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Sistema de gestão atuarial inovador
começa a ser utilizado na Entidade

Saiba por que há déficit pontual no
Plano A, que sempre superou metas

Páginas 6 e 7

MAIS MODERNO, 
BONITO E TRANSPARENTE

Fundação lança novo portal, acessível em aparelhos móveis e concebido com ampla participação dos usuários.
Veja no encarte desta edição
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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

DRP PRESTA CONTAS

Recentemente, tenho gasto boa parte
do tempo para responder a questiona-
mentos de participantes sobre uma série
de boatos relacionados às supostas mu-
danças de diretoria na Forluz e alterações
regulamentares que poderiam prejudicar
os participantes. Boatos não são fatos. To-
da notícia, conversa, publicações de qual-
quer natureza devem ser avaliadas, verifi-
cadas e bem apuradas. Quem disse o quê,
pra quê, e por quê? Cautela seria impor-
tante antes da divulgação de qualquer in-
formação. Boatos dessa natureza podem
provocar pânico e crise de confiança na
Fundação por parte dos participantes,
num momento totalmente impróprio. 

Quanto às alterações regulamentares,
já comentei a respeito na edição anterior.
Outro boato diz respeito à substituição
do atual diretor de investimentos da For-
luz. O estatuto da Forluz discorre sobre
uma série de exigências para a ocupação
de cargo na diretoria executiva. O artigo
16, parágrafo 2º, registra que, para ocu-
par cargo de diretor na Fundação, é ne-
cessário no mínimo de dez anos de filia-
ção a um dos planos de benefícios, o
que, de início, impede a ocupação des-
ses cargos por pessoas não vinculadas à
Forluz. 

Por outro lado, poderíamos questio-
nar: e se o estatuto for alterado arbitra-
riamente para exclusão dessa cláusula? A
resposta é simples, pois o mesmo estatu-
to, em seu parágrafo 4º, do artigo 23, de-
fine que para sua reforma será necessá-
rio o voto favorável de, pelo menos, dois
terços do Conselho Deliberativo. Nosso

conselho é composto de seis membros,
sendo que três são indicados pela patro-
cinadora e três eleitos pelos participan-
tes. Assim, fica claro que, ainda que o
boato fosse uma verdade, a efetivação
dessa mudança não seria tão simples as-
sim, pois necessitaria de, no mínimo,
quatro votos favoráveis dos conselheiros
deliberativos. Ou seja, ainda que hipote-
ticamente os conselheiros indicados pe-
las patrocinadoras fossem favoráveis, era
preciso, para aprovação, o voto de, pelo
menos, um conselheiro eleito pelos parti-
cipantes, o que não acredito possível.
Ademais, destaco que quem dá posse às
diretorias é o Conselho Deliberativo, que
não possui voto de qualidade para tratar
desse assunto. 

Finalmente, até para demonstrar tra-
tar-se de um boato, não é demais prati-
car justiça e comentar sobre a capacida-
de técnica do atual diretor de Investi-
mento da Forluz, Rodrigo Barata, pessoa
extremamente competente tecnicamen-
te, idônea e que goza de reconhecido

prestígio no ramo de investimento, inclu-
sive nacionalmente. Barata tem mais de
30 anos de bons serviços prestados à
Forluz, na área de investimentos, e os re-
sultados de rentabilidade e sustentabili-
dade financeira alcançados neste perío-
do falam por si só, quanto à sua capaci-
dade e seriedade.

Em tempo, reafirmo que, enquanto es-
tiver à frente da Diretoria de Relações
com Participantes, jamais permitirei que
a Fundação seja utilizada como massa
de manobra política, seja sindical, parti-
dária, associativa, etc. Não pouparei es-
forços para impedir que eventuais opor-
tunistas ou outros da mesma estirpe se
utilizem da Fundação para atendimento
de interesses que não sejam os dos nos-
sos participantes. 

Aproveito a oportunidade para agrade-
cê-los pela confiança e desejar a todos
um feliz Natal e um ano novo repleto de
realizações. 

Vanderlei Toledo 
DiretordeRelaçõescomParticipantesdaForluz

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. 

“reafirmo que, enquanto estiver 

à frente da Diretoria de 

Relações com Participantes, 

jamais permitirei que a Fundação

seja utilizada como massa 

de manobra política”
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A partir de outubro, a diretoria da Fun-
dação promoveu, por solicitação do Con-
selho Deliberativo, uma série de reuniões
para esclarecer as propostas de altera-
ções regulamentares do Plano B. A pri-
meira delas foi no dia 29 de outubro, na
sede da Forluz, com lideranças de sindi-
catos e associações. Em 11 de novem-
bro, aconteceu no auditório da Cemig,
com a presença de cerca de 200 partici-
pantes, sendo transmitida, também, por
videoconferência, para outras 14 locali-
dades.

