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SUA CONFIANÇA, NOSSA MAIOR
CONQUISTA
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Santander oferece condições especiais
para participantes da Forluz. 

Canal de Ética agora é Canal de Denúncia.
Entenda a mudança. 

Página 7

Pesquisa de Satisfação 2017 demonstra que 96,8% dos participantes avaliam de forma positiva os serviços prestados pela Forluz. 
Nota obtida pela Fundação foi de 8,6. Saiba mais.
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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

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

O ano de 2017 foi marcado por desa-
fios, além de muito trabalho e coragem.
Durante seus 365 dias, a Diretoria de Re-
lações com Participantes realizou cerca de
2.572 atendimentos, onde tratou cada as-
sunto de forma direta e individualizada.  

Por meio do programa DRP Itinerante,
a equipe saiu dos limites físicos e percor-
reu, além da capital, outras 20 cidades do
interior, em algumas esteve presente por
mais de uma vez. Onde não conseguiu
chegar fisicamente, auxiliou os participan-
tes por meio de videoconferências trans-
mitidas da Cemig e Forluz. 

Esta ação orientou e esclareceu dúvi-
das de 1.115 participantes, além da opor-
tunidade de ampliar conhecimentos sobre
o Sistema de Previdência Complementar,
seus riscos e desafios. 

Um acompanhamento sistêmico foi
executado pelo DRP quanto à tramitação
no Congresso Nacional do PLP 268/2016,
aquele que, sob o argumento de melhoria
na governança dos Fundos de Pensão, ten-
ta, na realidade, retirar a representativida-
de dos participantes nos órgãos estatutá-
rios das EFPC. Até o momento, ainda não
apreciado pelo plenário da Câmara.

Após incansável discussão técnica, foi
aprovada pelo Conselho Deliberativo a pro-
posta, desde há muito defendida pelo
DRP, de redução dos percentuais de con-
tribuições mensais dos participantes ati-
vos para os fundos de riscos da MAI, per-
mitindo que desde maio de 2017, os op-
tantes da nova MAI, tivessem as contribui-

ções suspensas 0% (zero por cento) e os
não optantes reduzissem a contribuição
para 7,5% (queda de 3,5%). Na prática,
significa mais recurso na conta individual
de cada participante ativo do Plano B.

Está em execução na Forluz, com pre-
visão de conclusão em fevereiro de 2018,
o processo de conferência do saldo de
contas de todos os participantes do Plano
B, que permitirá esclarecer eventual dúvi-
da quanto à correta evolução do saldo de
contas de 100% dos participantes.

Com muita dedicação e trabalho, esta-
mos recuperando o investimento Hospital
Lifecenter que, conforme as demonstra-
ções financeiras, reverteu o EBITDA (Lu-
cros antes de juros, impostos, depreciação
e amortização – conhecido como Lajida)
passando de 14 milhões negativo em
2014 para um EBITDA acumulado positi-
vo em mais de 14 milhões em 2017 e lu-
cro líquido acumulado em mais de 4 mi-
lhões até novembro deste ano. 

Outra demanda gerada pelos partici-
pantes e defendida na Diretoria pelo DRP
desde 2015 foi a primarização do Call
Center, que se encontra em fase de im-
plantação e, a partir de abril de 2018 es-
tará 100% primarizado, permitindo me-
lhora substancial no atendimento aos par-
ticipantes, assistidos e beneficiários.  

Por outro lado, inúmeros são os desafios
que atingem o sistema de previdência
complementar e, por consequência, a For-
luz, dentre eles: a crise econômica; o au-
mento da longevidade; a necessidade de

melhores taxas de rentabilidade; as altera-
ções regulatórias e a condição financeira
desfavorável da patrocinadora, tendo este,
inclusive, sido um dos motivadores da  de-
cisão de criação de um novo plano para os
novos empregados. Após um longo debate
na Diretoria Executiva, o DRP apresentou
uma proposta alternativa pela não criação
de um novo plano na Forluz, mas sim a
manutenção do plano B também aos novos
empregados com algumas adequações de-
mandadas pela nova realidade social, eco-
nômica e política previdenciária. Proposta
que se encontra em estudos pelas áreas
técnicas e, uma vez concluídos, será am-
plamente debatido com os envolvidos.

Por todos os desafios e conquistas é
que 2017 nos deixou um grande legado, o
aprendizado e a vontade de, incansavel-
mente, lutar pela perenidade do sistema,
da Forluz e de todos os seus participantes
e assistidos, o que sem dúvida, não seria
possível sem o esforço e o esmero de toda
a equipe Forluz, a quem rendo as minhas
homenagens e desejo a todos, em especial
aos participantes e assistidos, um feliz Na-
tal e um novo ano cheio de esperança e
realizações.

