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Em ano desafiador,
Forluz conquista avaliação
positiva dos participantes
Fundação obteve nota 9 na
Pesquisa Anual de Satisfação,
mantendo a estabilidade
de excelentes resultados.
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Forluz conquista
certificação de
excelente lugar
para trabalhar
A Forluz foi reconhecida pela GPTW
(Great Place To Work) como um excelente
lugar para trabalhar. A certificação foi concedida depois que a Fundação obteve um
índice de 83% de favorabilidade do clima
interno na pesquisa aplicada pela empresa.
Uma conquista expressiva, já que somente
25% das organizações que realizaram este
processo em 2020, conseguiram o selo. É o
que destaca o presidente, Gilberto Gomes
Lacerda. “Escolhemos a GPTW porque é
uma instituição de referência, não só no
Brasil, mas no mundo. É uma certificação de
muita credibilidade, que possui metodologia
rigorosa e validada. Era preciso alcançarmos
um índice de, pelo menos, 70%, e superamos
este número em 13 pontos percentuais”.
Uma vitória que é reflexo de uma série de
ações implantadas com foco no cuidado e
desenvolvimento de toda a equipe, segundo
ele. “Atuamos para a melhoria da comunicação interna, estabelecemos um programa
robusto de treinamento para o time, disseminamos a cultura do feedback, entre várias
outras ações, ou seja, evoluímos em diversas
frentes que se conectam à melhoria do clima.
Além disso, a gestão de pessoas é um dos pilares do planejamento estratégico”, pontua.
Gilberto ressalta ainda o esforço para
manter os empregados seguros e engajados durante a Pandemia de Coronavírus,
tendo em vista que a Forluz está funcionando em regime de teletrabalho desde
março. “Mesmo distantes, seguimos mais
próximos do que nunca. Nosso objetivo
é fortalecer o que já temos de positivo
e construir soluções para pontos de melhoria. Temos muito a fazer e, com um
ambiente de trabalho colaborativo, respeitoso e prazeroso,
fica mais simples”, avalia.
O diretor de Seguridade e
Gestão, Nelson Benício Marques Araújo, cita alguns dos
avanços que foram feitos
no último ano e contribu-
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íram para a certificação da Entidade. “Conseguimos transformar o ambiente e, o mais
importante, as pessoas sentiram esta mudança. Estamos promovendo um trabalho
intenso de formação dos líderes, abrimos
espaço para o diálogo individual do RH
com a equipe, fizemos reuniões periódicas
da Diretoria com toda a empresa, estipulamos uma rotina para o alinhamento de
expectativas entre gestores e empregados,
trouxemos novos integrantes para o time
e retomamos o planejamento estratégico
com o envolvimento de todos. Paralelamente, monitoramos a saúde do nosso
quadro corporativo ao longo da pandemia,
auxiliando na adaptação ao home office”.
Gilberto aproveita para lembrar que,
nesta caminhada para fazer da Fundação
uma organização cada vez melhor e mais
admirada, cada integrante tem papel
fundamental. “Um clima favorável não é
imposição, não pode ser estabelecido por
meio de um decreto. É algo que depende
essencialmente de todas as pessoas, é
um compromisso e desafio de cada um
que está na Forluz. Deixo o meu agradecimento a toda a #ForçaLaranja: este certificado só comprova que estamos juntos
com um só propósito”.

10/11/2020 - 10/11/2021

PARA VIVER MELHOR

Descomplicando
Investimentos:
uma websérie feita
especialmente para você
Saber sobre investimentos não
precisa ser difícil! Pensando
nisso, a Forluz lançou a série de
vídeos Descomplicando
Investimentos,, com o
professor Marcos Silvestre,
economista e educador financeiro. Em 12 vídeos, ele
aborda temas como segmentos de aplicação, rentabilidade
dos recursos, legislação, perfis e
muito mais. Tudo isso em poucos minutos, com linguagem
leve e acessível.
O objetivo é levar educação financeira e
previdenciária aos participantes e deixá-los
preparados para tomar as melhores decisões para o futuro. Além disso, contamos
nos vídeos um pouco sobre como funciona a
gestão dos investimentos, a governança e a
fiscalização dentro da Forluz.
Saber mais sobre o mundo dos investimentos pode auxiliar especialmente os
participantes ativos no preenchimento do

