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Caro Leitor,

O mundo vive uma grande transfor-
mação. É percebido essa transformação 
de forma mais profunda quando obser-
vamos o comportamento da sociedade 
que tende a demonstrar uma preocu-
pação maior com a saúde física, emo-
cional e espiritual. O mundo dos negó-
cios também vem desmonstrando essa 
transformação. Já não funciona mais a 
forma antiga de criar empresas somen-
te para produzir dinheiro, porque o 
consumidor está mais exigente. Ele tem 
encontrado o seu valor e percebido o 
caos criado pelas empresas que visam 
somente o lucro. Hoje é preciso identifi-
car o propósito e legado que a empresa 
deseja deixar como contribuição na so-
ciedade a qual está inserida.

No entanto, ainda encontramos 
milhares de executivos vivendo de for-
ma robótica e automática, que ainda 
vivem focados somente no “TER” e 
as suas práticas tóxicas e desumanas 
tem destruído pessoas diariamente 
nesse ambiente.  

Nesse momento, estamos vivendo 
uma nova era corporativa. É chegado 
a hora de deixar claro o diferencial de 
cada negócio. Essa prática permite ao 
consumidor perceber a importância da 
sua empresa no mundo. O quadro se 
inverte, o foco do empreendedor já 
não passa mais a ser somente o re-
sultado financeiro, ele entende que é 
possível ser bem sucedido financeira-
mente e ter um diferencial que irá con-
quistar o seu cliente para satisfazer a 

sua necessidade,  beneficiando assim,  
as duas partes.

Nessa nova era nasce a revista HD, 
especializada em Desenvolvimento Hu-
mano, com a circulação digital e distri-
buição gratuita.

Ela está acompanhada de uma nova 
geração de empreendedores que se im-
portam em contribuir com esse mundo 
de forma profunda e transformadora, 
mostrando que é possível ser um em-
preendedor bem sucedido financeira-
mente sem deixar de construir um lega-
do para a humanidade.

A Revista HD tem como propósito 
o desenvolvimento pessoal e profissio-
nal. Nosso objetivo é contribuir com 
conteúdo de valor de forma inovadora, 
além de temas sobre gestão emocio-
nal, questões relacionadas com capital 
humano, neurociência, neurovendas, 
espiritualidade e educacão corporativa, 
tomadas de decisões e ações diárias,  
em busca de resultados que contribu-
am para a inovação empresarial com  
qualidade de vida.

Nosso editorial trata de forma ino-
vadora com os diretores, gestores, ge-
rentes, especialistas, profissionais de 
recursos humanos, liderança e profis-
sionais das demais áreas.

Iniciaremos essa etapa comparti-
lhando com você, caro leitor, um ebook 
voltado para a sua autodescoberta. E 
ainda traremos outros artigos com con-
teúdo atualizado e relevante para o seu 
desenvolvimento intelectual. 
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Boa leitura e até mais
Josie Oliveira, Ph.D

Personal & Professional Coaching

O poder da
autodescoberta

Uma viagem fantástica para dentro de si
A quase duas décadas, eu iniciei 

uma viagem que parecia não ter fim. 
Nessa viagem, vivi experiências incríveis, 
tanto no âmbito pessoal como no pro-
fissional, e hoje posso entender que se 
não tivesse embarcado nessa viagem, 
eu não seria a pessoa que me tornei. 

Nessa viagem, pisei em lugares com 
solo firme, algumas vezes caminhei em 
lugares com buracos, lama, barro, pe-
dras e até areia movediça. Para você 
que não conhece o que é areia move-
diça, é um fenômeno natural no qual 
a areia, por estar embebida em água, 
não oferece resistência, e quando se 
pisa nela, a possibilidade de se afogar é 
grande. Pois é! Como você pode obser-
var, passei por lugares perigosos nesse 
percurso, contudo, também passei por 
lugares lindos, pisei em grama macia e 
até em pastos verdejantes e solo firme.

A jornada não foi nada fácil, porém, 
foi possível superar os desafios encon-
trados no caminho e finalmente chegar 
no local de repouso. 

Em muitos momentos dessa jorna-
da eu pensei em desistir e voltar para 
o local inicial, pois eu não acreditava 

que iria suportar a pressão da viagem, 
porém, eu não desisti e confesso que 
parei muitas vezes e tiveram momen-
tos que até adormeci.  Nesses mo-
mentos, deixei o medo entrar e com 
ele vieram a tristeza, a raiva, angústia e 
sentimentos de vingança. Cheguei até 
a me desesperar em alguns momen-
tos, contudo, eu sempre tive a mão de 
Deus comigo e nos momentos mas di-
fíceis, Ele me enviou um anjo que me 
ajudou a enxergar outro caminho que 
eu ainda não tinha visto para poder 
prosseguir na viagem. 

Muitas vezes, as pessoas que en-
contramos no caminho, nem sempre 
irão nos ajudar da forma que que-
remos, porém, de uma forma ou de 
outra, todas são usadas como ins-
trumento para nos lapidar, porque 
nascemos como uma pedra crua que 
precisa ser lapidada para deixar seu 
brilho sair, e conforme vamos vivendo 
nossas experiências, vamos deixando 
esse brilho sair de dentro de nós. Com 
isso, ganhamos muitas coisas, uma 
delas é o amadurecemos através des-
sas pessoas e experiências vividas com 

elas.  O engraçado é que na maioria 
das vezes iremos arquivar lembranças 
marcante que muitas vezes podem 
não serem boas para nossa saúde 
emocional, e se não forem tratadas, 
poderão fazer um dano terrível na 
nossa caminhada.