Vanderlei Toledo 

Di re tor de Re la ções com Par ti ci pan tes da For luz

Tel: (31) 3215-6920 | Cel: (31) 98222-2053

vtoledo@forluz.org.br

Os con cei tos e opi niões emi ti dos nes ta 
co lu na re pre sen tam a po si ção do di re tor 

de Re la ções com Par ti ci pan tes. 

2017: um ano marcado por desafios, 
muito trabalho e conquistas

DRP PRESTA CONTAS



PARA VIVER MELHOR

Dia das Crianças Forluz 2017 
foi em clima de fantasia!

A edição do Dia das Crianças Forluz,
realizada no dia 28 de outubro, no Espa-
ço Luminis, foi em clima de fantasia. Pa-
ra a criançada, muitos brinquedos, lan-
ches e doces. Para os pais, um workshop
com a educadora financeira Lusciméia
Reis, sobre "Como Implementar a Mesada
e Ensinar Meus Filhos a Lidarem com o
Próprio Dinheiro". O passaporte de entra-
da foi a doação de um brinquedo usado e
em bom estado. Os 108 brinquedos arre-
cadados foram entregues a uma institui-
ção social.

Neste ano, implementamos uma pes-
quisa de satisfação com as crianças. Elas
podiam escolher dentre três carinhas a
que melhor representasse a opinião delas
sobre a festa. Das 106 crianças presen-
tes, 86 responderam à pesquisa sendo
que 80 marcaram a opção “amei” e 6 de-
las marcaram “gostei”. Para os adultos,
também foi enviada uma pesquisa de sa-
tisfação, na qual 93,75% dos responden-

tes consideraram o evento como sendo
“ótimo”, e os outros 6,25% como “bom”. 

Encontro de assistidos e pensionistas 

A Diretoria da Forluz participou de
mais um evento do programa Para Viver
Melhor, realizado no dia 20 de novembro,
no auditório do Edifício Amadeus.

O presidente da Fundação, José Ribei-
ro, abriu o encontro e apresentou os re-
sultados dos planos previdenciários admi-
nistrados pela Entidade. Ele também res-
pondeu os questionamentos dos partici-
pantes em relação ao Plano A. 

O diretor de Relações com Participan-
tes, Vanderlei Toledo, falou sobre o mo-
mento difícil que a Cemig vem atraves-
sando e sobre os pontos que podem im-
pactar negativamente o mercado de fun-
dos de pensão e, consequentemente, a
Forluz. 

Para fechar o encontro, a terapeuta

ocupacional, Cecília Xavier, fez uma pa-
lestra sobre "Quais atividades preenchem
seu tempo".  O objetivo foi despertar o de-
bate sobre a gestão do próprio tempo, a
relação com as atividades que o preen-
chem e abrir possibilidades para uma vi-
da mais satisfatória.
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CAÇA PALAVRAS

1 Canal pelo qual participantes e outros interessa-
dos podem fazer relatos sobre condutas éticas
inadequadas exercidas pela Fundação. Canal de
....................  

2 Tema abordado anualmente no Dia das Crianças
Forluz, como parte do Programa de Educação
Continuada da Forluz – Para Viver Melhor. Educa-
ção ........................ 

3 Regime de tributação em que a alíquota do im-
posto diminui a medida em que o tempo de apli-
cação de recursos cresce.  .............................

4 Informe mensal que reúne as principais notícias
divulgadas no Portal Forluz.
.................................

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/CA - 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.

N E W S L E T T E R U       M
E F T O N B U N E I A    V
U I O A I A R N T T      Q F
M N S L A D A S R O A       E
E A S X T A E S O R       M E
A N L A D E N U N C    I A
l C Ç D E N E M T       E O T
K E T U N D I I      V C U O
A I B R N I C H E A S L
S R E G R E S       S I V O A
A A L L O E A       E E N L  A
S L E B A R P L N       C X T
I B O O A A A I E I N T
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Os resultados da Pesquisa de Satisfa-

ção 2017 apontam que a Forluz está na
direção certa. O levantamento, realizado
entre os dias 2 e 10 de outubro, ouviu
600 participantes ativos, assistidos e
pensionistas de Belo Horizonte, Região
Metropolitana e interior de Minas Ge-
rais. Do total de entrevistados, 96,8%
classificaram os serviços oferecidos pela
Fundação como bom/excelente, resul-
tando em uma nota de 8,6. 

