
O ano de 2018 foi marcado pelas oscilações políti cas e 
econômicas diante da corrida eleitoral para a Presidência 
do Brasil. Mesmo assim, encerramos o período com pers-
pecti va positi va para a retomada do crescimento. Neste 
contexto, a Forluz também demonstrou sua capacidade 
de atravessar cenários instáveis e contabilizar resultados 
sati sfatórios para seus investi mentos, que fi caram acima 
da RMA – Rentabilidade Mínima Atuarial, dos planos A e B.

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

Fizemos avanços e colocamos diversos projetos re-
levantes 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 
parti cipantes com qualidade e efi ciência. 

Em junho, a Previc – Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar, aprovou as alterações regu-
lamentares do Plano B. Com isso, parti cipantes que se 
fi liaram a parti r do dia 1º de maio de 2018, só poderão 
requerer o benefí cio na modalidade Cotas. As mudanças 
contemplaram ainda outros pontos do texto que precisa-
vam de ajustes pontuais.

Ainda em junho, concluímos o processo de escolha dos 
novos representantes eleitos pelos parti cipantes para os 
conselhos Deliberati vo e Fiscal e para a Diretoria de Re-
lações com Parti cipantes. 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 mudan-
ças também ocorreram com as demais diretorias. Em outubro, 
Thiago Felipe Gonçalves tomou posse como diretor de Segu-
ridade e Gestão, em substi tuição à Mônica Siqueira. Já em 
novembro, Emílio Luiz Cáfaro substi tuiu Rodrigo Eustáquio 
Barbosa Barata na Diretoria de Investi mentos e Controle.
Nossa diretoria sabe da importância da Forluz na vida de 
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cada um dos nossos ati vos, assisti dos e pensionistas e isso 
nos moti va 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 parti ci-
pantes. Na Pesquisa Anual de Sati sfação, a Enti dade alcan-
çou uma nota de 9,1. Este é o melhor índice obti do nos úl-
ti mos sete anos. Fator que rati fi ca o compromisso de toda 
a nossa equipe com a excelência dos serviços prestados. 

E pensando no futuro dos atuais ati vos e assisti dos e seus 
familiares que aprovamos, ainda no ano passado, a criação de 
um plano insti tuído. O ForluzPrev, já bati zado em 2019, será 
desti nado 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 histó-
ria de sucesso, que já dura mais de 47 anos. 

Gestão dos Planos
Parti cipantes
A Forluz encerrou o ano com 22.730 participan-

tes e beneficiários, classificados entre seus planos A, 
B e Taesaprev. 

Benefí cios Pagos
A Forluz realizou pagamentos de benefí cios previ-

denciários no valor de R$ 706,9 milhões no Plano A (Sal-
dado). Já no Plano B, foram feitos pagamentos de be-
nefí cios previdenciários no valor de R$ 424,20 milhões.

Parecer Atuarial 
Benefí cios 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 mencionada quanti a o ajuste de pre-
cifi cação de ati vos no valor de R$ 335,7 milhões, em confor-
midade 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. 
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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 equacio-
namento 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 precifi cação” fi cou abaixo do “limite de défi cit técni-
co” calculado com base na norma, não existe a obrigatoriedade de equacionamento de valor mínimo no exercício de 2018.

Plano B
A avaliação atuarial da Forluz em 31 de dezembro de 

2018, elaborada por atuário interno, responsável técnico 
do plano, indicou a existência de Superávit Técnico Con-
tábil de R$ 1,2 milhões, equivalente 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:

Face às provisões matemáti cas atuarialmente calcula-
das 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 n-
gência o seguinte montante: 

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 ngência” estabelecido na 
legislação, conclui-se que o resultado positi vo do plano B 
deve ser devidamente tratado como “reserva de conti n-
gência”, não sendo possível qualquer distribuição de supe-
rávit e/ou revisão do custeio em função de tal montante.

