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Forluz a um toque de distância
Fundação lançará seu aplicativo para smartphones até o final de setembro, a fim de oferecer novas ferramentas de 

comunicação e informação para seus participantes. Páginas 4 e 5 

Fundação conquista certificação 
em gestão de riscos

Mais sustentabilidade: receba 
o Jornal Forluz por e-mail

Página 7

Página 3
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Con se lho De li be ra ti vo: Titulares: Leonardo George de Magalhães (Presidente), Eduardo Costa Vasconcelos, Nelson Benício Marques Araújo, João Wayne Oliveira Abreu,
Guilherme de Andrade Ferreira e José Renato de Carvalho Barbosa. Suplentes: Helton Diniz Ferreira, Luiz Augusto Barcellos Almeida, Mauro Marinho Campos, Flá-
vio Marcos Alves Juste, Angela Maria de Oliveira Souza e Marcos Túlio Silva. Con se lho Fis cal: Titulares: William Brandão Gomes (Presidente), Nicácio Pereira da Sil-
va, Emílio Luiz Cáfaro e Mário Lúcio Braga. Suplentes: Carlos José Camilo Generoso, Luiz Carlos Sperandio Nogueira, Mirian Paula Ferreira Rodrigues e Ubirajara Ne-
ry Ferreira. Di re to ria: Jo sé Ri bei ro Pe na Ne to (Pre si den te), Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, Mônica Siqueira e Vanderlei Toledo.  JOR NAL FOR LUZ: Pu bli ca ção
Bi mes tral. Edi ta do pe la As ses so ria de Co mu ni ca ção. Ti ra gem: 15.670. Edi to ra Res pon sá vel: Cinara Rabello. Re da ção: Cinara Rabello, Márcia Costanti, Raissa Fer-
reira e Viviane Primo. Pro je to grá fi co e dia gra ma ção: Cláu dia Tar ta glia. Im pres são: EGL Editores. Cor res pon dên cias: Ave ni da do Con tor no, 6500 - 4º an dar - Fo ne:
(31) 3215-6701 - CEP: 30110-044 - Be lo Ho ri zon te - MG. E- mail: comunica@for luz.org.br. Por tal Cor po ra ti vo: www.for luz.org.br. 
Obs: as ma té rias pu bli ca das nes te jor nal são ex clu si va men te de ca rá ter in for ma ti vo, não ge ran do qual quer es pé cie de di rei to ou obri ga ção por par te da For luz.

Sustentabilidade: desde 2007, a Forluz é signatária dos Principles for Responsible Investment – PRI
(Princípios para Investimento Sustentável).

E X  P E  D I E N  T E

NOSSO ATENDIMENTO

A Fundação é associada à Abrapp – Asso-
ciação Brasileira das Entidades Fechadas
de Previdência Complementar.

O autoatendimento do Plano B no Por-
tal Forluz foi reformulado. A nova versão
já está no ar desde o dia 24 de julho de
2017. As funcionalidades são as mes-
mas, mas as informações foram redistri-
buídas entre os menus a fim de facilitar
a navegação, que está mais intuitiva e
proveitosa. A revisão do layout integra a
segunda etapa do projeto de renovação
do site da Fundação, lançado em dezem-
bro de 2015. 

Agora, ao logar, o participante é dire-
tamente direcionado ao menu do Plano
B, diminuindo o número de cliques ne-
cessários para o acesso. Com o caminho
mais simples, o participante tem mais

Desta forma, embora a estrutura seja
basicamente a mesma, a nova apresenta-
ção é mais amigável e de fácil entendi-
mento. Tudo para proporcionar uma ex-
periência mais satisfatória ao participan-
te que acessa o canal para solucionar
suas dúvidas. E você, já testou a nova
versão?

