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LEGISLAÇÃO

expediente

Conselho Deliberativo: Titula-
res: Eric Gonzalez Pinto (Presidente), 
Adilson Dias Mattos, João Wayne Oli-
veira Abreu, Roseli Conceição Maciel, 
Marcos Túlio Silva. Suplentes: João Luiz 
Silva Barbosa, Magno Augusto Aquino, 
Marcos Aurélio Alvarenga Pimentel Jú-
nior, Mário Lúcio Braga, Flávio Marcos 
Alves Juste, João José Magalhães Soares.  

Conselho Fiscal: Titulares: Luiz Car-
los Sperandio Nogueira (Presidente), Car-
los Renato de Almeida, Andrea de Lourdes 
Pereira, Ubirajara Nery Ferreira. Suplentes: 
Mirian Paula Ferreira Rodrigues, Eduar-
do Henrique Campolina, Espedito Gon-
çalves Junior, Maria de Fátima Bracks. 
Diretoria: Gilberto Gomes Lacerda 
(Presidente), Nelson Benício Marques Araú-
jo, Emílio Luiz Cáfaro e Vanderlei Toledo. 

Jornal Forluz: Publicação Bimes-
tral. Editado pela Assessoria de Comu-
nicação. Tiragem: 15.064. Editora 
Responsável: Cinara Rabello. Re-
dação: Cinara Rabello, Márcia Costanti 
e Raissa Ferreira. Projeto gráfico e 
diagramação: Oups! Comunicação 
e Design Tel: (31) 99967.8583. Impres-
são: Buzz Editora Gráfica. Correspon-
dências: Avenida do Contorno, 6500 - 4º 
andar - Fone: (31) 3215-6701 / 0800 090 
9090 - CEP: 30110-044 - Belo Horizonte - 
MG. E-mail: comunica@forluz.org.br. Por-
tal Corporativo: www.forluz.org.br.

Obs: as matérias publicadas neste jornal 
são exclusivamente de caráter informati-
vo, não gerando qual quer espécie de 
direito ou obrigação por parte da Forluz.

A Fundação é associada 
à Abrapp - Associação 
Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previcência 
Complementar.

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

A Lei Geral de Proteção de Dados, 
também conhecida como LGPD, entrou 
em vigor no dia 18 de setembro. Ela re-
gulamenta o uso, a proteção e a trans-
ferência de dados pessoais e garante 
maior controle das pessoas sobre suas 
informações, exigindo consentimento 
para coleta e uso dos dados. No que diz 
respeito às sanções administrativas, - 
tratadas nos artigos 52, 53 e 54 – passa-
rão a vigorar em 1º de agosto de 2021. 

Em junho de 2019, a Forluz criou um 
grupo de trabalho responsável por ela-
borar um cronograma, aprovado pela 
Diretoria Executiva, de todas as etapas 
a serem seguidas para adequar os pro-
cessos da Fundação à Lei. Durante cinco 
meses, este grupo realizou um minucio-
so levantamento de todas as tarefas que 
envolvem o tratamento de dados de ter-
ceiros. Em seguida, este mapeamento foi 
submetido à análise de um escritório de 
advocacia especializado. 

Outras adaptações foram feitas du-
rante o processo de adequação, como a 
inserção de uma cláusula de confiden-
cialidade e sigilo dos dados em todos 
os contratos firmados entre a Forluz e 
agentes externos que possuem acesso 
às informações, e a alteração do Códi-
go de Conduta e Ética da Entidade. E 
os trabalhos não param por aí. Está em 
andamento a contratação de empresa 
especializada em segurança de Tecno-
logia da Informação, a fim de deixar os 
processos ainda mais protegidos. Além 
disso, ainda em outubro, toda a equipe 
passará por treinamento sobre os con-
ceitos e aplicabilidades da Lei. 

Sobre a utilização dos dados dos parti-
cipantes, Antônio Carlos Bastos d’Almei-
da, coordenador do Grupo de Trabalho 
da LGPD e gestor de Riscos da Fundação, 
explica. “A Forluz é uma entidade que 
utiliza os dados dos participantes e dos 
beneficiários exclusivamente com fina-
lidade de prestar os serviços propostos, 
que são execução dos processos de ar-
recadação, investimento, administração 

e concessão dos benefícios, e não para 
comercialização, como muitas empresas 
fazem. Isto é comprovado por meio dos 
resultados apresentados pela empresa 
jurídica que nos auxiliou durante a revi-
são das tarefas. Dentre os processos que 
envolvem tratamento de dados, 58% são 
execução de contratos, 26% obrigação 
legal, 8% legítimo interesse, 7% proces-
sos judiciais e 1% proteção ao crédito. 
Isto significa que os dados já estão segu-
ros aqui e que, com o reforço dos proce-
dimentos, estarão ainda mais”. 

