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Expediente

O Jornal da Fachesf é uma publicação bimestral da Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - Fachesf.  
jornaldafachesf@fachesf.com.br Fone: (81) 3412-7508 Edição e Revisão: Laura Jane de Lima. Redação e Fotos: Naide Nóbrega - DRT 
2491/PE. Tiragem: 9 mil exemplares. Projeto Gráfico e Produção: Contaccta Comunicação. Diretoria Executiva: Presidente - Clayton 
Ferraz de Paiva. Diretor de Administração e Finanças - Luiz Ricardo da Câmara Lima. Diretor de Benefícios - Robstaine Alves Saraiva.

Este jornal foi impresso em papel reciclado.

Interatividade Fachesfiana Cartas

“Congratulamo-nos com a Diretoria Executiva e equipe de edição do Jornal da Fachesf, pelo foco e nível das notícias e 

informações apresentadas na edição 08." 

Adelson Ferraz, Recife/PE.

“Aposentado desde 1991, tendo trabalhado  no setor de contabilidade dessa Fundação, venho parabenizar o Jornal da 

Fachesf, o qual veio dinamizar a comunicação com os Participantes Ativos e Assistidos." 

Mário Maciel, Sertânia/PE.

"Parabéns pelo Jornal. Está excelente. Além de trazer as notícias da Fachesf, estimula a comunicação da Fundação com 

os Participantes. As notícias vêm sempre com antecedência e, antes mesmo de procurarmos saber alguma coisa, já 

estamos bem informados." 

Mirian Bezerra de Souza, Recife/PE.

Estamos nos aproximando de um novo ano. 

Vislumbramos um período de muitos e novos 

desafios, os quais enfrentaremos com o mesmo 

entusiasmo e transparência que têm marcado a 

nossa atuação desde fevereiro de 2003, quando 

assumimos.

O ano de 2007, sem dúvida, também será um 

período de colheita dos frutos de um trabalho 

intenso que temos desenvolvido, sobretudo neste 

ano que agora termina.

Você, nosso leitor, que acompanhou, ao longo dos 

meses, as principais realizações da Fundação, através 

deste informativo, pode imaginar o tamanho da 

nossa satisfação em fecharmos um ano de 

concretizações de projetos tão importantes. 

Temos mudado a cara da Fachesf. Hoje, os 

Participantes contam com uma Fundação muito mais 

próxima, ainda mais humanizada e sensível as suas 

reais necessidades. Registramos bons números 

financeiros, mantendo seguro e em constante 

crescimento o nosso Patrimônio. Continuamos a 

zelar pela estabilidade do nosso Fachesf-Saúde, 

proporcionando, através de várias mudanças, maior 

conforto e comodidade aos usuários.

Inauguramos  a  

nossa Central de 

Relacionamento, 

que, após quatro 

meses, registra uma 

s i g n i f i c a t i v a  

a c e i t a ç ã o  d o s  

Participantes e, mais 

r e c e n t e m e n t e ,  

implantamos o Núcleo de Regulação. Essas ações têm 

contribuído para a satisfação dos Participantes e 

Beneficiários, o que sempre foi o nosso maior objetivo.

É por essas e outras que fechamos o ano com um 

sorriso estampado no rosto e com a sensação do dever 

cumprido, graças ao eficiente e incansável trabalho de 

todos os colaboradores da Fundação, da importante 

atuação dos Conselheiros e do fundamental apoio da 

nossa Patrocinadora.

Realizamos muitos sonhos em 2006. Mas estamos 

certos de que em 2007 realizaremos muito mais.

Um feliz ano-novo para todos.

Clayton Ferraz de Paiva

Presidente
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Todos os anos a Fachesf participa do Congresso 

Brasileiro dos Fundos de Pensão, promovido pela 

Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar - ABRAPP, reunindo 

técnicos e gestores de Fundos de Pensão, além de 

estudiosos da área de Previdência de todo o país, 

com uma programação que abrange workshops, 

painéis, plenárias, apresentações e lançamentos de 

livros técnicos.