Tutoriais 

Se você ainda não utilizou o novo au-
toatendimento ou tem dúvidas sobre a
navegação, basta acessar os tutoriais pro-
duzidos pela Fundação. Os documentos
estão disponíveis no banner da página
inicial do Portal Forluz. Ao clicar no ban-
ner, você será redirecionado para outra
página. Nela, basta selecionar a opção

que se adequa à sua realidade: “Autoatendimento Ativos” (http://bit.ly/2iM7dGD) ou
“Autoatendimento Assistidos” (http://bit.ly/2iNT1Ni). 

O lançamento do novo layout é uma das medidas implantadas pela equipe da For-
luz para que os participantes possam esclarecer eventuais dúvidas e ter acesso aos ser-
viços de forma prática e ágil. 

autonomia para fazer alterações de perfil de investimento e do percentual de contri-
buição, por exemplo. 

Informações importantes, como seus dados pessoais e beneficiários cadastrados ga-
nharam mais destaque. Assim, o novo layout prioriza os dados que os usuários devem
conferir com frequência. Veja como ficou:

Novo autoatendimento do Plano B já está funcionando
O LAYOUT REFORMULADO ESTÁ NO AR DESDE JULHO E VISA OFERECER MAIS AGILIDADE E FACILIDADE DE ACESSO 

AOS SERVIÇOS DA ÁREA DO PARTICIPANTE, NO PORTAL FORLUZ. 



ECONOMIA

Menos papel, mais sustentabilidade
A Forluz acaba de iniciar uma campa-

nha em apoio à sustentabilidade do pla-
neta visando contribuir para a diminui-
ção de custos com impressão e postagem
via Correios. O público-alvo são os parti-
cipantes assistidos e pensionistas. Para
quem aderir, o jornal será enviado por e-
mail e estará disponível para consulta no
portal.

Para participar, basta enviar um e-mail
para comunica@forluz.org.br e informar
que você não deseja mais receber o
exemplar em casa. Os 250 primeiros par-
ticipantes assistidos e pensionistas que
optarem por não receber o jornal impres-
so, até o dia 30 de outubro, ganharão
uma bolsa ecológica da Forluz.

Em 2016, a Forluz suspendeu o envio
do jornal impresso para cerca de 8 mil
participantes ativos. Hoje, aproximada-
mente 15 mil participantes assistidos
ainda recebem o exemplar em casa, o
que representa um alto custo para o meio

ambiente, além de gerar gastos com en-
vio e impressão. 

O Jornal Forluz possui quatro folhas
frente e verso. Bimestralmente, são utili-
zadas 56 mil folhas e, ao ano, 336
mil. Segundo a revista Galileu,
um eucalipto rende de 20 a 24
mil folhas de papel A4 co-
mum. Ou seja, apenas
para a produção do
Jornal Forluz, são ne-
cessárias três árvores. E
a conta não para por aí:
o consumo do brasileiro
é de 44 kg de papel
por ano.

Além dos impactos
ao meio ambiente, o cus-
to  do jornal também é alto.
Além dos valores com a im-
pressão, que giram em torno
de R$ 31.200,00 ao ano, há tam-
bém o custo com os Correios, que re-

presenta cerca de R$ 59.400,00, um to-
tal de aproximadamente R$ 90.600,00
por ano.
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CAÇA PALAVRAS

1 O Sistema de Gestão ................................., é uma
ferramenta idealizada pela equipe da Forluz e pro-
porciona maior agilidade e consistência no processo
de gestão das variáveis atuariais.  

2 O Relatório de ............................. é um documen-
to de prestação de contas da Forluz, publicado
anualmente para conferência dos números da Fun-
dação. 

3 A Forluz conquistou a Certificação NBR 31000, to-
talmente aderente à ISO 31000, norma
............................... de gestão de riscos, utilizada
por mais de 60 países.

