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Na segunda quinzena do mês de novem-

bro, os participantes do Plano Taesaprev

puderam responder à pesquisa de satisfa-

ção sobre os serviços prestados. Entre os

46 entrevistados que responderam à

questão: “Como você avalia a Forluz de

uma maneira geral”, 80% avaliou os servi-

ços da Fundação como bom ou ótimo. Se

comparada com o ano anterior, a avalia-

ção apresentou uma queda no índice de

satisfação em 7 pontos percentuais. Além

disso, em 2018, quase o dobro de partici-

pantes respondeu à pesquisa.

Considerando que o público da Taesa es-

tá pulverizado em diversas regiões do

país, a realização da pesquisa é de suma

importância pois permite insights que vão

nortear os trabalhos no sentido de im-

plantar melhorias para 2020. Pelo primei-

ro ano, três assistidos responderam à

pesquisa mas, a grande maioria, têm em

média de 25 a 35 anos, totalizando 54 par-

ticipações.

Quando perguntado se ligam para o 0800

da Fundação, 68% afirmou que sim, po-

rém, 45% disse que o contato foi realizado

a mais de um ano. O item pior avaliado pe-

los respondentes em relação à equipe da

Central de Atendimento foi a agilidade em

atender às ligações, que obteve um per-

centual de 70,46%.

Sobre a Comunicação com os participan-

tes, muitos disseram não conhecer os veí-

culos ou ferramentas utilizadas pela Forluz.

Os menos lembrados foram o aplicativo e

as redes sociais. Entretanto, para aqueles

que dizem conhecer, a avaliação é positiva.

O canal no qual os participantes mais bus-

cam informações sobre a Fundação é o
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Forluz tem novo diretor de Seguridade 
e Gestão

O Conselho Deliberativo da For-

luz aprovou, em 31 de outubro, a

indicação de Nelson Benício Mar-

ques Araújo, para a Diretoria de

Seguridade e Gestão, em substi-

tuição à Thiago Felipe Gonçalves.

Nelson iniciou sua trajetória pro-

fissional na Cemig onde cons-

truiu sólida e reconhecida carrei-

ra ao longo dos últimos 32 anos.

Em 2010, passou a coordenar a

Superintendência de Planeja-

mento e Operação de Geração e

Transmissão. Na Forluz, ingres-

sou como membro do Conselho

Deliberativo em 2011.

Conselho Deliberativo

Com a saída de Benício, quem

assumiu a presidência do Conse-

lho Deliberativo foi Mauro Mari-

nho Campos. Mauro é conselhei-

ro da Forluz desde 2017. Na Ce-

mig, é Superintendente de Servi-

ços Comerciais e Emergenciais

de Distribuição. Também atuou

por seis anos como Membro do

Conselho Deliberativo da Cemig

Saúde, sendo um deles como

Presidente.

Portal Forluz, seguido do Jornal e da

Revista Lume.

Marca 

Pelo segundo ano consecutivo, os

participantes foram questionados

acerca de quesitos como confiança,

credibilidade, transparência e compe-

tência. Nas questões sobre ser uma

empresa que passa credibilidade,

competente e na qual o participante

pode confiar, a média ficou acima de

80%. Já para os quesitos transparên-

cia, preocupada com o participante e

confiável na gestão dos recursos, a

média ficou próxima a 70%.

Para a gerente de Comunicação e

Atendimento, os números demons-

tram que a equipe Forluz precisa es-

tar mais próxima de seus participan-

tes, possibilitando a eles uma melhor

percepção sobre os serviços presta-

dos. “Se compararmos os resultados

da pesquisa realizada com os partici-

pantes dos planos A e B, notamos

que há uma queda significativa de

avaliação em relação aos mesmos

quesitos respondidos pelos partici-

pantes do Plano Taesaprev. Apesar

de ainda serem bons números, a

maior proximidade poderia influen-

ciar no resultado. Afinal, muitos não

buscam os serviços da Forluz, e só se

interessam pelas questões previden-

ciárias por ocasião de uma troca de

emprego ou mesmo quando estão

próximos à aposentadoria”. 