A apresentação na Cemig foi realizada
pelo atuário da Forluz, Thiago Gonçalves,
e contou também com a presença e par-
ticipação dos diretores da Fundação.
Thiago explicou que as propostas surgi-
ram de um grupo de trabalho criado no
âmbito do Conselho Deliberativo para tra-
tar do assunto e sugerir as mudanças.

Dentre as propostas em debate estive-
ram a inclusão da renda conjugada, ou
seja, a possibilidade do participante re-

querer o benefício de MAT parte em ren-
da vitalícia e parte em cotas. Outra é a
determinação de prazo para quem quiser
mudar de cotas para vitalício, inclusive
os que optarem pela renda conjugada;
possibilidade do participante aumentar a
contribuição facultativa para 100% da
tabela básica; e o prazo para a implanta-
ção de novas hipóteses de cálculo de be-
nefício (artigo 29).

O diretor Vanderlei Toledo, o atuário
Thiago Gonçalves e o gerente Wilson Ge-
raldo realizaram outras reuniões na AEA
e nas cidades de Juiz de Fora, Barbace-
na, Lavras, Uberlândia e Uberaba.

Exigência Previc

As mudanças propostas para o artigo
29 visam atender as exigências da Previc,
conforme relatório de fiscalização de 5 de
dezembro de 2014, reiteradas posterior-
mente em ofícios de 1º de julho de 2015
e 9 de dezembro de 2015.

Com o aumento do uso da Inter-
net e do correio eletrônico (e-mail),
tornou-se grande o número de pes-
soas mal-intencionadas que tentam
utilizar esses meios para realizar
fraudes. Descartem e-mails suspei-
tos e redobrem os cuidados com esse tipo de mensagem.

Para auxiliá-lo a respeito do assunto, o Santander criou uma página
exemplificando algumas técnicas ou estratégias mais usadas pelos frauda-
dores, como também medidas preventivas que você deve adotar ao navegar
pela Internet. Essas medidas contribuem para aumentar ainda mais sua se-
gurança em transações bancárias pela web. Para saber mais, acesse
https://goo.gl/0Q7JPH.  

SANTANDER AlERTA 
PARA O PERIgO DE

FRAuDES 

Às vésperas da Fundação
completar seus 44 anos de ativi-
dade, apresentamos o nosso no-
vo portal corporativo. Ele está
sendo entregue após um amplo
estudo e pequisa. O desenvolvi-
mento contou com efetiva con-
tribuição de nossos participantes
demais ususários da web, o que
muito nos orgulha. 

No projeto do novo portal,
procuramos incorporar as melho-
res práticas, particularmente no
dignóstico de necessidades, to-
talmente baseado nos conceitos
conhecidos como “experiência
do usuário”, que incluem de-
sign, acessibilidade e usabilida-
de. E também buscamos as prin-
cipais novidades entre funda-
ções e empresas renomadas do
país e do exterior. 

O portal é uma das nossas
principais ferramentas de rela-
cionamento e serviços. Por isso
mesmo, impôs-se, por exigência
mesmo dos participantes, torna-
lo mais simples e amigável, mais
dinâmico e informativo. Os da-
dos sobre a Forluz, seus planos,
diretoria e conselhos ficaram
ainda mais completos e, sobre-
tudo, mais transparentes. 

Neste jornal e nos demais
meios de comunicação que dis-
ponibilizamos, você terá infor-
mações completas sobre as novi-
dades do novo portal, que na ver-
dade ainda não terminaram. Há
uma última fase, da parte previ-
denciária, que será completada
no próximo ano. 

Navegue e utilize ainda mais
os novos recursos do portal. Ele
se adapta ao seu computador, ta-
blet ou smartphone. Esperamos
que ele se torne de fato mais
útil, e que facilite a sua vida.
Continuaremos trabalhando para
que nossos participantes tenham
informações sempre à mão, cada
vez mais claras e acompanhem o
dia a dia da Forluz, seus planos
e fiquem por dentro de todas as
ações da Fundação.

MuDANÇAS NO REgulAMENTO

Reuniões explicam propostas
de alterações no Plano b
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PARA VIVER MElHOR

Por que não traçar a meta
de passar 2016 com as con-
tas no azul? Conheça algu-
mas iniciativas que podem
ajudar você nesse processo. 

Um princípio básico para manter-se no azul é nunca gastar mais do
que se ganha. Aplicativos para celular podem ajudar na organiza-
ção das finanças. Todos os gastos são listados e categorizados sem
você precisar ficar preenchendo planilhas. Sugestões em
http://goo.gl/y2a1vV. Se você não usa aplicativos, anote o que en-
tra e o que sai para saber onde o dinheiro está indo. Assim, você
identifica os compromissos mais caros e as despesas que podem
ser reduzidas.

