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UMA GESTÃO HUMANIZADA E PARTICIPATIVA

Encontros com Participantes nas regionais: uma atribuição da Diretoria de Benefícios

Primeiramente gostaria de registrar o quanto foi 
gratificante ter sido eleito como diretor de benefícios 
para representar os Participantes da Fachesf, sejam 
eles ativos, aposentados ou pensionistas. Dessa forma, 
foi possível aumentar nosso relacionamento, atender  
e acolher a todos, sem distinção, realizando um trabalho 
com responsabilidade junto à gestão da Fachesf, 
cumprindo os regulamentos e a legislação em vigor, mas 
não esquecendo, em momento algum, os compromissos 
assumidos com nossos Participantes.

Com dignidade e firmeza, colocando nossos ideais e 
valores acima de qualquer coisa, foi possível realizar 
uma gestão humanizada e participativa com o apoio de 
nossas equipes técnicas, amigos, irmãos e companheiros, 

além do apoio incondicional de todos que compõem a Aposchesf, permitindo assim, viver uma 
grande experiência que nos engrandeceu e nos fez ainda mais comprometidos com a nossa 
missão de servir a todos.

Durante o quadriênio à frente da Diretoria de Benefícios, o foco foi levar “A FACHESF MAIS 
PERTO DE VOCÊ”. Atender as diversas solicitações e demandas apresentadas foi uma marca 
da nossa gestão, através do relacionamento com todos os Participantes. A busca pela excelência 
no atendimento, melhoria nos benefícios assistenciais, informações e orientações sobre os 
planos previdenciários foram alguns dos objetivos alcançados. 

Com muita luta e determinação, contando com apoio dos gestores, colaboradores e Participantes, 
conseguimos elevar o nível de atendimento prestado pela Diretoria de Benefícios aos usuários. 
A experiência e maturidade de cinco mandatos como conselheiro deliberativo facilitaram  
o exercício da gestão. Quebramos paradigmas e fizemos mudanças em nosso quadro funcional, 
valorizando os empregados e dando oportunidade aos vários talentos existentes. 

O nosso sucesso foi a forma simples e dinâmica de administrar os conflitos e divergências.
Reformulamos processos e rotinas de trabalho, buscando agilidade no atendimento e nas 
soluções dos problemas apresentados pelos Participantes, com atenção e respeito às suas 
necessidades, dentro da nossa autonomia e possibilidade, sempre priorizando as pessoas. Esse 
boletim é uma prestação de contas da Gestão, destacando os principais objetivos alcançados.

Diretor de benefícios, Raimundo Jorge
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Desde o início do trabalho na Diretoria de Benefícios, levamos aos nossos gestores e 
colaboradores a necessidade de buscar mais agilidade e mais eficiência para elevar a qualidade 
dos serviços prestados pela fundação. A DB necessitava de investimentos em tecnologia e 
infraestrutura, principalmente no relacionamento mais próximo com os Participantes. 

Elaboramos um projeto de melhoria da gestão, reestruturando as áreas da DB, setores  
e agências, proporcionando o desenvolvimento técnico de 100% das equipes através de 
treinamentos, seminários, congressos e palestras motivacionais, para aprimorar seus 
conhecimentos, elevando suas capacitações profissionais.  

Após analisarmos as necessidades de investimento no setor responsável pelo relacionamento 
com o Participante (BCR), solicitamos à equipe de suporte técnico que fizesse um levantamento 
de todas as atividades das equipes e das agências, para detectar os problemas existentes, com 
o objetivo de apresentarmos soluções de melhoria na execução dos trabalhos. 

Através do feedback recebido com o levantamento, passamos a implantar as soluções 
necessárias para dinamizar o atendimento, melhorando o relacionamento com o Participante.

Era necessário aumentar a credibilidade e confiança no atendimento aos nossos Participantes; 
com a padronização do atendimento nossas equipes e agências evoluíram consideravelmente, 
elevando o nível de serviço prestado pela Central de Relacionamento, saindo de 75% em 2014, 
para 97% em 2017. 

Com investimentos em treinamentos 
e capacitação dos profissionais de 
atendimento, surpreendemos a todos 
com os resultados conquistados pelas 
equipes, elevando ao nível de excelência 
os serviço prestados.

