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Sustentada por seu planejamento estratégico, a Fundação avança 
e primariza o atendimento telefônico. Mudança é mais um passo 
rumo à excelência dos serviços prestados. Saiba mais.      Pág. 13        
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É com um orgulho enorme que 
a Forluz apresenta essa edição da 
Lume. Sustentada por seu planeja-
mento estratégico, a Fundação avan-
ça no seu projeto de um novo jeito de 
atender e apresenta a equipe própria 
da Central de Atendimento.

O processo começou com a rees-
truturação do setor de atendimen-
to presencial, no final de 2017. Além 
da mudança física, a equipe passou a 
compor a gerência de Comunicação e 
Atendimento. O principal objetivo da 
incorporação foi alinhar a demanda e 
a oferta de informação aos participan-
tes, e buscar a excelência dos serviços 
prestados. A cobertura completa deste 
processo você confere na página 13, na matéria Institucional.

No Finanças em Dia, o gerente de renda Fixa, Imóveis e Em-
préstimos da Forluz, Marcelo Beuter, nos convida a uma reflexão 
sobre o hábito do endividamento. Segundo ele, muitos participan-
tes se esquecem de que o empréstimo também é uma dívida que 
precisará ser quitada no prazo acordado.

Na seção Previdência em Foco, listamos as tendências do setor 
que busca se modernizar. Dentre elas, o PrevSonho, um plano de 
previdência complementar, moderno e flexível, idealizado por um 
grupo de profissionais do sistema, como Thiago Gonçalves, geren-
te de Atuária e Seguridade da Forluz.

E mais, no Boas Ideias, você confere os benefícios do voluntaria-
do e as diversas possibilidades de dividir com o próximo o que temos.

Essas e outras matérias muito interessantes te esperam nesta 
edição. Não se esqueça de contar pra gente o que achou da revis-
ta. Mande um e-mail para comunica@forluz.org.br e nos ajude a 
melhorar sempre. 

Boa leitura.
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As matérias publicadas  
nesta revista têm caráter  
exclusivamente informativo, 
não gerando qualquer espécie 
de direito ou obrigação por 
parte da Forluz// Os textos 
assinados não correspondem 
necessariamente à opinião  
da Lume ou da direção  
da Entidade.
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EDITORIAL

Sustentada por seu planejamen-
to estratégico, Fundação avança e 
primariza o atendimento telefônico. 
Mudança é mais um passo rumo à 
excelência dos serviços prestados. 

Um jeito novo de atender, 
rapidez e qualidade para você 

EDIÇÃO Nº 17Forluz de portas 
abertas para o futuro

Quer contar pra gente 
o que achou da revista? 
Mande um e-mail para 
comunica@forluz.org.br 
e nos dê a sua opinião.
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TRABALHO RESPONSÁVEL,
GOVERNANÇA PROTEGIDA 

 O presidente do Comitê de Conduta e Ética 
da Forluz, Anderson Cortez, destaca o pa-

pel fundamental do órgão para o aperfeiçoamento 
ético e o fortalecimento das relações na Fundação. 

Lume: Qual é a função do Comitê de Ética da 
Fundação e como se estrutura seu trabalho? 
Como é composto o comitê?

O Comitê de Conduta e Ética da Forluz foi es-
tabelecido, dentre outros motivos, com o objeti-
vo de garantir o cumprimento do Regulamento de 
Conduta e Ética, de forma que este instrumento, 
que é parte integrante da governança corporativa, 
seja disseminado, atualizado e aplicado pelos em-
pregados e contratados da Fundação. 

Também cabe ao Comitê instaurar processos ad-
ministrativos para apurar infrações a esse Regula-
mento, propondo a aplicação das sanções previstas, 
quando da comprovação dos respectivos desvios. 

O Comitê é composto por cinco membros efe-
tivos e igual número de suplentes, com mandatos 
de três anos, contando com a participação de um 
membro da Assessoria de Compliance, sem direi-
to a voto. Seus integrantes são obrigatoriamente 
participantes e não fazem jus a qualquer remune-
ração pelo exercício do cargo. 

Na composição do Comitê aplicam-se as se-
guintes regras:

  1 membro efetivo e respectivo suplente são 
indicados pelos conselheiros deliberativos Repre-
sentantes das patrocinadoras; 

 1 membro efetivo e respectivo suplente são 
indicados pelos conselheiros deliberativos Repre-
sentantes dos participantes; 

 1 membro efetivo e respectivo suplente são 
indicados pelo Conselho Fiscal; 

 1 membro efetivo e respectivo suplente são 
indicados pela Patrocinadora-Fundadora; 

 1 membro efetivo e respectivo suplente são 
eleitos entre os empregados da Fundação. 

Cabe ressaltar que, dentre os membros indicados 
pelos conselheiros deliberativos e fiscais represen-
tantes dos participantes, pelo menos um membro e 
seu respectivo suplente deverão ser da categoria de 
participantes assistidos, visando preservar a repre-
sentação de ativos e assistidos.

Lume: Sobre o Canal de Denúncia da Forluz: qual 
é a importância desta ferramenta para os parti-
cipantes? Quais ocorrências podem ser relata-
das neste sistema?    
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O presidente do Comitê de 
Conduta e Ética da Forluz, 
Anderson Cortez
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O Canal de Denúncia é o mecanismo mais efe-
tivo para garantir o Compliance (conformidade) 
nas organizações é também, a principal ferramenta 
corporativa para a detecção de fraudes, desvios de 
conduta e prática inadequada de trabalho. O Canal 
de Denúncia também atenua as penalidades previs-
tas nas leis anticorrupção. Pesquisas revelam que 
até 60% dos problemas são coibidos pela existência 
do Canal de Denúncia. Assim, é mais uma ferra-
menta de proteção para a entidade e consequente-
mente para o patrimônio dos participantes. 