Equipe da Forluz
participa de PPA

questionário de Análise de Perfil do Investidor, o API, que foi disponibilizado no mês
de novembro para ajudar na tomada de decisão. Vale lembrar que, a partir de 2021, os
participantes assistidos em Cotas poderão
fazer a alteração de perfil.
Para conferir os vídeos,
acesse o canal da Fundação
no YouTube (www.youtube.
com/comunicacaoforluz) ou
leia o QR Code ao lado.

Estamos chegando ao fim de
um ano que ficará marcado na
história do mundo inteiro.
É tempo de refletirmos sobre as
lições aprendidas neste momento tão
difícil e renovarmos as esperanças
para o início de um novo ciclo!
Desejamos a todos os nossos participantes
um Natal de muita paz e um 2021 repleto
de saúde, prosperidade e alegria!
Boas Festas!

O Programa de Preparação para
Aposentadoria – PPA, organizado
pela Cemig, contou com o time da
Forluz em sua programação. O evento, desta vez realizado de forma virtual devido às recomendações por
conta da Pandemia de Covid-19, foi
realizado nos dias 11 e 12 de novembro e 2 e 3 de dezembro.
Cada encontro contou com público aproximado de 30 pessoas. Os
participantes que estão se preparando para requerer o benefício na
Forluz assistiram às apresentações
de Nathália Morais, da gerência de
Atuária e Seguridade, Camila Porto,
da Diretoria de Relações com Participantes, e dos gerentes das áreas de
investimentos, Tiago Martins e André
Buscácio. Os presentes puderam tirar
dúvidas sobre os planos e as modalidades de benefícios, a importância
da previdência complementar e, ainda, sobre a rentabilidade dos planos
e o resultado dos investimentos.
Vale lembrar que a Fundação
divulgou, no final do primeiro semestre, uma série de sete episódios
chamada “Hora do Requerimento”,
no PrevCast Forluz. Foram abordados assuntos referentes a este momento da vida do participante, como
saque à vista, folha de pagamento,
regimes de tributação, além das modalidades de benefícios oferecidas
pela Entidade. Para conferir e ouvir
as publicações anteriores, acesse
www.soundcloud.com/forluz.

Dezembro de 2020  Jornal Forluz 

3

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

Forluz mantém grau elevado de
satisfação entre os participantes em 2020
Em 2020, a Forluz, precisou se reinventar. Diante de uma crise sanitária sem
precedentes, que paralisou atividades
econômicas e restringiu a mobilidade, foi
necessário pensar rápido. Com estratégia
e agilidade, foi possível manter a rotina e
a proximidade com o público, além da segurança dos empregados – que estão em
regime de teletrabalho desde março. E
estes esforços foram reconhecidos. A Entidade recebeu nota 9 na Pesquisa Anual

“

Quando atingimos
uma nota geral deste
nível de excelência,
com variação mínima,
é importante
reconhecer o trabalho
que vem sendo feito
há anos. É uma longa
construção que requer
equilíbrio entre a
performance nas
rotinas operacionais
e as inovações.

