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Em 2019, a economia brasileira foi impactada por dois eventos re-
levantes. De um lado, a Reforma da Previdência impulsionou o desem-
penho da Bolsa de Valores, que fechou o ano com alta superior a 30%.
De outro, reduções sucessivas da Selic, taxa básica de juros do País,
culminaram no menor patamar registrado até então, 4,5%.

Com uma equipe técnica altamente capacitada, a Fundação conse-
guiu identificar as oportunidades deste cenário e encerrou o período
com resultados expressivos em seus investimentos. O resultado do
Plano A no ano foi de 11,68%, batendo a RMA (Rentabilidade Mínima
Atuarial) de 10,56%. No Consolidado do Plano B, o percentual foi de
11,08%, ultrapassando, também, a RMA de 9,83%. Analisando os perfis,
somente o Ultraconservador não superou a meta atuarial. 

Já o Plano Taesaprev, por ser estruturado na modalidade Contribui-
ção Definida, não possui RMA. Com rentabilidade de 11,70% no perío-
do, ele atingiu, aproximadamente, 196% do CDI.  Números significati-
vos, que refletem o compromisso com a gestão eficiente dos recursos
aplicados pelos nossos participantes. 

E é este compromisso que norteia também as ações de melhoria
operacional e os projetos executados no dia a dia da Entidade. 

Iniciamos 2019 com a adoção do sistema Atlas, ferramenta digital
de Governança, que possui uma série de funcionalidades para gestão e
organização de toda a rotina dos órgãos estatutários, comitês e grupos
de trabalho. O compromisso da Fundação com a qualidade da sua Go-
vernança vai além das boas práticas no dia a dia, passa também por
controles eficientes e seguros.

Em abril, estruturamos um grupo multidisciplinar que atua para
adequar os procedimentos da Fundação às novas regras impostas pela
LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados. A legislação, que entra em vi-
gor em maio de 2021, altera consideravelmente a forma como empre-
sas devem manipular, armazenar e tratar dados de seus clientes. Por is-
so, decidimos nos adiantar aos acontecimentos e implantar as mudan-
ças em nossa rotina. 

Já em maio, a PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência
Complementar, aprovou alterações regulamentares nos planos A e B.
As mudanças adequaram os textos dos documentos a fim de estender
o pagamento do benefício de complementação de invalidez até o últi-
mo pagamento do benefício de recuperação efetuado pelo INSS. Em ju-
nho, renovamos nosso convênio com o Banco Santander. Desta forma,
os benefícios oferecidos pela instituição financeira aos participantes,
que variam conforme o pacote escolhido pelo correntista, foram man-
tidos. 

No segundo semestre, tivemos a confirmação de uma grande con-
quista. A Forluz recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, a Certificação
ABNT NBR ISO 31000, totalmente aderente à ISO 31000:2018, norma
internacional de gestão de riscos, utilizada por mais de 60 países. Um
reconhecimento que veio após auditoria externa realizada no mês de
julho e reforça nossa dedicação em aprimorarmos processos e contro-
les, a fim de mitigar riscos inerentes às atividades da Fundação. 

Em novembro, formalizamos uma parceria essencial para a susten-
tabilidade de nossos investimentos. Assinamos o contrato de locação
de 12 andares do Edifício Aureliano Chaves para o Banco Inter. Também
renovamos, por mais cinco anos, o aluguel do Edifício Júlio Soares para
a Cemig. Com isso, fechamos 2019 com a carteira de imóveis 100%
ocupada e sem inadimplência. 

No mesmo mês, o Conselho Deliberativo aprovou o novo mapa es-
tratégico da Fundação, após a revisão das declarações corporativas.
Um processo que envolveu diretores, gestores e conselheiros. Assim,

sabemos onde queremos chegar e conseguimos traçar
as ações mais efetivas para alcançarmos estas metas. Parte do resulta-
do deste trabalho, como os conceitos de missão, visão e valores você
confere nas próximas páginas deste relatório.

Para consolidar um ano de trabalho bem-sucedido, conquistamos a
nota de 9,2 na Pesquisa Anual de Satisfação e 100% de avaliação posi-
tiva. Este é o maior incentivo que poderíamos ter, saber que contamos
com a confiança dos nossos participantes. Seguimos atentos às ten-
dências e dispostos a inovar para oferecermos serviços que atendam às
necessidades do nosso público. 

Temos desafios importantes pela frente e seguiremos desempe-
nhando com responsabilidade nosso compromisso de administrar os re-
cursos de nossos participantes. Temos orgulho e sabemos da responsa-
bilidade de gerir o maior fundo de pensão de Minas. A marca Forluz re-
presenta aquilo que temos de melhor: ética, compromisso, interesse
pelos participantes e honestidade na condução da nossa Fundação. 