Essa viagem foi a autodescoberta, 
nela eu pude ter um encontro inter-
no  profundo e descobri que eu era a 
única pessoa que poderia mudar essas 
marcas e dores vividas na minha vida. 
Descobri o quanto era possível viver 
minha superação e iniciar de onde eu 
havia parado e com isso, ganhei muitos 
presentes, entre eles, a autoconfiança. 
Gerei uma autoimagem positiva incrível 
e me deparei com minha força interior, 
podendo usufluir das minhas melhores 
habilidades e entendi  o que eu ainda 
não havia entendido até o momento. 
Finalmente, aprendi a ser resiliente e 
comecei a alçar voos altos, e uma frase 
que me marcou muito foi que “o ceú é 
o limite” para uma vida abundante.

Agora, vem comigo, que eu vou 
compartilhar com você 5 dicas que des-
cobri durante essa viagem. 

Autoconhecimento
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DICA 1
Uma viagem para

dentro de si

DICA 2
Você já descobriu 
o seu diferencial?

Autoconhecimento

No processo do desenvolvimento, 
herdamos e recebemos muitas inter-
ferências que contribuem para a cons-
trução do nosso ser. Diante disso, são 
gerados sentimentos e atitudes que nos 
levam a uma forma exclusiva e única 
de viver. Alguns de nós muitas vezes se 
encontram machucados, confusos ou 
insatisfeitos com todas essas vivências. 
Quando nos deparamos com algum 
momento desafiador em nossas vidas, 
somos levados a um tempo de reflexão 
e ao passarmos por esses momentos, 
percebemos a realidade em que esta-
mos vivendo. Dessa forma em algum 
momento, paramos com sentimentos 
conflitantes e atitudes que não são agra-
dáveis, causando o silêncio ou a violên-
cia, e assim, o aborrecimento interno é 
gerado, sendo evidenciado através da 
raiva, vazio, frieza, tédio, entre outras 
emoções negativas. Tudo isso irá contri-
buir para transtornos psicológicos, como 
ansidedade, depressão, crises de pânico, 
anorexia nervosa, bulimia nervosa, TOC, 
transtorno social, bipolar, etc. Esses 
transtornos são expressados nas mais 
diversas situações, demonstrando com-
portamentos doentios incontroláveis no 
dia a dia de cada pessoa, que resultam 
em machucar outras pessoas e fazer 
com que a vida delas virem um inferno. 
Em muitos casos envolve a família e as 
pessoas do convívio pessoal, trabalho, 
igreja e assim vai. Em alguns casos, esse 
comportamento pode paralisar uma ge-
ração por não terem o conhecimento 
em como lidar com a situação e multi-
plicam o problema. Será que isso tem 
acontecido  com você e a sua família?                   

Ao longo dos anos trabalhando com 
o desenvolvimento humano, e já são 
quase duas décadas, trago como expe-
riência que não há outra saída, não tem 
como uma pessoa fugir de si mesmo, é 
inevitável a introspecção  na busca da 
conscientização do que deve ser trata-
do e resolvido, para então viver uma 
vida de paz interior.

Comigo não foi muito diferente, meu 
diálogo interno não era nada interessan-
te, tinha uma linguagem de vitimização 
muito forte, e esse personagem se fazia 
presente diariamente e me acompanhou 

Na maioria das vezes temos a ten-
dência em guardar as memórias ruins 
sobre a nossa história de vida. A razão 
disso é devido as fraturas emocionais 
vividas desde a infância. Deixamos es-
sas memórias tomar conta da nossa 
mente inconsciente sem nem saber o 
que de fato aconteceu. A nossa me-
mória ficou marcada com uma dor 
emocional. Em muitos casos, foi aber-
ta uma grande fratura que, se não for 
tratada, nunca irá sair de nós e com 
isso ficaremos presos no passado, ge-
rando um ciclo vicioso de dores emo-
cionais e autosabotagem. 

Quando nos permitimos conhecer 
as situações envolvidas nessas etapas, 
para liberar o perdão para nós e tam-
bém para as pessoas envolvidas nessas 
memórias, somos livres do ciclo vicioso 
e temos a oportunidade de construir-
mos novas histórias, com memórias lin-
das e saudáveis. 

A cada vez que pensamos, geramos 
sentimentos e tomamos decisões. Se es-
ses pensamentos forem saudáveis, tere-

por muitos anos. Nesse processo da au-
todescoberta, pude identificar essa voz 
interna me impedindo de descobrir meu 
real valor, falando mentiras diárias, que 
acreditei por anos consecutivos.

A minha imagem era ofuscada, foi 
construída de forma enganosa pelos 
memes que foram implantados em 
mim. Memes são informações passadas 
de pessoas para pessoas, e contribuem 
para gerar o que colocamos como li-
mite em nós. Isso estava enraizado na 
minha vida, me impedindo de desem-
penhar o meu potencial ao máximo.

Decidi fazer mudanças e substituir es-
ses memes que foram construídos como 
crenças limitantes. Não foi nada fácil, po-
rém, foi preciso iniciar essa viagem, sozi-
nha eu não teria conseguido. Foi preciso 
seguir um processo para aplicar essas mu-
danças. Comecei com as coisas que não 
gostava, fiz uma análise do que seria pos-
sível eliminar naquele primeiro momento, 
fazendo a seguinte pergunta: Se eu tivesse 
o mundo perfeito, como seria? Essa per-
gunta me fez gerar esperança para mudar 
e com isso, tomei as rédeas da minha vida. 
Diversas decisões foram necessárias para 
que acontecessem mudanças extraordiná-
rias, algumas coisas precisei entender para 
valorizar, pois fazem parte de uma linda 
história de vida.

O autoconhecimento nos permite 
olhar para dentro de si e amar quem 
somos, ter a oportunidade de viver a 
nossa melhor versão. A cada dia novas 
descobertas, pois o autoconhecimento 
prossegue por toda a vida. Como é ma-
ravilhoso aprender a amar a si mesmo 
e ter orgulho da sua própria história de 
vida e da pessoa que você se tornou. 
Tendo consciência que se não fossem 
as experiências vividas, não seríamos o 
que somos hoje. Descobri que a nossa 
força interior nos leva e nos capacita a 
ultrapassar limites a cada dia.