“

Gilberto Gomes Lacerda
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de Satisfação realizada entre os participantes no último mês de novembro, somente dois décimos abaixo do registrado
no ano passado. Por outro lado, 100%
dos respondentes avaliaram o serviço
como ótimo ou bom, mesmo percentual
obtido em 2019.
Um resultado que mantém a Fundação
em um patamar elevado de qualidade,
como avalia o presidente, Gilberto Gomes Lacerda. “Quando atingimos uma
nota geral deste nível de excelência, com
variação mínima, é importante reconhecer o trabalho que vem sendo feito há
anos. É uma longa construção que requer equilíbrio entre a performance nas
rotinas operacionais e as inovações”. O
levantamento foi conduzido pela empresa Gestner – Gestão e Consultoria, que
ouviu 628 pessoas, entre participantes
ativos, assistidos e pensionistas.
O índice de satisfação referente aos
atributos da marca Forluz apresentaram
avanço. O quesito “Transparência” cresceu cinco pontos percentuais. Já os tópicos “Confiança para gerir os recursos”
e “Preocupação com os participantes”
ficaram sete pontos acima da pesquisa
anterior. Todos eles alcançaram 100% de
avaliação positiva. Gilberto avalia o retorno como “fantástico” e considera como
um reflexo dos valores que pautam o dia
a dia da Entidade. “É fruto do esforço em
comunicar com assertividade, precisão e
no tempo correto o que deve ser informa-
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Gilberto Gomes Lacerda

do e mais, primar pela ética e pela busca
permanente do ato regular de gestão e da
fidúcia nas ações”, pontua.
Forluz na Pandemia
A pesquisa também questionou os participantes acerca do desempenho da empresa neste período de contingência. De forma
geral, cerca de 94% consideraram as ações
implementadas pela Forluz em função da
Pandemia de Coronavírus como “Ótimo”
ou “Bom”. Para Gilberto, o índice ratifica
a dedicação da Entidade em desenvolver
soluções rápidas e se adequar ao cenário
imposto pela crise. “Atuamos com precisão
na gestão da crise, fomos ágeis e assertivos na comunicação, agimos prontamente
na busca de alternativas para minimizar
as perdas de rentabilidade e mantivemos,
como sempre foi nosso compromisso, o
pagamento dos benefícios rigorosamente
em dia. Além disso, não descuidamos da
nossa equipe interna, que também avaliou
com alto grau de satisfação a forma como
conduzimos as medidas de adaptação ao
trabalho remoto”.

Para assegurar a efetividade na comunicação, foi estruturada a campanha “Forluz Diálogo Aberto – Transparência e Informação na
crise do Coronavírus”, que contou com várias
ações a fim de aproximar a Entidade dos participantes e esclarecer as principais dúvidas.
A gerente de Comunicação e Atendimento,
Cinara Rabello, considera que este foi um
diferencial relevante. Ela lembra ainda que a
Forluz possui uma gestão de riscos certificada
e, portanto, um Plano de Contingência que foi
essencial para este momento. “O Plano de
Contingência da Fundação nos preparou, ainda que nunca tivéssemos simulado uma parada em função de uma pandemia. E termos
o plano de comunicação estruturado fez toda
a diferença. Precisávamos passar confiança e
tranquilidade ao nosso público e isso foi possível por meio de ações contínuas e consistentes, como as lives, vídeos, carta assinada
pela Diretoria, entre outras”, ressalta.

“

O Plano de Contingência
da Fundação nos
preparou, ainda que
nunca tivéssemos
simulado uma parada em
função de uma pandemia. E termos o plano de
comunicação estruturado fez toda a diferença.
Precisávamos passar
conﬁança e tranquilidade
ao nosso público e isso
foi possível por meio de
ações contínuas e consistentes, como as lives, vídeos, carta assinada pela
Diretoria, entre outras.