Gilberto Gomes Lacerda
Presidente da Forluz

GESTÃO DOS PLANOS

Participantes
A Forluz encerrou o ano com 22.878 participantes e beneficiários,

classificados entre seus planos A, B e Taesaprev.

Benefícios Pagos
A Forluz realizou pagamentos de benefícios previdenciários no va-

lor de R$ 724,5 milhões no Plano A em 2019. Já no Plano B, foram feitos
pagamentos de benefícios previdenciários no valor de R$ 525,7 milhões

PARECER ATUARIAL

Benefícios Previdenciários

Plano A
A avaliação atuarial da Forluz em 31 de dezembro de 2019, ela-

borada por atuário interno, responsável técnico do plano, indicou a
existência de Déficit Técnico Contábil de R$ 772,4 milhões. Deduzin-
do da mencionada quantia o ajuste de precificação de ativos no valor
de R$ 330,7 milhões, em conformidade com a Resolução CNPC nº
30/18, o Plano A encerrou o ano de 2019 com déficit atuarial (déficit
técnico após ajuste de precificação) no valor de R$ 441,7 milhões,
equivalente a 5,51% das reservas matemáticas.

Conforme disposto no artigo 29 da Resolução CNPC nº 30/18, ca-
so o “déficit técnico acumulado após ajuste de precificação” ultrapas-
se o “limite de déficit técnico” constante na mencionada norma (vide
formulação abaixo), deverá ser elaborado plano de equacionamento
até o final do exercício subsequente, devidamente aprovado pelo Con-
selho Deliberativo da Fundação:

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

1% x (9,27 - 4) x R$ 8.021.241.848,99 = R$ 422.719.445,44

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES 2019
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INVESTIMENTOS

Planos A e B
O segmento de Renda Variável continuou sendo o destaque no de-

sempenho dos investimentos em 2019. Ao longo  do  ano, a aprovação
da Reforma da Previdência e os indicativos de retomada gradual da ati-
vidade e do emprego empolgaram os investidores, que levaram o índi-
ce local para as máximas históricas. Também destacamos o resultado
da nova carteira de Fundos Multimercados Estruturados, com retorno
equivalente à variação de 171% da taxa CDI.

O aumento da exposição a ativos de riscos ao longo do ano se mos-
trou extremamente positivo e contribuiu para um resultado consolida-
do acima da meta atuarial dos planos de benefícios. 

Desse modo, considerando os resultados e a duration do plano,
tem-se o seguinte montante para fins de equacionamento mínimo do
Plano A:

Déficit Técnico após ajuste da precificação – Limite de Déficit Téc-
nico = Equilíbrio Técnico Ajustado

R$ 441.714.062,06 – 1% x (9,27 – 4) x R$ 8.021.241.848,99 = 
- R$ 18.994.616,62

Considerando o parágrafo 3º do artigo 29 da Resolução CNPC nº
30, de 10 de outubro de 2018, o valor de equacionamento mínimo
referente ao exercício findo em 31/12/2019 para o Plano A, será de
R$ 160,4 milhões.

Déficit Técnico após ajuste da precificação - Limite de Déficit Téc-
nico = Déficit a ser equacionado

R$ 8.021.241.848,99 x 2% = - R$ 160.424.836,98

§ 3º Na hipótese de estarem em curso, simultaneamente, 3 (três)
planos de equacionamento ou mais, e enquanto perdurar esta condi-
ção, os novos planos de equacionamento não poderão contemplar re-
sultados inferiores a 2% (dois por cento) das provisões matemáticas.

PLANO B

A avaliação atuarial da Forluz em 31 de dezembro de 2019, elabo-
rada por atuário interno, responsável técnico do plano, indicou a exis-
tência de Superávit Técnico Contábil de R$ 11 milhões, equivalente a
0,47% das reservas matemáticas atuarialmente calculadas.

Segundo o artigo 15 da Resolução CNPC nº 30/18, o resultado su-
peravitário do plano de benefícios será destinado à constituição de
reserva de contingência para garantia dos benefícios contratados, em
face de eventos futuros e incertos, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor das provisões matemáticas ou até o limite calcu-
lado pela seguinte fórmula, o que for menor:

[10% + (1% x duração do passivo do plano) ] x Provisão Atuarial-
mente Calculada

[10% + (1% x 11,37) ] x R$ 2.325.100.359,25 = 
R$ 496.873.946,77

Considerando que o resultado apurado na presente avaliação
atuarial de R$ 11.030.711,63 é significativamente menor do que o “li-
mite de contingência” estabelecido na legislação, conclui-se que o re-
sultado positivo do Plano B deve ser devidamente tratado como “re-
serva de contingência”, não sendo possível qualquer distribuição de
superávit e/ou revisão do custeio em função de tal montante.