Nessa descoberta interior, descobri 
também que é possível reprogramar as 
nossas memórias, porque temos uma 
mente moldável. Independente das in-
formações armazenadas, podemos re-
escrever a nossa história para viver uma 
vida abundante de sucesso. 

Através dos estudos, pude descobrir 

mos resultados positivos, se eles forem 
ruins, os resultados serão negativos, 
tóxicos. O único pensamento que nos 
faz sofrer é o pensamento de acreditar-
mos em algo que não somos. Quando 
deixamos que nossos pensamentos bri-
guem dentro de nós por algo que não 
temos conhecimento, nos sufocamos 
e levamos a vida na zona do descon-
tentamento. Imagine se você tem um 
desejo para ser músico, porém, nunca 
experimentou tocar um instrumento. O 
que irá acontecer se você pensar que 
não é capaz de ser um bom profissional 
nessa área?  Provavelmente irá se sen-
tirá incapaz. 

Tem pessoas que tem talentos, mas 
nunca testaram seus talentos, e como 
podem descobrí-los se não testá-los?

Se você não tomar uma atitude para 
treinar um instrumento nunca saberá se 
será bom ou não nessa profissão. Para 
tudo que fazemos precisamos da práti-
ca. Ninguém fica bom da primeira vez 
que faz algo. 

Você sabia que a primeira apresen-

que somos seres interligados e se não es-
tivermos bem com nossos pensamentos, 
iremos influenciar nosso comportamento 
e a nossa linguagem. Eu acredito e pos-
so testemunhar das mudanças na minha 
vida após eu ter dado atenção para o va-
zio e o desprazer que havia na minha vida 
e que me acompanhou por anos. Quan-
do não conhecemos o nosso real valor, 
geramos uma insatisfação interna diária 
com os acontecimentos externos e não 
importa o que seja alcançado na vida, 
essa insatisfação sempre permanecerá.

Essa viagem interna era o que falta-
va para  a melhor descoberta da minha 
vida. Então entendi que eu sou um ser 
único e criado para brilhar a luz de Deus 
nessa terra através da minha missão de 
vida. Alias, quero te fazer uma pergunta: 
O que você faz quando acende um aba-
jur ou candelabro? Provavelmente você 
irá colocar em cima de algum local para 
iluminar o ambiente, certo? Assim é o 
que devemos fazer com a nossa luz, ela 
deve brilhar por onde passarmos. Segue 
uma dica importante para esse processo:

Inicie uma conversa como um diálo-
go interno, identificando suas mazelas, 
conflitos, rigidez, crenças que limitam 
você de ir além em suas conquistas. Re-
flita nas perguntas abaixo:

1. O que você ama fazer e faz com 
paixão?

2. O que deixa você fora do sério? 
3. Qual é a sua maior paixão?
4. Você consegue identificar os mo-

tivos que te deixam com raiva?
5. Você sabe identificar o que tem 

te deixado insatisfeito com a vida?
6. Como você tem gerenciado as 

suas próprias emoções?
7. Você tem feito e executando os 

seus planos?
8. Quais foram as últimas decisões 

mais importante que você já tomou até 
hoje? Que consequências elas tiveram 
em sua vida?

A maioria das pessoas levam para o 
túmulo seus conflitos, pelo fato de não 
saberem se mapear. 

Experimente dar um choque em sua 
lucidez e fobias confrontando a sua ri-
gidez, timidez, radicalismo e o autosa-
botador que lhe acompanha.

tação de Beethoven como pianista para 
uma grande audiência foi quando ele 
tinha apenas 8 anos? Ele estudou em 
Vienna, tendo como mestre nada mais 
nada menos que Mozart. Antes de 
completar 20 anos ele já era conhecido 
como um pianista e compositor brilhan-
te, mas, a partir de 1796, ele começou 
a perder a audição. Mesmo com esse 
problema ele mergulhou no trabalho 
e criou inúmeras sinfonias e concertos. 
Reza a lenda que ele, para conseguir 
perceber o som do que estava tocando, 
cortou uma parte dos pés de seu piano 
e colocava o ouvido no chão, para per-
ceber as vibrações do instrumento.

Como ele, todos nós passamos por 
desafios, mas não importa se seus de-
safios foram na  escola, família, comu-
nidade, enfim, conhecer a sua jornada 
lhe permite descobri seu diferencial e 
assim exercitar seus maiores talentos. 

Tudo que aconteceu com você con-
cretiza que você é especial e único e 
que tendo consciencia irá potecializar 
seus talentos.

Autoconhecimento
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DICA 4
Quem está no 
controle da sua vida?

Quando temos coragem de olhar para dentro 
de nós, somos capazes de mudar a história 

das nossas vidas, e então viver uma vida 
honesta, verdadeira e prospera, alinhando 

a nossa comunicação, comportamento e  
pensamentos  com o nosso propóstio de vida.

Josie Oliveira
Como você se sente quando perce-

be que a sua vida está sendo contro-
lada por outras pessoas? Quando eu 
percebi isso na minha vida, fiquei em 
crise, mas nesse momento descobri 
que muitas vezes essas pessoas não 
estavam fazendo isso por mal, por-
que nós permitimos isso acontecer e 
acredito que em algum momento até 
gostamos, somente quando descobri-
mos que estamos sendo prejudicados, 
vivendo uma crise existencial sem fim, 
acontece a mágica, algo te mostra que 
tem alguma coisa errada.

Para tomar o controle da sua vida, 
é necessário entender o que está acon-
tecendo com a sua vida. É necessário 

Todos nós precisamos viver os lutos 
das perdas que temos diariamente, pois 
existe sempre alguma coisa que perde-
mos no dia a dia e é preciso viver esse 
luto, não se deixe enganar imaginando 
que se não pensar na situação ela irá se 
resolver, grande engano, as situações da 
vida devem ser resolvidas, a única coisa 
que não podemos resolver é a morte. 