O Canal poderá receber denúncias anônimas 
de práticas irregulares, contrárias aos interesses 
da Fundação, envolvendo fraudes financeiras e 
incluindo adulteração, falsificação ou supressão 
de documentos financeiros, fiscais e contábeis, 
apropriação indevida de bens e recursos, rece-
bimento de vantagens indevidas por dirigentes 
e empregados, contratações irregulares e outras 
práticas consideradas ilegais. Poderá também re-
ceber denúncias relativas a infrações ao Regula-
mento de Conduta Ética da Forluz.

Lume: Ao fazer uma denúncia, o usuário 
deve fornecer alguns dados para que os 
fatos possam ser apurados. Que tipo de 
evidências podem ser anexadas e para 
auxiliar neste trabalho de apuração?

Nome da (s) pessoa (s) envolvida (s); situações 
concretas (relato detalhado sobre os episódios e 
como ocorreram); datas; locais das ocorrências; 
nomes de eventuais testemunhas. 

A ausência de fatos objetivos, assim como 
a apresentação de relatos sucintos, genéricos 
e repletos de juízos de valor, comprometem a 
apuração e seus resultados.

 
Lume: Outra questão diz respeito ao uso 
responsável do Canal. Que tipo de ocor-
rência não deve ser registrada neste sis-
tema e como o usuário deve se resguardar 
no que diz respeito à responsabilidade das 
informações fornecidas?

Caso o motivo do contato não seja para relatar 
uma conduta ética inadequada ou infrações à le-
gislação, conforme exemplificado anteriormente, o 
denunciante deverá utilizar outros canais de aten-
dimento da Fundação. Denúncia caluniosa (que im-
puta ao denunciado o cometimento de um crime) é 
crime, conforme artigo 339 do Código Penal. Fal-
sa denúncia também é crime, conforme artigo 340 

do Código Penal. Além disso, em ambos os casos 
ocorre infração ao Código de Ética.

Lume: Que tipo de sanções o Comitê de 
Ética pode estabelecer caso uma denún-
cia seja considerada procedente? 

O Comitê de Ética deve zelar pelo cumprimen-
to do Regulamento de Conduta e Ética da For-
luz, analisando as denúncias dentro da normativa 
estabelecida, incluindo-se o direito à defesa das 
pessoas envolvidas.   

As responsabilidades e sanções estão esta-
belecidas nesse regulamento e são aplicáveis aos 
integrantes do quadro corporativo e contratados, 
tanto por ações ou omissões que, no exercício do 
cargo ou da função, causem prejuízos patrimo-
niais, morais ou de imagem à Fundação.

A decisão que reconhecer e declarar responsa-
bilidade de integrante do quadro corporativo por 
prejuízo causado à Fundação será, junto com o pro-
cesso disciplinar, enviada à Diretoria Executiva para 
que, juntamente com a Consultoria Jurídica da For-
luz avalie e adote as medidas judiciais pertinentes.  

A violação de disposição do Regulamento sujei-
tará o infrator às seguintes sanções:

I – no caso de infração considerada leve, adver-
tência ou censura ética; 

II - no caso de infração considerada grave, sus-
pensão por até 30 (trinta) dias e perda de função 
de cargo de confiança, quando for o caso; e, para 
os cedidos e contratados que estiverem prestando 
serviços nas dependências da Fundação, aplica-se o 
pedido de substituição ao seu empregador; 

III - no caso de infração considerada gravíssi-
ma, demissão da Fundação para os empregados; 
devolução à autoridade competente para os cedi-
dos e pedido de exoneração para os membros de 
Órgãos Estatutários; e pedido de substituição para 
os contratados que estiverem prestando serviços 
nas dependências da Fundação, além do reexame 
do contrato mantido entre a Entidade e a pessoa 
jurídica, sua empregadora. 

Cabe ressaltar que em casos de reincidência na 
prática de uma infração considerada grave pode, 
a critério do Comitê e considerando as circuns-
tâncias do caso concreto, ser tratada como infra-
ção gravíssima. Na aplicação das sanções serão 
levados em consideração também a gravidade da 
infração, a boa-fé do infrator, a vantagem aufe-
rida ou pretendida pelo infrator, o grau de lesão à 
Fundação e a reincidência.
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A agenda de eventos do Programa de Educação Continuada da Forluz – Para Viver Melhor, 
foi ampliada em 2018. 

Com o intuito de esclarecer seus participantes acerca das propostas de mudanças no Plano B – 
que foram aprovadas no início do mês de março, a Diretoria Executiva promoveu uma série de pa-
lestras em fevereiro. No total, aproximadamente 1.200 pessoas acompanharam as apresentações.

Na sede da Cemig, em Belo Horizonte, foram realizados dois encontros, nos dias 21 e 22 fe-
vereiro, destinados aos ativos e assistidos, respectivamente. Já no dia 27, a palestra aconteceu no 
Edifício Amadeus, para os empregados da Gasmig. 

O diretor de Relações com Participantes, Vanderlei To-
ledo, percorreu o interior para tirar dúvidas sobre o as-
sunto. Ele esteve em Divinópolis, Montes Claros, Ipatinga, 
Governador Valadares, Juiz de Fora, Barbacena, São João 
Del Rey, Uberlândia e Betim. 

Já no dia 19 de abril, a Fundação esteve na sede da 
Taesa, em uma palestra de adesão para novos filiados ao 
plano TaesaPrev. No dia 26, foi a vez de os representantes 
da Entidade marcarem presença na Sipat, evento promo-
vido pela Patrocinadora, em Lavras.

O Conselho Deliberativo da Forluz aprovou, em sua 356ª reunião, realizada no dia 7 de 
março, mudanças no regulamento do Plano B. 

Entre as alterações, está a inclusão do parágrafo 16 no artigo 29, que prevê que 
os participantes que se filiarem ao plano a partir do dia 1º de maio de 2018, farão 
jus somente ao benefício de MAT Temporária em Valor Variável, conhecida como 
Cotas. Vale frisar que esta modificação não afeta os atuais participantes. 