Os números significam um avanço
com relação a 2016, quando a Entidade
registrou nota média de 8,42 e avalia-
ção positiva de 93,5%. A aplicação do
questionário foi conduzida pela empresa
Idealis Pesquisa e Comunicação. 

solucionar dúvidas. Os entrevistados que
utilizam o serviço analisaram os seguin-
tes aspectos: capacidade do atendente
em transmitir segurança, interesse em
resolver a demanda, rapidez no atendi-
mento às ligações e cumprimento dos
prazos de resposta, além de cordialidade
durante o contato telefônico. Todos os
quesitos obtiveram nota média entre
bom e excelente.  

Segundo José Ribeiro, o levantamen-
to traz bons indicadores sobre o que de-
ve ser melhorado para o próximo ano.
Entre as ações que serão colocadas em
prática em 2018, ele destaca a primari-
zação do atendimento telefônico. A pro-
posta deve trazer mais agilidade ao ser-
viço, como destaca a gerente de Comu-
nicação e Atendimento, Cinara Rabello.
“A mudança trará ganhos financeiros,
mas, principalmente,  nos dará mais li-
berdade para trabalharmos questões im-
portantes sobre o nosso negócio a fim
de que grande parte das demandas dos
participantes possam ser resolvidas no
primeiro contato”.

Comunicação

Com relação aos meios de comunica-
ção da Entidade, 90,2% dos participan-

O presidente da
Fundação, José Ri-
beiro Pena Neto,
considera que obter
este retorno positivo
após um ano marca-
do pela instabilida-
de política e econô-
mica do País é uma
grande conquista. A

Forluz encerra 2017 fortalecida com o
voto de confiança dado pelos participan-
tes. “Ficamos muito satisfeitos. Este foi
um ano atípico para o Brasil e, interna-
mente, também vivemos um período tu-

multuado em função das denúncias
que surgiram. Denúncias estas que
têm sido apuradas pela Previc (Supe-
rintendência Nacional de Previdência
Complementar), que não constatou ne-
nhuma irregularidade. Apesar de tudo
isso, conseguimos um resultado ainda
melhor do que esperávamos neste am-
biente difícil”.

Comunicação e Atendimento 

As estatisticas mostraram que
64,2% dos participantes buscam a
Central de Atendimento (0800) para
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tes consideram que eles são bons ou ex-
celentes. O Jornal Forluz se mantém co-
mo o principal canal de informação utili-
zado, lido por 82,5% dos entrevistados.
O informativo é seguido por correspon-
dências, comunicados por e-mail, Revis-
ta Lume e Newsletter. Entre as sugestões
feitas pelos entrevistados, está investir
na comunicação digital, como redes so-

ciais, SMS, e-mail e
chat online. 

Para Cinara, os
índices comprovam
que a Fundação faz
bem seu dever de
casa, mas os esfor-
ços para diversificar
a comunicação de-
vem ser contínuos.

“É preciso buscar alternativas, respeitan-
do as preferências de cada um. Por isso,
além dos veículos tradicionais  como o
Jornal Forluz e a revista Lume, hoje con-
tamos com canais variados como o Face-
book, Instagram, Aplicativo Forluz, men-
sagens via WhatsApp, e-mail marketing e
portal. O participante escolhe onde e
quando quer consumir a comunicação da
Forluz”. O nível de conhecimento da pá-
gina da Fundação no Facebook cresceu
de 11,3% para 14,7%. Entre aqueles
que acompanham a página, 93,1% con-
sideram o conteúdo bom ou excelente. 

José Ribeiro afirma que a tendência é
de crescimento dos meios digitais para o
próximo ano. “A pesquisa desmistifica
este pensamento de que os aposentados

não usam internet e não gostam de tec-
nologia. Em 2018, pretendemos ampliar
o uso destes canais, aprimorando o Portal
e o aplicativo, além de estarmos mais
presentes nas mídias sociais”. 

DRP

O diretor de Relações com os Partici-
pantes da Fundação, Vanderlei Toledo,
conta que o trabalho desenvolvido por
sua diretoria passou a ser analisado no
questionário da Pesquisa de Satisfação
de 2015. Em 2017, a nota média obti-
da foi de 8,4. 

Vanderlei atribui o bom desempenho
principalmente ao caráter educacional
dos eventos promovidos pela DRP Itine-
rante – palestras organizadas em Belo
Horizonte e no interior do Estado que in-
tegram o Programa de Educação Conti-
nuada da Entidade, Para Viver Melhor.

