13,73%

Moderado 14,46%

Agressivo 15,58%
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Perfis de investimento TaesaPrev

Ultraconservador 14,23%

Conservador 14,47%

Moderado 14,76%

Agressivo 15,21%

PAS SI VO Nota 2016 2015

Exigível operacional 9.201 9.028

Gestão previdencial 8.920 8.615 

Investimentos 281 413 

Exigível contingencial 34.125 10.207

Gestão previdencial 33.565 10.207

Investimentos 560 –

Patrimônio social 8.1 6.895.977 6.471.219 

Patrimônio de cobertura do plano

Provisões matemáticas 7.730.662 7.604.023

Benefícios concedidos 7.609.836 7.430.846

Benefícios a conceder 120.826 173.177  

Equilíbrio técnico 9 (850.373) (1.148.561)

Resultados realizados (850.373) (1.148.561)

(-) Déficit técnico acumulado (850.373) (1.148.561)

Fundos 9.1 15.688 15.757 

Fundo administrativo 10.959 11.269 

Fundo de investimento 4.729 4.488 

Total do passivo 6.939.303 6.490.454

ATI VO Nota 2016 2015

Disponível 285 228

Realizável 6.939.018 6.490.226 

Gestão previdencial 1.079.894 817.880

Gestão administrativa 10.959 11.269

Investimentos 5 5.848.165 5.661.077 

Títulos públicos 1.030.905 964.069

Créditos privados e depósitos                         122.606          146.372 

Ações 10.917 9.798

Fundos de investimento 3.718.058        3.578.261 

Investimentos imobiliários 627.604 626.015 

Empréstimos                                                 331.924 330.862 

Outros realizáveis                                              6.151 5.700 

Total do ativo 6.939.303 6.490.454

BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO A
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Segmento de aplicação financeira Rentabilidade no ano de 2016

Renda Fixa 14,26%

Renda Variável 19,92%

Investimentos no exterior -17,07%

Empréstimos 13,72%

Total 14,64%
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PAS SI VO Nota 2016 2015

Exigível operacional 5.105 2.734

Gestão previdencial 4.774 2.284 

Investimentos 331 450  

Exigível contingencial 8.242 744 

Gestão previdencial 8.215 744 

Investimentos 27 –

Patrimônio social 8.1 8.631.356 7.691.385

Patrimônio de cobertura do plano

Provisões matemáticas 8.605.852 7.699.535

Benefícios concedidos 3.369.872 2.534.810 

Benefícios a conceder 5.235.980 5.164.725   

Equilíbrio técnico 9 (43.138) (67.841)

Resultados realizados (43.138) (67.841)

(-) Défict técnico acumulado (43.138) (67.841)

Fundos 68.642 59.691 

Fundo previdenciaisl 52.010 43.704 

Fundo administrativo 9.713 10.029 

Fundo de investimento 6.919 5.958

Total do passivo 8.644.703 7.694.863

ATI VO Nota 2016 2015

Disponível 437 298

Realizável 8.644.266 7.694.565 

Gestão previdencial 32.029 30.480

Gestão administrativa 9.713 10.029

Investimentos 5 8.602.524 7.654.056 

Títulos públicos 4.085.590 3.297.668

Créditos privados e depósitos 110.587 121.584 

Ações 5.559 5.698

Fundos de investimento 3.704.758 3.580.562

Investimentos imobiliários 210.425 209.374 

Empréstimos 485.605 439.170 

Total do ativo 8.644.703 7.694.863

BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO B
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

PAS SI VO Nota 2016 2015

Exigível operacional 158 117

Gestão previdencial 157 116 

Investimentos 1 1  

Patrimônio social 8.2 21.601 14.856 

Provisões matemáticas 21.581 14.842

Benefícios a conceder 21.581 14.842   

Fundos 20 14

Fundo administrativo 3 3

Fundo de investimento 17 11  

Total do passivo 21.759 14.973

ATI VO Nota 2016 2015

Disponível 18 12

Realizável 21.741 14.961

Gestão previdencial 4 19

Gestão administrativa 3 3

Investimentos 5 21.734 14.939 

Créditos privados e depósitos 924 845 

Fundos de investimento 19.582 13.246 

Empréstimos 1.228 848  

Total do ativo 21.759 14.973

BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO TAESAPREV
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (em milhares de reais)

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

As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo, em 30 de maio de 2017, após avaliação do
Conselho Fiscal.