Além disso, o órgão aprovou o aumento do percentual resgatável da contri-
buição da patrocinadora. Com a nova tabela, o participante terá 90% do valor da 

conta patronal depois de 15 anos de vínculo, sendo que este tempo, atualmente, é 
de 25 anos. Para ver a matéria completa sobre o assunto, clique aqui.

ALTERAÇÕES REGULAMENTARES NO PLANO B

EVENTOS PARA VIVER MELHOR

DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS SÃO 
DIVULGADAS

As demonstrações financei-
ras de 2017 foram aprovadas pelo 
Conselho Deliberativo da Forluz, após avaliação 
do Conselho Fiscal, no dia 27 de março. O docu-
mento apresenta a situação financeira da Forluz 
e compreende o balanço patrimonial consolidado, 
que é representado pelo somatório de todos os 
planos de benefícios administrados pela entidade. 

Para visualizá-lo, vá ao menu principal do Portal 
Forluz e acesse Investimentos. Em seguida, clique 
em Demonstrações Financeiras. Ou clique aqui. 

ATUALIZE SEU BENEFÍCIO 
DE INSS NA CEMIG SAÚDE

Em função das recentes mudanças no regula-
mento de empréstimos, a Forluz não utiliza mais o 
valor do benefício do INSS do participante assis-
tido para definir o limite de concessão. Clique aqui 
para ler a matéria sobre as alterações, que entraram 
em vigor no dia 1º de janeiro de 2018. 

Sendo assim, este dado deve ser atualizado di-
retamente com a Cemig Saúde. Acesse o site www.
cemigsaude.org.br  e envie o extrato atualizado de 
rendimentos do INSS por meio do Fale Conosco. 
Esta informação é essencial para que a operadora do 
plano faça o cálculo da contribuição do PSI.

!

https://www.forluz.org.br/Acontece/VerNoticia.aspx?ID=481 
https://www.forluz.org.br/DocumentosPortal/Demonstra%C3%A7%C3%B5es%20Financeiras/Demonstra%C3%A7%C3%B5es%20Financeiras%202017.pdf
https://www.forluz.org.br/Acontece/VerNoticia.aspx?ID=464
http://www.cemigsaude.org.br
http://www.cemigsaude.org.br
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PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
PARA TODOS 

Modernização e fl exibilidade pautam 
tendências e propostas do setor, 

que, aos poucos, ergue uma nova realidade 

Toda grande obra precisa de uma base 
sólida para ser erguida. No caso do sis-

tema de previdência complementar brasileiro, 
este alicerce foi construído ao longo de quatro 
décadas de trabalho, que resultaram em núme-
ros expressivos. Além de dois milhões e meio de 
participantes na ativa, outros 750 mil assistidos 
recebem cerca de R$ 50 bilhões em benefícios 
anualmente. São estes pilares que agora ajudarão 
a erguer uma nova previdência. É o que garante o 
presidente da Abrapp – Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência Complemen-
tar, Luís Ricardo Marcondes Martins.  

Segundo ele, a sustentabilidade do setor de-
pende de sua capacidade de adaptação. “É preci-
so desenvolver mecanismos de incentivo à pou-
pança previdenciária, além de proporcionar maior 
fl exibilidade nos produtos oferecidos, atendendo 
às expectativas do novo trabalhador. Se não fi car 
muito claro para ele quais são os benefícios do 
plano de previdência, ele não vai aderir. Por isso, 
precisamos de uma previdência complementar 
mais simples e menos burocrática”, destaca. 

A Abrapp vem liderando o movimento de re-
novação. Para Luís Ricardo, as ações traçadas se 
referem principalmente às seguintes tendências: 
mudanças na legislação que ampliem os benefícios 
tributários; investimento em planos setoriais, onde 
cada setor da economia possui o próprio plano pre-
videnciário, possibilitando, assim, que o trabalhador 
permaneça nele ainda que troque de empresa; e, 
por último, modernização dos atuais planos.

O SONHO COMEÇA AGORA
Aliar a construção de uma reserva fi nan-

ceira para o futuro à concretização de proje-
tos pessoais no presente: esta é a proposta do 
PrevSonho, apresentado no 38º Congresso da 
Abrapp, realizado em outubro do ano passado. 

O gerente de Atuária e Seguridade da Forluz, 

Thiago Gonçalves, idealizou o projeto, que foi de-
senvolvido na Comissão Técnica Nacional de Atuá-
ria da Abrapp e contou com o suporte de membros 
de outras áreas afi ns. Segundo ele, a ideia partiu da 
constatação de que para “conquistar” a nova ge-
ração, os planos de previdência devem vislumbrar 
o momento presente. “Verifi camos que os planos 
mais recentes ofereciam condições fl exíveis ao par-
ticipante somente no momento da aposentadoria. 
No entanto, estas medidas não são efi cazes para 
reter o novo trabalhador, já que ele difi cilmente fi ca-
rá tempo sufi ciente na empresa para se aposentar. 
Por outro lado, ele possui projetos mais imediatis-
tas, como a compra de um carro, um intercâmbio ou 
um curso de pós-graduação, por exemplo. E o nos-
so intuito com o PrevSonho é ajudá-lo a se planejar 
fi nanceiramente para alcançar estas metas”, explica. 

Desta forma, parte dos recursos investidos no 
plano seria direcionada para a conquista destes 
ideais e o restante continuaria sendo destinado 
para a formação da reserva de aposentadoria – 
mantendo o caráter previdenciário. 

Luís Ricardo Marcondes Martins, 
presidente da Abrapp
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FAMÍLIA PROTEGIDA 
Conforme o presidente da Abrapp, a associa-

ção atua como facilitadora para viabilizar o projeto 
e compôs um grupo multidisciplinar que coordena 
o debate. “Buscamos que ele seja um produto de 
prateleira, para que as entidades interessadas pos-
sam simplesmente levar e colocar em prática de um 
jeito objetivo e sem barreiras”, detalha Luís Ricardo. 