Evolução no atendimento da Central de Relacionamento e agências

Trabalhos e resultados
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Ações inovadoras mudaram os processos, o que levou à necessidade de ampliação dos pontos 
de atendimentos: GRL/Recife, GRP/Paulo Afonso, Itaparica, Jardim/SE, Camaçari/BA, Usina de 
Funil/BA, SE Natal, Aposchesf Maceió e Campina Grande, além de visitas a outras localidades 
mais distantes, como Milagres, Boa Esperança, Petrolina e SEs da Chesf. Também foi reforçada 
a assistência na melhoria do serviço prestado e na capacitação continuada dos profissionais de 
atendimento, como assistentes, técnicos, analistas e gestores. 

Reformamos algumas agências com a finalidade de proporcionar mais conforto e comodidade 
aos empregados e Participantes, além da valorização do patrimônio da Fundação. A agência da 
sede/Chesf, no Recife, passou por uma melhoria, mas está prevista ampliação e reforma; assim 
como a agência de Campina Grande.

Descentralização de atendimento

Melhoria na infraestrutura das áreas de atendimento

Reforma das agências

Paulo Afonso

GRL/Chesf – Recife SPMA - Itaparica – PE GRP/Paulo Afonso – BA

Rio Largo Teresina Sobradinho
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Com a visão de gerir mais com menos, transferimos as instalações das agências de São Paulo 
e Aracaju, diminuindo o custo com aluguéis e melhorando os espaços para atendimento.  
Em São Paulo, a redução do aluguel foi de R$ 25.000,00/ano, em Aracaju a economia foi  
de R$ 15.000,00/ano. Já em Fortaleza, a agência foi transferida para um local com mais  
acessibilidade aos Participantes.

Atendendo uma demanda bem antiga dos Participantes do Rio de Janeiro, reformamos  
a agência, criando um novo layout, proporcionando maior conforto, acessibilidade e melhoria 
na qualidade do atendimento. 

Novas agências com reforma e redução de custos com aluguéis

Rio de Janeiro

Reforma da Central de Relacionamento - BCR

Reforma dos setores - BGM e BGC

Nova agência de Aracaju

Equipe de suporte

Recepção Fachesf

Fortaleza

Teleatendimentos antes Teleatendimentos depois

Atendimento presencial

Nova agência de São Paulo

Criação Espaço Aconchego
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Criada em 2006 para unificar e facilitar o atendimento aos 
Participantes em todo o Brasil, a Central de Relacionamento da 
Fachesf (BCR), após dez anos de atividade, registrou a marca de 
1 milhão de atendimentos. O número expressa o crescimento do 
trabalho desenvolvido por toda a equipe, que também é responsável 
pelo atendimento à rede credenciada da área de saúde.

Em 2017, a Diretoria de Benefícios, após intensa negociação com a Seguradora Bradesco, 
conseguiu a redução de 9,81% sobre o valor da taxa do Seguro de Vida, a partir de setembro/2017 
e válida até dezembro/2018. Mesmo com a redução na prestação do seguro, não houve redução 
no valor do capital segurado. Nessa negociação também ficou definido que as pensionistas 
terão direito a fazer a adesão ao seguro, previsto para fevereiro de 2018.

Por estar a Fachesf no ranking das 20 maiores Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar do Brasil, fomos convidados para 
participar do Encontro de Comunicação e Relacionamento da Abrapp, 
apresentando um case da área de relacionamento com o Participante 
da Fachesf. O foco do trabalho foi apresentar às outras Fundações a 
evolução dos serviços prestados e projetos implantados para melhorar 
o atendimento na Fundação.

Atendendo às demandas sociais e de saúde dos Participantes de Paulo Afonso, Xingó e Itaparica, 
após dois anos de luta, conseguimos aprovar a contratação de uma assistente social para 
oferecer um atendimento especializado nessas localidades. Para a agência de Paulo Afonso, 
transferimos também uma funcionária com a finalidade de ampliar o atendimento dos serviços 
prestados, e, com isso, ampliando também o horário de atendimento ao público.

Com vistas à otimização e redução de custos e despesas administrativas, realizamos vários 
ajustes no planejamento orçamentário de toda a Diretoria de Benefícios. Reduzimos custos 
com aluguéis, materiais em geral, custos com viagens a serviço e vários outros. 