Ainda neste Plano, o Fundo de “Cobertura de Risco” 
alcançou 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 rentabi-
lidade da parcela atuarial foi de 9,9707%, ou seja, 0,6652% 
acima da exigência atuarial.

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 equivalente ao total dos saldos de conta 
de aposentadoria dos parti cipantes ati vos.

O atuário indicou que a inexistência de défi cit ou superá-
vit técnico se dá em função da modalidade de plano (Contri-
buição Defi nida), onde os recursos garanti dores são equiva-
lentes ao saldo de conta composto pelos parti cipantes.

Investi mentos
Planos A e B

O segmento de Renda Variável conti nuou sendo o des-
taque no desempenho dos investi mentos em 2018, fechan-
do o terceiro 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 vari-
ável trouxe contribuição positi va para o resultado conso-
lidado. Adicionalmente, 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. 

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

[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

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 formulação 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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O desafi o para os próximos anos está no reinvesti men-
to dos fl uxos, visto a perspecti va de taxa de juros mais bai-
xa por tempo prolongado. Desta forma, as carteiras ten-
dem 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 no ano, que foi de 9,97%. Os 
destaques fi caram por conta dos resultados nos segmentos 
de Renda Variável e Investi mentos Estruturados, que apre-
sentaram retornos de 16,33% e 25,29%, respecti vamente, 
porém destacando também os segmentos de Renda Fixa, 
Emprésti mos e Imobiliário que superaram o 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 fi ca destacado o desem-
penho dos Investi mentos Estruturados, com variação de 
13,55% no ano, acima do RMA.

Além do aumento da exposição em renda variável, iniciamos 
em 2018 o investi mento em fundos multi mercados, buscando 
um excedente de retorno em relação a Renda Fixa. O aumento 
da exposição a risco se dá de forma controlada e diversifi cada, 
trazendo um melhor mix de retorno no longo prazo. Para o seg-
mento no exterior, manti vemos uma alocação pequena com 
objeti vo de complementar a diversifi cação do portf ólio.

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 PerFIs De INvesTIMeNTOs APreseNTArAM A 
SEGUINTE RENTABILIDADE NO ANO DE 2018

9,92%

10,34%

11,16%

12.42%

Ultraconservador

Conservador

Moderado

Agressivo

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

PERFIS DE INVESTIMENTO        ll        TAESAPREV

Ultraconservador

Conservador

Moderado

Agressivo

7,93%

8,40%

9,22%

10,53%

Plano Taesaprev
O Plano Taesaprev, iniciado em maio de 2012, 

apresentou um retorno de 8,80%, o equivalente a 
137,07% do CDI no período. Por ser um plano de 
Contribuição Definida, não existe meta atuarial 
estipulada, tendo como parâmetro de rentabili-
dade o CDI. O principal destaque foi o segmento 
de Renda Variável que obteve um desempenho 
de 14,78%. Assim, os perfis de investimentos 
que estavam mais expostos a ações (segmento de 
maior risco) tiveram maior retorno. Veja abaixo 
o desempenho das carteiras e perfis de investi-
mentos nas tabelas:

As demonstrações financeiras, elaboradas em 
atendimento às disposições legais dos órgãos 
normativos e reguladores das atividades das en-
tidades 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 ja-
neiro de 2010, que aprova a NBC TE 11, e as 
práticas contábeis brasileiras, foram auditadas 
pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S 
e aprovadas pelos conselhos Fiscal e Deliberati-
vo da Forluz.

As demonstrações financeiras foram aprova-
das pelo Conselho Deliberativo, em 29 de março 
de 2019, após avaliação do Conselho Fiscal.

As demonstrações completas estão dis-
poníveis no portal, na página inicial, menu In-
vestimentos, sob o título “Demonstrações Fi-
nanceiras”. A seguir, você confere os balanços 
patrimoniais por plano de benefício. http://ww.
forluz.org.br/Investimentos/DemonstracoesFi-
nanceiras.aspx

Demonstrações Financeiras
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PLANO A

PLANO B

PLANO TAesAPrev