Além disso, desenho semelhante pode ser 
adotado na capacitação de novos participantes, 
mais precisamente um público que sempre esteve 
próximo das entidades: os parentes dos filiados. 
É o chamado plano família, que já começou a se 
transformar em realidade, como o que foi im-
plantado pela Fundação Copel, no Paraná. 

Na opinião do gerente de Tecnologia da Infor-
mação da Forluz, Cristiano Freitas, a proposta está 
alinhada ao ideal de expansão do sistema. Ele inte-
gra o grupo que traça as próximas ações relativas 
ao PrevSonho. “É uma forma de materializar o tão 
sonhado fomento. Ganhamos em várias vertentes 
ao atingir este público, afinal, ao mesmo tempo em 
que ampliamos a proteção previdenciária, assegu-
ramos a perenidade do nosso trabalho”, aponta. 

MENOS RISCO, MAIS INDEPENDÊNCIA
As relações trabalhistas não são mais as 

mesmas, assim como os profissionais possuem 
outras exigências e as empresas, também. Um 
dos reflexos destas transformações consiste 
na tendência de modelagem dos planos ofer-
tados, que cada vez mais são estruturados na 
modalidade CD (Contribuição Definida). 

Neste caso, o participante constrói a reserva com 
a ajuda de sua patrocinadora enquanto estiver na 
ativa e, ao parar de trabalhar, seu benefício será cal-
culado conforme o saldo da conta e concedido em 
renda financeira. Ou seja, não há benefício vitalício. 

Desta forma, as patrocinadoras evitam a pos-
sibilidade de perderem recursos com déficits fu-
turos. “É natural que as empresas não queiram 
mais correr riscos alheios ao seu negócio. Por 
outro lado, este modelo também se adéqua ao 
perfil do novo participante. Afinal, ele prefere 
administrar o próprio dinheiro e ter sua 
renda garantida do que se arriscar a 
dividir o prejuízo, como pode 
ocorrer com a modalidade vita-
lícia, principalmente em fun-
ção do aumento da longevi-
dade”, esclarece.

Cristiano Freitas, gerente de 
Tecnologia da Informação da Forluz 

Thiago Gonçalves, gerente de 
Atuária e Seguridade da Forluz 

$
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EMPRÉSTIMO: 
SOLUÇÃO OU  
ARMADILHA PARA 
AS FINANÇAS?

Endividados, 37% dos consumidores  
recorrem a um financiamento para quitar 

outros compromissos atrasados. 
 Antes de tomar uma decisão precipitada 

 e “se enrolar” ainda mais, conheça  
o seu orçamento! 

Para a maioria dos brasileiros, recorrer a 
um empréstimo parece ser a melhor saída 

em momentos de emergência financeira. É o que 
comprovam dados divulgados pelo SPC – Servi-
ço de Proteção ao Crédito. Conforme o levanta-
mento, aproximadamente 37% dos entrevistados 
apontou o pagamento de dívidas como principal 
motivo para tomar um financiamento. Mas, será 
que este é o melhor caminho para você? 

Antes de tomar esta decisão, é fundamental 
pesar prós e contras e conhecer a realidade de 
seu orçamento. O que muitos consumidores ig-
noram nesta hora é que o empréstimo também se 
trata de uma dívida – neste caso, de longo prazo. 
E, como tal, precisará ser quitada no prazo acor-
dado. “A pergunta mais importante é: realmente 
preciso deste financiamento? Qual é o objetivo? 

Claro que há situações extremas em que preci-
samos lidar com compromissos expressivos, mas 
temos que ter um olhar para o futuro para saber 
se seremos capazes de arcar com as parcelas”, 
pondera o gerente de Renda Fixa, Imóveis e Em-
préstimos da Forluz, Marcelo Beuter. 

Caso contrário, a chance de ficar novamente 
inadimplente é grande. Conforme o SPC, os em-
préstimos em bancos ou financeiras são grandes 
vilões do bolso do brasileiro. As estatísticas revela-
das pelo órgão mostram que 65% das pessoas que 
possuem um financiamento ficaram com o “nome 
sujo” em decorrência de atrasos nas parcelas. 

Diante deste quadro, Marcelo destaca que única 
dívida que vale a pena é aquela feita com o objetivo 
de investir, ou seja, destinar o recurso para adquirir 
um bem que será valorizado com o passar do tempo. 

A pergunta mais importante 
 é: realmente preciso deste  
financiamento? Qual é o  

objetivo? Claro que há situações 
extremas em que precisamos  

lidar com compromissos  
expressivos, mas temos que ter 

um olhar para o futuro para  
saber se seremos capazes  
de arcar com as parcelas. 

“

“

Marcelo Beuter, gerente de Renda Fixa, 
Imóveis e Empréstimos da Forluz. 
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DECIDI PEGAR UM EMPRÉSTIMO. E AGORA? 

Se você avaliou suas receitas e despe-
sas e acredita que um empréstimo será a 
melhor solução para seu impasse finan-
ceiro, fique atento! Lembre-se de que é 

fundamental estar preparado para hon-
rar este compromisso. Verifique se você 
passou pelos passos abaixo antes de re-
ceber o financiamento. 

Questione-se!  
Pergunte a você  

mesmo: a parcela cabe 
no meu orçamento?  

É viável encaixar esta  
despesa fixa no meu  

planejamento? 

Reúna forças! Caso vá utilizar este dinheiro 
para comprar um bem, como um imóvel, por 

exemplo, considere abrir mão de alguma  
reserva em prol de um valor maior na  

entrada. Assim, você reduz seu financiamento 
e se livra de ficar muito tempo endividado.  