É fundamental reconhecer o que foi 
perdido e se apropriar daquilo que se 
está sentindo. Não adianta fugir dos 
problemas ou dessas situações que 
causam sofrimento sem resolvê-las. E 
quando falo de perdas, me refiro a coi-
sas simples ou complicadas que ocor-
rem conosco. 

O ideal é identificar quais situa-
ções precisam passar pelo luto da vida, 

conhecer o que te deixa triste, feliz, 
chateado, com raiva, depresivo, en-
fim, descobrir o que de verdade passa 
aí dentro. O que ativa seu gatilho da 
falta de paciência, por exemplo, en-
tender as emoções e sentimentos são 
fundamentais e aprender a impedir que 
as situações externas mudem seu esta-
do emocional. Identificar seus medos e 
porque eles foram gerados. O que te 
faz parar de realizar? Quais sentimen-
tos estão mais fortes em você? Muitas 
vezes geramos o constume de agir de 
uma determinada forma porque apren-
demos com outras pessoas ou circuns-
tâncias, e nos comportamos sem saber 
identificar o motivo pelo qual estamos 

exemplo: A quebra de um relaciona-
mento amoroso, a morte de alguém, 
um trabalho, uma amizade, uma par-
ceria quebrada, a falência financeira, 
perda de um bem, enfim, são diversas 
situações desafiadoras. 

Então, viva o luto, se permita falar 
sobre o assunto, se precisar chorar, 
chore! Se precisar gritar, grite! Encon-
tre a sua maneira de colocar para fora, 
cada um tem a sua, só não permita, se 
enganar, dizendo que está tudo bem, 
quando não é verdade, isso não disfar-
ça o problema. A solução é encarar a 
situação de frente, assumir a realidade 
do momento. Vamos pensar que você 
esteja vivendo um problema no seu re-
lacionamento, experimente ir até a pes-
soa e ter uma conversa sincera com ela, 

expressando tal comportamento. Será 
que esses comportamentos estão sen-
do expressados da forma correta?  Será 
que você pode descobrir outra forma 
de se comportar?

Veja abaixo algumas perguntas para 
ajudá-lo:

• Como você gostaria de se com-
portar em determinada situação? Pense 
como gostaria de se sentir e agir.

• Como você pode fazer para mini-
mizar as influências externas sobre as 
suas emoções?

• O que está acontecendo com você 
agora?

• Qual comportamento você gosta-
ria de mudar?

fale como você está se sentindo e escu-
te o que a pessoa tem para falar. Deixo 
aqui algumas perguntas que pode fazer 
a você mesmo:

1. Como eu poderia resolver essa 
situação?

2. O que eu não conheço desta his-
tória?

3. Como eu poderia entender o que 
estou sentindo? 

4. Quais razões eu tenho para agir 
desta forma?

5. Eu estou fingindo como se não 
tivesse parte nessa história?

6. O que eu posso fazer para resol-
ver esse conflito?

7. Porque uma pessoa racional, 
sensata e decente, não gostaria de 
resolver isso?

Autoconhecimento Autoconhecimento

DICA 5
Vivendo 
o luto

DICA 3
Qual o seu 
real valor?

Se você gosta de algo, considere 
que isso é uma coisa boa e importante 
para você, não importa o que os outros 
digam, demonstre quem você realmen-
te é, seja a roupa que você veste, o 
corte de cabelo que você costuma usar 
expressa a sua personalidade, como a 
música que você gosta de ouvir, luga-
res que gosta de frequentar, faz parte 
de você. Os seus gostos e opiniões são 
parte integrante de você. Quando você 
simplesmente concorda com a opinião 
dos outros e concorda com tudo que 
as pessoas falam, você está concorda-
do que a sua opinião não tem relevân-
cia. Defenda seus direitos, tenha uma 
postura que demonstre a sua opinião e 
mantenha-se firme se isso fizer sentido 
para você. Corra atrás das coisas que 
você quer alcançar e que deseja de for-

ma ardente e com convicção que isso 
te fará feliz .

Quero compartilhar com você um 
depoimento de um cliente após finali-
zar o programa individual de coaching 
com ele, veja o que aconteceu:  

Vou chamá-lo de João, cineasta, co-
ach e palestrante. Sou casado e tenho 
uma filha. Gosto muito de viajar e sou 
movido a novos desafios constante-
mente. Quando iniciei o programa com 
a Dra. Josie, eu estava me autossabo-
tando o tempo todo. Eu vivia no vale e 
com isso não conseguia valorizar o meu 
trabalho. Tinha medo de dizer não para 
os outros e não sabia cobrar o valor jus-
to pelo meu trabalho. Devido a isso, eu 
deixava as pessoas se aproveitarem de 
mim. Eu vivia muito do passado e culpa-
va a tudo e a todos pela vida que estava 

vivendo. O programa de coaching ge-
rou uma transformação em minha vida. 
Eu parei de me autossabotar. Hoje, 
aproveito muito mais o tempo de picos 
e sou consciente de que tudo o que 
acontece na minha vida, sou o único 
responsável. Eu diminuí o nível de co-
brança sobre mim mesmo, estou mais 
criativo, mais determinado a alcançar 
meus sonhos e metas e cobro o valor 
que vale o meu trabalho, sem medo. 
Com o programa, consegui eliminar o 
medo, valorizar a mim mesmo, focar 
nos meus objetivos e dizer não quando 
necessário. Hoje estou muito mais con-
fiante no meu trabalho e aprendi que 
não existem limites para voar e alcançar 
minhas metas, principalmente quando 
Deus está no comando.

E você já sabe qual o seu real valor?

Dra. Josie Oliveira , Ph.D
Personal & Professional Coaching
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Educação     Empreendedorismo

Vencendo
o desafio do inglês!

