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Cenário instável,
desafios para a economia
Greve dos caminhoneiros, ambiente político incerto e outros fatores
impactaram nos resultados dos investimentos em maio e junho.
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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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EDITORIAL
Com o ano acabando, é
hora de colocar o pé no
freio e planejar as finanças

EDIÇÃO Nº 18

O primeiro semestre de 2018 ficou para trás. E com tantas datas comemorativas se aproximando, dia dos
pais, crianças, Natal, férias escolares e
tantos outros boletos que não param
de chegar, é hora de parar e pensar nas
finanças, afinal, alguém quer fechar o
ano no vermelho?
Na seção de entrevista, a Superintendente de Educação e Informações
Cenário instável,
Técnicas da Anbima e membro do Codesafios para a economia
mitê Nacional de Educação Financeira,
Greve dos caminhoneiros, ambiente político incerto e outros fatores
Ana Cláudia Leoni nos convida a mudar
têm impactado nos resultados dos
investimentos em maio e junho.
pequenas atitudes e compatibilizar as
entradas e saídas do orçamento mensal. Além disso ela faz um alerta para a importância de colocar a
poupança no topo das prioridades.
No Finanças em Dia, você confere como o cenário político
instável, medidas protecionistas na economia do exterior e um
processo eleitoral imprevisível no mês de outubro têm afetado o
resultado dos investimentos, impactando principalmente os números nos meses de maio e junho, em que o Ibovespa, principal
índice do mercado de ações, despencou mais de 10%.
Na seção Previdência em Foco, confira o resultado final da revisão do saldo de contas. Diante de questionamentos de alguns
participantes, a Forluz detectou que houve um problema de alinhamento no momento de virada do sistema anterior para o atual.
Todas as particularidades que eram aplicadas em cada época para
auferir a rentabilidade foram conferidas e, assim, podemos assegurar que o valor final está correto.
E mais, no Boas Ideias, você confere como as séries invadiram
o cotidiano das pessoas e modificaram completamente a forma de
consumir programas de TV. A moda agora, é maratonar.
Não se esqueça de contar pra gente o que achou da revista.
Mande um e-mail para comunica@forluz.org.br e nos ajude a
pautar novos assuntos.
Boa leitura.
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Mais atitude para alcançar
sua independência financeira
Superintendente de Educação e Informações
Técnicas da Anbima e membro do Comitê
Nacional de Educação Financeira, Ana Cláudia Leoni
criou o perfil no Instagram “Dinheiro com Atitude” e já
conta com mais de 54 mil seguidores. Confira as dicas
que ela dá para colocar a vida financeira em ordem.
Lume: Primeiramente, nos conte um pouco
sobre você e o trabalho que desempenha.
Como surgiu o projeto Dinheiro com Atitude
na internet?
Sou formada em Comunicação Social e, ainda na
faculdade, entrei para o universo do mercado financeiro, em que eu nunca havia imaginado trabalhar
antes. Passei por várias áreas de instituições diferentes, e, nos últimos 14 anos, trabalho na Anbima
(Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiros e de Capitais), na área de educação de
investidores.
É um nome comprido que parece complicado,
mas, em resumo, trabalhamos para ajudar a desenvolver os padrões do mercado, e na minha área
especificamente, para ajudar as pessoas a pouparem mais e investirem melhor. Desde 2014, criei
o projeto chamado “Dinheiro com Atitude” (@dinheiro_com_atitude). É uma forma de compartilhar esses anos todos de experiência, com aqueles
que precisam colocar a vida financeira em ordem.
Lume: Uma pesquisa feita no final de 2017
pelo Datafolha mostrou que 65% dos brasileiros não poupam para o futuro. Somos
conhecidos por sermos um povo imediatista,
com pouco controle ainda das próprias finanças. Como mudar esta realidade? Como
iniciar um planejamento financeiro?
Há sempre a desculpa de que não se poupa
porque se ganha pouco, e, portanto, não sobra
para investir. Mas fato é que essa é uma desculpa!
Por menor que seja sua renda, é preciso ter um nível de despesa que seja compatível. Além do mais,
se o ato de poupar não estiver no topo de suas
prioridades, isso nunca vai acontecer.
É preciso investir nessa lógica: temos de pagar as
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contas e dívidas, poupar o que sobrar (com objetivos
bem definidos) e, se ainda restar, consumir (gastar).
O que não funciona é: pagar as contas, consumir, e
poupar somente se sobrar algo depois disso. Dessa
forma, de fato, a pessoa nunca vai conseguir.
Outro argumento muito usado, é que “meu orçamento não comporta poupar”. Esse é um conceito distorcido.
Todo orçamento deve conter uma parte para poupar.
Para começar um orçamento, o primeiro passo é
saber quanto se ganha (muita gente tem uma vaga
ideia, mas não sabe em detalhes), depois é preciso
identificar quanto se gasta (e aqui sempre há espaço
para cortar gastos desnecessários) e os objetivos de
construção do patrimônio da família.