Vale ressaltar que, mesmo antes de 
todo o trabalho realizado para adequa-
ção à Lei, a Fundação já tomava medidas 
de controle para mitigar o risco de vaza-
mento de dados. Esta postura está as-
segurada pela obediência às disposições 
legais e governança, garantida pela exis-
tência das áreas de Compliance, Gover-
nança e Riscos, por meio de auditorias e 
também avaliação e monitoramento de 
riscos. A Entidade também é fiscalizada 
pela Previc (Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar) e possui 
políticas de Segurança da Informação e 
Segurança de Dados Pessoais, além do 
Plano de Continuidade do Negócio e a 
certificação NBR ISO 31000:2018. Por-
tanto, o cuidado com as informações dos 
participantes já fazia parte do dia a dia 
de todos na Fundação. 

Forluz e a Lei 
Geral de Proteção
de Dados

Autorização de Uso

Execução de Contrato
Legítimo Interesse
Proteção de Crédito
Obrigação Legal
Processo Judicial

58%26%

7%8%



PARA VIVER MELHOR

Realização de sonhos após 
os 60 anos é tema de 
palestra no Dia do Idoso  

A Forluz promoveu, no dia 1º de outubro, 
uma palestra virtual com a terapeuta ocu-
pacional, Cecília Xavier, em celebração ao 
Dia do Idoso. O evento teve como tema “So-
nhos x Pandemia: como adaptar os planos 
e seguir em frente“. Ao final da apresenta-
ção, os participantes que acompanharam o 
evento puderam ainda tirar dúvidas.  

Cecília iniciou a palestra parabenizando o 
público pela data e pela iniciativa em acompa-
nharem o evento. “Atravessar a marca dos 60 
anos é ter o privilégio de ver a vida pela lente da 
maturidade. Todos temos um maduro (a) den-
tro de nós, torcendo para que a gente tenha 
a oportunidade de conhecer essa nossa ver-
são”. Ela destacou também a importância de 
se encarar a pandemia como um período de 
transição e reflexão. “A vida segue encanta-
dora, ainda que exista a pandemia. Devemos 

focar em refletir sobre este período.  Por isso, 
faço três perguntas:  o que vai permanecer na 
sua vida? O que foi embora e não volta mais? 
E o que pode ser ressignificado? ”, pontuou.

A terapeuta frisou a necessidade de que 
os mais jovens deixem de ver a velhice 
como algo só do outro e entendam que é 
uma realidade comum a todos. Segundo Ce-
cília, vivemos a revolução da longevidade. 
“O mundo nunca foi tão prateado. Nunca 
tivemos tantas pessoas maduras circulando 
por aí, produzindo, contribuindo, namoran-
do, viajando e com vontade de viver.  Mas, 
a maioria das pessoas, das organizações e 
das políticas públicas não estão se atentan-
do e se preparando para isso. É papel de 
todos mudar esta realidade”, alertou.

Conforme Cecília, uma das grandes questões 
que permeiam um envelhecimento feliz, ativo 

e saudável está na capacidade de continuar 
sonhando e, mais do que isso, realizando. “A 
organização dos sonhos em etapas, no papel, 
de forma concreta, faz com que eles se ma-
terializem. Muitas vezes, o que te separa da 
realização do seu sonho é a falta de planeja-
mento e uma ação direcionada que depende 
basicamente das suas escolhas”, orientou. 

A ação organizada pela Forluz para seus 
participantes obteve uma ótima avaliação 
na Pesquisa de Satisfação encaminhada 
após a live. Cerca de 70% consideraram que 
o tema escolhido foi ótimo. Os critérios de 
tempo de duração e escolha da palestran-
te também foram considerados “bom” ou 
“ótimo” pela maioria. 

Quando questionados sobre novos apren-
dizados e conhecimento, todos os respon-
dentes se mostraram satisfeitos.
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Veja 7 passos imprescindíveis para a realização dos sonhos: 

1. Entender que você é a principal peça para que os seus planos e sonhos sejam 
reinventados.

2. Estar atento às pessoas que estão ao seu redor e à qualidade das relações que 
se constroem.

3. Saber o que quer.
4. Conhecer o quê,  porquê,  como e com quem você faz.
5. Aprender a aprender sempre.
6. Não se perder pelo caminho na realização do sonho.
7. Ter uma visão diária do seu processo.