Como estão as suas 
       escolhas?

Inglês é uma língua global falada 
por mais de 1 bilhão de pessoas, onde 
a grande maioria delas tem o inglês 
como uma segunda língua. Não há 
dúvidas que o inglês seja uma língua 
muito importante num mundo conec-
tado e globalizado. Seja para lazer, 
educação ou profissão, o inglês se tor-
nou essencial para o cidadão global. 
Em muitos países onde o inglês não é 
a língua nativa, as crianças são estimu-
ladas a aprenderem inglês como se-
gundo idioma. No entanto, estima-se 
que menos de 5% da população brasi-
leira seja fluente em inglês. Apesar de 
tantos cursinhos de idiomas no país, 
a triste realidade é que muitos alunos 
acabam não desenvolvendo a fluência 
no inglês por diversas razões e acabam 

Muitos se perguntam porque estão 
passando pelas situações do presente.

Deveriam olhar para as escolhas que 
fizeram no passado, para conseguir en-
xergar o que acontece no futuro e sa-
ber que ler este artigo, te levará a fazer 
escolhas, que podem mudar pouco ou 
muito seu futuro.

Acredito que uma das frases mais 
verdadeiras, de centenas de outras, 
encontradas na bíblia, é uma verdade 
absoluta: Plantamos na nossa vida o 
que colhemos.

Significa que se plantar a verdade, 
colherá mais verdades. Se plantar servi-
dão, terá mais pessoas lhe servindo. Se 
plantar o bem, colherá mais coisas boas 
no seu caminho.

No mundo empresarial, vejo muitos 
atos e atitudes que não correspondem 
com as pessoas do bem, mesmo muitas 
vezes, sendo observado justamente nas 
pessoas do bem.

Vejo pessoas querendo informações 
de outras empresas, para poder ofere-
cer um serviço mais barato e ganhar o 
cliente. O que tem de mal nisto? Tudo.

Pois além de tirar o cliente de al-
guém de forma desleal, ensinou a seu 
cliente que ele no futuro poderá fazer o 
mesmo com você.

O mercado empresarial vai se tor-
nando cada vez mais selvagem, por 
termos empresários e empreendedores 
selvagens, agindo na selva.

Claro que não podemos ser tolos 
ou ingênuos no mundo empresarial, 
mas se dar por vencido e dizer que 

desistindo do curso e esquecendo de 
tudo que aprenderam. 

A verdade é que muitos cursos en-
sinam inglês, ao invés que ensinarem 
os alunos a falarem inglês. A metodo-
logia de ensino em geral trata o inglês 
como conteúdo e não uma habilidade. 
Os professores acabam focando as au-
las em vocabulário e regras gramaticais, 
com jargões linguísticos complexos. A 
aula se resume em o professor ensinar 
novo conteúdo, dar exercícios para os 
alunos praticarem e depois aplicar uma 
prova. Esse ciclo se repete de unidade a 
unidade durante o currículo. Esse mé-
todo faz com que os alunos estudem 
para passar na prova e o processo de 
aprendizagem se baseia apenas nisso. 
Com o tempo, os alunos deixam de re-
almente aprender a usar o idioma para 
aprenderem a estudar e passar em 
provas. Isso é bem evidente nas ma-
térias do ensino médio e o vestibular, 
onde se decora muito conteúdo para 
passar na prova, mas não se aprende 
de verdade. Imagine passar essa regra 
gramatical para um americano apren-
dendo português: na hipótese de x 
acontecer, também acontece y. Neste 
caso, a subordinada tem o verbo no 
futuro do conjuntivo e a subordinante 
no presente do indicativo ou no futu-
ro simples. É muitas vezes dessa forma 
que os cursos ensinam inglês.

O ensino de inglês na Liberty Lan-
guage Academy se desprende dessa 
metodologia tradicional e ineficaz. Acre-
ditamos que uma segunda língua deve 

para sobreviver tem que usar armas 
que estão e vão contra seus valores, 
não me convence.

O sucesso a qualquer custo só tem 
duas alternativas de linha de chega-
da. Uma delas é permanecer no su-
cesso por muito tempo, mas sabendo 
que não coleciona amigos, que seu 
dinheiro não veio de uma forma ho-
nesta e um vazio no seu coração se 
instalar, mesmo entre aspas, ser uma 
pessoa de sucesso.

A outra é que ele não será dura-
douro e que você conquistou uma 
fama de empresário predador, que 
não se preocupa com o próximo, com 
alianças e muito menos, com os que 
estão ao seu lado. O seu objetivo é 
usar as pessoas e empresas, somente 
olhando seu benefício.

Nunca foi tão latente a necessi-
dade de fazermos alianças com em-
presários do bem, empresários éticos, 
leais e servidores.

Faça uma lista das pessoas de sua 
vida social, que fazem parte do seu dia-
-a-dia e avalie se está bem cercado. Se 
estas pessoas possuem bons valores, se 
são justos, leais e servidores.

Faça uma lista das empresas em que 
você tem uma aliança empresarial. Veja 
se os valores destas empresas, estão 
aliados com os valores de sua empresa.

Se descobrir que as pessoas que 
tem andado não possuem bons valo-
res, posso aqui correr o risco de afir-
mar que você talvez tenha se afastado 
dos seus valores.

ser desenvolvida como se aprende um 
esporte ou um instrumento musical: 
com muita oportunidade de prática. 
Aprender inglês pode ser um desafio, 
mas não deve ser chato e massante. Na 
nossa metodologia, as aulas giram em 
torno de temas a serem discutidos, por 
exemplo: qual é o melhor tipo de férias? 
Como prevenir doenças? Trabalho e di-
versão podem coexistir? Com isso, os 
alunos praticam a leitura, escrita, com-
preensão e conversação, aprendendo 
novo vocabulário e gramática de forma 
mais natural, ao invés que memorizada. 
O professor é um facilitador e a classe 
compartilha conhecimento ao pratica-
rem e aprenderem inglês. Assuntos que 
despertam a curiosidade, a interação 
dos alunos e a prática ajudam os nossos 
alunos a desenvolverem o inglês mais rá-
pido. O nosso sistema de avaliação tam-
bém dá um peso maior para a produção 
da língua (falar e escrever) ao invés que 
teste de conhecimento. Uma avaliação, 
por exemplo, pode ser assim: crie e apre-
sente para a turma o seu próprio restau-
rante. Assim o professor pode avaliar o 
seu desenvolvimento na fluência, alinha-
do às expectativas do nível em curso. 