Segundo ele, o foco é transmitir conhe-
cimento de forma acessível para que os
participantes entendam o negócio da
Forluz. “Nós buscamos fazer isso por
meio das nossas palestras, respondendo
aos questionamentos que chegam pela
nossa equipe e esclarecendo sobre to-
dos os processos que envolvem a rotina
da Fundação. A partir do momento em
que o participante entende, ele passa a
acompanhar e fiscalizar melhor, além de
tomar decisões que envolvem o seu pla-
no de previdência de maneira segura”. 

O diretor pontua também que o desa-
fio agora é manter o padrão de qualida-
de oferecido, além de detectar oportuni-
dades de melhoria. “A medida em que
as pessoas vão compreendendo melhor
o assunto, elas ficam mais exigentes e
demandam cada vez mais de nós. Mas a
Forluz segue evoluindo. Afinal, a essên-
cia da nossa Fundação é o participante
e, por isso, ele tem que ser muito bem
tratado e atendido sempre”, declarou.



Procurando maior eficiência e redu-
ção dos riscos de seus processos, a For-
luz tem investido em tecnologia. Entre
as ações que estão sendo adotadas, está
o projeto de automatização dos formulá-
rios da área de Previdência, a automati-
zação do empréstimo, a substituição do
atual sistema integrado por outro mais
especializado e de menor custo, a refor-
mulação do Autoatendimento do Portal
Forluz e o lançamento do aplicativo
(App) para smartphones. 

Em função disso e visando a seguran-
ça dos seus dados e procedimentos, a
partir de janeiro de 2018, as atendentes
da Cemig Saúde que atuam no interior
de Minas Gerais não terão mais acesso
ao sistema da Fundação. Dessa forma,
elas não poderão mais abrir chamados,
simular empréstimos, benefícios e im-
primir formulários e requerimentos.

No entanto, vale lembrar que o Au-
toatendimento no Portal e o App já dis-
ponibilizam estas principais funcionali-
dades. Além disso, para a comodidade
dos participantes de Barbacena, Divinó-
polis, Governador Valadares, Ipatinga,
Juiz de Fora, Montes Claros, Patos de
Minas, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Teófi-
lo Otoni, Uberaba, Uberlândia e Vargi-
nha, as facilitadoras ainda farão o enca-
minhamento de documentos para a For-
luz via malote. 

Para o próximo ano, diversas ações
estão sendo planejadas, entre elas o For-

luz Itinerante. Os técnicos da Fundação
viajarão pelo Estado a fim de atender às
demandas dos participantes do interior.
A agenda das atividades será divulgada
no início de 2018.  

Em caso de dúvidas, o participante
pode entrar em contato com a Central de
Atendimento, por meio do telefone 0800
090 9090 ou, para ligações originárias
de celular, (31) 3214-6600. Moradores
das cidades citadas também terão um
canal de contato exclusivo por meio do
telefone (31) 3215-6947. A equipe de
atendimento presencial está à disposi-
ção na sede da Fundação (Avenida do
Contorno, 6.500, 3º andar – Belo Hori-
zonte) e todas as terças-feiras são reser-
vadas para atender os participantes que
residem no interior. 

Para agendar um horário, basta ligar
para o 0800 ou encaminhar um e-mail
para atendimento@forluz.org.br.
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INFORMAÇÃO

MUDANÇAS NO ATENDIMENTO DE 
PARTICIPANTES RESIDENTES NO INTERIOR 

O Banco Santander está ofere-
cendo condições especiais para par-
ticipantes da Forluz que abrirem
uma conta corrente nas agências
Select. A instituição dará um ano
de isenção na tarifa de serviços do
pacote.

Quem já é correntista, passará a
ter gratuidade na mensalidade em
janeiro de 2018. Já para os novos
clientes, o período de 12 meses se-
rá contado a partir do momento de
abertura da conta. O programa de
relacionamento Santander Select
tem o objetivo de oferecer um aten-
dimento exclusivo, mais humano e
especializado no assessoramento ao
cliente e na proteção de seus bens
e investimentos. 

Cabe destacar que a contratação
do pacote está sujeita aos critérios
de elegibilidade. Para saber mais,
procure uma agência bancária ou
acesse: http://bit.ly/2cxgKJc

Mais Informações: Agência Se-
lect Álvares Cabral - (31)3242-
8400

QUER SER SELECT?
SANTANDER OFERECE

ISENÇÃO DE TAXA PARA
PARTICIPANTES DA

FORLUZ



A pedido do conselheiro Guilherme de Andrade Ferreira, o
antigo Canal de Ética sofreu, recentemente, uma alteração de
nomenclatura. Aprovado por unanimidade pelo Conselho Deli-
berativo, ele agora é chamado de Canal de Denúncia.