Administrar aproximadamente R$ 17 bi-
lhões de recursos em busca dos melhores 
resultados para a poupança previdenciária de 
mais de 23 mil pessoas não é uma tarefa sim-
ples. Mas, para cumprir com excelência esta 
missão, a Forluz conta com uma estrutura de 
investimentos segura e eficiente, onde cada 
agente envolvido tem papel relevante e todas 
as ações são planejadas e monitoradas de per-
to pela equipe de especialistas da Entidade. 

E o objetivo é procurar novos caminhos e 
soluções, com foco no aperfeiçoamento contí-
nuo, como ressalta o diretor de Investimentos 
e Controle, Emílio Cáfaro. “Desde o ano pas-
sado, estamos modernizando nossa carteira, 
visando a eficiência operacional, a redução 
de custos, maior simplificação e agilidade aos 
nossos processos”, pontua. Iniciativas que 
acompanham a visão de futuro traçada no 
planejamento estratégico:  a Forluz almeja ser 
uma das melhores gestoras de recursos previ-
denciários do Brasil e estar entre os 8 maiores 
patrimônios até 2023. 

Cada operação passa por um longo proces-
so interno de Governança e também envolve 
prestadores externos com funções específi-
cas. São eles: o Custodiante, o responsável 

pela Controladoria, Gestores e Administrado-
res dos fundos de investimentos. “São servi-
ços extremamente importantes, atividades 
regulamentadas pelo Banco Central e pela 
CVM – Comissão de Valores Mobiliários. Com 
relação aos gestores, é comum as entidades 
terem estes parceiros ou demandaria uma 
estrutura muito grande e seria custoso ter es-
pecialistas em todas as classes de ativos. Com 
este modelo, podemos selecionar os gestores 
mais experientes de cada segmento, agregan-
do expertise e conhecimento ao nosso negó-
cio, com as estratégias para maximizarmos 
as rentabilidades. Vale lembrar que podemos 
suspender o relacionamento caso ele não tra-
ga o retorno esperado”, esclarece Emílio. 

Custodiante e Controladoria 
A gerente de Controladoria e Finanças, 

Alessandra Campos Pereira, explica que 
o fornecedor responsável pela Custódia e 
Controladoria dos investimentos na Forluz 
é o Itaú. A empresa já é parceira da Fun-
dação desde 2005. “O Custodiante faz 
a guarda de todos os nossos ativos. Ele 
consolida, confere e faz a liquidação das 
operações financeiras, para assegurar que 
não há divergências. É como se fosse um 
cartório, onde ficam centralizados todos os 
registros. Independentemente se a gestão é 
interna ou externa, ter o Custodiante é uma 
obrigação legal”. 

A cada três meses, é feita uma avaliação do 
serviço de custódia, com análises das gerências 
do setor de Investimentos, Assessoria de Ris-
cos e Compliance. “Atribuímos notas de 0 a 10 
para cada item. Caso algum apresente índice 
abaixo de 7, isto é reportado ao fornecedor 
para que ele elabore uma solução e acompa-
nhamos o plano de ação”, conta Alessandra. 

Já na parte da Controladoria, o 
prestador deve contabilizar a ren-
tabilidade dos ativos das carteiras 
de investimentos, a partir dos dados 
encaminhados pela Entidade. Vale lem-
brar que a equipe interna também 
faz as contas para confrontar os 
dados obtidos pelo Itaú. Atualmente, 
está sendo implementado um sistema que 

irá automatizar este procedimento. “Desta 
forma, garantimos uma estrutura mais rigo-
rosa de controle”, afirma a gestora. 

Gestor e Administrador 
Antes que a Custódia faça a conferência 

e possa registrar a operação, outros agentes 
atuam no processo de investimento. São os 
gestores e administradores dos fundos, se-
jam de qualquer classe de ativos, nos seg-
mentos de Renda Fixa ou Renda Variável. 
“Quando compramos cotas de fundos de in-
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Modelo de investimentos da Forluz: segurança 
e custo-benefício para obter melhores resultados 

Emílio Cáfaro

Alessandra Campos

vestimentos, na prática, estamos compran-
do o serviço de gestão desses especialistas. 
O recurso não é entregue ao gestor, mas 
sim está aplicado no CNPJ do fundo que 
tem um mandato com regulamento espe-
cífico, de acordo com a característica e seg-
mento de atuação,  estabelecendo as obri-
gações e compromissos de cada parte para 
a prestação do serviço”, salienta Emílio.
Este gestor fará o gerenciamento do que 
será comprado e vendido e dos preços, 
mas tudo é registrado e monitorado pelos 
serviços de custódia e administração dos 
fundos, que atuam de forma independente. 
Além disso, a Forluz  exerce seu dever de 
monitorar toda essa prestação de serviço, 
garantindo o cumprimento dos regulamen-
tos e maximizando o resultado dos planos.