O Liberty aceita alunos residentes de 
Orlando, turistas e estudantes interna-
cionais (com visto de estudante) e tem 
programas que possibilitam seus alunos 
a usarem e desenvolverem o inglês. 
Para mais informações acesse o nos-
so site: libertylanguageacademy.com  
ou envie um email para  
info@libertylanguageacademy.com.

Não estamos nesta terra para jul-
gar ninguém, mas devemos nos apro-
ximar de pessoas que nos levem para 
cima, pessoas que queiram o nosso 
bem e pessoas que torçam para nos-
so sucesso.

Afinal ter sucesso é bom demais, 
mas quando se chega no topo e perce-
be que tem um monte de gente junto 
com você é melhor ainda.

Faça a partir de hoje boas escolhas, 
para que tenha bons resultados.

Bernard Vasconcelos
CEO da Liberty Language Academy

Alexandre Damiani
CEO do Recomendo em USA



Revista Desenvolvimento em Foco  |  Ano I  |  Edição 01 11Revista Desenvolvimento em Foco  |  Ano I  |  Edição 0110

Imóveis     

A resposta para esta pergunta pode 
ser respondida da seguinte forma: A re-
alização de um sonho da casa própria, 
um forma de investimento segura e 
com inovação.

Para você que tem o sonho da casa 
própria como a maioria dos brasileiros, 
seja residentes no Brasil ou fora dele.

O consórcio veio viabilizar a rea-
lização desse sonho de forma fácil e 
bem planejada.

Uma das grandes vantagens para 
quem vive nos EUA ou portugal é o 
pagamento em real desse investi-
mento, afinal, ganhar em dolar ou 
Euro é um grande incentivo na hora 
do investimento. 

De acordo as pesquisas do Miami Re-
altor Association e o Departamento de 

Cidadania e Imigração, o Brasil conquis-
tou o terceiro lugar no ranking de países 
investidores nos EUA em 2017 e até hoje 
os Brasileiros ainda aparecem à frente no 
ranking de buscas por casas no exterior.

Pensando nessa realidade, Mércia 
Sousa criou o programa Consorcio Bra-
silUSA em parceria com a BR Consór-
cios no Brasil.  

Com uma vasta experiência como 
corretora de imóveis em Orlando e ge-
renciando a empresa “Vizinho Do Mi-
ckey”, onde auxilia centenas de brasilei-
ros em Orlando e região com o aluguel 
de casas. Mrs. Sousa iniciou em agosto 
do ano passado o programa. Especia-
lizada em processo de financiamento 
com estrangeiros e utilizando a sua ex-
periência profissionais, com parcerias 
com bancos, construtoras e corretoras, 
tanto no Brasil como no exterior, criou 
uma situação onde o comprador tivesse 
mais facilidade com processo de finan-
ciamento, facilitando aos clientes no 
Brasil  conseguirem poupar e alcançar o 
objetivo dos 30% ou 35% iniciais.

Esse programa é totalmente novo 
onde o cliente pode financiar e progra-
mar a sua entrada na residência direto 
no Brasil ou nos EUA.  

Sousa salienta que pelo menos 
três grandes grupos financeiros  no 
Brasil estão trabalhando nesse tipo 
de consórcio.  

O que é preciso para entrar no pro-
grama?

Morar nos EUA, ou outro país, ter 

um imóvel no Brasil para alienar. “A 
alienação do imóvel, no caso, ser-
ve como garantia da dívida quando o 
cliente for sorteado.

Como funciona?
O cliente escolhe por meio de 

uma tabela o quanto vai investir a 
partir de um valor inicial para entra-
da no processo de financiamento.  As 
parcelas são à partir de R$3.000,00 
aproximadamente. 

Rodolfo Montosa, CEO da BR Con-
sórcios, explica que:

Após escolher o crédito, o investidor 
será contemplado por sorteio ou por 
lance. Uma vez contemplado, o cliente 
oferece um imóvel no Brasil que cor-
responda aproximadamente  a 130% 
do saldo devedor. O valor desse imóvel 
será usado  para a entrada para o imó-
vel nos EUA.

Quais os benefícios de um 
consórcio de imóveis para 

os brasileiros nos EUA?

Mercia Sousa
CEO da VizinhodoMickey.com

Abaixo um resumo de 5 passos 
do programa:  

 1° - Definir o valor do imóvel que 
quer ter nos EUA; 

2° - Fazer o consórcio com a 
empresa Consórcios União (Mercia 
Sousa)

3° - Ser contemplado por sorteio 
ou por lance; 

4° - A BR Consorcios converterá 
o seu valor em real e depositará em 
uma conta nos EUA vinculada ao seu 
consórcio; 

5° - Liberação do valor em dólar 
para o seu processo de financiamento.
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Educação Financeira

Encontrando descanso
no envio do seu dinheiro

Andarmos na contramão do que 
nos é oferecido. Questionarmos até 
que ponto as “facilidades” apresen-
tadas valem a pena, quando o as-
sunto envolve leis, valores e, muitas 
vezes, recursos singulares de uma fa-
mília ou empresa.

Nosso intuito é alertar aos leitores 
acerca dos riscos a que estão expostos 
(ou mesmo suas pessoas jurídicas), ao 
deixarem de procurar uma instituição 
financeira qualificada e credenciada pe-
los órgãos competentes ao efetuar suas 
remessas de câmbio.