4 Menu do portal que foi reformulado para se tornar
mais dinâmico, intuitivo e personalizado para cada
participante.

Telefone:Nome: Matrícula:

Saiba mais sobre os nossos planos. Faça o jogo abaixo, preencha seus dados, e envie para a Comunicação da Forluz. O
participante ativo pode encaminhar por malote ao setor FPR/AC - 4º andar – Ed. Bontempo. Os assistidos podem enviar cor-
respondência para av. do Contorno, 6500/3º andar – Lourdes, Belo Horizonte/MG – Cep: 30.110-044, aos cuidados da
FPR/AC. Os jogos também podem ser digitalizados e enviados para comunica@forluz.org.br. Os sorteios referentes ao segun-
do semestre serão realizados no final de janeiro de 2018.

A T I V I D A D E S P          A R T I
M U l C Ç D E M E M A B M U l
E I T O N T U N E I T E E I T
V U U O A V A R N T U D V U U
E N S L A D A S R O A E I L S
N E S S X T A E S O R F F N T
E A S L A D E O R O I G E A S
M P l C Ç D E N E M A H M U l
E O T K N T U N D I L I E I T
V C U O A V B R N I U J V U U
E A S L S U A E R J M       K E O S
O B N A A D L L O E A       E E N L
T A S L E B A E R O A       X N N S
E O Q P A O A A A I E R O T R
I N T E R N A C I O N A L P O
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ONDE VOCÊ ESTIVER 

Até o final de 2017, o Brasil terá um smartphone
por habitante, conforme dados da Pesquisa Anual de
Administração e Uso de Tecnologia da Informação
nas Empresas, elaborada pela FGV – Fundação Ge-
túlio Vargas. Isso significa dizer que o País contará
com 208 milhões de aparelhos. Focada em oferecer
novas ferramentas de comunicação e informação aos
seus participantes, a Forluz lançará seu próprio apli-
cativo em setembro. 

O APP da Fundação será gratuito e disponibiliza-
do para os sistemas operacionais Android e iOS. Ne-
le, o participante encontrará os principais serviços já
utilizados no Portal Forluz, como saldo da conta, da-
dos pessoais, simuladores de benefícios e emprésti-
mos, entre outros. Tudo isso acessível a qualquer
momento, onde o usuário estiver.

O gerente de Tecnolo-
gia da Informação da En-
tidade, Cristiano Freitas,
explica que o aplicativo
levou cerca de dez meses
para ser finalizado. As

métricas do site e en-
trevistas realizadas
com participantes nortearam o projeto. A pro-
posta era atender às necessidades dos usuários
por meio de uma plataforma simples, atrativa
e funcional. “Hoje, um terço do público do
nosso Portal usa o celular como meio de aces-
so. O nosso APP entrega tudo o que o Autoa-
tendimento tem, mas com uma experiência
completamente diferente, já que foi pensa-
do especificamente para o dispositivo mó-
vel, proporcionando maior agilidade na na-

vegação”, destaca Cristiano. 

Segurança e transparência 

Para garantir a segurança das infor-
mações, o aplicativo exigirá login e se-
nha sempre que for iniciado. Estas
credenciais serão as mesmas já usa-
das para entrar na Área do Partici-
pante, no Portal. Logo na primeira
tela, o usuário terá uma visão ge-
ral sobre os principais dados re-
lacionados ao seu plano de be-
nefícios, tais como perfil de in-
vestimento escolhido, saldo
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funcionalidades, como simulação de em-
préstimo, histórico de mudança de perfil
e alterações dos dados cadastrais. Para
Cristiano, o APP irá viabilizar novas for-
mas de interação da Entidade com seus
participantes. “Queremos dialogar com
nosso público e o aplicativo nos dará es-
sa possibilidade. Faremos uma comuni-
cação mais direta, convidando este parti-
cipante a buscar informações em nossos
canais”, avalia. 

A gerente da Assesso-
ria de Comunicação da
Forluz, Cinara Rabello,
ressalta que a Fundação
tem buscado explorar va-
riadas ferramentas de co-
municação existentes pa-

ra alcançar seus participantes. O APP,
assim como outras iniciativas – como a
presença da Entidade nas redes sociais –
chega para fortalecer este movimento de
inovação tecnológica. 