Para selecionar estes gestores, existe um 
rígido processo de Governança interno. A 
avaliação é feita pela equipe da Forluz e 
passa por diversos fatores, como afirma o 
gerente de Renda Variável e Macroalocação, 
André Buscácio de Sousa. “Para a contrata-
ção dos gestores, analisamos a estrutura, o 
histórico de atuação que ele possui naquela 
classe de ativos que pretendemos contratar 

e fazemos a diligência dos aspectos técnicos. 
Ou seja: quem é a equipe, o que se propõem 
a entregar e os procedimentos que adotam”. 

André frisa que a opção de contratação do 
gestor externo proporciona robustez ao mo-
delo de investimentos e uma relação custo-
-benefício mais interessante. Por outro lado, 
cabe lembrar que a Fundação possui auto-
nomia sobre as decisões. “Os outros não 
decidem pela gente. Como empresa, a Forluz 
não compra e vende ações, por exemplo. Ela 
escolhe criteriosamente e compra o fundo 
que faz a compra e venda destas ações”. 

O gerente de Renda Fixa, Imóveis e Em-
préstimos, Tiago Martins, pontua que este 
formato resulta em maior qualidade e se-
gurança. “Todos os agentes envolvidos pre-
cisam demonstrar argumentos. Não dá para 
termos especialistas em todas as áreas de 
Renda Fixa, por exemplo. Mas, ao optarmos 
pela contratação dos gestores externos, 
conseguimos trabalhar com os melhores 
de cada classe para alocarmos os recursos. 
Afinal, um gestor integralmente focado em 
um tipo específico de ativo, agregará maior 
valor com seu know-how e isso se reflete 
nos resultados”. 

André Buscácio

Tiago Martins

Em julho deste ano, a Forluz con-
solidou sua carteira de Renda Fixa 
com ativos marcados na curva sob 
a gestão da BNP Paribas Asset, ges-
tora de origem francesa, mundial-
mente reconhecida, que administra 
aproximadamente 450 bilhões de 
euros (ou R$ 2.8 trilhões de reais).

A medida demonstra o objetivo 
da Entidade de dar mais agilidade e 
transparência ao modelo de investi-
mentos. Tiago reforça ainda que se tra-
ta de um mandato passivo e, sendo as-
sim, o gestor não tem permissão com 
relação às aquisições de títulos públi-
cos. “Estes fundos são constituídos, 
em sua quase totalidade, por NTNB’s  
(Notas do Tesouro Nacional), que são 
títulos casados com os passivos dos 
Planos A e B, em conformidade com os 
estudos de ALM (casamento do venci-
mento dos ativos com o pagamento 
dos benefícios dos planos) realizados 
internamente pela Forluz”. 

Conforme Emílio, ações deste tipo 
têm impacto positivo, tendo em vista 
que acarretam em maior eficiência e 
menos gastos. “Temos consolidado 
alguns fundos e diminuído o número 
de gestores, em busca de economia, 
ganho de escala e acréscimo de novos 
serviços. E esta economia é repassada 
para a conta do participante, porque se 
traduz em aumento da rentabilidade 
para os planos”. 

A operação gerou ainda uma di-
minuição de 90% com custos de 
gestão, além de possibilitar um 
acompanhamento mais efetivo das 
informações do mercado financeiro. 

Mais 
transparência, 
menos custos

do setor de Investimentos, Assessoria de Ris-
cos e Compliance. “Atribuímos notas de 0 a 10 
para cada item. Caso algum apresente índice 
abaixo de 7, isto é reportado ao fornecedor 
para que ele elabore uma solução e acompa-
nhamos o plano de ação”, conta Alessandra. 