As operações sem o devido re-
gistro, cadastramento ou verificação 
da capacidade financeira, estão su-
jeitas a bloqueio dos recursos, além 
de contaminar e inviabilizar os inves-
timentos de brasileiros ao redor do 
mundo, quer seja a compra de um 
imóvel, aquisição e/ou participação 
em empresas.

Mesmo com o aprimoramento 
dos sistemas internacionais de con-

trole, objetivando prevenir a lavagem 
de dinheiro e, consequentemente, a 
utilização do sistema financeiro para 
fins ilícitos (trafico de entorpecentes, 
dinheiro para financiamento ao terro-
rismo e corrupção), o avanço tecno-
lógico tem colocado em xeque tais 
sistemas, já que não existe, ate o mo-
mento, legislação que regulamente 
as transações de criptomoedas, sites 
e alguns aplicativos hospedados em 
países remotos.

Reiteramos que qualquer opera-
ção de compra ou venda, seja através 
de ordem de pagamento (wire trans-
fer), aplicativos e/ou em espécie sem 
o devido registro legal, esta sujeita a 
sanções previstas em lei não só em ter-
ritório brasileiro, mas além de nossas 
fronteiras. Devido à amplitude da le-
gislação e os acordos internacionais, as 
penalidades podem ser ainda maiores 
no exterior.

Nosso objetivo é trazer comodida-
de e segurança as operações de câm-

bio de brasileiros no exterior, por isso 
é de extrema importância conhecer 
seu agente financeiro, saber qual sua 
origem, seus procedimentos, clientes 
e compliance.

Adilson Goes
CEO da FAIR USA

Neuromarketing

Se você tem frequentado as redes 
sociais e as diferentes mídias, deve 
estar acompanhando a crescente pe-
netração da neurociência no dia a dia 
da sociedade. 

Sabe quando você compra um 
aparelho eletrônico cheio de funcio-
nalidades, botões, teclas e precisa ler 
o manual para poder entendê-lo? E só 
assim conseguirá utilizar todas as suas 
funções e aproveitar o máximo de seu 
potencial? Conhecer o funcionamento 
do cérebro pode ajudar nesse mesmo 
sentido: proporcionando que você 
explore o máximo potencial do seu 
cérebro. E isso significa ter mais auto-
controle, melhorar relacionamentos, 
aprender mais fácil… 

Um dos setores que mais pode 
se beneficiar desta Nova Era de Co-
nhecimento é a gestão de recursos 
humanos. Dentro das corporações, 
este parece ser um dos pontos mais 
frágeis e imponderáveis do planeja-
mento estratégico.

Todos falam sobre o quão difícil 
esta se sobressair no mercado de hoje. 
Mercados cada vez mais competiti-

vos / complexos e consumidores mais 
exigentes, criando novos comporta-
mentos e desafios.As empresas são 
constantemente ameaçadas por forças 
adversas que constituem obstáculos 
ao seu sucesso. 

Só que todo esse discurso acaba ai, 
NA PALAVRA!! O que voce esta fazen-
do para mudar essa realidade? 

O mercado mudou. A maneira como 
realizamos marketing e as ferramentas 
que utilizamos para alcançar os melho-
res resultados também. 

A Neurociência Aplicada ao Marke-
ting é considerada a nova ciência do 
comportamento do consumidor e o fu-
turo da inteligência de mercado. 

Se você não entende o comporta-
mento humano, paga mais caro pelo 
marketing que faz! .

O marketing, mais do que nunca, 
está assumindo uma posição compor-
tamental na vida dos consumidores. 
Estes, por sua vez, estão cada vez mais 
exigentes, e cabe ao marketing a análi-
se de cada comportamento para chegar 
mais próximo do que o público almeja e 
entrar de vez na mente do consumidor.

Voce ja sabia de tudo isso? Voce 
ja procurou se informar mais? Voce ja 
esta estudando sobre o assunto? 

Fique por dentro do Seminário que 
vai aliar todas essas informações aos 
brands mais celebrados no mundo!

INSANIDADE é continuar fazendo 
a mesma coisa que sempre fez esper-
nado por um resultado diferente!!

Peter Roman
Fundador e CEO do EQ Consulting

O papel do neuro 
na economia do Século 21
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Família

Como o eu, mãe e pai, devem se 
preparar para conceber, receber, 

educar e ajudar a desenvolver de um 
modo integral, a vida dos filhos? 

Devemos fazer uma pausa para re-
fletir sobre o tema. O que é necessário 
para ajudar uma criança no seu desen-
volvimento neuropsicológico e atingir 
maturidade de uma maneira integral? 
Ajudar uma criança no seu desenvolvi-
mento integral é dar a ela atenção no 
seu crescimento e desenvolvimento físi-
co, emocional, mental, intelectual e es-
piritual, contemplando assim, um equi-
líbrio em todos os aspectos de sua vida.

Essa preparação para receber e aju-
dar a desenvolver nos filhos e filhas, se 
inicia no período pré-concepcional e 
para que ocorra esta conscientização 
é necessário que o EU, MÃE E PAI, te-
nham equilíbrio de maneira integral. 

Será que nos preparamos para ser 
MÃE ou PAI? Procuramos refletir e buscar 
o nosso autoconhecimento e identificar 
nossos pontos positivos e negativos, nos-
sas inseguranças, dificuldades e traumas  
da nossa infância e adolescência? Conhe-
cemos bem os nossos sentimentos, dese-
jos, necessidades e ambições? Como nos 
comportamos diante de determinadas 
situações? Como é o nosso autocontro-
le e quais são os nossos limites, grau de 
confiança, segurança, nossos relaciona-
mentos e maturidade? Ou será que acha-
mos que tudo será diferente quando os 
filhos nascerem? Acontecerá uma “má-
gica” e tudo que vivemos será esquecido 
e mudará após o nascimento dos filhos? 
Como iremos adquirir o nosso equilíbrio 
integral, sem esforço, estudo, reflexão e 
oração diária? 