A 27ª edição do evento, realizada entre os dias 27 e 

29 de novembro passado, teve um gostinho 

especial para a Fachesf, em função da conquista do 

prêmio Rio Nogueira de Excelência Técnica, com o 

trabalho "A Comunicação como Suporte 

Estratégico na Implementação de uma Nova 

Cultura de Relacionamento", de autoria da 

assessora de Comunicação Institucional, Laura Jane 

de Lima, e da jornalista Naide Nóbrega. 

Anualmente, a Abrapp premia os três melhores 

trabalhos técnicos relacionados, necessariamente, 

a temas de relevância para o Sistema de Previdência 

Complementar. As autoras, Laura e Naide, 

receberam a notícia com muita satisfação, 

sobretudo pelo alto nível dos trabalhos 

apresentados e pelo fato de 2006 ter sido um ano 

com número recorde de inscrições. "O mérito da 

conquista é de todos os colaboradores da Fachesf, 

que fazem da Central - grande mote do nosso 

trabalho - uma experiência de sucesso, não apenas 

Fachesf conquista prêmio nacional da Abrapp

O trabalho "A Comunicação como Suporte Estratégico na Implementação de 

uma Nova Cultura de Relacionamento" relata a experiência da Fachesf com a 

implantação da sua Central de Relacionamento, inaugurada no dia 1º de 

setembro de 2006, fato que revolucionou o modelo de atendimento 

até então adotado, ao longo dos 34 anos de existência da entidade. 

Destaca, sobretudo, a importância de um bom planejamento e 

execução de uma Campanha de Comunicação para o sucesso 

de um projeto dessa natureza, apresentando fundamentos 

teóricos, os cenários do atendimento da Fachesf, antes e 

depois do advento da Central, além das estratégicas de 

comunicação adotadas e suas aplicações no cotidiano da 

organização. 

Relacionamento & Comunicação

para o Nordeste, mas para todo o Brasil", afirmam. 

Foram premiadas, ainda, a Fundação CESP (SP) e a 

Real Grandeza (RJ).

Segundo análise do presidente da ABRAPP, 

Fernando Pimentel, a edição 2006 do Congresso 

f o r t a l e c e u  o  S i s t e m a  d e  Pr e v i d ê n c i a  

Complementar como um todo. "Foi produzido um 

enorme acervo intelectual que seguramente 

subsidiará futuras reflexões e propostas. Isso 

significa que reunimos mais alguns novos 

elementos que, por certo, contribuirão para uma 

Previdência Complementar melhor, numa sensível 

convergência entre o futuro que se aproxima e os 

nossos sonhos".

A Previdência Complementar engloba, hoje, 617 

milhões de brasileiros, entre Participantes Ativos, 

Assistidos e Beneficiários. Segundo pesquisas 

recentes, tende a ocupar, em cinco anos, 25% do 

PIB brasileiro e, em dez anos, 40%.

Grupo da Fachesf no 27º Congresso
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Núcleo de Regulação
No último dia 20 de novembro a Fachesf implantou o seu Núcleo de Regulação, como forma de facilitar, 

ainda mais, a vida dos usuários do Fachesf-Saúde e PAP.

Dentre outros benefícios, o Núcleo possibilitou que as guias médicas sejam liberadas através de um 

simples telefonema da clínica ou hospital credenciado para um número gratuito (0800), evitando que o 

Participante tenha que se deslocar até a Fundação.

Você pergunta, a Fachesf responde!

Em virtude do advento do Núcleo de Regulação e do novo 

padrão das guias médicas (TISS), os agentes Fachesf 

estiveram no Recife, de 06 a 11 de novembro, para 

treinamento intensivo sobre o Sistema Benner, que dá 

suporte às questões ligadas ao Fachesf-Saúde e PAP. Os 

agentes tiveram uma visão global do Sistema, através do 

estudo minucioso de cada um dos seus módulos.