ENTREVISTA

“

Lume: Ou seja, antes mesmo de pensar em
investir, é imprescindível ter um orçamento
doméstico bem estruturado, com as devidas entradas e saídas do dinheiro. Qual a
sua orientação para que as pessoas iniciem
este processo?
Pode usar caneta e papel mesmo, que já funciona
muito bem. O mais difícil na hora de fazer o orçamento
costuma ser encarar a situação da família. Isto porque
algumas verdades que muitos não estão dispostos a
encarar irão surgir. Em geral, o brasileiro gasta uma
vez e meia a mais do que pensa e ganha menos do que
acredita, pois se esquece de considerar os descontos,
como impostos, por exemplo.
Se conseguir encarar a real situação, aí sim, vem
a disposição de querer sair dela.
Lume: Quais são os principais “vilões” do
bolso do brasileiro?
Os pequenos gastos. Pouca gente se endivida
diante de um grande problema (perda de emprego,
doença, etc). As pessoas acumulam dívidas com coisas imperceptíveis. De pouco em pouco, a fatura do
cartão aumenta, a conta de luz cresce, e por aí vai.
Ficar atento aos gastos escondidos é o segredo.
Despesas desnecessárias sempre aparecem e precisam ser observadas.
Despesa é como unha, sempre precisa ser cortada.

Lume: Diante do debate sobre as mudanças na
previdência social, se preparar para o futuro e
para a aposentadoria é cada vez mais urgente.
No entanto, pesquisas mostram que poucos
pensam neste amanhã, onde será necessário
“sustentar” a própria velhice. Por que ter esta
atitude agora é tão fundamental?
Sempre precisamos pensar em complementar
nossa renda. E essa máxima vale para a vida toda!
No caso da aposentadoria mais ainda. O padrão de
gastos, em geral, cresce quando envelhecemos e
chegamos à fase do pós-carreira, e é preciso estar
preparado. Teremos mais tempo livre, portanto,
mais lazer, mais gastos com saúde, etc. E quanto
antes começar, melhor.
Lume: Existe uma “receita” para aliar controle financeiro à realização de projetos
pessoais? Como alcançar este equilíbrio?
É um erro achar que só se deve cortar as despesas com lazer para encontrar um equilíbrio no orçamento. O espaço maior de ganho está em tirar
o que é desperdício, como mil canais de TV a cabo,
assinaturas de revista que você não lê, etc. Jantar
com amigos, curtir a família, se bem planejado, é
bom para o bolso e para a alma.
Sempre gosto de dizer que independência financeira não é poder comprar, mas sim poder e saber escolher. Fazendo boas escolhas, você poderá
realizar tudo que quer. Hoje e no futuro.

“

Sempre precisamos
pensar em complementar
nossa renda. E essa máxima
vale para a vida toda! No caso
da aposentadoria mais ainda.
O padrão de gastos, em geral,
cresce quando envelhecemos
e chegamos à fase do
pós-carreira, e é preciso
estar preparado.

“

“

Há sempre a desculpa
de que não se poupa porque
se ganha pouco, e, portanto,
não sobra para investir. Mas
fato é que essa é uma desculpa! Por menor que seja sua
renda, é preciso ter um nível de
despesa que seja compatível.
Além do mais, se o ato de
poupar não estiver no topo
de suas prioridades, isso
nunca vai acontecer.
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Eventos Para Viver Melhor
No último dia 9 de julho, foi realizado em Uberlândia, o Encontro de Assistidos da Fundação. O evento integra as ações do
Programa de Educação Continuada da Forluz – Para Viver Melhor.
Cerca de 50 pessoas estiveram presentes. A diretora de Seguridade e Gestão, Mônica Siqueira, fez a abertura. Em seguida,
foi a vez de os gerentes Marcelo Beuter, de Renda Fixa, Imóveis e
Empréstimos, e Thiago Gonçalves, de Atuária e Seguridade, apresentarem informações sobre os investimentos e situação dos planos previdenciários da Entidade. Eles também esclareceram dúvidas dos participantes.
Já o médico geriatra Marcos Cabrera ministrou uma palestra sobre bem-estar e qualidade de vida na terceira idade. O encerramento ficou por conta da apresentação artística do Grupo de Dança Sênior Coração
de Minas, do qual a conselheira Ângela Souza faz parte.
Na parte da tarde, a equipe participou da XII Sipat Integrada 2018 da Cemig, que contou com a presença de cerca de 40 ativos.