Diga não aos gastos supérfluos e, especialmente, aos empréstimos.
Encargos como juros, tarifas e seguros podem elevar o valor final
de um empréstimo e, em alguns casos, até dobrar. Veja pesquisa
da Associação de Defesa do Consumidor, em http://goo.gl/V9Oe4A.

Se a situação fugiu ao controle, procure a ajuda de especialistas. Renegocie
as dívidas, pague as contas essenciais e as que têm os juros mais altos e,
principalmente, corte gastos. Nunca se esqueça que o crédito mais barato à
sua disposição é o empréstimo Forluz.

Definir metas pertinentes à sua condição ajudam a manter o foco. Trace planos, por
exemplo, para conquistar a casa própria, o carro ou aquela viagem com a família. 

EQUILÍBRIO

DIGA NÃO!

VIVA 2016 NO Azul

Telefone:

PAlAVRA CRuzADA

Nome: Matrícula:

Que tal aprender um pouco mais e ainda concorrer a brindes? Veja como
é fácil: faça o jogo abaixo, preencha seus dados, recorte e envie para a As-
sessoria de Comunicação da Forluz. O participante ativo encaminha por ma-
lote ao setor FPR/AC - 4º andar – Ed. Bontempo. Os assistidos devem enviar
correspondência para av. do Contorno, 6500/4º andar – Lourdes, Belo Hori-
zonte/MG – CEP 30.110-044, aos cuidados da FPR/AC. Ou, se preferir, en-
vie por e-mail para atendimento@forluz.org.br. Os sorteios referentes ao se-
gundo semestre serão realizados em janeiro de 2016.

1 Dentre os assuntos tratados na Resolução nº 26, de 29 de
setembro de 2008, está a destinação de ..................................
e equacionamento de déficit para os planos previdenciários. A medida visa resguardar o patri-
mônio do participante em tempos de bonança e de crise.

2 Resultado negativo em conta de despesa menos receita. No caso dos fundos de pensão, pode ser causado pelo descasa-
mento entre ativo e passivo nos planos de benefícios. 

3 Sigla do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado pela IBGE a cada mês e responsável por determinar as variações
nos preços de produtos e serviços.

4 O aumento da expectativa de vida impacta nos resultados dos planos previdenciários, pois os benefícios dos participantes
deverão ser pagos por mais tempo que o previsto. Por isso, de tempos em tempos, a tábua de ....................................... pre-
cisa ser revista.

METAS

SOCORRO
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Diante da alta complexidade dos pro-
cessos que envolvem um fundo de pen-
são, a Forluz lançou o Sistema de Ges-
tão Atuarial – SGA, em setembro, com o
intuito de garantir a sistematização da
gestão das variáveis atuariais dos planos
previdenciários da Entidade. 

A ferramenta é uma inovação para o
sistema de previdência completar do
país e foi desenvolvida pela própria equi-
pe técnica da Gerência de Previdência e
Atuária da Forluz. O SGA objetiva auxi-
liar a gestão, formalização, melhoria dos
processos e no maior controle dos riscos
atuariais. 

O sistema foi modelado tecnicamente
pelos atuários da Forluz e desenvolvido
por uma empresa especializada em pro-
gramação. Dessa forma, a Fundação pas-
sou a contar com inúmeras ferramentas
de gestão, como testes de consistência
cadastral e financeira, avaliações atua-
riais determinísticas e estocásticas, apu-
ração de balanço de perdas e ganhos
atuariais, testes de aderência das hipó-

teses demográficas e financeiras, mapa
de gestão atuarial, dentre outras funcio-
nalidades. 

Sistema aprovado

O SGA recebeu, em outubro, atestado
de conformidade por empresa especiali-
zada, comprovando a validade técnica
atuarial empregada.

Segundo o atuário da Forluz, Thiago
Felipe Gonçalves, o sistema trouxe oti-
mização no desenvolvimento das ativida-
des, maior integração, independência e
segurança das informações e resultados
junto às demais áreas da Fundação. “En-
quanto também participante do plano,
posso afirmar que os trabalhos desenvol-
vidos pela Forluz que definem a contri-
buição dos participantes, o custeio, os
benefícios, reajustes, o volume de obri-
gações, dentre outros, inseridos no Sis-
tema de Gestão Atuarial – SGA, estão
sendo feitos de maneira efetivamente se-
gura, independente e técnica”, diz.

Mais transparência

Com o intuito de dar ainda mais
transparência aos processos atuariais, a
Forluz, que historicamente contratava
empresas de consultoria externa na con-
dição de responsáveis técnicos dos pla-
nos previdenciários, transferiu essa res-
ponsabilidade técnica para o atuário in-
terno, a partir de 2013.  