“

Cinara Rabello

Segundo Cinara, uma das grandes conquistas foi conseguir restabelecer a Central
Atendimento (0800) em poucos dias, após
a declaração de contingência. O serviço
teve avaliação positiva de 97% dos participantes durante a pandemia.
Ela afirma que este índice indica que, mesmo
com inúmeros obstáculos, a equipe trabalhou
com a mesma qualidade e atenção de sempre.
“Mandar os atendentes para casa, visando a
segurança de todos, significou pisar em um terreno completamente desconhecido. A nossa TI
normalizou o serviço em um prazo curto, o que
representou uma grande vitória. Em casa, estamos sujeitos a interferências, queda na velocidade da internet, entre outros desconfortos. Mas
nossos participantes compreenderam a situação
e confiaram na nossa vontade de fazer o melhor.
Mesmo distantes fisicamente, permanecemos
focados em transmitir as informações com qualidade, solucionar a demanda e sermos solícitos
para que todos se sintam acolhidos”, garante.
Prova disso é que o grau de satisfação com a
cordialidade dos atendentes foi de 100%.
Aprendizados para 2021
Atravessar um período ímpar
como este deixa lições importantes
que serão praticadas pela Fundação
daqui em diante, como pondera Gilberto.
“A crise, como a que vivemos em 2020,
não nos deixa outra alternativa a não
ser agir rapidamente. Fizemos bem isso
neste ano e acredito que, em 2021, devemos aprimorar nosso relacionamento
com nossos públicos de interesse e fortalecer
os novos formatos de trabalho que chegaram,
ao contrário da Pandemia, para ficar”.
Neste sentido, Cinara acredita que a
Pandemia ensinou a importância da tecnologia. Com o distanciamento social, os canais digitais se consolidaram como fonte
principal do consumo de informações. “Já
vínhamos percebendo esta tendência e o
cenário acelerou o movimento para o digital. Utilizamos todos os recursos possíveis
para levar a informação ao nosso cliente final. A tecnologia está aqui para nos ajudar
e acredito que este caminho não tem volta.

Cinara Rabello

Por isso, estamos trabalhando para melhorar nosso Portal e nosso aplicativo. Vamos
utilizar cada vez mais estes dispositivos
para encurtar distâncias e aproximar pessoas”, conclui.
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INFORMAÇÃO

Com ações efetivas, Forluz
supera turbulência de 2020 e tem
recuperação expressiva das perdas
Considerado um dos piores períodos da história
para a economia mundial, 2020 está chegando ao
fim como um ano que surpreendeu os investidores e contrariou todas as previsões. Em meio a um
cenário turbulento, a Forluz conseguiu comprovar
que possui uma carteira de investimentos preparada para superar momentos de adversidade. É o
que destaca o diretor de Investimentos e Controle,
Emílio Cáfaro. “Nossa carteira tem um nível alto de
resiliência. Trabalhamos com o médio e longo prazo
e, sendo assim, nossa carteira está, em grande parte, composta com títulos que estão casados com o
fluxo de pagamento dos benefícios futuros dos planos, sendo menos voláteis a momentos de incerteza
como o que vivemos em 2020. As perdas ocorridas
nos demais segmentos foram fortes mas, sabendo
da qualidade dos nossos ativos, fomos prudentes e
não tomamos decisões precipitadas que poderiam
realizar prejuízos para os planos. Mesmo com uma
crise sanitária que afetou expressivamente o mercado financeiro, estamos fechando o ano com a recuperação da maior parte dessas perdas”.
Em janeiro, a perspectiva no País era otimista
diante de fatores como inflação sob controle, taxa
de juros em queda e medidas importantes do Governo no sentido de equilibrar as contas. Mas, com
a Pandemia de Coronavírus, a realidade foi totalmente na contramão do esperado. O Índice Ibovespa despencou e fechou o mês de março negativo em cerca de 30%. A equipe da Fundação, então,

se concentrou em elaborar ações estratégicas para
atravessar este contexto de incertezas. “Iniciamos
um acompanhamento contínuo para avaliar os riscos das nossas carteiras, com o envolvimento da
Diretoria Executiva e do Comitê de Investimentos.
Fizemos movimentos no segmento de Renda Variável, identificando ativos de empresas mais resilientes e preparadas para sobreviver à crise. Por
outro lado, aumentamos também nossa exposição
em investimentos no exterior, a fim de diversificar
as aplicações e buscar alternativas de retorno em
outras economias e mercados, descorrelacionados
da nossa carteira ”, pontua Emílio.
Com relação ao segmento imobiliário, mesmo
tendo sido afetado significativamente pela Pandemia, a Entidade tem conseguido manter seus
parceiros. Por meio do diálogo e negociação com
os locatários, a vacância dos imóveis da Forluz foi
de apenas 2% e a Entidade já está avançando para
atrair novos parceiros e reduzir esse percentual.
Paralelamente, houve a preocupação em tranquilizar os participantes para evitar decisões precipitadas. A equipe de investimentos passou a responder
aos questionamentos por telefone e gravou vídeos
de esclarecimento sobre os resultados. Foram realizadas também duas palestras online com especialistas em finanças. Uma delas contou com a presença do professor Marcos Silvestre, que fez reflexões
sobre os Perfis de Investimento, seus riscos inerentes
e como fazer esta escolha de forma consciente.