PLANO TAESAPREV

A avaliação atuarial da Forluz em 31 de dezembro de 2019, elabo-
rada por atuário interno, responsável técnico do plano, indicou a exis-
tência de patrimônio equivalente a R$ 44,9 milhões equivalente ao to-
tal dos saldos de conta de aposentadoria dos participantes ativos.

O atuário indicou que a inexistência de déficit ou superávit técni-
co se dá em função da modalidade de plano (Contribuição Definida),
onde os recursos garantidores são equivalentes ao saldo de conta
composto pelos participantes.

Resultado Nominal por Segmento de Aplicação

Segmento Plano A Plano B

Renda Fixa 10,46% 8,64% 

Renda Variável 36,20% 36,65% 

Investimentos Estruturados 5,26% 11,78%

Investimentos no Exterior 10,44% 10,46% 

Empréstimos 10,45% 10,61%

Imobiliário 3,12% -0,15% 

Total 11,68% 11,08%

Retorno Mínimo Atuarial (RMA) 10,56% 9,83%

Os perfis de investimentos apresentaram 
a seguinte rentabilidade no ano de 2019

Perfil Plano B

Ultraconservador 8,50%

Conservador 10,62%

Moderado 13,81%

Agressivo 19,24%

A rentabilidade apurada pelo Plano A, de 11,68% no ano, superou
a meta atuarial, que foi de 10,56%. Os destaques ficaram por conta
dos resultados nos segmentos de Renda Variável e Renda Fixa, que
apresentaram retornos de  36,20%  e  10,46%,  respectivamente.
Destaque negativo somente para a carteira imobiliária com retorno
de 3,12%, e a classe de ativo de Fundos de Participações, que puxa-
ram os Investimentos Estruturados para 5,26% de retorno no ano.

No Plano B, a rentabilidade do ano, de 11,08%, também superou
a meta atuarial, que foi de 9,83%. O segmento de Renda Variável
apresentou rentabilidade de 36,65% e o de Renda Fixa de 8,64%.

Além do aumento da exposição em Renda Variável, em 2019 de-
mos início ao fundo consolidador da estratégia de Fundos Multimerca-
dos, dentro do segmento de Investimentos Estruturados. O objetivo
desta classe de ativo é buscar excedentes de retorno sobre a Renda Fi-
xa através de diversos fatores de risco, preferencialmente descorrela-
cionados entre si.

Plano Taesaprev
O Plano Taesaprev, iniciado em maio de 2012, apresentou um retor-

no de 11,70%, equivalente a 196,3% CDI do período. Por ser um plano
de Contribuição Definida, não existe meta atuarial estipulada, tendo co-
mo parâmetro de rentabilidade o CDI. O principal destaque foi o seg-
mento de Renda Variável que obteve um desempenho de 36,33% As-
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sim, 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 investimentos nas tabelas:

Perfis de investimento TaesaPrev

Ultraconservador 7,62%

Conservador 9,79%

Moderado 13,01%

Agressivo 18,50%

Segmento Rentabilidade em 2019

Renda Fixa 7,44% 

Renda Variável 36,33%

Investimentos Estruturados 10,35% 

Investimento no Exterior 10,08%

Imobiliário 17,97% 

Empréstimos 10,68%

Total 11,70% 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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 janeiro de 2010, que aprova a NBCTE 11, e as práticas con-
tábeis 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 25 de março de 2020, após avaliação do Conselho Fiscal.
As demonstrações completas estão disponíveis no portal, na página inicial, menu Investimentos, sob o título “Demonstrações Financeiras”,

neste link: http://www.forluz.org.br/Investimentos/DemonstracoesFinanceiras.aspx.

PAS SI VO Nota 2019 2018

Exigível operacional 11.685 12.625

Gestão previdencial 9.786 12.161 

Investimentos 1.899 464

Exigível contingencial 33.732 34.498

Gestão previdencial 33.623 34.451

Investimentos 109 47

Patrimônio social 8 7.269.394 7.201.460

Patrimônio de cobertura do plano

Provisões matemáticas 8.1 8.021.242 7.914.563

Benefícios concedidos 7.978.261 7.856.178

Benefícios a conceder 42.981 58.385  

Equilíbrio técnico 9 (772.371) (725.875)

Resultados realizados (772.371) (725.875)

(-) Déficit técnico acumulado (772.371) (725.875)

Fundos 9.1 20.523 12.772 

Fundo administrativo 15.946 7.610

Fundo de investimento 4.577 5.162

Total do passivo 7.314.811 7.248.583

Ativo - Passivo 0 

ATI VO                                                   Nota              2019                2018

Disponível                                                                   147                    86

                                                                

Realizável                                                         7.314.664       7.248.497

                                                                                                                  

Gestão previdencial                                        1.120.973         1.212.141