Dê sua sugestão De
pauta e concorra
a brindes

Forluz reduz percentual de
contribuição para fundo
de risco da MAI

Pensou em algum assunto que
você acha que seria interessante
ser abordado nesta revista? Que tal
compartilhar com a gente suas ideias
e concorrer a brindes?
Mande sua sugestão de pauta para
o e-mail comunica@forluz.org.br e,
se ela for escolhida, você ganha um
brinde institucional da Fundação!
Sua dica pode servir
de inspiração para
uma matéria e
contribuirá para o
conhecimento de
muitas pessoas.
Participe!

Está em vigor desde o último mês de abril de 2018 o novo percentual de desconto para custeio dos benefícios de risco do Plano
B para os participantes não- optantes pela nova regra de cálculo da
MAI (Melhoria de Aposentadoria por Tempo de Invalidez). A taxa foi
reduzida de 7,5% para 3% e incide sobre as contribuições normais da
Patrocinadora. A diminuição foi aprovada pelo Conselho Deliberativo, em reunião realizada no dia 27 de março. Para quem é optante
pela nova regra, este percentual já está zerado desde maio de 2017.
A supervisora de Atuária e Previdência da Fundação, Rejane
Couto Dutra, explica que são feitos estudos anuais para garantir
que as taxas aplicadas estejam aderentes à realidade dos participantes. Desta vez, a análise concluiu que o percentual poderia
ser menor. “A frequência de entrada em invalidez e falecimento
dos participantes ativos reduziu nos últimos anos. Por isso, atualmente, o fundo de risco está superavitário. Fato este que possibilitou a redução do percentual para 3%”, afirma Rejane.

Boletos de autopatrocínio e aporte estão
disponíveis na área logada do Portal Forluz
Os boletos de autopatrocínio dos participantes do Plano B e Taesaprev estão
disponíveis na área logada do Portal Forluz. A automatização dos boletos é parte
do processo de modernização dos serviços prestados pela Fundação e tem o intuito de oferecer praticidade e agilidade no atendimento das demandas.
Cabe destacar que os documentos continuarão a ser enviados por e-mail.
Porém, a partir de agora, eles também ficarão disponíveis na área logada a partir da data de emissão até
o final do mês referente ao pagamento.
Para acessar, o caminho é simples. O usuário deverá selecionar o primeiro item do menu principal, que corresponde ao nome do plano ao qual ele é filiado. Em seguida, é só clicar no item Opções e, por fim, 2ª via de boleto.
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Forluz conclui trabalho
de revisão dos saldo de
contas dos participantes
Após oito meses de análise, resultado demonstra que não há incorreção nos valores.
Falta de alinhamento entre as metodologias dos sistemas gerou incompreensão nos dados apresentados.

Foram cerca de oito meses de trabalho intenso e minucioso para concluir
a revisão do saldo de contas dos 6.300 participantes ativos do Plano B da Forluz. A checagem verificou os extratos de 1997 até 2011, a
fim de descartar a possibilidade de que qualquer erro tenha ocorrido neste período. Agora,
os resultados desta análise serão conferidos
pela empresa KPMG, uma das maiores do segmento de auditoria.
A diretora de Seguridade e Gestão, Mônica
Siqueira, explica que o projeto foi iniciado após
a Fundação receber questionamentos em 2017
de alguns participantes que apontavam supostos
erros nos valores apresentados em seus extratos. “A Forluz é uma fundação transparente e,
desta forma, fomos a fundo para compreender
o que havia acontecido. Assim, consideramos todas as metodologias utilizadas no cálculo da rentabilidade ao longo desse tempo, revisitamos as
circulares de anos passados e temos a segurança
de que está tudo correto”, destaca.