A Fachesf alcança o registro de 1 milhão de Participantes atendidos

Redução da taxa e inclusão da pensionista no seguro de vida

Participação em congressos e treinamentos

Case Fachesf no Encontro Nacional de Comunicação e Relacionamento

Contratação de assistente social – Paulo Afonso

Programa de redução de custos administrativos da DB

Fizemos visitas às regionais, apresentando os Planos Previdenciários 
e seus institutos, e enviamos cartas aos funcionários da ativa 
anualmente, através da área gestora (BGC), motivando a atualização 
dos percentuais de contribuição à Fachesf, visando um maior acúmulo 
de sua reserva de poupança, que proporcionará um benefício maior 
no momento das aposentadorias.

Educação Previdenciária
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Para fomentar o mercado da previdência complementar, a Fachesf, juntamente com a Aposchesf, 
está buscando viabilidade para implantação de um Plano Instituidor. O início das atividades 
desse novo plano está previsto para 2018, com a proposta inicial de estender aos familiares até 
terceiro grau, a oportunidade de participar de uma entidade de previdência fechada, garantindo 
um futuro mais tranquilo.

Apoio aos empregados da Fachesf se aposentarem pelo INSS, permanecendo no quadro;
Nomeação de empregados para ocupar cargos renovando a gestão da DB;
Aumento do empréstimo Educação e Funeral de R$2.000,00 para R$3.000,00;
Aprovação na DE da antecipação para março da 1ª parcela do Abono dos assistidos de 2015 a 2018;
Implantação do novo sistema para Gestão da Carteira de Empréstimo - SGE;
Implantação de um novo sistema para Recadastramento dos Assistidos/Pensionista;
Novo sistema de gestão para arrecadação e concessão de benefícios da Fachesf – SGprev;
Atualização da versão do sistema de relacionamento com o Participante – CRM;
Implantação do serviço de monitoramento do atendimento – BCR;
Instalação de totem para retirada de senhas de atendimentos nas agências;
Campanha de incentivo à contribuição eficiente aos Participantes;
Criação do comitê de previdência da Fachesf;
Campanha de adesão ao Seguro de Vida para Participantes até 61 anos;
Suspensão da carência na migração do Básico/Padrão para o Especial, por 90 dias/60 dias – 2015;
Contratação de empregados para o quadro próprio da Fachesf - plantão 24 Horas;
Gestão no controle de redução nas despesas orçamentárias de Diretoria de Benefícios; 
Aprovação na DE para inserir dependentes até 3º grau no Fachesf-Saúde;
Participação na Comissão Nacional de Seguridade da Abrapp;
Certificação técnica pelo ICSS e habilitação pela PREIVIC para exercício da função como DB;
Apoio à Diretoria Executiva na melhoria na gestão da Fachesf, a exemplo: criação do espaço  
de guarda documental (CDOC), reforma do ambulatório Paissandú (Sede Fachesf), digitalização  
de documentos físicos, planejamento estratégico entre outras ações;
Implantação em 2018 do novo sistema de telefonia que permitirá a pesquisa de satisfação do 
atendimento;
Implantação do reembolso educacional via web para Fachesf e Chesf, em 2018.

Primeiramente quero agradecer ao G..A..D..U..(DEUS), que me deu  
a oportunidade de representar, com sabedoria, a todos os 
Participantes da Fachesf. Agradeço o imenso apoio e amor 
fraternal da minha família que se fizeram presentes na minha 
vida, mesmo com a distância física, durante esses quatro 
anos. Foi necessário muita resiliência para atuar como diretor 
de benefícios, representante eleito pelos trabalhadores, diante  
de tanta turbulência no país e influências políticas na governança 
da empresa.

Agradeço aos gestores, agentes e colaboradores que acreditaram  
e disseminaram que trabalhar com amor é a melhor recompensa 

e realização de um profissional. Aos Participantes das regionais que contribuíram direta ou 
indiretamente para o êxito da nossa gestão, meu muito obrigado. Agradeço também ao ex-
diretor da Fachesf, Roque Fagundes, que muito apoiou nos projetos da DB, aos ex-conselheiros 
da Fachesf Manoel Moraes e José Fernandes Neto, ao professor Antônio Galdino e a outros 
que muito apoiaram nossa gestão.

Nosso empenho de levar “A FACHESF MAIS PERTO DE VOCÊ” é para garantir uma Fundação  
perene, um porto seguro para os Participantes.

Plano Instituidor 

Outras propostas alcançadas durante a gestão

Agradecimentos
. . . .