De acordo com a gerente de Compliance e Governança, Ra-
quel Gouveia,  a mudança de nome teve como objetivo me-
lhorar a divulgação aos participantes. “Era preciso deixar mais
clara a função do canal, direcionando os participantes a re-
gistrarem quaisquer questões relativas à ética da Fundação no
meio correto. Além disso, a utilização do canal fortalece ain-
da mais as ações de compliance da Forluz”.

Ainda segundo Raquel, tornar o canal mais conhecido as-
segura que a inexistência de denúncias é resultado de uma
Fundação com conduta ética.

O gerente de Tecnologia da Informação, Cristiano Freitas,
conta que devido a alguns problemas de disponibilidade des-
se recurso, “diariamente é rodado um teste para certificar que
o serviço está funcionando corretamente. Isso gera mais se-
gurança ao usuário”.

Vale lembrar que os registros no Canal de Denúncias po-

dem ser feitos por participantes bem co-
mo qualquer outro público de interesse
da Fundação, de forma anônima e com
possibilidade de consulta do andamento
da denúncia. 

Para relatar algum fato, clique no botão
Registrar Ocorrência, localizado do lado direi-
to da tela da página inicial do Portal Forluz, e
você será direcionado para um formulário, que
deverá ser preenchido. Ao final, você receberá
um número de protocolo. Mas, atenção:

8 O(A) denunciante é responsável pela veracidade das infor-
mações relatadas.

8 Caso seja detectado o mau uso deste canal, o denunciante
estará sujeito às sanções cabíveis. Denúncia caluniosa é cri-
me, conforme artigo 339 do Código Penal. 

8 Falsa denúncia também é crime, conforme artigo 340 do
Código Penal.

O QUE É? 
O Canal de Denúncia é um meio seguro de comunica-

ção que você pode utilizar para relatar situações contrárias
ao Código de Conduta da Forluz ou à legislação, e com ga-
rantia de anonimato.

QUEM PODE UTILIZAR?
O Canal de Denúncia pode ser utilizado por emprega-

dos, participantes e outras partes relacionadas à Forluz
que têm acesso ao portal. 

O QUE PODE SER INFORMADO?
O Canal de Denúncia deve ser utilizado para comunicar

problemas sobre a conduta ética inadequada, tais como:
conflitos de interesse, mau uso dos recursos da Fundação,
fraude, corrupção, discriminação, assédio, atos ilícitos e
não conformidade com políticas e normas internas.

Quando relatar uma denúncia, inclua o máximo de in-
formações e detalhes possíveis, (Exemplos: Possíveis teste-
munhas, o quê, quando, quem, como, quanto, onde e por
quê?). Você também poderá incluir arquivos que compro-
vem os fatos relatados, como fotos, documentos e outros.
Denúncias vagas, não específicas ou sem comprovação do

ocorrido podem dificultar ou inviabilizar a apuração.

O CANAL DE DENÚNCIA É CONFIDENCIAL?
Todos os relatos são avaliados e respondidos a cada

usuário, individualmente, e com total privacidade. Ao re-
gistrar uma ocorrência, o usuário recebe um número de
protocolo que o permite verificar o status da denúncia
através do Portal Forluz.

O QUE NÃO DEVE SER INFORMADO?
Como o Canal de Denúncia deve ser utilizado para infor-

mar problemas sobre a conduta ética inadequada, qualquer
outra situação que não esteja relacionada a esta tipo de
ocorrência, não deve ser comunicada pelo Canal.

Em caso de dúvidas, solicitações, reclamações que não
dizem respeito à ética da Fundação, ou demais questiona-
mentos, como contracheque, empréstimos, e outros, utili-
ze nossos canais de comunicação. Entre em contato com
a nossa Central de Atendimento (0800 090 90 90 ou
3214-6600 para ligações feitas pelo celular) ou pelo
e-mail atendimento@forluz.org.br. A equipe de atendimento
presencial da Entidade também está à disposição, entre
8h e 17h, na Avenida do Contorno, 6.500- 3º andar.

SAIBA MAIS SOBRE O CANAL DE DENUNCIA

GOVERNANÇA

Canal de Denúncia - Por uma 
Fundação mais ética e transparente
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