Troca de sistema
Segundo o gerente de Atuária e Seguridade,
Thiago Gonçalves, a Fundação constatou que as
diferenças apresentadas na evolução do saldo
de contas de alguns participantes foram causadas pela troca de sistema realizada em 2010. Isto
porque, embora o novo fornecedor tenha transferido corretamente o último valor do saldo que
constava no antigo extrato, a empresa optou por
usar uma metodologia de cálculo diferente para se
chegar ao mesmo número.
Isto ocorreu com os participantes que efetuaram trocas de perfil, já que, na época, foram adotados quatro métodos distintos para apuração da
rentabilidade, de acordo com o período. Sendo
assim, o que existiu foi uma incompatibilidade en-

tre as metodologias, uma falta de alinhamento no
momento de virada do sistema, que gerou dúvidas.
A Entidade estudou e detectou as particularidades
que eram aplicadas em cada época para auferir a
rentabilidade e, assim, assegurou que o valor final
estava correto. A forma de apresentar os números
na evolução do saldo é que não foi adequada.
Feito este diagnóstico, a Forluz se reuniu
com as duas empresas para alinhar os critérios
a serem seguidos e verificar as informações que
constavam no sistema. Todos os dados foram
analisados e os pontos que apresentavam incoerências de apresentação, corrigidos. Cabe ressaltar, no entanto, que os saldos transportados
de um sistema para o outro não estavam incorretos. Somente o histórico dos lançamentos foi revisado e reestruturado para o atual modelo, mais
claro e organizado.

Mônica Siqueira, diretora
de Seguridade e Gestão
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“

A Forluz é uma fundação
transparente e, desta forma, fomos
a fundo para compreender o
que havia acontecido. Assim,
consideramos todas as metodologias utilizadas no cálculo da
rentabilidade ao longo deste tempo,
revisitamos as circulares de anos
passados e temos a segurança
de que está tudo correto

“

Mônica Siqueira, diretora de
Seguridade e Gestão da Forluz.

SISTEMA ATUAL

SISTEMA ANTIGO

comparativo
Como é possível constatar nos demonstrativos abaixo, o saldo da conta
do participante é exatamente o mesmo. No entanto, no extrato atual, o
cálculo das rentabilidades anteriores não é detalhado de forma clara.
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divulgação
Em breve, os participantes terão acesso na área logada do Portal Forluz
ao extrato revisado, onde serão exibidos os dados das rentabilidades retroativas, que constavam no sistema legado, segundo exemplo abaixo:

A

A

A
A

A

60

85

90

70

55
40

A
A

A

A
A

A

A diretora de Seguridade e Gestão, Mônica Siqueira, acredita que a conclusão deste processo, além de
fundamental para esclarecer
as dúvidas dos participantes,
reforçou a seriedade do trabalho da Entidade e a preocupação em averiguar qualquer
possível incorreção. “O antigo
extrato tinha uma forma de
apresentação confusa. Com
o novo demonstrativo analisado e adaptado, as informações serão exibidas para
o participante de forma mais
clara, possibilitando uma melhor compreensão dos valores. Temos a tranquilidade em
dizer que, desde a migração,
o saldo foi integral e corretamente transferido para o
novo sistema, sendo evoluído
a partir daí”, conclui.

A
C AR

A

D
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Cenário instável,
impactos nos
resultados
Incertezas à frente com
as eleições, greve dos
caminhoneiros, medidas
na política externa e
consequente declínio das
ações das principais
empresas brasileiras:
os meses de maio e junho
foram desafiadores para os
investidores no Brasil.
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“

A escolha de aplicações
mais conservadoras ou
arrojadas deve seguir o
propósito daquele
investimento. Ou seja,
qual é o objetivo que se
pretende alcançar e em qual
horizonte de tempo.

“

Um cenário político instável,
medidas protecionistas na
economia do exterior e um processo eleitoral imprevisível pela frente.
Todos estes fatores somados a uma
greve dos caminhoneiros que durou
11 dias e acarretou em problemas de
abastecimento, resultarando na queda de 10,9% na produção industrial
de todo o País. Foi este o ambiente
desafiador enfrentado pelos investidores brasileiros no mês de maio, em
que o Ibovespa, principal índice do
mercado de ações, despencou mais
de 10%.
Tudo isso impactou diretamente a
rentabilidade dos ativos no período,
especialmente no segmento de Renda Variável, devido ao mau desempenho das empresas nacionais no
mercado de ações. Mesmo no mês
de junho, a economia mostrou que
ainda busca se recuperar do baque
das últimas semanas.
As aplicações mais conservadoras, como a Renda Fixa, também
sofreram a influência do ambiente
econômico desfavorável e apresentaram declínio.