Agentes em treinamento

Toda a Rede Credenciada está avisada?

A Fachesf enviou correspondência a todos os 

Credenciados do estado de Pernambuco, 

bem como àqueles ligados à agência de 

Sobradinho (FASB). Além disso, durante o 

recebimento das guias, para processamento 

e pagamento, foi entregue, aos portadores, 

um exemplar da mesma correspondência. 

Todas as informações também foram 

disponibilizadas no site da Fachesf, em área 

destinada à Rede Credenciada.

Com a chegada do Núcleo de Regulação, como 
devo proceder? 

Essa sistemática vale para todos as localidades? 

Como devo proceder fora do horário comercial e 
feriados?

Deve ir diretamente ao hospital ou clínica 

credenciada. Eles se encarregam de solicitar a 

a u t o r i z a ç ã o  p a r a  a  r e a l i z a ç ã o  d o s  

procedimentos. A Fachesf disponibilizou para a 

Rede Credenciada uma relação discriminando 

os atendimentos/procedimentos que devem 

ser autorizados pelo Núcleo de Regulação.

Em princípio, apenas para o estado de 

Pernambuco e credenciados vinculados à Agência 

de Sobradinho.
OBS.: Ativos com margem negativa devem procurar o 

atendimento presencial da Fachesf (Paissandu/Bongi/FASB)

Para os atendimentos de urgência, você deve se 

dirigir diretamente à Rede Credenciada que, no 

primeiro dia útil posterior ao evento, solicitará a 

autorização.

Conforme anunciado em nossa última edição, a Fachesf encerrou, no mês de novembro, o Programa de 

Recadastramento dos Pensionistas relativo ao ano de 2005, iniciado em agosto/06. Dezesseis pessoas não 

fizeram o seu recadastramento e tiveram o benefício cortado em dezembro.

Recadastramento de pensionistas: prazo terminado
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Equipe da Central faz reciclagem comportamental

Visando otimizar, cada vez mais, o atendimento 

prestado aos mais diversos públicos da Fachesf, as 

equipes da Central de Relacionamento 

participaram recentemente de uma reciclagem 

comportamental, coordenada pelas consultoras 

Graça Barbosa e Juliane Salgueiro, da GB - 

Assessoria Organizacional. 

Foi o primeiro acompanhamento realizado após a 

inauguração da Central e funcionou como um 

m o n i t o r a m e n t o  d o  Tr e i n a m e n t o  

Comportamental, processo de aprendizagem de 

habilidades e atitudes que antecedeu o início das 

atividades, desenvolvido nos meses de março a 

maio deste ano. 

A metodolog ia  proposta  favoreceu o 

desenvolvimento das atividades, sobretudo o 

processo de aprendizagem, com reforço aos 

conceitos já existentes no âmbito da Fundação, 

com relação a sua Política de Atendimento, Missão, 

Visão e Valores, além do próprio perfil exigido para 

o Profissional de Atendimento.

O treinamento possibilitou, ainda, o maior 

desenvolvimento das competências e habilidades 

requeridas no perfil dos empregados, a exemplo 

da habilidade de comunicação, de relacionamento 

e iniciativa. "Acreditamos que o espírito de equipe 

e a ação solidária, bastante trabalhados nessas 

capacitações, têm sido os elementos propulsores 

dos resultados favoráveis que o grupo tem 

alcançado. Percebemos o quanto o grupo cresceu 

e continua imbuído do espírito de fazer o melhor 

pelos Participantes, através de um atendimento 

profissional e humanizado", garante Graça 

Barbosa.

Dando continuidade a essas capacitações, serão 

realizados acompanhamentos sistematizados 

para desenvolvimento individual e coletivo de 

todo o grupo, antecipando-se às demandas dos 

Participantes e às necessidades da Fundação.