Para Thiago Gonçalves, responsável
atuarial dos planos, a decisão da diretoria
em transferir essa responsabilidade foi
embasada no zelo e atenção especial às
atividades atuariais da Fundação. “Esta é
uma área primordial da Forluz, onde se
determinam os compromissos assumidos
pelos planos, as premissas e formulações
utilizadas na concessão dos benefícios e
o nível de custeio, dentre outras ativida-
des”, explicou. Para o conforto dos con-
selhos Deliberativo e Fiscal, das patroci-
nadoras e dos participantes, é sempre
contratada uma segunda opinião atuarial
de consultoria externa. 

Equipe da Forluz cria sistema 
inovador de gestão atuarial

PREVIDÊNCIA

SgA gERA TESTES 
E DOCuMENTOS DE 

SuMA IMPORTâNCIA

8 Realização de testes de con-
sistência cadastral e financeira;

8 avaliações determinísticas;

8 avaliações estocásticas/ALM;

8 testes e definição das hipóte-
ses demográficas e financeiras;

8 mapa de gestão atuarial;

8 apuração de balanço de per-
das e ganhos atuariais;

8 relatórios gerenciais e estatís-
ticos;

8 demonstrativos exigidos pelo
órgão fiscalizador, a Previc.



DESEMPENHO

Desafios têm marcado o dia a dia da
Fundação no tocante à gestão dos inves-
timentos. Mesmo com cenários econômi-
cos instáveis nos últimos anos, as medi-
das adotadas pela Forluz resultaram em
números positivos nos investimentos.

Ao longo dos 17 anos do Plano A da
Forluz, é possível constatar que os resul-
tados dos investimentos, acumulados do
período, ficaram acima da Rentabilidade
Mínima Atuarial – RMA. Seu histórico é
marcado, desde a sua criação, por anos
seguidos em que as altas taxas de juros
no país e a eficiência na gestão dos in-
vestimentos contribuíram para formação
de reservas. Contudo, o plano passou por
adequações que consumiram parte signi-
ficativa dessas reservas.

Números positivos

Segundo a gerente de Renda Fixa Par-
ticipações e Empréstimos, Patrícia Toti-
no, os investimentos do Plano A rende-
ram 81% (veja gráfico) acima da meta
atuarial desde 1998. “Os resultados fo-
ram muito positivos na formação consis-
tente de superávit. Hoje, se esse valor
destinado a cobrir os custos com mudan-
ça de tábuas, acordos e amortizações fos-
se corrigido pela rentabilidade, até se-
tembro deste ano, teríamos quase R$ 5
bilhões a mais nos nossos ativos. No en-

tanto, houve a utilização da reserva para
adequar o plano à longevidade e à mu-
dança de taxa de juros conforme legisla-
ção”, explica Totino.

Para o presidente da Forluz, José Ri-
beiro, resultados obtidos em tempos de
bonança devem ser resguardados de mo-
do prudencial para cobrir compromissos
em tempos de crise, como o que vivemos
hoje. E isso pode ser confirmado com o
que aconteceu com o Plano A, que por
anos esteve superavitário e agora neces-
sitou de mais reservas.

Os principais compromissos assumi-
dos pelo Plano A decorreram da mudan-

CONHEÇA O HISTÓRICO DO PlANO A
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APESARDEANOSDERESULTADOSPOSITIVOS,ADEQUAÇÕESIMPACTARAMASRESERVAS

Ano Descrição Valores na Época Valores Corrigidos2

1998 Ajuste cadastrais (déficit de 1998) R$ 107.131.904,52 R$ 1.328.395.068,18 

2004 Acordo pondo fim às grandes 
pendências judiciais1 R$ 323.000.000,00 R$ 1.163.676.172,35 

2005 Mudança da tábua de mortalidade R$ 342.000.000,00 R$ 1.044.884.423,25 

2006 Amortização de dívida R$ 143.000.000,00 R$ 395.775.086,96 

2007 Amortização de dívida R$ 207.000.000,00 R$ 492.821.673,81 

2008 Amortização de dívida R$ 89.500.000,00 R$ 213.079.902,44 

2010 Mudança da tábua de mortalidade R$ 108.000.000,00 R$ 176.030.347,24 

2013 Mudança da tábua de mortalidade R$ 142.000.000,00 R$ 164.199.081,62 

Total R$ 1.461.631.904,52 R$ 4.978.861.755,85 

1) Acordo pondo fim às grandes pendências judiciais entre participantes, Forluz e patrocinadoras
(índice de reajuste, limite de idade e outras).
2) Valores corrigidos pela rentabilidade do Plano A até setembro de 2015

Custos do passivo

ça da taxa atuarial de 6% para 5,75%,
de três mudanças de tábua de mortalida-
de, de amortização de dívidas da patro-
cinadora, de ajustes cadastrais, do acor-
do que pôs fim às grandes pendências
judiciais entre participantes, Forluz e pa-
trocinadoras (índice de reajuste, limite
de idade e outras). Veja no quadro quan-
do e quanto foi destinado a cobrir os cus-
tos do plano.