Eduardo Coutinho, economista.

FINANÇAS EM DIA
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Conforme o economista Eduardo Coutinho,
coordenador do curso de Administração da
Faculdade Ibmec, a previsão é de que os próximos meses ainda sejam marcados por estas
oscilações. “O cenário atual indica inflação
sob controle e baixo crescimento econômico.
Podemos esperar cautela dos agentes econômicos por conta da reta final das eleições.
Sendo assim, certamente teremos pela frente
alguns meses de instabilidade com mercados
voláteis à espera de uma melhor definição da
corrida presidencial”, explica.

Fatores externos
As medidas protecionistas citadas anteriormente envolvem a normalização da política monetária americana. O que isto quer dizer?
Os EUA, que até meados do ano passado mantinham a taxa de juros próxima de zero, iniciaram um movimento de aumento deste índice.
Ou seja, os títulos deste país se tornaram
mais atraentes aos investidores, que passaram
a transferir os recursos para lá, em detrimento
de outros mercados, considerados mais arriscados – como é o caso do Brasil. Prova disso é
que, entre meados de maio e início do mês de
junho, aproximadamente 14 bilhões de dólares
saíram da nossa Bolsa de Valores.

Eduardo Coutinho, economista
da Faculdade Ibmec

IBOVespa - Jun/18 - até dia 28
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“

O cenário atual indica
inflação sob controle
e baixo crescimento
econômico. Podemos
esperar cautela dos
agentes econômicos
por conta da reta final
das eleições. Sendo
assim, certamente
teremos pela frente
alguns meses de
instabilidade com
mercados voláteis à
espera de uma melhor
definição da corrida
presidencial.

“

Critérios na avaliação
Na Forluz, os perfis com maior alocação
no segmento de Renda Variável registraram
declínio no mês de maio e desempenho discreto em junho. Conforme o economista, em
momentos como este, o participante deve
manter a calma e avaliar se sua tolerância
ao risco está adequada ao perfil escolhido.
Além disso, é fundamental observar janelas
maiores de tempo para chegar a conclusões
mais consistentes.
Segundo Eduardo, decisões de investimentos devem ser tomadas após análise minuciosa dos resultados obtidos no longo prazo e da
relação entre risco e retorno. “A escolha de
aplicações mais conservadoras ou arrojadas
deve seguir o propósito daquele investimento. Ou seja, qual é o objetivo que se pretende
alcançar e em qual horizonte de tempo”.
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A migração de perfil na Entidade pode ser
feita nos meses de fevereiro, maio, agosto e
novembro. Na prática, o participante pode rever esta opção a cada três meses e, para isso,
deve informar sua opção à Fundação até o último dia útil dos meses citados. Para entender
melhor, clique aqui e assista ao vídeo com o
gerente de Renda Fixa, Imóveis e Empréstimos
da Fundação, Marcelo Beuter.

Informação
Para esclarecer seus participantes sobre
estas oscilações e as consequências dos acontecimentos do mês de maio sobre os resultados dos investimentos, a Fundação divulgou
conteúdos diversos por meio de seu Portal.
Clique aqui e assista ao vídeo com o gerente de Renda Variável e Macroalocação, André
Buscácio de Sousa, que comenta o tema.
Além disso, informações veiculadas pelo
jornal Valor Econômico também ganharam
destaque no site. Clique aqui para ler mais.

?
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Forluz, de portas
abertas para você
Seja por telefone, e-mail ou pessoalmente, esclarecer seus
participantes e manter um diálogo aberto e transparente
é uma das prioridades da Fundação.

Manter seus participantes
bem informados e oferecer um
atendimento ágil e de qualidade são algumas das preocupações que norteiam
o trabalho da Forluz. Com este intuito,
a Fundação primarizou sua Central de
Atendimento em abril e, desde então,
o serviço funciona na sede da Entidade.
Hoje, sete atendentes recebem cerca
de 3.000 chamadas por mês e solucionam questionamentos diversos.