Desde outubro de 2005, a Fachesf está disponibilizando o contracheque dos seus Participantes Assistidos e 

Pensionistas através dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil e da Internet (www.bb.com.br). A grande 

maioria dos Participantes aderiu ao novo conceito, facilitando 

consideravelmente suas vidas. Nesta edição, conversamos 

com uma dessas pessoas que optaram pelo novo modelo: 

Carlos Alberto Rocha, que trabalhou na área de Tecnologia 

da Informação da Chesf até 1997, quando se tornou 

Participante Assistido. 

Desde a sua implementação. Fui um dos primeiros a aderir.

Desde os primeiros meses, senti a diferença no imediatismo do processo. Sempre ficava esperando o 

contracheque chegar a minha casa, pelos Correios, agora o tenho nas mãos mais rapidamente. Está sendo ótimo.

De forma muito tranqüila. Hoje ninguém recebe, por exemplo, extrato de banco pelos Correios. Tudo está 

sendo modernizado. Porque não o nosso contracheque? Achei uma iniciativa muito moderna e eficiente. Além 

disso, deixamos de onerar a Fundação, que é um Patrimônio nosso.

JF - Desde quando você usa o contracheque online?

JF - Mais de um ano depois, como analisa a troca?

JF - Como recebeu a notícia da mudança?

Tecnologia facilita a vida do Participante
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Diretoria de Administração e Finanças
“Um 2006 extremamente positivo”

Estamos vivendo mais um final de ano e com ele as 

necessárias reflexões, avaliações e prospecções para 

2007. Considerando o período que se finda, nossa 

avaliação é de que 2006 foi extremamente positivo 

para nós, que fazemos a Fachesf acontecer.

Particularmente no que diz respeito a nossa Diretoria 

de Administração e Finanças, obtivemos resultados 

importantes, como o cumprimento, quase integral, do 

Programa de Treinamento; a melhoria do serviço de 

vigilância, com a troca da empresa prestadora do 

serviço; as contratações de novos funcionários, nos 

prazos solicitados; o cumprimento do orçamento com 

a colaboração de toda a Fachesf. Além disso, 

cumprimos todos os prazos legais de envio de 

documentação aos órgãos fiscalizadores.

No campo do desenvolvimento profissional, com 

repercussão além fronteiras, destacamos os convites 

formulados aos nossos colaboradores Maria Elizabete, 

Luiz da Penha e Antônio Soares para proferir palestras 

em cursos universitários locais e no IIR - Institute For 

International Research do Brasil Ltda, em São Paulo.

Destaque ainda, nesse campo, para o prêmio nacional 

- primeiro lugar geral - que as secretárias Ângela Jucene 

- FGI e Renata Rodrigues - DF receberam pela 

apresentação do trabalho "O Perfil da Secretária após 

os Enta", durante o XV Congresso Nacional de 

Secretariado - CONSEC, realizado em Florianópolis, 

em setembro, e devidamente noticiado na edição 

passada do Jornal da Fachesf.

No que se refere ao Balanço Patrimonial, os dados 

que temos computados até setembro apresentam 

uma evolução do patrimônio total de 2,7 bilhões de 

reais, em dez/05 para 2,8 bilhões de reais e uma 

evolução do Superávit Técnico de 77,3 milhões de 

reais, em dezembro de 2005, para 149,6 milhões de 

reais.

Na área de Investimento e Mercado de Capitais 

tivemos um ano favorável, do ponto de vista da 

economia mundial, que continuou crescendo, e com 

liquidez, o que favoreceu os países emergentes, a 

exemplo do Brasil.

O Mercado de Ações apresentou grande volatilidade e 

espera-se chegar no final de dezembro de 2006 com 

um crescimento de 31,5%, em relação ao final do ano 

passado.