Um dos compromissos assumidos
mais significativos do Plano A foi o efei-
to da precificação da taxa de desconto,
em 2012, quando houve a mudança da
precificação do passivo a uma taxa de
5% ao ano, mantendo a do ativo em 6%.
Essa exigência da Previc impactou o pla-
no, causando um descasamento dos
compromissos, o que resultou no aumen-
to do passivo.

Outro fator significativo, ocorrido tam-
bém em 2013, foi a mudança da tábua
de mortalidade, que consumiu cerca de
R$ 142 milhões naquela época. Se esse
valor fosse corrigido, seria de R$ 164,2
milhões (veja no quadro ao lado).

Segundo o analista financeiro da For-
luz, Fábio Maia, os fundos de pensão, de
uma maneira geral, estão enfrentando si-
tuação de déficit nos planos previdenciá-
rios decorrente da crise macroeconômica
dos últimos anos. Para se ter uma ideia
disso, de acordo com o relatório Consoli-



DESEMPENHO

ANTIgAS E NOVAS REgRAS DE EquACIONAMENTO

A legislação dos fundos de pensão
(Resolução CGPC nº 26, de 29 de se-
tembro de 2008) previa que os pla-
nos deficitários por três anos conse-
cutivos deveriam equacionar total-
mente o déficit, de forma a torná-lo
solvente. Um plano é considerado
solvente quando o encontro de contas
("casamento") entre o ativo, os recur-
sos disponíveis, e o passivo, os com-
promissos a serem pagos, estão em
equilíbrio.

A resolução também previa que,
se um plano encerrasse um exercício
com 10% ou mais de déficit em re-
lação às reservas matemáticas (pas-
sivo maior que ativo), a patrocinado-
ra e os participantes deveriam equa-
cionar o resultado negativo existente.
Agora, a legislação mudou e passou
a ser obrigatório que os patrocinado-
res e participantes equacionem ape-
nas o que ultrapassar um “teto”, que
varia de acordo com o horizonte mé-
dio dos prazos de pagamentos dos
benefícios.

De acordo com a nova resolução,
aprovada em 25 de novembro, pelo
Conselho Nacional de Previdência
Complementar – CNPC-22/2015, o
limite do déficit passa a considerar o
prazo médio que o plano tem para pa-
gar as aposentadorias, chamado tec-
nicamente de "duration".

Na prática, pela nova regra, os pla-

nos precisarão equacionar apenas o
que ultrapassar o limite do déficit.
Vale destacar que, segundo o regula-
mento, o déficit do Plano A é respon-
sabilidade da patrocinadora.

Para Antônio Gazzoni, diretor-pre-
sidente da Gama Associados, trata-se
de um grande avanço normativo do
segmento de previdência comple-
mentar fechada, que faz com que dé-
ficits e superávits sejam tratados de
forma equânime, e isso considerando
a individualidade de cada plano. Se-
gundo ele, como os fundos de pensão
possuem obrigações de muito longo
prazo, a norma criou uma zona de
equilíbrio, na qual o plano não preci-
sa nem destinar superávit, nem equa-
cionar déficit. E a amplitude dessa
zona de equilíbrio depende do hori-
zonte de pagamento dos benefícios
de cada plano.
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ENTENDA MElHOR A RMA 

RMA é a rentabilidade mínima
atuarial que os ativos financeiros
de um plano de benefícios devem
ter para que este plano possa
cumprir seus compromissos futu-
ros. No caso do Plano A, a meta é
5,75% ao ano mais o IPCA/IBGE. 

dado Estatístico da Abrapp, em 2010 os
planos com resultado negativo no Brasil
somavam 6,3 bilhões de reais de déficit.
No final de 2015, os planos em situação
de déficit totalizavam R$ 45,8 bilhões,
ou seja, um aumento de 627% em um
período de apenas cinco anos. “A Forluz
não está fora desse contexto desafiador
vivido pelo setor”, esclareceu.

O Plano A surgiu em 1997 e
foi estruturado na modalidade de
Benefício Definido (BD). Junto a
ele, surgia também o Plano B, na
modalidade Contribuição Variável
(CV). Na ocasião, os participantes
inscritos no Plano BD tiveram a
opção de migrar para qualquer
um dos dois novos planos ou para
ambos.