Mas os canais de diálogo entre os participantes e a Forluz não param por aí: além do 0800,
o atendimento presencial funciona de segunda a
sexta-feira, de 8h às 17h, na avenida do Contorno, 6.500 – 3º andar, em Belo Horizonte. Não há
necessidade de agendamento, já que o serviço é
feito por ordem de chegada. É possível ainda encaminhar a solicitação ou questionamento via e-mail
(atendimento@forluz.org.br) ou por meio do Fale
Conosco do Portal Forluz.
A supervisora de atendimento da Entidade,
Fernanda Linces Brey Gil, lembra que, no caso de
demandas que exigem um tratamento mais minucioso, existe ainda a orientação previdenciária, que
é feita com hora marcada. “Quando o participante

Fernanda Gil, supervisora
de atendimento da Forluz
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precisa de uma informação mais detalhada para requerer o benefício, tem dúvidas
quanto aos cálculos e deseja fazer simulações para tomar a sua decisão de aposentadoria, ele pode marcar um horário
para um atendimento mais aprofundado
com a nossa equipe”, destaca.
Para os participantes residentes no
interior, a Fundação oferece ainda, a
opção da orientação previdenciária às
terças-feiras, via telefone. O agendamento é feito pelo 0800 e, no horário
marcado, o atendente entra em contato. “Concentramos esse atendimento em
um dia da semana para proporcionar comodidade aos participantes que moram
fora de Belo Horizonte. Mas é claro que
nada impede que ele venha à Fundação
ou possamos reservar outro horário de
acordo com a demanda, afinal, estamos
aqui para atender sempre e cada vez
melhor”, explica Fernanda.

“

Quando o participante
precisa de uma informação
mais detalhada para
requerer o benefício, tem
dúvidas quanto aos cálculos e
deseja fazer simulações para
tomar a sua decisão de
aposentadoria, ele pode
marcar um horário para um
atendimento mais profundado
com a nossa equipe.

“

REVISTA LUME

Fernanda Gil, supervisora de
atendimento da Forluz.

Os números do
atendimento na Fundação

2.001 pessoas
atendidas presencialmente

5.200 e-mails
respondidos

145 orientações
previdenciárias

18.845 chamadas
*Total entre os meses
de janeiro e junho de 2018.
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atendidas no 0800
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A Forluz quer
ouvir VOCÊ

Central de Atendimento Telefônico
(0800 090 9090 ou 3214-6600, para
ligações feitas pelo celular).
Atendimento Presencial - Belo Horizonte
(Avenida do Contorno, 6.500 – 3ºandar).
Orientação Previdenciária
(mediante agendamento).
Fale Conosco no Portal Forluz
(www.forluz.org.br).
E-mail (atendimento@forluz.org.br).
Fale com a Presidência ou Fale com a
Diretoria (DRP, Seguridade e Gestão e
Investimentos e Controle).

“

Concentramos esse
atendimento em um dia da
semana para proporcionar
comodidade aos
participantes que moram
fora de Belo Horizonte.
Mas é claro que nada
impede que ele venha à
Fundação ou possamos
reservar outro horário de
acordo com a demanda,
afinal, estamos aqui para
atender sempre e cada
vez melhor equipe.

“

O caminho do atendimento
Qualquer demanda recebida pela equipe da Forluz, seja pela Central de Atendimento Telefônico, e-mail ou Fale Conosco, tem um prazo de três
dias úteis, já que a Entidade funciona de segunda a
sexta-feira.
Caso o participante entre em contato com
a Central de Atendimento Telefônico e faça um
questionamento ou pedido que precisa de análise
das áreas técnicas da Fundação, a equipe do chamado BackOffice será responsável por receber
esta demanda e fazer o acompanhamento até que
se tenha um posicionamento final da Fundação.
Segundo Fernanda, ainda que o assunto precise de um prazo maior para ser solucionado, o
participante não ficará sem notícias. “A equipe do
BackOffice faz as tratativas com as áreas envolvidas até que aquela demanda seja encerrada. E,
neste processo, os atendentes mantêm o participante atualizado sobre a situação”.

