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Pesquisa de Satisfação 
Forluz 2018 

Anualmente, a Forluz aplica a Pesquisa de

Satisfação entre seus participantes. O in-

tuito, além de mensurar a satisfação do

público com relação à Fundação, é identi-

ficar oportunidades de melhoria. O ques-

tionário é aplicado por empresa terceiriza-

da e especializada na área, que utiliza me-

todologia científica consistente. 

Por se tratar de um público reduzido e pul-

verizado, havia a possibilidade de que os

participantes do Plano Taesaprev não fos-

sem contemplados pela amostra selecio-

nada. Desta forma, a Forluz optou em

2018 por encaminhar o questionário por

e-mail para estes participantes, assegu-

rando que o grupo fosse ouvido no levan-

tamento. No total, 88 pessoas responde-

ram às perguntas. 

Foram analisados diversos pontos, com

notas de 1 a 5 (sendo 5 – excelente, 4-

bom, 3- regular, 2- ruim e 1- péssimo). Cer-

ca de 88% dos respondentes classificaram

os serviços da Fundação como bons ou

excelentes. 

Atendimento e Comunicação

Todos os itens relativos ao atendimento

prestado pela equipe da Entidade foram

avaliados positivamente por mais de 70%

da amostra. São eles: capacidade de trans-

mitir confiança, interesse em resolver as

demandas, cordialidade do atendente,

cumprimento dos prazos de resposta e ra-

pidez no atendimento às ligações. 

A comunicação da Forluz com os partici-

pantes obteve aproximadamente o mes-

mo percentual de aprovação. 

Nota Geral

Cabe destacar o resultado global da pes-

quisa, com os demais participantes da

Fundação. A nota final foi de 9,1, sendo

que 99,69% das pessoas que foram ouvi-

das consideraram os serviços como bons

ou excelentes. São os melhores números

obtidos nos últimos sete anos. 

Para o presidente da Forluz, Gilberto Go-

mes Lacerda, os dados demonstram o

grau de percepção do participante acerca

da excelência do trabalho desempenhado

pela Fundação. “Estamos extremamente

felizes com este retorno. Obter uma nota

de 9,1 em uma escala que vai de 0 a 10 não

traz comodismo, mas sim o desafio de

mantermos esta avaliação e, se possível,

melhorá-la”. 
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Forluz supera desafios e encerra 2018 
com rentabilidade em alta

Para os investidores brasileiros, o ano de 2018 foi de osci-

lações e desafios, gerados, principalmente, pelos desdo-

bramentos da corrida eleitoral para presidente da Repúbli-

ca. Mesmo diante deste cenário, no entanto, a Forluz con-

seguiu identificar oportunidades e encerrar o período com

resultados extremamente positivos para o Plano Taesa-

prev. A rentabilidade consolidada em 2018 bateu, aproxi-

madamente, 130% do CDI – principal índice do mercado

financeiro, até o fechamento de novembro. 

O gerente de Renda Variável e Macroalocação da Entida-

de, André Buscácio de Sousa, relembra que o ano come-

çou com perspectivas positivas, que se mantiveram até o

mês de maio, quando o mercado foi surpreendido pelos

eventos decorrentes da greve dos caminhoneiros. A que-

da acentuada no valor das ações das empresas brasileiras

afetou o retorno dos investimentos naquele momento.

No entanto, a Fundação conseguiu atravessar esta fase

“turbulenta” de forma estratégica. “Nosso posicionamen-

to era de que se tratava de um acontecimento pontual.

Sendo assim, aproveitamos para reposicionar a carteira.

Isto porque alguns ativos se desvalorizam mais do que

outros. Com isso, é criada uma oportunidade interessan-

te como, por exemplo, de comprar ativos com potencial

de retorno melhor, por um preço mais baixo”, explica An-

dré. 

Aos poucos, a situação foi normalizada. O final das Elei-

ções e a perspectiva de que propostas de reformas sejam

colocadas em prática pelo novo Governo fizeram com que

os investidores trouxessem os recursos de volta para o

Brasil. Este movimento ficou claro nos últimos meses de

outubro e novembro, fazendo com que a Renda Variável

fosse a principal responsável pelos números positivos

apurados para o plano no período.  

Desta forma, os perfis de investimento com maior per-

centual de aplicação dos recursos em Renda Variável apre-

sentaram performance melhor. No Agressivo, a rentabili-

dade consolidada ficou em aproximadamente 170% do

CDI em 2018, até o fechamento do mês de novembro.  