A Forluz paga benefícios de
aposentadoria no Plano A para
cerca de 9 mil participantes, e
não são aceitas mais adesões ao
plano, que está saldado. O plano
será encerrado quando for pago
benefício ao último participante
ou pensionista a ele vinculado. As
patrocinadoras são a Cemig (hol-
ding), Cemig Geração e Transmis-
são e Cemig Distribuição.

MAIS SObRE O PlANO



O
ano de 2015 está terminando e a Forluz presenteia
seus participantes com um portal novinho em folha,
mais intuitivo e de fácil navegação. O novo leiaute foi

desenvolvido a partir de extenso trabalho de diagnóstico, de-
sign refinado e a diretriz de torná-lo uma ferramenta mais in-
formativa e transparente, definições realizadas com ampla
participação dos usuários. A reformulação do portal faz parte
de um planejamento traçado pela Forluz com o objetivo de
valorizar as atividades comunicativas. Dentre as ações incluí-
das nesse processo estão a reformulação do leiaute e linha
editorial do Jornal Forluz, lançamento da revista Lume e a
criação da nova marca da Fundação.

Dezembro de 2015 • Suplemento integrante do Jornal Forluz

Um portal 
inteirinho
planejado 
para você!

Mais navegabilidade, informação e serviços! 

O novo site da Fundação está cheio de novidades.

Cada detalhe foi desenvolvido pensando em você,

participante da Forluz.
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redes sociais e outros. Todas essas su-
gestões foram acatadas.

Participantes
A pesquisa realizada via internet

identificou que a maior parte dos usuá-
rios buscam informações no site sobre
notícias, empréstimos e educação previ-
denciária e financeira, além de usarem
as redes sociais, especialmente Face-
book e Whatsapp. Os usuários foram
convidados a responder, de forma espon-

tânea, questões ligadas ao comporta-
mento e consumo de comunicação onli-
ne, assim como a satisfação, expectativa
e melhorias no processo de comunica-
ção institucional. 
No total, foram obtidas 397 respostas

válidas. Segundo o responsável pelo de-
senvolvimento dessa etapa, Guilherme
Marques, da BHTec, o número é consi-
derado alto quando comparado às pes-
quisas com essa finalidade aplicada em
outras instituições.

PeSquiSaS MétriCaS

Na primeira etapa do processo de con-
cepção do novo portal, entre outros le-
vantamentos, foi feito um benchmark pa-
ra saber o que havia de novo entre os
fundos de pensão nacionais e internacio-
nais e empresas de setores afins.
O trabalho avaliou o conteúdo, a se-

gurança da informação, os recursos utili-
zados, a integração com as redes sociais,
a adaptabilidade de visualização das pá-
ginas aos diferentes dispositivos móveis,
o leiaute e os principais diferenciais. 
Em seguida, foi feita uma análise de

métricas, de agosto a outubro de 2014.
Esse trabalho consistiu em verificar o nú-
mero de acessos ao portal, páginas mais
visitadas, tempo médio de cada usuário
na página, novas visitas, o perfil dos
usuários, os horários de maior demanda
e qual o meio utilizado para acessar, se
por meio de celular, tablet ou desktop.  

Ouvir vOCê, eM PriMeirO lugar

Antes da execução do projeto, a For-
luz também ouviu empregados, partici-
pantes ativos e assistidos, pensionistas e
demais usuários. Foi uma etapa chama-
da “UX” (User Experience), metodologia
voltada a estudar como os usuários per-
cebem o site e o que valorizam, levando
em consideração aspectos como a facili-
dade de uso, percepção de valor, utilida-
de e eficiência

empregados
A pesquisa foi feita também junto aos

empregados e conselheiros via entrevis-
tas. Os demais usuários puderam mani-
festar opinião por meio de uma pesqui-
sa disponível em um banner, no site da
Forluz por treze dias. Além disso, um
grupo focal foi formado para discutir a
usabilidade do site. Ao final, a expecta-
tiva dos entrevistados apontou que o
portal necessitava de mudanças. Nas
entrevistas, foi sugerida a criação de um
novo simulador de empréstimo, nova

área para o programa de
educação previdenciá-
ria e financeira da
Forluz – Para Viver
Melhor, uma ferra-
menta de busca
avançada, vídeos,
integração com
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Dispositivos mais usados antes de reformular o portal

1. n desktop ...................................................96,70%

2. n smartphone ................................................2,23%

3. n tablet ........................................................1,07%

Qual a sua expectativa para o novo site?

“Que seja 
integrado com 

as redes sociais”

“Que surpreenda 
os participantes”

“Foco na 
educação 

previdenciária 
e financeira”

“Que atraia 
a família dos 
participantes”

Pesquisa realizada via grupo focal, realizada em novembro de 2014

grupo focal
Ainda como parte da análise e com o

objetivo de identificar percepções e
ideias dos participantes sobre o portal,
foi realizado um grupo focal com seis par-
ticipantes de diferentes perfis e idades. O
grupo avaliou os seguintes aspectos: faci-
lidade de uso, informações dos planos,
empréstimos, palavra-chave, lentidão e
instabilidade, contato, principais proble-
mas, educação previdenciária e financei-
ra, satisfação e rentabilidade. Segundo
Guilherme Marques, os usuários querem
ter voz, participar. “Eles desejam trans-
parência e querem ser consultados”, res-
saltou.  