Os números favoráveis da economia nacional 

possibilitaram a Fachesf apresentar resultados 

satisfatórios, graças ao competente trabalho realizado 

pela equipe da Gerência de Investimentos - FGI, que 

monitorou trimestralmente todos os gestores 

externos, exigindo e cobrando desempenho.

O resultado é que, durante todo o ano, mantivemos a 

rentabilidade dos nossos investimentos acima da Meta 

Atuarial e esperamos fechar 2006 com uma 

rentabilidade 8,4% acima da nossa Meta.

Como ponto de prospecção e esperança para 2007, 

estamos trabalhando com a hipótese de um quadro 

econômico mundial e nacional semelhante ao de 2006, 

mas com o otimismo que, internamente, daremos um 

salto de gestão com o Programa de Desenvolvimento 

Gerencial, iniciado este ano e que terá o seu ápice em 

2007.

Desejo a todos um final de 

ano com muita Saúde e Paz, 

juntamente com seus  

familiares e um 2007 de 

muito sucesso para a família 

fachesfiana.

Luiz Ricardo da Câmara Lima

Diretor de Administração e Finanças

Os membros do Conselho Fiscal, unidos pela solidariedade do trabalho e da amizade, aproveitam o período das 

comemorações natalinas que se aproxima para desejar a todos os participantes da Fundação e seus familiares os mais 

sinceros votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

Mensagem do Conselho Fiscal
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Concluímos 2006, ano de nosso primeiro mandato 

como diretor de benefícios eleito pelos Participantes, 

comemorando a realização de várias ações 

desenvolvidas por nossa área. 

Registramos, inicialmente, o desenvolvimento dos 

Sistemas de Empréstimo, Seguro de Vida e Auxílio 

Creche, o que possibilitou oferecer aos Participantes, 

variadas consultas via internet. Proporcionamos, ainda, 

a renovação da Apólice de Seguro com as mesmas 

garantias e valores, sem aumento do prêmio.

Também vivenciamos um marco na história da 

Fundação: a inauguração da Central  de 

Relacionamento, área sob a nossa responsabilidade, 

que tem nos proporcionado satisfação, em virtude dos 

resultados apresentados. 

Pensando em proporcionar rapidez, modernidade e 

comodidade aos Participantes, passamos a 

disponibilizar o contracheque dos Assistidos e 

Pensionistas nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil e 

na internet. 

Efetuamos, no segundo semestre, o recadastramento 

das pensionistas da Fachesf e apoiamos o 

recadastramento do INSS aos Participantes que 

recebem seus benefícios através da Folha da Fachesf.

Temos construído um mandato com a marca da 

participação. Temos feito visitas sistemáticas por todas 

as áreas de cobertura da Chesf, com apresentação do 

desempenho da Fundação durante o ano de 2006. 

Diretoria de Benefícios

Instituímos, ainda, a 

s i s t e m á t i c a  d e  

v ideoconferênc ias ,  

aproximando os nossos 

agentes e nivelando as 

informações.

Para o próximo ano, o 

nosso planejamento 

inclui a segregação dos Ativos dos Planos de 

Benefícios, a implantação total dos sistemas de 

informação da Central de Relacionamento e a 

conclusão do Sistema de Seguridade (Concessão e 

Folha de Pagamento de Benefícios). 

Também estão em nossos planos para 2007, a 

otimização dos serviços prestados pela Central de 

Relacionamento, a disponibilização, aos Participantes, 

via site da Fachesf, de novas informações pessoais, 

além da continuidade às visitas por todas as áreas da 

Chesf e apresentações sobre o desempenho da 

Fundação. 

No sentido de corresponder à representatividade para 

a qual fomos eleitos, em 2007 a Diretoria de 

Benefícios continuará de portas abertas e à disposição 

de todos os Participantes.

Desejamos um ano de saúde, sucesso e realizações.