Já na parte da Controladoria, o 

de investimentos, a partir dos dados 
encaminhados pela Entidade. Vale lem-

dados obtidos pelo Itaú. Atualmente, 
está sendo implementado um sistema que 
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Trabalho eficiente 
preserva contratos 
de locação da Forluz 
durante a crise 

A Pandemia de Coronavírus afetou a eco-
nomia mundial, impactou o faturamento das 
empresas e gerou consequências para o setor 
imobiliário, com a suspensão de contratos e 
quedas nos preços dos aluguéis. Mesmo diante 
deste cenário, a Forluz tem conseguido manter 
sua carteira de imóveis bem posicionada, com 
uma vacância de apenas 2%. No último mês 
de setembro, a Fundação conseguiu, inclusive, 
ampliar seu contrato de locação com o Banco 
Inter, que alugou outros dois andares do Edi-
fício Aureliano Chaves. A empresa já ocupava, 
até então, 12 andares do prédio. 

O gerente de Renda Fixa, Imóveis e Emprés-
timos, Tiago Martins, destaca que a Entidade 
encerrou 2019 com 100% da carteira locada e 
nenhum registro de inadimplência, fatores que 
contribuíram para atravessar os desafios dos úl-
timos meses. “Foi importante porque já tínhamos 
bons contratos. Para enfrentarmos a crise, direcio-

namos os esforços no sentido de preservarmos 
estas parcerias, avaliando cada caso e flexibili-
zando alguns pontos. Em geral, diferimos o pa-
gamento durante o período mais crítico e, assim, 
conseguimos sustentar uma situação positiva”. 

Tiago pontua que, além disso, a equipe da For-
luz tem feito um trabalho ativo em busca de no-
vos inquilinos para os demais andares do Edifício 
Aureliano Chaves, que devem ser entregues pela 
Cemig no próximo mês de novembro. “Buscamos 
sempre nos antecipar aos acontecimentos e esta-
mos empenhados em solucionar esta questão o 
quanto antes, o que, é claro, depende também do 
interesse e necessidade do mercado”  ressalta. 

Tiago Quelotti, analista do setor, avalia que 
o mercado imobiliário ainda vive uma fase de 
incertezas. Ele explica que, em função da crise, 
há grande oferta disponível para uma demanda 
reprimida. Sendo assim, ainda é necessária uma 
retomada significativa das atividades comerciais 

para a melhoria do contexto. “Já temos algumas 
possibilidades, mas em fase inicial. O mercado 
está voltando de forma lenta, mas nós temos 
nos movimentado intensamente para achar no-
vos parceiros de negócios e garantir a qualidade 
da carteira imobiliária da Fundação”, ressalta.

O próximo período para migração de 
perfil de investimentos na Forluz ocorre 
em novembro. E, desta vez, os participan-
tes ativos contarão com uma importante 
ferramenta de auxílio para tomar esta de-
cisão. O questionário de API – Análise de 
Perfil do Investidor já estará disponível na 
área logada e será disponibilizado assim 
que o usuário selecionar a opção Alterar 
Perfil. Vale lembrar que, a partir de 2021, 
os participantes assistidos em Cotas  po-
derão fazer a alteração de perfil. Sendo as-
sim, o API será liberado para este público 
também no ano que vem. 

O gerente de Renda Variável e Macroalo-
cação, André Buscácio de Sousa, destaca que 
são perguntas simples, que têm como obje-
tivo mapear preferências e comportamen-
tos do participante. São questionados, por 

exemplo, seu nível de conhecimento acerca 
de produtos financeiros, a forma como estru-
tura o orçamento familiar e o tempo que fal-
ta para a aposentadoria. A partir destas res-
postas, é apresentada uma orientação sobre 
qual perfil aparenta ser o mais indicado a ele.  

André ressalta, no entanto, que o resul-
tado é somente uma recomendação e não 
impede que a pessoa opte por seguir ou-
tro caminho. “O API é um recurso de apoio, 

que aponta um direcionamento que pare-
ce o mais adequado naquele momento, de 
acordo com as respostas preenchidas. Mas 
o poder de escolha sempre será do partici-
pante”. Caso decida escolher um perfil dife-
rente do que foi sugerido pelo questionário, 
será necessário apenas assinalar no sistema 
de que está ciente sobre esta divergência. 

A implantação do API atende a uma 
obrigação legal, imposta pela Resolução 
CMN 4661, de 2018. A legislação deter-
mina também que o levantamento seja 
respondido a cada três anos. Por isso, a 
Fundação estipulará este prazo, contado 
a partir de dezembro de 2020, para que 
todos os participantes preencham o ques-
tionário. Depois deste período, quem não 
tiver respondido, será enquadrado, auto-
maticamente, no Perfil Conservador.