Emílio Cáfaro

Segundo Emílio, para 2021 a estratégia segue
pautada na diversificação e busca de ativos que
agreguem valor. “Estamos consolidando nosso
modelo de investimentos, com mais robustez ao
processo de Governança. Os estudos indicam a
necessidade de voltar a investir em novos FIP´s
(Fundos de Investimentos em Participações) e,
para isso, estamos trabalhando em um processo
de seleção e monitoramento dos ativos. Estamos
acompanhando também o mercado para identificar boas oportunidades de fundos de crédito, que
tenham potencial de geração de rentabilidades
melhores para os nossos planos”, afirma.
O mês de novembro foi de retornos relevantes para os planos previdenciários. O Plano A
encerrou o período com rentabilidade de 2,6%.
Já o Plano B obteve um percentual positivo de
1,23%. O Plano Taesaprev registrou 3,20%.

Confira o resultado da campanha Cadastro Premiado
Entre os dias 1º de setembro e 31 de outubro, a Forluz realizou a campanha Cadastro Premiado. O objetivo foi incentivar os participantes assistidos
e pensionistas a atualizarem ou validarem suas informações junto à Fundação, a fim de garantir uma base de dados consistente e segura.
No total, 2.408 participantes aderiram à campanha e concorreram a
duas televisões 55 polegadas, dois celulares Samsung S20 e dez brindes
institucionais. O sorteio foi realizado às 11 horas, do dia 6 de novembro,
pela plataforma Zoom e compartilhado ao vivo, pelo Facebook da Forluz.
A supervisora de Cadastro da Fundação, Natália Damasceno conduziu
o sorteio que foi auditado pela gerência de Compliance e Governança.
Mais uma vez, agradecemos pela participação de todos e reforçamos
a importância de sempre manter os dados atualizados. O cadastro é fundamental em toda empresa, mas especialmente em um fundo de pensão.
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Confira os ganhadores que autorizaram
a publicação do resultado:
Álvaro José Alves >> TV 55 polegadas
Maricelma Campos Abreu >> TV 55 polegadas
Conceição Dias Dornellas >> Celular S20
Elisio Afonso de Pinho Junior >> Celular S20
Jose Expedito Andrade >> Brinde Institucional
Haroldo Lemos de Lima >> Brinde Institucional
Sandra Mara Elisei G. de Sousa >> Brinde Institucional
Sebastiao de Assis Pereira >> Brinde Institucional
Carlos Augusto Malachias >> Brinde Institucional
Jose Valdemiro de Oliveira >> Brinde Institucional
Douglas Ferreira >> Brinde Institucional
Lecy Ferreira de Araujo >> Brinde Institucional
Joab Xavier de Gusmao >> Brinde Institucional

PREVIDÊNCIA

Entenda melhor as
características da MAT Temporária
em Valor Variável (Cotas)
Escolher o tipo de benefício mais adequado
ao seu estilo de vida é uma das grandes dúvidas dos participantes do Plano B quando chega a hora do requerimento na Forluz. Entre as
possibilidades oferecidas pela Fundação, a MAT
Temporária em Valor Variável (Cotas) tem sido a
mais procurada. De janeiro a novembro de 2020,
por exemplo, 90% dos participantes que fizeram
o requerimento, optaram por esta modalidade.
A gerente de Atuária e Seguridade da Forluz,
Rejane Couto Dutra, explica que esta tendência
tem sido verificada já há alguns anos. Segundo
ela, o benefício foi criado em 2009 e atendeu às
solicitações vindas dos participantes. “Eles pediam
a opção de um benefício financeiro, com o intuito
de usufruírem da rentabilidade mensal e também
para que pudessem fazer a gestão do próprio recurso”, conta. Além disso, ela ressaltou que outro
fator considerado interessante é que, em caso de
falecimento do participante, os filhos podem receber os recursos remanescentes sem limite de idade, ao contrário do que ocorre na opção vitalícia.