Plano de Previdência

Dentre os 46 participantes que res-

ponderam à pergunta: “Você sabe em

qual plano de previdência está inscri-

to”, 93% afirmou que sabe. Porém,

quando perguntado sobre o grau de

conhecimento das principais caracte-

rísticas do plano, esse percentual caiu

para 57%. 

Para Rejane Couto, conhecer o Plano

de Previdência é fundamental para

que o planejamento da aposentado-

ria ou do desligamento das patroci-

nadoras aconteça de forma assertiva.

“Não recomendo deixar para a última

hora ou mesmo, delegar essa res-

ponsabilidade a terceiros”, destaca.

Para saber um pouco mais sobre a Fun-

dação, leia o Jornal Forluz, a revista Lu-

me, a Newsletter, acesse o Portal da

Entidade (www.forluz.org.br) e acom-

panhe as nossas redes sociais Insta-

gram, Facebook, Linkedin e Youtube. 

Vale ressaltar ainda que neste mês de

dezembro, disponibilizamos no Portal

Forluz o “Prevcast”: pílulas de previ-

dência para você saber mais sobre os

planos. 



No dia 20 de novembro, o Con-

selho Deliberativo aprovou, em

sua 389ª reunião, o novo Mapa

Estratégico. Nele, constam a

missão, visão, valores e objeti-

vos que vão orientar os próximos

passos da Entidade.

Diretores, gerentes e conselhei-

ros deliberativos se uniram para

participarem de oficinas conduzi-

das pela Elo Group, com o objeti-

vo de reavaliarem estas declara-

ções corporativas, que haviam si-

do traçadas em 2017. O trabalho

levou cerca de três meses. 

O presidente, Gilberto Gomes

Lacerda, destaca que são estes

princípios que devem pautar as

ações de toda a equipe. “Não

são apenas palavras, precisamos

assimilar o que o mapa traz, por-

que ele também representa o

nosso comportamento. É um di-

recionamento que tem que ser

internalizado pelas pessoas que

fazem o dia a dia da Fundação”.

Ainda segundo ele, ter estes

conceitos claros e consistentes

para o público interno e externo

ratifica o compromisso com a

perenidade da Fundação. “Que-

remos uma Forluz cada vez mais

sustentável e duradoura. Não es-

tamos parados no tempo, pen-

sando somente no aqui e agora

e cuidando da rotina. Estamos

navegando para conquistas

maiores”

Ainda segundo Gilberto, os indi-

cadores, que são usados para

mensurar o quão próximo a For-

luz está de atingir seus objeti-

vos, também ficaram mais enxu-

tos, de forma a otimizar o traba-

lho e tornar a estratégia mais

simples de ser compreendida

por todos. 

Confira abaixo como ficou o ma-

pa estratégico da Entidade. 
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Conselho Deliberativo aprova novo 
mapa estratégico da Forluz 



O podcast é um tipo de mídia de

transmissão de informação, assim

como a televisão, o rádio e o jornal.

Seu consumo vem crescendo muito

nos últimos anos, tanto no Brasil,

quanto no mundo. E para não ficar

para trás e acompanhar as novas tec-

nologias, a Fundação também aderiu

a esta novidade. Por isso, chegou o

Prevcast, o podcast da Forluz.

Os episódios serão divulgados quin-

zenalmente, através do perfil da Fun-

dação na plataforma de áudio Sound-

cloud. O primeiro já está disponível e

é sobre Perfis de Investimento. Para

ouvir, acompanhar e ficar por dentro

de tudo sobre a Entidade, acesse

www.soundcloud.com/forluz ou cli-

que no ícone localizado no canto su-

perior direito do Portal Forluz. Prev-

cast: pílulas de previdência para você

saber mais sobre os nossos planos!
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Forluz no Linkedin 

Prevcast: o podcast da Forluz

Além do Instagram, do Facebook e do Youtube, ago-

ra a Forluz está ativa também no LinkedIn. Se você

possui perfil nesta rede, siga a Fundação para acom-

panhar todo o conteúdo compartilhado. Acesse

www.linkedin.com/company/forluz , confira e fique

por dentro!