A partir dos esforços conjuntos entre
as gerências de TI e Comunicação, a For-
luz visa identificar os perfis de partici-
pantes e quais são os canais através dos
quais cada público procura informações.
“O APP vai facilitar e aproximar a Fun-
dação de seus participantes, uma vez
que as informações mais relevantes esta-
rão disponíveis na palma da mão”, resu-
me Cinara. 

acumulado, regime de tributação e per-
centual de contribuição. Veja abaixo co-
mo será: 
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INSTITUCIONAL 

Forluz conclui revisão do planejamento 
estratégico e define ações

O resultado do trabalho de revisão do
planejamento estratégico da Forluz foi ex-
posto no último dia 14 de julho a toda a
equipe. Após oito reuniões e intenso deba-
te, que envolveu diretores, gerentes, con-
selheiros representantes dos participantes
e das patrocinadoras, além de integrantes
do corpo técnico da Fundação, foram tra-
çados 12 objetivos estratégicos. “Cons-
truímos este planejamento a várias mãos,
com a participação de todos”, destaca a
diretora de Seguridade e Gestão, Mônica
Siqueira. 

Entre os objetivos, estão: habilitar a En-
tidade para oferecer novos produtos previ-
denciários, garantir o equilíbrio dos planos
de benefício e equacionar tempestivamen-
te os déficits, assegurar a eficiência ope-
racional dos processos, aprimorar a gestão
de pessoas e garantir o atendimento ade-
quado às necessidades dos participantes.
Durante o processo, a missão, visão e os
valores também foram reavaliados. 

A reformulação foi iniciada no segundo
semestre de 2016 e conta com o suporte
da Fundação Dom Cabral, instituição de
renome internacional que atua há 40 anos

no mercado. Os objetivos elencados foram
desdobrados em 17 projetos, que já estão
em execução. Mônica explica que cada
um deles irá possuir metas e prazos que
deverão ser cumpridos, a fim de assegurar
que o planejamento está sendo colocado
em prática. “Vamos montar um escritório
de acompanhamento e seguiremos reuni-
dos com a Dom Cabral nesta etapa. Todos
irão participar das ações e, juntos, fare-

mos o monitoramento frequente”. 
Cada projeto possui os próprios indica-

dores, que já foram definidos e aguardam
validação da Diretoria Executiva. Segundo
Mônica, para o sucesso do planejamento,
é fundamental que as equipes estejam in-
tegradas e cada um se sinta parte do pro-
cesso. “Sabemos onde queremos chegar e
o que precisamos fazer para isso. Agora, é
fazer acontecer”. 

ATENÇÃO À ATUALIZAÇÃO CADASTRAL! 

Se você é participante assistido ou
pensionista da Forluz, fique atento: man-
tenha seus dados pessoais em dia na
Fundação. A medida atende à exigência
da Previc – Superintendência Nacional
de Previdência Complementar e garante
que você receberá os comunicados en-
viados pela Entidade em tempo hábil. 

Para verificar suas informações, é
muito simples. Acesse o Portal Forluz
por meio do www.forluz.org.br e clique
no banner Atualização Cadastral, na pá-
gina principal. 

Este caminho poderá ser feito também a partir do botão Atualização Cadas-
tral, que fica localizado no canto direito da tela, logo abaixo dos banners. 

RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES DISPONÍVEL

Nesta edição do
Jornal Forluz, você
confere o encarte
do resumo do Rela-
tório de Atividades
2016. A versão di-
gital e texto completo do docu-
mento já estão disponíveis no
Portal. 

Para conferir, acesse o link:
https://www.forluz.org.br/AForluz/R
elatorioAnualAtividades.aspx. Em
breve, entrará no ar o hotsite do
Relatório. 
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RECEBE CERTIFICAÇÃO 

No último dia 12 de julho, a Forluz
obteve a concretização de um projeto de-
senvolvido desde dezembro de 2015. A
Fundação conquistou a certificação NBR
31000, totalmente aderente à IS0
31000, norma internacional de gestão
de riscos, após auditoria realizada pela
empresa Bureau Veritas Certification. 