REVISTA LUME

Fale com a Diretoria
Além dos canais de atendimento para tratar os assuntos gerais dos participantes, é
possível enviar uma mensagem diretamente para o presidente ou um dos diretores da
Forluz. É simples: acesse o Portal Forluz,
clique no menu A Forluz e, depois, selecione
a diretoria de sua preferência. Ou então, vá
no item Contato > Fale Conosco e, na lateral da tela, selecione a diretoria com a qual
deseja entrar em contato.
Qual É o significado da Forluz
na sua vida?
Tem um horário agendado com a nossa
equipe ou está na sede da Fundação para um
atendimento presencial? Aproveite e participe da nossa campanha. Enquanto aguarda
sua vez, responda à pergunta: qual é o significado da Forluz na sua vida? Depois, deposite sua declaração na urna localizada em
nossa sala de espera. Além de concorrer a
brindes, você ajuda a Fundação a saber mais
sobre você.
15
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BOAS IDEIAS

“Play” nas
maratonas
No dicionário, a palavra “maratona”
possui os seguintes significados:
prova de corrida de longo percurso; qualquer competição de duração prolongada
que exija grande resistência; evento ou atividade de longa duração, com efeito desgastante para os participantes. É claro que
todas estas definições vêm da época em que
poucos entendiam o hábito de fazer uma
“maratona” de episódios da sua nova série
preferida – que, muito diferente de ser algo
cansativo, é considerado um entretenimento cada vez mais comum atualmente.
As séries invadiram o cotidiano das pessoas: dividem opiniões, motivam debates
e unem grupos em torno de uma mesma
torcida, virando assunto em rodinhas diversas. Embora os seriados já façam parte
da programação oferecida aos telespectadores há muitos anos, este movimento
de popularização das séries ganhou força,
principalmente, com a ascensão da Netflix.
Os números mais recentes comprovam este

Séries ganham espaço na vida das pessoas, caem
no gosto dos telespectadores e transformam a
forma de consumir entretenimento.

3,7 bilhões de faturamento
1,2 milhão de novos assinantes
nos Estados Unidos
5,9 milhões de novos
usuários ao redor do mundo
57 milhões de
assinantes nos EUA
125 milhões
no mundo

sucesso: nos Estados Unidos, o serviço de
streaming já se tornou a plataforma mais assistida, deixando a TV tradicional para trás.
Para o crítico de cinema e pesquisador
de audiovisual, Marcelo Miranda, a tecnologia e o fácil acesso a este tipo de produção audiovisual foram determinantes. “Boas
conexões e o acesso facilitado por meio
de dispositivos móveis fizeram com que as
pessoas trocassem as salas de cinema para
ficarem em casa. Criou-se uma cultura muito forte com a Netflix, porque ela inventou
esse jeito novo de assistir toda a temporada de uma vez só, que é o que chamamos
de maratonar. É muito simples e rápido, não
tem propagandas, você para quando quiser e
o próximo episódio começa em apenas oito
segundos. Ou seja: a navegação é ágil, não
há necessidade de fazer nada para, simplesmente, continuar assistindo”, avalia.
Marcelo Miranda, crítico
de cinema e pesquisador
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Os números
da Netflix
em 2018
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Vício?
E com tanta praticidade e sucesso expresso pelos números, é cada vez mais recorrente passar longas horas do fim de semana em
casa, alternando entre os episódios das séries
que estão “em alta”. Se para uns parece loucura, para outros é uma forma de consumir
cultura como qualquer outra, como assistir a
um filme ou ler um livro. “Acho uma bobagem
criticar quem vê séries, é contraproducente.
O interessante é refletirmos sobre como isto
afeta o meio cultural, é um dado da realidade
que não dá mais para ignorar”, avalia Marcelo.
E de onde vem tanto fascínio? Para ele, a fórmula “mágica” está na estrutura das histórias. As
séries apresentam a trama aos poucos, acrescentam novas informações e personagens que vão
se relacionando a cada novo episódio, até chegar a um clímax. Isto faz com que o público do
outro lado da tela estabeleça laços, se envolva
pelos dramas narrados e, aos poucos, se prenda à história de forma definitiva – até o final da
temporada. “Este formato faz sucesso e inspira
o cinema comercial a se adaptar. A Marvel, por
exemplo, vem repetindo esta receita, encerrando
seus filmes com ganchos, deixando espaço para o
próximo episódio e, assim, mantendo o interesse
do público”, afirma.

1. Grey’s Anatomy
2. The Walking Dead
3. Narcos
4. Breaking Bad
5. Stranger Things
6. Prison Break
7. Vikings
8. Orange is the New Black
9. The Vampire Diaries
10. 13 Reasons Why

“

Acho uma bobagem
criticar quem vê séries,
é contraproducente.
O interessante é
refletirmos sobre como
isto afeta o meio
cultural, é um dado da
realidade que não dá
mais para ignorar.