Gestão administrativa                                         15.946               7.610

                                                                                                               

Investimentos                                     5          6.177.745       6.028.746

                                                                                                               

Títulos públicos                                                 892.144           856.061

Créditos privados e depósitos                           110.729           104.109

Ações                                                                   34.529            26.244

Fundos de investimento                                4.236.592       4.075.562

Investimentos imobiliários                                 631.717          662.502

Empréstimos                                                      264.711           297.259

Outros realizáveis                                                  7.323              7.009 

Total do ativo                                                           7.314.811        7.248.583 

BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO A
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.            
Conforme indica o resultado das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2019, o Plano A fechou o ano com déficit técnico que implica a necessidade de elaboração e
aprovação de plano de equacionamento. Isso significa que devem ser realizadas contribuições extraordinárias para equilibrar as contas atuariais do Plano. Nos termos da legislação
atual, essas contribuições deveriam ser realizadas paritariamente por Participantes e Patrocinadoras. Contudo, nos termos do art. 57 do Regulamento do Plano A, bem como do contrato
de dívida com as Patrocinadoras, anteriores à atual legislação, a obrigação pelo pagamento de contribuições para solucionar eventual déficit é, exclusivamente, das Patrocinadoras,
embora a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC tenha entendimento distinto. De acordo com a referida autarquia federal, que supervisiona as Entidades
de Previdência Complementar no Brasil, o déficit do Plano A deve ser suportado paritariamente com o Participante, mediante a exclusão do art. 57 do Regulamento do Plano A.

Não concordando com esse entendimento, manifestado pela PREVIC, em 27/10/2017, a Forluz propôs a ação judicial, no intuito de obter a declaração da legalidade da obrigação atri-
buída exclusivamente às Patrocinadoras do Plano A, de cobertura de eventuais déficits, conforme dispõe do art. 57 do Regulamento. Em 01/11/2017, a Forluz obteve decisão liminar
favorável, para suspender a exigibilidade das determinações da Previc, que visam à supressão do artigo 57 do Regulamento do Plano A.

Por essa razão e nos termos dos respectivos planos de equacionamento, os resultados deficitários verificados nos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2019 têm sido e serão suportados,
exclusivamente, pelas Patrocinadoras, enquanto estiver em vigor a decisão liminar favorável à Forluz, obtida no mencionado processo judicial.
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PAS SI VO Nota 2019 2018

Exigível operacional 5.965 4.719

Gestão previdencial 5.907 4.456 

Investimentos 58 263  

Exigível contingencial 5.206 6.756 

Gestão previdencial 5.206 6.736 

Investimentos – 20

Patrimônio social 8 10.534.150 9.813.279

Patrimônio de cobertura do plano

Provisões matemáticas 8.1 10.433.983 9.731.157

Benefícios concedidos 5.833.716 4.922.180 

Benefícios a conceder 4.600.267 4.808.977   

Equilíbrio técnico 9 11.031 1.189

Resultados realizados 11.031 1.189 

Superávit técnico acumulado 11.031 1.189

Fundos 9.1 89.136 80.933 

Fundo previdenciaisl 69.181 62.642

Fundo administrativo 12.196 9.974

Fundo de investimento 7.759 8.317

Total do passivo 10.545.321 9.824.754

ATI VO Nota             2019                2018

Disponível                425                   160

                                                 

Realizável       10.544.896        9.824.594 

                                                 

Gestão previdencial             25.303              30.110

Gestão administrativa              12.196               9.974

                                                 

Investimentos 5      10.507.397        9.784.510 

                                                 

Títulos públicos        5.150.658        4.959.025

Créditos privados e depósitos              95.224             94.857 

Ações             23.629             15.390 

Fundos de investimento        4.594.448        4.020.258

Investimentos imobiliários            194.766           215.989 

Empréstimos           448.672           478.991 

                                                 

Total do ativo       10.545.321         9.824.754

BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO B
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

PAS SI VO Nota 2019 2018

Exigível operacional 152 284

Gestão previdencial 152 283 

Investimentos – 1  

Patrimônio social 8.2 45.063 35.437

Provisões matemáticas 44.954 35.375

Benefícios a conceder 44.954 35.375   

Fundos 109 62

Fundo administrativo 77 32

Fundo de investimento 32 30  

Total do passivo 45.215 35.721

ATI VO Nota             2019                2018

Disponível                   21                       1

                                                 

Realizável             45.194             35.720

Gestão previdencial                   21                      –

Gestão administrativa                    77                     32

Investimentos 5             45.096             35.688

Títulos públicos                       –                  548

Créditos privados e depósitos                4.610               4.583 

Fundos de investimento               38.627             28.845 

Empréstimos                1.859                1.712

                                                 

Total do ativo               45.215               35.721

BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO TAESAPREV
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.            