Outro fator considerado atrativo pelos participantes é que, no Cotas, eles têm a liberdade
de escolher o valor mensal de sua renda, com
base no saldo de conta constituído e dentro de
um percentual entre 0,2% e 1,0%, sendo que
ele pode ser alterado uma vez por ano. “Muitos
avaliam que isso é vantajoso, tendo em vista
que eles podem se programar com relação ao
seu benefício”.
Esta característica foi o principal motivo
que levou Diovany Virgílio Simões, de 58 anos
a escolher esta modalidade. Ele se desligou
da Patrocinadora em 2019, após 37 anos de
trabalho e fez seu requerimento no mês de
outubro do ano passado. “É interessante a
possibilidade de variar o percentual de retirada porque, assim, eu consigo diminuir ou aumentar minha renda de acordo com a minha
necessidade do momento”.
Ainda segundo Diovany, a decisão foi tomada com tranquilidade, tendo em vista que ele já
havia procurado informações e feito simulações

com a ajuda da equipe de atendimento durante a
orientação previdenciária. Ele diz que está “muito
satisfeito” com o caminho escolhido. “Esta autonomia é muito boa para fazer ajustes e manter
meu poder aquisitivo. E é fundamental também
acompanhar a evolução do saldo”.
Rejane reforça a importância deste monitoramento para a sustentabilidade do padrão de vida
do participante na fase pós-carreira. “É essencial
que ele faça uma administração efetiva do seu
próprio dinheiro. Ou seja, que cheque seu extrato
mensalmente para identificar o momento de modificar o percentual vigente, eventualmente”.
Ela lembra ainda que, em 2021, tão logo seja
feita adequação no Regulamento do Plano B,
quem recebe benefício por esta modalidade poderá também fazer a escolha pelo Perfil de Investimentos, entre os quatro disponíveis na Fundação: Ultraconservador, Conservador, Moderado e
Agressivo. “Esta é mais uma medida da Fundação
para proporcionar ao participante melhores chances de rentabilizarem o seu saldo”, conclui.

Raio-X do benefício de “Cotas”
Benefício é calculado
com base no saldo de conta.
Retirada mensal é escolhida pelo
participante de 0,2% a 1%.

Percentual de retirada
pode ser alterado
anualmente.

Benefício recalculado
sempre em janeiro, com
base no saldo de dezembro
do ano anterior.

Saldo remanescente é
corrigido pela rentabilidade
mensalmente.

MAT
Temporária
em Valor
Variável

Não possui
Abono Anual (13º).

Em caso de morte, saldo
restante é pago aos
beneficiários inscritos.
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QUER 1 BOM MOTIVO
PARA SE CADASTRAR
NO SX?
TEMOS 1 MILHÃO.
LITERALMENTE FALANDO.
Agora, além de mandar
e receber dinheiro pelo celular
a qualquer hora sem tarifa
e com 10 dias sem juros, você
também pode ficar milionário.
Isso mesmo. Ao se cadastrar
no SX, você já está concorrendo
ao prêmio de R$ 1 milhão.
E quanto mais Pix você fizer,
mais chances tem de ganhar.
Tá esperando o quê?

C ADASTRE-SE:

santander.com.br/sx.

SX é exclusivo para cliente Santander, que conta com o Pix do Banco Central. Promoções SX do milhão PF e para sua empresa válidas de 05/10/2020 a 26/02/2021. Consulte todas as condições das promoções no
regulamento no site www.santander.com.br/sxdomilhao. Certificado de Autorização SEAE nº 04.009433/2020 (PF) e nº 04.009482/2020 (PJ). Sujeito à análise de crédito e à disponibilização do limite em conta.