Compare! Analise com  
calma as opções disponíveis e 
procure ajuda de alguém que 

entenda mais do assunto.  
Assim, você não tomará  
nenhum “susto” ao se  
deparar com taxas ou  

cobranças inesperadas.  
“O que você deve perguntar e  

comparar é a taxa final por mês 
que irá pagar e, baseado nisto, 
qual será o valor da prestação 

final”, indica Marcelo. Tempo x Dinheiro. 
Faça as contas e 

veja se realmente o  
motivo do  

empréstimo  
compensa o prazo  

em que você  
estará atrelado  

a esta dívida. 

10
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SOB CONTROLE
Quando se chega ao ponto de depender 

de um financiamento para sair do sufoco, é 
sinal de que as finanças já não vão bem há 
algum tempo. Vale sempre lembrar que a 
melhor salvação está em um planejamen-
to eficiente. Para isso, a primeira medida 
deve ser estabelecer seus objetivos. Aonde 
você quer chegar? O que deseja conquistar. 
“Você não faz uma viagem sem saber para 
onde vai. Até aqueles que fazem a volta ao 
mundo e parecem não ter noção do destino 
final, planejam adequadamente seus desti-
nos”, ressalta Marcelo. 

Ainda conforme o gerente da Fundação, 
o roteiro de sua vida financeira deve se 
adequar aos eventos e mudanças que ocor-
rem para muitos de nós. Mudar a rota faz 
parte, afinal, existe o ditado que diz que o 
bom marinheiro não reclama do vento – ele 
ajusta suas velas. “Não há problema em re-
ver metas e planos sempre que for preciso. 
Faz parte do processo de aprendizagem. 
Estabeleça suas prioridades e trate-as 
como tal. Sendo assim, se for fazer uma 
poupança, leve isso a sério e trate esta re-
serva como uma despesa fixa”, conclui. 

E NA FORLUZ,  
COMO FUNCIONA? 

Assim como outras entidades fe-
chadas de previdência complementar, 
a Forluz oferece a opção de emprés-
timos aos seus participantes. Cabe 
frisar, no entanto, que o serviço é 
considerado uma modalidade de in-
vestimento pela legislação em vigor. 
Ou seja: seu objetivo é o de gerar re-
cursos para que a Fundação cumpra 
com o pagamento dos benefícios pre-
videnciários. “Como em qualquer ope-
ração deste tipo, os limites disponíveis 
são calculados tomando como base a 
capacidade de pagamento de cada um, 
bem como as garantias existentes”, 
pontua Marcelo. 

Recentemente, o Regulamento de 
Empréstimos foi alterado (para en-
tender as mudanças, clique aqui. As 
principais modificações dizem res-
peito à redução do valor máximo que 
poderá ser solicitado e diminuição 
do prazo de concessão. A decisão foi 
sustentada por análises técnicas cri-
teriosas realizadas pelos especialistas 
da Entidade. 

Para saber se você pode requerer 
um empréstimo na Fundação, acesse 
o Autoatendimento do Portal Forluz 
www.forluz.org.br. 

PLANEJAMENTO 

https://www.forluz.org.br/Acontece/VerNoticia.aspx?ID=464
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Desafios, garra e vontade de 
fazer ainda melhor pelos seus 

participantes marcam uma nova fase 
inaugurada pela Forluz no último dia 
2 de abril. Agora, a Central de Atendi-
mento telefônico (0800), que era ter-
ceirizada, funciona na sede da Entidade. 
Os novos atendentes foram criteriosa-
mente selecionados e passaram por um 
mês de treinamento antes de iniciarem 
as atividades. Foram mais de 80 horas 
de conteúdo teórico e prático, que abor-
dou os diversos processos da Fundação. 
O foco é garantir um atendimento ágil e 
qualificado, fazendo com que o partici-
pante solucione seu problema ainda no 
primeiro contato. 

A decisão pela mudança foi balizada 
pelos números das pesquisas de satis-
fação de 2015 e 2016, que demonstra-
ram uma pequena queda na avaliação do 
serviço. Apesar de pouco expressivas, as 
alterações fizeram a Diretoria Executiva 
avaliar a viabilidade de investir em uma 
equipe própria, que trouxesse ganhos de 
performance e qualidade. 

Além disso, a mudança é resultado 
da revisão do planejamento estratégico, 
realizada em 2017. Ao final do proces-
so, que contou com a participação de 
diretores, gerentes, empregados e con-
selheiros, e com a consultoria da Fun-
dação Dom Cabral, foram elencados 17 
projetos – entre eles, a reestruturação 
do modelo de atendimento. 

Aplaudo esta atitude 
 e enalteço a decisão 

porque creio que  
ter a própria equipe 

atendendo é o melhor 
dos mundos. Ninguém 
vai entender melhor a 

razão de ser da Entidade, 
que são os seus  

participantes, do que o 
próprio colaborador. 

“

“

Marisa Bravi, especialista em 
 Comunicação e Relacionamento.

FORLUZ INAUGURA  
NOVO CICLO E PRIMARIZA 
ATENDIMENTO VIA 0800

Com uma realidade cada vez mais competitiva e desafiadora,  
a Fundação promove mudanças em sua forma de atender e visa a 

excelência nos serviços prestados aos seus participantes. 
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Os resultados do levantamento feito por 
um grupo de estudos formado pelos gerentes 
das áreas de Atuária e Seguridade, Recursos 
Humanos e Administração e Comunicação e 
Atendimento, além de um representante da 
DRP (Diretoria de Relações com Participan-
tes) também sustentaram a decisão. Por fim, a 
experiência positiva de outros fundos de pen-
são de grande porte que adotaram o mesmo 
formato – tais como Valia, Sistel e Fundação 
Cesp, contribuíram para que a Forluz sentisse 
que estava no caminho certo. 

Há mais de 30 anos atuando no sistema de 
previdência complementar, a especialista em 
Comunicação e Relacionamento, Marisa Bra-
vi, considera a medida “excelente”. “Aplaudo 
esta atitude e enalteço a decisão porque creio 
que ter a própria equipe atendendo é o melhor 
dos mundos. Ninguém vai entender melhor 
a razão de ser da Entidade, que são os seus 
participantes, do que o próprio colaborador. 
Para explicar o nosso negócio, é necessário 
vivenciar, fazer parte dele. Assim, o atendente 
consegue processar melhor as informações e 
interagir em busca de alternativas, entregan-
do uma resposta muito mais assertiva”. 