Questionário de Análise de Perfil 
do Investidor entra no ar em novembro
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Trabalho eficiente 
preserva contratos 
de locação da Forluz 
durante a crise 

Apurados os votos e não tendo sido registrados recursos dentro do prazo 
estabelecido no Regulamento, a Forluz informa o resultado do processo de 
escolha de novos membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal da Forluz, 
conforme abaixo.

O Conselho Deliberativo da Forluz aprovou, 
no dia 23 de setembro, a redução na taxa 
de juros do Plano A. O percentual, que até 
então estava em IPCA+6% ao ano, 
passará a ser de IPCA+5,7%, vigen-
te para a realização da avaliação atu-
arial referente ao exercício de 2020.

Segundo a gerente de Atuária e 
Seguridade, Rejane Couto Dutra, a 
mudança foi necessária em cum-
primento à legislação atual. A 
Previc (Superintendência 
Nacional de Previdência 
Complementar), por meio da Por-
taria nº 337 de 29 de abril de 2020, esta-
beleceu um intervalo para a taxa de juros real 
anual. Para o Plano A este intervalo ficou entre 
3,71% e 5,70%. Ela ressalta, no entanto, que 
esta diminuição não interfere no cálculo do 
benefício do participante. “Para o participante, 
não há impacto porque o benefício é estrutu-
rado na modalidade de benefício definido, ou 
seja, o benefício mensal é definido a priori e 
calculado com base em fórmula matemática 
prevista em regulamento. Por outro lado, a 
redução da taxa de juros aumenta o passivo 
do plano (reserva matemática), em aproxima-
damente duzentos milhões, impactando por 

consequência o crescimento também do dé-
ficit atuarial. A redução da taxa, mitiga o risco 
de descasamento entre o retorno dos investi-
mentos e as obrigações assumidas.

Isto significa que a redução da taxa afetará o 
cálculo do resultado do exercício de 2020. Vale 
lembrar que, no caso do Plano A, somente a Pa-
trocinadora arca com a cobertura de eventual 
déficit técnico, conforme estipulado no artigo 
57 do regulamento e que permanece válido por 
força de Liminar obtida pela Fundação.

A taxa de juros do Plano B permanece 
em IPCA+5,3%. 

Forluz reduz taxa 
de juros do Plano A

Pesquisa de 
Satisfação 
Forluz 2020 
vai começar  

>> Conselho Deliberativo      
mandato de 4 (quatro) anos

Titular: Guilherme Alves Fernandes
Suplente: Cláudia Muinhos Ricaldoni
Sucessor: Guilherme de Andrade Ferreira

O Conselho Deliberativo da Forluz aprovou, 
no dia 23 de setembro, a redução na taxa 
de juros do Plano A. O percentual, que até 
então estava em IPCA+6% ao ano, 
passará a ser de IPCA+5,7%, vigen-
te para a realização da avaliação atu-
arial referente ao exercício de 2020.

Segundo a gerente de Atuária e 
Seguridade, Rejane Couto Dutra, a 
mudança foi necessária em cum-

Complementar), por meio da Por-
taria nº 337 de 29 de abril de 2020, esta-

Atenção: a Pesquisa de Satisfa-
ção Forluz 2020 vai começar. Para 
conduzir o processo, foi contratada a 
empresa Gestner Gestão e Consulto-
ria, que possui ampla experiência no 
setor e venceu a concorrência reali-
zada pela Fundação. 

O levantamento visa mensurar o 
nível de satisfação dos participan-
tes com os serviços oferecidos pela 
Entidade e, desta forma, identificar 
possíveis pontos de melhoria a se-
rem trabalhados. Para isso, a empre-
sa de pesquisa entrará em contato 
com uma amostra de participantes 
ativos, assistidos e pensionistas en-
tre os dias 3 e 13 de novembro, para 
aplicação de um questionário. 

Portanto, caso você seja seleciona-
do para participar da pesquisa, dê a 
sua contribuição. Sinta-se à vontade 
para declarar a sua opinião, de forma 
sincera. Cabe destacar que todas as 
informações obtidas são protegidas 
por sigilo profissional. 

A Forluz conta com o apoio de 
todos. 

Chapa 2 – Renovação e Compromisso

>> Conselho Fiscal  
mandato de 4 (quatro) anos

Titular: Maria Helena Barbosa
Suplente: Ildefonso Perry
Sucessor: Edy Pinheiro Filho

Eleições Forluz 2020 -
Proclamação dos eleitos