Robstaine Saraiva

Diretor de Benefícios da Fachesf, eleito pelos Participantes

Estamos ao final de mais um ano. Ano que trouxe para nós, Participantes, muitos avanços, consolidando, cada 

vez mais, a nossa Fachesf como uma empresa sólida, conceituada e comprometida com a sua Missão. Os 

resultados obtidos durante o ano de 2006, tanto na área previdenciária quanto na assistencial, muito orgulham 

os quase 32 mil beneficiários. Os dois planos, Previdenciário e Assistencial, mostraram resultados 

extremamente satisfatórios, o que nos tranqüiliza quanto à competência dos nossos Gestores e 

Colaboradores.   

A melhoria na qualidade do atendimento aos Participantes já é uma realidade, graças às ações que vêm sendo 

implementadas pelo Planejamento Estratégico nas áreas de Recursos Humanos, Comunicação, 

Relacionamento e, principalmente, com a criação da Central de Relacionamento. 

Todos esses avanços só foram possíveis graças ao compromisso e engajamento de todo corpo funcional da 

empresa.

Para o ano de 2007 a nossa certeza e compromisso é avançar ainda mais, procurando investir na qualidade de 

vida dos nossos Participantea e Beneficiários, através da melhoria e prestação dos serviços, contando com a 

insubstituível colaboração de todos os Fachesfianos. Feliz 2007 para todos.

Mensagem do Conselho Deliberativo

“Continuaremos de portas abertas, à disposição dos Participantes”
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Fachesf - Praça Chora Menino, 58 - Boa Vista - Recife-PE CEP 50070-210 

A Fachesf, através da Assessoria de Comunicação 

Institucional, realizou Auditoria de Opinião no ato do 

atendimento, como forma de medir a receptividade dos 

Participantes ao novo modelo de relacionamento e agregar 

sugestões de melhorias.

Na ocasião, foram abordadas questões do tipo: "O que 

você achou do atendimento?", "Você sentiu alguma 

dificuldade para chegar à Central?" e "O que você 

considera mais importante no ato do atendimento?". Os 

entrevistados também tiveram a oportunidade de dar uma 

nota - de 0 a 10 - para a Central de Relacionamento, 

como um todo. Para 51%, a Central mereceu a nota 

máxima (10), enquanto que 22% dos entrevistados deram 

nota 9 e 18% atribuíram nota 8. A menor nota registrada 

foi 5, apontada por apenas 2% dos entrevistados. 

A Assessoria de Comunicação quis ouvir, ainda, a opinião 

dos usuários sobre os benefícios trazidos pela Central, bem 

como sugestões e críticas. A maioria dos entrevistados 

ressaltou as inúmeras facilidades do novo modelo de 

relacionamento, sendo poucas as restrições apontadas.

Noventa e cinco 

por cento das 

p e s s o a s  

atribuíram notas 

oito, nove e dez 

às  instalações 

físicas e à facilidade 

em conseguir o 

serviço solicitado. 

Com relação ao 

a t e n d i m e n t o  

presencial, recebido na sede da Fachesf, 94% dos 

entrevistados o consideraram "excelente" ou "bom".

METODOLOGIA - O universo da pesquisa abrangeu 

usuários que buscaram o atendimento presencial da 

Central de Relacionamento, no período de 26/09 a 

09/11. Foram ouvidas 164 pessoas, sendo 42%, 

Participantes Assistidos, 35% dependentes, 13% 

Participantes Ativos e 9% pensionistas. 

Em relação ao atendimento prestado, você considera:1

Na sua opinião qual foi o maiorbenefício trazido pela Central?2

* Nesta questão as pessoas ficaram livres para responder o que desejassem.

Pesquisa registra satisfação de usuários

1%

58%

A - Insatisfatório 

B - Regular
C - Bom
D - Excelente

22%
23%

15%2%5%
26%

7%

A - Acesso facilitado
B - Atendimento rápido
C - Centralização dos serviços
D - Não teve benefício
E - Ambiente físico
F - Não tem como avaliar
G - Outros

6%
35%