“

Top 10 primeiras maratonas
na Netflix no Brasil:

Marcelo Miranda, crítico de cinema
e pesquisador de audiovisual.
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BEM ESTAR

Intercâmbio sênior tem grande
procura e muitas vantagens
Seja para aprender um novo idioma ou para conhecer novos lugares, a busca dos adultos maduros
e idosos por viagens ao exterior tem crescido nos últimos anos.

Grupo de intercambistas +50 na Itália, pela ETC

Dizer que intercâmbio é coisa de jovem
já não faz mais sentido. Apesar de o interesse por viagens ao exterior ainda ser, em sua
maioria, por universitários, o número de pessoas
com idades entre 30 e 50 anos que buscam realizar intercâmbios, cresceu 30% entre os anos de
2015 e 2017. Já a porcentagem de estudantes
brasileiros da terceira idade que vivenciaram a
experiência passou de 2,4% em 2012 para 7,7%
em 2015, de acordo com pesquisa realizada pela
Belta - Brazilian Educational & Language Travel
Association. A associação ainda constatou que
um dos fatores que influenciaram o crescimento
da demanda de viagens internacionais para a terceira idade foi o aumento da expectativa de vida
da população brasileira que, segundo dados do
IBGE de 2016, é de 75,8 anos.
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Outros fatores que motivam as pessoas mais
maduras a viajarem por um período maior é a busca pelo aprendizado de novos idiomas, de novas
culturas e de conhecer novas pessoas e lugares.
Segundo Diogo Jansen, diretor da filial da ETC
Intercâmbio Cultural em Belo Horizonte, existem dois perfis que buscam esse tipo de programa: quem não teve oportunidade de realizar esta
experiência anteriormente e quem quer, além do
turismo, adquirir conhecimento. E é isto que a
agência oferece. “O nosso programa Juventude
Acumulada é destinado a um público com mais de
50 anos e oferece programação personalizada,
para atender às necessidades e vontades de cada
integrante do grupo, pois possui uma programação que conta com, além de conteúdo em sala de
aula, atividades de lazer”, destaca.

BEM ESTAR

“

O nosso programa
Juventude Acumulada
é destinado a um
público com mais de
50 anos e oferece programação personalizada,
para atender às necessidades e vontades de cada
integrante do grupo, pois
possui uma programação
que conta com, além de
conteúdo em sala de aula,
atividades de lazer.

5 países mais
procurados pelos
idosos, para realizar
intercâmbio:
Malta
Canadá
Inglaterra
França
Estados Unidos
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Conheça algumas
escolas e agências que
oferecem o serviço
de intercâmbio para o
público mais maduro.
Global Study
Intercâmbio
Experimento –
Intercâmbio Cultural
Brazilian Exchange
Exchange Travel
Company

“

Diogo Jansen, diretor da ETC
Intercâmbio de Belo Horizonte

Apesar dos desafios que podem acontecer,
como adaptação ou até mesmo questões de saúde advindas da mudança de clima – que devem
ser consideradas no planejamento - um intercâmbio traz muitas vantagens, que pesam muito
mais na hora da decisão. Aprender uma nova língua e incrementar o currículo são algumas delas,
afinal, mesmo sendo aposentado, muitas pessoas tem interesse em permanecer no mercado de

trabalho, o que, hoje em dia, requer algum conhecimento em língua estrangeira.
Outra boa razão é aumentar a autoconfiança
e a autonomia. Sentir-se livre para fazer o que
quiser e quando quiser é ótimo, independente da
idade. Além disso, imergir em uma nova cultura
e conhecer novas pessoas também é enriquecedor. E não é o máximo ter um amigo em cada
país?! Por isso, vale à pena tentar!
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Você acessa a área logada do Portal Forluz?
Este espaço é seu e tem várias funcionalidades para te ajudar a
resolver, com segurança e rapidez, diversas solicitações!
Com o seu login, é possível:
•
•
•
•
•
•
•

Atualizar seus dados cadastrais;
Acompanhar a evolução do seu saldo de conta;
Simular empréstimos;
Alterar o seu perfil de investimentos;
Retirar a segunda via de boletos de aporte e autopatrocínio;
Ver o seu contracheque (assistidos);
Requerer seu benefício.

Se você não sabe os seus dados de
acesso, entre em contato com os
canais de atendimento da
Fundação e peça para gerar uma
nova senha.
O endereço do Portal é

www.forluz.org.br.