Estratégias para 2019

Conforme André, o mês de dezembro, em geral, consiste

em um momento de “realização dos resultados”. Ainda

que os números não sejam tão expressivos quanto os que

foram obtidos nos meses anteriores, os resultados de

2018 serão pouco impactados. Assim, a Entidade já volta

seu olhar “otimista e cauteloso” para os próximos 12 me-

ses. “Continuaremos buscando ativos com bom custo-

benefício no segmento de Renda Fixa, que nos assegu-

rem, pelo menos, uma entrega de 110% de CDI. Por outro

lado, a Renda Variável segue com a melhor avaliação de

risco e retorno”. 

Ele destaca que o primeiro semestre deverá ser marcado

pela tolerância e expectativa dos investidores com relação

às medidas apresentadas pelo novo Governo. No entanto,

se as reformas não se confirmarem até meados do ano, o

mercado deve voltar a enfrentar oscilações. A fim de pro-

teger os investimentos da Fundação de um eventual cená-

rio desfavorável, algumas atitudes já estão sendo toma-

das. “Temos buscado alguns fundos de multimercado que

têm baixa correlação em relação à outras classes de ati-

vos. Ou seja, ainda que eles tenham um potencial de re-

torno menor, sofrem menos impactos em caso de uma

queda no mercado. O próximo ano começa com um hori-

zonte positivo para a Renda Variável, mas, caso isto não se

confirme, estaremos preparados”, finaliza.  Números obtidos até o fechamento de novembro



A Diretoria Executiva da Forluz foi renovada. As mudanças começaram

com a saída de José Ribeiro Pena Neto, que deixou a presidência. No

dia 17 de setembro, Gilberto Lacerda tomou posse.

Já Thiago Gonçalves é o novo diretor de Seguridade e Gestão. Ele ini-

ciou o mandato no último dia 18 de outubro, em substituição à Mônica

Siqueira. Emílio Cáfaro substituiu Rodrigo Barata na Diretoria de Investi-

mentos e Controle no último dia 22 de novembro. Vanderlei Toledo

permanece na Diretoria de Relações com Participantes, após ter sido

reeleito em junho deste ano. Em sua primeira entrevista oficial como

presidente para a Revista Lume, Gilberto comentou os planos para a

Fundação e os desafios pela frente. Para conferir, clique aqui e acesse a

publicação. 

Forluz tem nova formação da 
Diretoria Executiva 
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Os novos membros dos conselhos

Deliberativo e Fiscal da Forluz assina-

ram o termo de posse na sede da

Fundação, durante a 372ª reunião do

Conselho Deliberativo, no último dia

14 de dezembro. Eles foram eleitos

pelos participantes e indicados pela

Patrocinadora. 

Com isso, o Conselho Deliberativo

passa a contar com os titulares Mar-

cos Túlio Silva, Roseli Conceição Ma-

ciel e Danilo Gusmão Araújo. Como

suplentes, estão João José Maga-

lhães, Magno Augusto de Aquino,

Helton Diniz Ferreira e João Luiz Bar-

bosa.

Já na composição do Conselho Fis-

cal, estão os seguintes titulares: Car-

los Renato de Almeida, Ubirajara Fer-

reira (que já atuava como suplente) e

Andrea de Lourdes Pereira. Espedito

Gonçalves Júnior e Eduardo Henri-

que Campolina ocupam vagas de su-

plentes. 

O mandato dos novos conselheiros

terá duração de quatro anos, entre o

dia 20 de dezembro de 2018 e 19 de

dezembro de 2022. Cabe destacar, no

entanto, que o exercício da função de

conselheiro está condicionado à con-

clusão do processo de habilitação jun-

to à Previc – Superintendência Nacio-

nal de Previdência Complementar. 

Renovação nos conselhos

https://www.forluz.org.br/PublicacoesForluz/Revista%20Lume/Revista%20Lume%20Dezembro%202018.pdf
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Um novo plano, pensado para você 
e sua família

Oferecer segurança financeira para o futuro de seus parti-

cipantes por meio da gestão eficiente de planos de previ-

dência complementar faz parte da missão da Forluz. Em

2019, a Fundação dará um novo passo no sentido de for-

talecer este propósito: o Conselho Deliberativo aprovou,

em sua 372ª reunião, no dia 14 de dezembro de 2018, a

criação de um plano instituído, que poderá ser contratado

por todos os atuais participantes ativos, aposentados e

pensionistas, assim como por seus parentes de até 3º

grau. Uma conquista que contempla um pedido antigo

dos próprios participantes, que agora poderão estender

esta proteção às suas famílias. 

Para a Entidade, a novidade está alinhada a um dos obje-

tivos traçados em seu planejamento estratégico, de criar

novos produtos previdenciários com o intuito de assegu-

rar sua perenidade. É o que destaca o diretor de Segurida-

de e Gestão, Thiago Gonçalves. “Trata-se de um plano

que visa o fomento e que se relaciona aos objetivos de vi-

da de cada pessoa. Ela contará com a Forluz como supor-

te para fazer seu planejamento financeiro, usufruindo de

vantagens como um custeio administrativo menor e uma

performance de rentabilidade melhor do que encontra em

outros produtos do mercado. Para a Fundação, significa a

ampliação do nosso universo: se contabilizarmos somen-

te os atuais participantes e seus beneficiários, já temos

pelo menos 60 mil pessoas que podem aderir”. 