NavegabiliDaDe

Na concepção do projeto, foram ado-
tados ainda os padrões e normas mais
conceituados. Por exemplo, acessar os
conteúdos dos menus com poucos cli-
ques, possibilidade de ampliar e reduzir
letra, acessar os conteúdos principais
também no rodapé, voltar do rodapé pa-
ra topo num clique, dentre outras facili-
dades e recursos.
O conteúdo agora também está sem-

pre à mão, onde você estiver, usando seu
celular, tablet ou desktop, pois o site foi
criado para ser visualizado adequada-
mente em qualquer um desses equipa-
mentos.



MaiS que MuDaNça eStétiCa, O POrtal PrOPOr     
CONHeça aS PriNC    

1 - BANNERS
As campanhas e principais ações corporativas ficam
em destaque em um dos banners.

2 - A FORLUZ
Neste menu, você confere a história, missão, visão e
itens de governança. Tem ainda o Relatório de Ativi-
dades, o estatuto e as composições da diretoria exe-
cutiva e conselhos Fiscal e Deliberativo. Você pode
mandar mensagens diretamente para os diretores.

3 - EMPRÉSTIMOS
Você pode comparar o empréstimo Forluz com as ta-
xas cobradas no mercado e saber sobre crédito cons-
ciente. Na área restrita, você simula e faz a operação
de empréstimo.

4 - INVESTIMENTOS
Acesse a Política de Investimentos, as Demonstra-
ções Financeiras e os Investimentos por Indexador.
As informações são apresentadas também em forma
de gráficos para auxiliar na visualização dos dados. 

5 - FORMULÁRIOS
Aqui você confere e baixa todos os formulários do
seu plano. 

6 - ACONTECE NA FORLUZ
Este item de menu reúne todas as notícias, publica-
ções, comunicados, vídeos e informativos.

7 - PARA VIVER MELHOR
Saiba tudo sobre o Programa de Educação Previden-
ciária e Financeira da Forluz – Para Viver Melhor.
Números, ações, vídeos, fotos, infográficos e dicas.

8 - CONTATO
Fale Conosco, telefones, localização da Forluz, Tra-
balhe Conosco, Perguntas Frequentes e Canal de Éti-
ca. Uma novidade criada para reforçar a governança
da Fundação (saiba mais a respeito na página 8).

9 - REDES SOCIAIS
Acompanhe os canais oficiais da Fundação nas re-
des sociais. 
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      rCiONa NOva exPeriêNCia eM NavegabiliDaDe.
  CiPaiS NOviDaDeS.  

10 - NOTÍCIAS
Acompanhe o dia a dia da Fundação, mudanças
nos planos, o que acontece no sistema e muito
mais. Comente e compartilhe as notícias por e-mail
ou nas redes sociais. 

11 - PUBLICAÇÕES
As principais publicações da Fundação podem ser
acessadas na página inicial. E o participante ainda
tem a opção de baixar os arquivos. 

12 - ÁREA LOGIN DE ACESSO
Ficou muito mais simples acessar a área restrita do
portal; e não será mais necessário o uso da palavra
chave.

13 - A + A –
Aqui é possível aumentar ou diminuir o tamanho da
letra dos textos, de acordo com a necessidade vi-
sual do usuário.

14 - PLANOS 
Agora, informações mais completas e vários gráfi-
cos permitem o acompanhamento da saúde finan-
ceira dos planos, como patrimônio, passivo atuarial,
rentabilidade e outras. 

15 - FOTOS E VÍDEOS
Todas as novas publicações de galeria de fotos e ví-
deos ficarão na página inicial, assim que forem dis-
ponibilizadas no portal. 

16 - ÁREA DO PARTICIPANTE
Além das informações específicas sobre o seu pla-
no, como saldo de conta e simulador previdenciá-
rio, você também pode simular e solicitar emprésti-
mos e realizar outras consultas. Nesta área exclusi-
va, o participante de um plano não verá mais o me-
nu de outro plano ao qual não esteja vinculado. 