O gerente da Assessoria de Risco, An-
tônio Carlos Bastos d’Almeida,destaca
que o resultado demonstra o compromis-
so da Entidade em aderir às melhores
práticas de gestão. “A certificação for-
maliza e revela tudo aquilo que sempre
trabalhamos, no sentido de prezar pela
segurança e eficiência em nossas ativi-
dades, em retribuição à confiança depo-
sitada pelos participantes”. 

O caminho até a certificação foi lon-
go e exigiu disciplina e dedicação. Des-
de 2004, a Entidade já aplica uma me-
todologia interna de análise, avaliação,
monitoramento e tratamento dos riscos.
No entanto, foi necessário oficializar os
métodos já adotados e reunir evidências
para atender às 19 páginas dos requisi-
tos estabelecidos pela norma. Foram
produzidos 14 documentos, que defi-
nem política, planos e procedimentos
específicos.

Multiplicadores 

Neste processo, a Forluz contou com
a consultoria do Instituto QSP, que apon-
tou as adaptações que deveriam ser rea-
lizadas e auxiliou na construção de uma
cultura interna de gestão de riscos. Para
isso, foram designados multiplicadores,
ou seja, empregados da Fundação que ti-
veram o papel de promover a ligação en-
tre o sistema e suas respectivas áreas, e
foram treinados para a prática das audi-
torias internas. “Os multiplicadores fo-
ram de extrema importância já que atua-
ram na disseminação do conhecimento
sobre a identificação, monitoramento,
mensuração e mitigação dos riscos de
cada setor”, explica Antônio Carlos.  

Gabriel Eufrásio
Gonçalves, analista
da Gerência de
Previdência, Atuá-
ria e Atendimento,
é um dos multipli-
cadores. Ele afirma
que a experiência
transformou sua vi-
são sobre o próprio

trabalho e o dos colegas.“Atuar como
multiplicador do sistema despertou em
mim uma visão crítica acerca dos riscos
que cercam minhas atividades e dos
meus pares e das consequências que po-
dem trazer. Acredito que, daqui para
frente, nosso foco será aprofundar este
conceito em todos na Entidade e intensi-
ficar as auditorias internas, a fim de de-
tectar e corrigir possíveis falhas antes de
uma nova fiscalização externa, prezando
pela melhoria contínua”. 

O certificado é válido por um ano e ga-
rantir sua renovação será uma missão
diária. Para Antônio Carlos, esta conquis-
ta coloca a Forluz em um padrão de ex-
celência no segmento de previdência
complementar fechada, além de reforçar
a blindagem da Entidade perante os ris-
cos inerentes ao negócio. “Para fazer a

gestão de um fundo de pensão, precisa-
mos saber assumir riscos. Mas é preciso
assumir com técnica, conhecimento e
metodologia, que nos permitam acertar
mais e errar muito menos”, conclui. 

Os documentos e principais indicado-
res relacionados ao processo da Gestão
Baseada em Riscos estão acessíveis no
Portal Forluz, para consulta de partici-
pantes ativos e assistidos e também para
a Supervisão Baseada em Riscos, do ór-
gão supervisor dos fundos de pensão. Pa-
ra conferir, acesse o seguinte endereço:
https://www.forluz.org.br/AForluz/Gestao-
Riscos.aspx.

CONQUISTA





“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%



“O
 f

ut
ur

o 
se

 c
on

st
ró

i c
om

 c
on

fia
nç

a,
 p

ar
ce

ri
a 

e 
co

m
pr

om
is

so
”!

“O
 f

ut
ur

o 
se

 c
on

st
ró

i c
om

 c
on

fia
nç

a,
 p

ar
ce

ri
a 

e 
co

m
pr

om
is

so
”!

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.