Como será?

Formatado na modalidade CD – Contribuição Definida, o

novo plano não traz riscos para a Fundação como institui-

dora e nem para os participantes. Isto porque o benefício

que será pago é calculado somente com base no saldo

acumulado na conta individual. Caso o participante dese-

je contratar benefícios de invalidez ou morte, ele terá a

opção de fazer isso por meio de uma seguradora. 

Para começar a contribuir, o valor mínimo é de R$ 100 e é

possível fazer a portabilidade se tiver recursos investidos

em outra conta de previdência. O meio usado para o pa-

gamento da contribuição ainda será definido, mas débito

em conta corrente, geração de boleto e desconto no con-

tracheque são as formas mais comuns. 

Com estrutura flexível, o Regulamento estipula os seguin-

tes critérios para que o participante possa requerer seu

benefício: cumprir um prazo de carência de 36 meses e

ter, no mínimo, 18 anos. Além disso, ele poderá escolher

entre receber uma renda mensal, por meio de um percen-

tual sobre o saldo de conta (que vai de 0,1% a 1%) ou so-

mente durante um período mínimo de 12 meses. Simples,

prático e digital: da adesão ao requerimento, o participan-

te conseguirá fazer tudo de forma eletrônica. 

Além da mudança no Estatuto da

Forluz, que agora inclui a figura do

Instituidor, o Conselho já aprovou

o Regulamento e os demais docu-

mentos referentes ao novo plano.

Em conformidade com a legisla-

ção, a Entidade tem 30 dias para

fazer a divulgação destas altera-

ções em seus veículos oficiais de

comunicação. Depois, a docu-

mentação será submetida à análi-

se da PREVIC – Superintendência

Nacional de Previdência Comple-

mentar. A autarquia leva cerca de

90 dias para responder. 

A Fundação se comprometeu em

iniciar a operação do novo plano

em até 180 dias após a data da

aprovação do órgão supervisor. A

expectativa, no entanto, é de que

este prazo seja menor e a primeira

adesão possa ocorrer já no segun-

do semestre de 2019. Até lá, a For-

luz manterá os participantes infor-

mados sobre o andamento do pro-

cesso. 

TRÂMITES
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Boletos de empréstimos já podem ser 
gerados no Autoatendimento 

Os participantes da Forluz poderão simular e emitir bole-

tos de antecipação de parcelas, antecipação de carência e

amortização de empréstimos por meio do autoatendi-

mento do Portal. A novidade visa oferecer autonomia e

praticidade ao usuário, que poderá solucionar sua deman-

da em poucos cliques, a qualquer momento. 

A analista da gerência de Renda Fixa, Imóveis e Emprésti-

mo da Fundação, Iara Ferreira, explica que a medida con-

tribui também para a eficiência operacional da Entidade.

“Isto diminui o tempo de resposta ao participante, que

consegue simular vários cenários e, então, ter a seguran-

ça de que tomou a decisão mais conveniente à sua reali-

dade. Por outro lado, ao reduzir estes requerimentos, a

nossa equipe conseguirá atende-lo em tempo hábil caso

ele tenha outras demandas mais urgentes”. 

Cabe lembrar a diferença entre as operações disponíveis: 

8 Amortização: reduz o valor da parcela, mantendo o pra-

zo do contrato. 

8 Antecipação de parcelas: reduz o prazo do contrato,

mantendo o valor das parcelas. 

8 Antecipação de carência: tem o intuito de cumprir 12

parcelas pagas para que o participante possa fazer um no-

vo contrato. 

Em dezembro, é celebrado o Natal e a Forluz completa 47 anos de exis-

tência. E, para comorar tantas datas especiais, foi organizada uma campa-

nha especial por meio da página da Entidade no Facebook.  

Os participantes foram convidados a responderem a seguinte pergunta:

que pedido você faria ao Papai Noel para presentear a Fundação? O de-

poimento vencedor foi o do Rodrigo Costa, que recebeu 46 curtidas. Ele

foi premiado com uma cesta de Natal. 

Resultado – Campanha de Natal
47 anos Forluz: 

o seu futuro é o que

nos move a cada dia
No último dia 27 de dezembro, a For-

luz completou 47 anos de existência.

Uma história marcada por valores co-

mo transparência, comprometimen-

to e segurança. 

Clique aqui e assista ao vídeo especial

produzido em comemoração a esta

data. 

https://www.youtube.com/watch?v=cgTEoh8-9T8&t=4s