17 - RODAPÉ
No rodapé do site, o participante acessa também os
principais itens do menu. E, num clique, pode vol-
tar ao topo da página.
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eMPréStiMO, uMa SeçãO 
tOtalMeNte reFOrMulaDa

A página do Empréstimo Forluz está
mais limpa e organizada. Você tem um
primeiro contato com o empréstimo na
área aberta do site, onde se informa so-
bre a taxa da Forluz em relação ao mer-
cado, regulamento e crédito consciente.
Mas se quer solicitar o empréstimo, deve
entrar na Área do Participante e clicar no
menu Empréstimos. Na aba, você terá as
seguintes opções: Regras gerais, Novo
Empréstimo, Refinanciamento, Contratos
em Aberto, Contratos Quitados, Tire suas

Dúvidas, Fale com o Setor de Empréstimo, Regulamento, Crédito Consciente e Impos-
to de Renda.

Clique no menu 
Empréstimo 

e selecione os 
itens

Acesse a Área
do Participante

Simulação
Na seção do Empréstimo, o partici-

pante pode escolher entre refinanciar o
que tem em aberto ou fazer um novo em-
préstimo. Ao acessar a página, é possível
saber quanto falta do financiamento, se
for o caso, e qual o limite para emprésti-
mo ou novo empréstimo. O processo sem-
pre começa com uma simulação.

Novo empréstimo
No caso de novo empréstimo, o parti-

cipante passará por quatro etapas: Si-
mular, Condições, Solicitar e Gerar For-
mulário. Na verdade, o formulário é o
próprio contrato do empréstimo, que, ao
final do processo, sairá preenchido. É só
imprimir, assinar e encaminhar ao setor
de empréstimo da Forluz.

Ao refinanciar, 
a prestação
pode diminuir
ou aumentar

Antiga
Operação
Casada
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refinanciamento

Neste caso, o partici-
pante passará por cinco
etapas: Refinanciamento,
Simular, Condições, Solici-
tar e Gerar Formulário. É só
imprimir, assinar e encami-
nhar à Fundação.

NOvOS CaNaiS De 
relaCiONaMeNtO

Novas possibilidades de conta-
to e relacionamento foram am-
pliadas no novo portal. O parti-
cipante pode enviar mensa-
gens diretamente para os dire-
tores, pode comentar notícias,
enviar mensagem via Fale Co-
nosco ou ainda registrar, se for
o caso, uma denúncia no Ca-
nal de Ética. 
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étiCa eM eviDêNCia

Dentro do menu Contato, o sub item
Canal de Ética foi criado com o objetivo
de tornar cada vez mais transparentes as
atividades da Entidade. O canal possui
um formulário específico, por meio do
qual os interessados poderão registrar
denúncias sobre condutas que conflitam
com o que prescreve o Regulamento de
Conduta e Ética da Forluz, devidamente
instruídas e fundamentadas. 
Também serão averiguadas denúncias

relacionadas às práticas irregulares, con-
trárias aos interesses da Fundação, com-
preendendo fraudes financeiras, fiscais e
contábeis. Além de apropriação indevida
de bens e recursos, recebimento de van-
tagens indevidas por dirigentes e empre-
gados, contratações irregulares e quais-
quer práticas consideradas ilegais.

garantia de anonimato

O denunciante poderá contar com o
anonimato e para garantir que o canal
tem caráter de não identificação, o servi-
ço será certificado por empresa terceiri-
zada. Todos os registros serão encami-
nhados e analisados pelo Comitê de Éti-
ca da Forluz, composto por representan-
tes dos conselhos Deliberativo e Fiscal,
das patrocinadoras e dos empregados da
Fundação, e auxiliado pela Assessoria de
Compliance.
Mas atenção, esse canal não é desti-

nado a queixas, pedidos e nem funciona-
rá como uma ouvidoria. As demais solici-
tações, informações ou reclamações con-
tinuarão sendo realizadas por meio do
0800-0909090, pelo e-mail atendimen-
to@forluz.org.br ou via atendimento pre-
sencial.

eM teMPOS De COMPartilHaMeNtO, vOCê é PrOtagONiSta

Durante a pesquisa para a elaboração
do portal, muitos participantes apresen-
taram o desejo de serem também prota-
gonistas da história da Forluz. Desejavam
participar mais, opinar e compartilhar in-

formações. Sendo assim, todo o conteú-
do está dinâmico, rápido com opções de
compartilhamento nas redes sociais ou
via e-mail e espaço para comentários das
notícias publicadas. 

aPrOveite aS NOviDaDeS. Navegue, COMeNte e COMPartilHe!

autOateNDiMeNtO e PreviDêNCia

Em breve, o participante também terá à sua disposição a nova seção dos itens de
autoatendimento e previdência. O que facilitará o acesso ao extrato de conta, si-
mulador, opções para mudança de perfil e percentual de contribuição, além de con-
sultas de dados pessoais, relatórios, históricos e muito mais. Por enquanto, essas
áreas ainda permanecem com o antigo leiaute.
Mais informações e destalhes serão fornecidas em tutorial, no próprio site da

Fundação.