MOTIVAÇÃO 
A diretora de Seguridade e Gestão, Mônica 

Siqueira, afirma que a expectativa é muito gran-
de em relação à primarização do atendimento 
telefônico. “Este é mais um passo rumo à ex-
celência. Queremos avançar no cuidado com o 
nosso participante, assegurando que ele tenha 
seu problema resolvido e saia realmente satis-
feito do atendimento”. 

Segundo ela, os principais benefícios vão desde 
mais rapidez no diagnóstico das necessidades de 
treinamento até a motivação da equipe, que terá 
melhor compreensão sobre sua missão dentro da 
Entidade. Além disso, ainda foi possível reduzir os 
custos da operação. “O senso de pertencimento 
e propósito dará aos atendentes o entendimento 
sobre o trabalho que executam e a importância do 
suporte que eles representam para o participante, 

Mônica Siqueira, diretora  
de Seguridade e Gestão

Cinara Rabello, gerente de  
Comunicação e Atendimento
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além das oportunidades de carreira que têm pela 
frente. Por outro lado, eles poderão esclarecer 
dúvidas de forma simples, já que terão acesso aos 
nossos especialistas”, avalia. 

CASA PRONTA, EQUIPE DE PONTA   
Antes de iniciar as operações do Call Center, 

a estrutura física da sede passou por mudanças. 
O terceiro andar do Edifício Bomtempo foi re-
adequado e um novo layout proporcionou mais 
privacidade e conforto para atendentes e partici-
pantes. Foi necessário ainda providenciar supor-
te tecnológico para a chegada da nova equipe. 

Enquanto a casa era arrumada, o proces-
so seletivo já estava em curso. Foram recebi-
dos 539 currículos, sendo pré-selecionados 
40 candidatos. Por fim, 18 deles foram clas-
sificados para a entrevista final. No dia 5 de 
março, os seis escolhidos foram admitidos. 

Os seis atendentes do novo Call 
Center da Forluz e a supervisora, 

Fernanda Brey (à frente) 
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Saiba quem são os novos atenden-
tes da Forluz e o que eles têm a dizer 
sobre esta missão. 

QUEM É QUEM 

Senti um clima 
bastante aco-

lhedor ao chegar 
à Forluz, e um 

bom ambiente de 
trabalho. Espero 

superar as expec-
tativas da Fun-
dação, e agregar 
bons resultados. 
Adriano Verly

“

“

Fomos muito bem 
acolhidos e isso se 
reflete na nossa 
boa ambientação 
e familiaridade 
rápida com a  
Instituição.   

Ana Carolina  
de Oliveira Souza

“

“

  Sinto-me feliz em 
fazer parte des-

se novo tempo na 
Forluz. Cada dia é um 

novo aprendizado. 
A forma que fomos 

recebidos foi surpre-
endente e aumenta 
a responsabilidade 
em corresponder às 

expectativas. 
Flávio Alexsandro 

Dias 

“

“
 Estou muito 

empolgada em tra-
balhar aqui, nunca 
em toda minha vida 

profissional fui 
tão bem recebida 
em uma empresa! 
Espero atingir as 
expectativas da 
Forluz e de seus 
participantes em 

relação a essa nova 
jornada!  

 Priscila Gulart 

“

“

  Quando recebi o 
retorno de minha 

aprovação no pro-
cesso, fiquei muito 
feliz! Percebi logo 

que se trata de uma 
empresa idônea e 
preocupada com 
o bem-estar de 

seus funcionários. 
Espero aplicar meu 

conhecimento e 
fazer a diferença 
nesta nova etapa 

 da Forluz.    
Márcia Leite 

“

“
A primarização 
do Call Center 
da Forluz foi 

um passo muito 
importante para a 
Fundação, e fazer 
parte deste time é 
um privilégio! Os 

desafios existem e 
têm o objetivo de 
nos fazer evoluir. 

Espero evoluir 
com a Entidade e 
também atender 
às expectativas 

dos participantes. 
Felipe Soares

“

“
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A gerente de Comunicação e Atendimen-
to, Cinara Rabello, explica que aspectos 
como bagagem, conhecimento do sistema, 
do processo de atendimento e vontade de 
estar na Forluz foram cuidadosamente ava-
liados. “São pessoas que passaram pelo 
atendimento telefônico de grandes empre-
sas. Agora, pertencendo ao quadro próprio 
da Fundação, temos a confiança de que eles 
vestirão a camisa e estarão engajados na 
entrega de um trabalho de ponta”. 

A Central de Atendimento conta com uma 
supervisora responsável por monitorar e asse-
gurar resultados positivos. Fernanda Brey acu-
mula 13 anos de experiência na área, na opera-
dora de telefonia Vivo, onde atuou na parte de 
gestão e melhoria de processos do atendimento.

Para ela, ter uma equipe interna de aten-
dimento agrega um retorno extremamente 
positivo tanto para a empresa quanto para 
o usuário do serviço. Ela considera também 
que o treinamento recebido foi fundamen-
tal para que a equipe se sentisse apoiada e 
pronta para trilhar um caminho de sucesso. 
“Eles passaram por uma seleção detalhada 
e temos a certeza de que contamos com os 
melhores profissionais para estarem aqui. 
Associamos as técnicas de atendimento que 
eles já conhecem ao conteúdo proporciona-
do pela Fundação. Estamos muito felizes e 
animados para dar o melhor tratamento para 
o nosso participante”, declara. 

COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO: A 
UNIÃO FAZ A EXCELÊNCIA

Além da primarização do Call Center, a Forluz 
alterou sua estrutura organizacional e promo-
veu a junção das áreas de Comunicação e Aten-
dimento, que até então eram setores distintos. 
Para a diretora de Seguridade e Gestão, a união 
trará maior efetividade nas ações. “A porta de 
entrada das necessidades do participante acon-
tece pelo atendimento. E a saída das informa-
ções é feita por nossos veículos de comunicação. 
Ao integrarmos as duas equipes, fazemos com 
que este trabalho de divulgação seja empenhado 
na direção certa”, conclui. 

Cinara pontua que, por manterem um con-
tato próximo com o público da Entidade, os 
atendentes têm mais condições de indicar 
quais são as principais demandas que devem 
ser tratadas. Estas informações serão trans-
formadas em subsídios para uma comunicação 
mais eficaz. “Juntos, os setores de atendimen-
to presencial e telefônico e comunicação for-
mam hoje a maior gerência da Forluz. Estamos 
imbuídos do espirito de união e resultado. Que 
venham os desafios, para que possamos fazer 
o melhor para os protagonistas da nossa his-
tória, os participantes”. 

Juntas, as áreas de atendimento e 
comunicação formam, hoje,  

a maior gerência da Entidade
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O conceito de doação, de maneira geral, 
é compartilhar com o outro, volunta-

riamente, um pouco do que temos. Isso não diz 
respeito somente a bens materiais, mas também 
ações que façam diferença na vida de quem pre-
cisa. Seja um trabalho voluntário, como servir 
sopa aos moradores de rua, ou doar sangue para 
quem está com risco de saúde. O que vale mesmo 
é dividir experiências  e ter empatia. Entretanto, o 
cenário de voluntariado no Brasil deixa a desejar. 

De acordo com pesquisa realizada pelo Insti-
tuto DataFolha, em setembro de 2014, somen-
te 11% da população brasileira atuam ativamen-
te como voluntário, enquanto 28% já praticaram 
ações voluntárias e 72% nunca praticaram. Do 
total de entrevistados, 58% demonstraram in-
teresse em realizar atividades voluntárias. Mas 
então, por quê não o fazem? Apesar de terem 
apontado como benefícios a sensação de bem-
-estar, sentir-se útil, ajudar pessoas e o país e 
desenvolver habilidades, 40% nunca foram vo-
luntários alegando falta de tempo, 29% por não 
terem sido convidados, 18% sequer pensaram 
nisto e 12% pela falta de informação. 

Para estas pessoas, a diretora de marketing 
da plataforma de voluntariado empresarial V2V 
e autora de artigos sobre o assunto, Natalia 
Kelbert, diz “para quem nunca foi voluntário, 
nós recomendamos que procure algum conhe-
cido que é ou já foi e utilize deste intermédio 
para iniciar as atividades. Sempre vai ter alguém 
no nosso meio que consiga dar indicações. E se 
não houver, outra possibilidade é procurar o 
centro de voluntariado da cidade, que ajuda a 
encontrar oportunidades ou uma ONG - Orga-
nização Não Governamental. No caso de Belo 
Horizonte, este intermediário é o CEMAIS.” 
Um outro conselho dado por Natalia é de que, 
o primeiro passo é escolher uma causa, seja ela 
prestar trabalho em um hospital ou resgatar 
animais das ruas. “Também é possível ajudar à 
distância. Quem trabalha no setor financeiro, 

pode dar consultoria para ajudar 
nas finanças de uma creche, 
por exemplo.”, conclui.   

FORLUZ VERDE
Sobre o voluntariado em-

presarial, Natalia Kelbert afirma 
que devem ser considerados três 
pilares: a comunidade, o voluntário e a empresa. 
E que deve ser benéfico para todos.

Na Forluz, existe um programa que visa 
conscientizar e motivar os empregados sobre 
a responsabilidade social e ambiental, o Forluz 
Verde. Dentre as principais ações do progra-
ma, estão: realização de palestras informa-
tivas, coleta seletiva, campanhas solidárias, 

EMPATIA: O VERDADEIRO  
SIGNIFICADO DE SER VOLUNTÁRIO

Roupas, alimentos, brinquedos, amor: são várias as possibilidades de dividir com o  
próximo um pouco do que temos. O importante é compartilhar…

Natália Kelbert – Diretora  
de Marketing da V2V
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implementação de adesivos informativos, ade-
quação das impressoras e redução e mensura-
ção do consumo de energia e água.

Como parte das campanhas solidárias, a 
Forluz presta auxílio aos idosos que moram no 
Lar Maria Clara, e promove campanhas de arre-
cadação de itens de higiene pessoal e alimentos 
não perecíveis, que são entregues nas visitas 
que os  empregados fazem mensalmente. Nos 
meses de junho e dezembro de 2017 foram re-
alizadas campanhas especiais, 
como o “Arraiá do Bem” e 
o “Natal Solidário”.

 ARRAIÁ DO BEM
A campanha apro-

veitou o clima junino 
para convidar todos 
os empregados a par-
ticiparem de um con-
curso. Quem conseguisse 
arrecadar mais produtos ali-
mentícios, de limpeza e higiene pessoal seria 
coroado o Rei do Amendoim e Rainha da Pipo-
ca. Mas no final das contas mesmo, quem mais 
ganhou foram os moradores do Lar Maria Cla-
ra, que receberam, no total, 1.336 produtos.

NATAL SOLIDÁRIO 
Em dezembro, pelo segundo ano consecu-

tivo, os moradores escreveram o que queriam 
ganhar de Natal e, após divulgação interna, os 
empregados da Forluz compram os presentes 

que foram entregues pelo Pa-
pai Noel. Todos eles rece-

beram exatamente o que 
foi pedido, como por 
exemplo,  radinhos de 
pilha, perfume, brin-
quedos e roupas.

A satisfação 
de poder rea-

lizar o sonho, de 
ajudar uma outra pessoa, 

ou uma instituição é o maior 
presente que o voluntariado traz para quem 
abraça de coração aberto a causa.

A
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Conheça locais que precisam da 
sua ajuda em Belo Horizonte e região 
metropolitana:

1. Casa Aura – Casa de apoio para 
crianças e adolescentes com câncer.

2. Lar Maria Clara – Asilo para ido-
sos de baixa renda, moradores do muni-
cípio de Contagem, em regime de longa 
permanência.

3. Sopão Mineiro - Grupo de cola-
boradores que preparam e entregam so-
pas a moradores de rua.

4. Cão Viver – Associação que cuida 
de, aproximadamente, 200 animais que 
precisam de cuidados. Recebe doações 
de medicamentos e rações e doa os pets.

5. Fundação Hemominas - Institui-
ção que recebe doações de sangue para 
garantir à população a oferta de sangue e 
hemoderivados de boa qualidade. 

VOLUNTARIADO EM 
MINAS GERAIS 
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BELO HORIZONTE  
NO CAMINHO  
DA LONGEVIDADE 

Se de um lado contamos com uma 
ampla oferta de serviços de saúde, 

por outro ainda precisamos de avanços no 
que diz respeito a políticas de bem-estar fí-
sico e social para a população idosa. Esta é 
uma das conclusões sobre a situação de Belo 
Horizonte, apontadas pelo IDL – Índice de 
Desenvolvimento Urbano para a Longevida-
de. O levantamento é resultado de parceria 
entre o Instituto de Longevidade Mongeral 
Aegon e a Fundação Getúlio Vargas. 

A capital mineira ocupa o 17º lugar no 
ranking geral de 150 grandes cidades. Se-
gundo o gerente institucional do Mongeral 
Aegon, Antônio Leitão, embora o resultado 
seja positivo, há muitos pontos de melho-
ria que devem ser observados. “BH obteve 
um bom desempenho nos quesitos Cuida-
dos com a Saúde, Finanças e Cultura e En-
gajamento. Vale ressaltar, no entanto, que 

isto não significa que ela não precisa inves-
tir nestes setores. Outros pontos também 
merecem foco de políticas públicas, como é 
o caso dos Indicadores Gerais, que avaliam 
distribuição de renda, taxa de desemprego, 
enfim, coisas que afetam não somente ido-
sos, mas a qualidade de vida dos moradores 
como um todo”, explica. 

O estudo reuniu resultados de 498 ci-
dades, sendo 150 de grande porte e ou-
tras 348 menores. Além dos quesitos já 
citados, foram avaliados itens como Edu-
cação e Trabalho, Habitação e Bem-Estar 
de forma geral. Neste último, a capital mi-
neira derrapou e ocupou a 107ª posição. “É 
motivo de alerta este resultado, tendo em 
vista a quantidade de pessoas com hiper-
tensão, alcoolismo e depressão. Além dis-
so, foi verificada uma quantidade reduzida 
de estabelecimentos dedicados ao condi-
cionamento físico”, pontua Antônio. 

Antônio Leitão, gerente  
institucional do Instituto de  
Longevidade Mongeral Aegon

Em 17º lugar no ranking geral do 
IDL – Índice de Desenvolvimento 

Urbano para Longevidade,  
município se destaca em ofertas de 
cuidados com a saúde, mas precisa 

melhorar em condições de  
bem-estar para a população 60+. 
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TROCA DE EXPERIÊNCIAS 
O IDL foi criado com o intuito de fomen-

tar o debate sobre a longevidade e apoiar os 
municípios no desenvolvimento de iniciativas 
que atuem na qualidade de vida das pessoas 
acima de 60 anos. Para Antônio, esta primeira 
pesquisa já está sendo utilizada pelos gesto-
res públicos de forma proveitosa. Por isso, o 
objetivo do Instituto é ampliar o projeto, com 
a implantação do Programa Cidades Pela Lon-
gevidade. “Será incluído um curso de capaci-
tação para os gestores públicos refletirem so-
bre o tema e, amparados pelos dados do IDL, 

promoverem troca de experiências e aplicarem 
novos processos em seus municípios”. 

Além disso, o IDL será ajustado no próxi-
mo ano, com a inclusão de análises em cidades 
com população abaixo de 150 mil habitantes. 
Os municípios que apresentarem os melhores 
resultados serão convidados para divulgar as 
boas práticas que executam. “Queremos en-
tender melhor o que leva estes municípios a 
registrarem estes números, o que já está sen-
do feito e pode ser aprimorado. Assim, visamos 
incentivar outras localidades a fazerem mais 
pela população acima de 60 anos”, conclui. 

BH obteve um bom 
 desempenho nos  

quesitos Cuidados com  
a Saúde, Finanças e  

Cultura e Engajamento. 
Vale ressaltar, no entanto, 

que isto não significa  
que ela não precisa  

investir nestes setores.

“

“

Antônio Leitão, gerente  
Institucional do Mongeral Aegon



ELEIÇÕES FORLUZ 2018 

CHEGOU A HORA DE ESCOLHER
SEUS REPRESENTANTES

Para mais informações sobre o processo eleitoral, clique aqui.

Votação:

A partir das 8 horas do dia 21 de maio de 2018, você poderá votar nas chapas de 
sua preferência para os Conselhos Deliberativo e Fiscal, e para a Diretoria de 
Relações com Participantes da Forluz. A escolha das chapas para DRP e Conselhos 
é independente. Ou seja, você pode votar em chapas distintas.

Os participantes ativos e assistidos inscritos nos planos previdenciários da Forluz 
poderão votar pelo hotsite exclusivo da Eleição Forluz 2018 ou por telefone. Para 
acessar o hotsite, basta entrar no Portal Forluz e clicar no banner fixo no alto da 
página principal.

Atenção: a votação encerra-se às 23h59 do dia 7 de junho de 2018 (horário de 
Brasília-DF).

Resultado:
No dia 8 de junho de 2018 será divulgado o resultado da eleição.

Exerça seu direito de voto e participe!

https://www.rzc-rotinas.com.br/forluz2018/https/votacao.cfm
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