É preciso adquirir e aprimorar esses 
conhecimentos para sermos pais capa-
zes de ajudar no desenvolvimento neu-
ropsicológico de nossos filhos.

É sabido que as emoções e senti-
mentos (respostas à emoção), de ale-
gria, amor, tristeza, ciúme, raiva, má-
goa, egoísmo, desunião, impaciência, 
ansiedade, depressão e muitos outros 
fatores positivos ou negativos, podem 
fazer grande diferença no período pré-
-concepcional.

O desejo e a alegria de ter um FI-
LHO/FILHA é de fundamental importân-
cia para o primeiro passo nessa cami-
nhada evolutiva do desenvolvimento 
neuropsicológico e integral da criança.

Muitas vezes focamos apenas nos 
aspectos de preparação e cuidados fí-
sicos, alimentação, e negligenciamos 
os aspectos emocionais e espirituais, 
sendo que devemos observar  desde a 
concepção, o período gestacional e o 
período do parto e nascimento. Inúme-
ros fatores intercorrentes poderão ser 
de grande importância nesse processo.

Com relação aos fatores emocio-
nais, nos últimos 20 anos, vários traba-
lhos de pesquisa mostram evidências da 
interferência desses fatores no desen-
volvimento embrionário, fetal e neona-
tal. A partir dos trabalhos de RELIER, Pa-
ris, 1996, e outros estudos posteriores, 
as trocas MÃE-FETO foram observadas 
através de movimentos diferentes e 
mudança de posições fetais intraute-
rinas, quando a mãe ficava triste ou 

quando ficava alegre. Portanto, tudo 
vai influenciar no desenvolvimento e 
maturidade do cérebro da criança em 
desenvolvimento pré e/ou pós-natal.

“Em virtude dos aspectos mencio-
nados para uma reflexão sobre o papel 
dos PAIS no desenvolvimento neurop-
sicológico dos FILHOS, é imprescindível 
que todos se conscientizem da necessi-
dade de um equilíbrio Integral na famí-
lia, da importância e responsabilidade 
na condução da vida dos filhos dada 
por DEUS e, de um aprimoramento no 
conhecimento sobre desenvolvimento 
infantil e os fatores intercorrentes”.

Dra. Maria das Graças Melo Araújo
Prof.de Neuropediatria e Presidente 

IASEIE AMERICAN BRANCH

Mundo Digital

Como sua empresa se posiciona on-
line e usa os diferentes canais digitais 
para transmitir autoridade, confiança, 
manter um relacionamento próximo 
com seu público e vender mais?

Se você não sabe responder essa 
pergunta, certamente não está desen-
volvendo a presença digital do seu ne-
gócio. Saiba que apenas estar online, 
com um site empresarial e perfis nas 
redes sociais, por exemplo, não signifi-
ca que seu empreendimento tem uma 
presença online impactante.

Por que é importante ter uma 
presença digital?

Atualmente, não estar online e dei-
xar de trabalhar a presença digital da 
empresa podem acabar com seu negó-
cio. Isso mesmo! Você perde inúmeras 
oportunidades ao não dar a devida im-
portância às ações online.

Isso acontece porque o comporta-
mento de compra do consumidor mu-
dou:  a internet passou a ser o canal em 
que o consumidor descobre novidades. 
Antes de realizar uma compra, ele rea-
liza uma série de pesquisas online em 
busca de informações para encontrar a 
solução ideal para a sua necessidade, 
problema ou desejo.

• grande parte de seus potenciais e 
atuais clientes certamente já estão online;

• você dá um passo à frente da con-
corrência e aumenta a visibilidade da 
empresa;

• a credibilidade do negócio aumenta;
• a empresa estreita o relaciona-

mento com o público.

O que fazer para estabelecer a 
presença digital do seu negócio?

Agora que você já sabe o que é pre-
sença digital e porque essa estratégia é 
crucial para a sua empresa, veja o que 
fazer para estabelecer uma presença 
online forte.

Olhe para o DNA do seu negócio
Nesta primeira etapa, olhe para 

dentro da empresa, reflita sobre o seu 
DNA e pergunte-se:

• Por que você faz o que faz?
• Qual é o propósito do seu ne-

gócio?
• Como você faz isso?
• O que você oferece aos clientes?
Ao responder essas perguntas, não se 

concentre nos seus produtos. Lembre-se 
também dos benefícios que ele gera. Va-
mos ver um exemplo para facilitar?

Conheça os pilares da presença 
digital

O segundo passo é conhecer os pila-
res de uma boa estratégia de presença 
digital. Confira quais são eles:

Posicionamento
O Modo como sua empresa se posi-

ciona no mercado. Idealmente, o posi-
cionamento deve ser definido lá atrás, 
no planejamento de Marketing. Aqui, 

pense em como você deseja que seu 
negócio seja reconhecido na internet. 
Sua marca pode ser associada aos atri-
butos da sua solução, aos benefícios 
gerados ou às crenças e valores.

Conteúdo
Você provavelmente já ouviu dizer 

que o conteúdo é rei. E isso é verdade! 
Conteúdos relevantes e úteis são fun-
damentais para estabelecer uma pre-
sença digital forte. Lembre-se de que o 
consumidor busca informações online 
antes de realizar compras.

Relacionamento
O relacionamento com o clien-

te deve ser vantajoso para ambas 
as partes. Na presença digital, sua 
importância é ainda mais reforçada 
devido a facilidade de viralização de 
informações.

As redes sociais, por exemplo, vi-
raram um canal de comunicação dire-
ta com o consumidor: é possível falar 
rapidamente com atuais e potenciais 
clientes. O mesmo vale para os consu-
midores que podem, em um piscar de 
olhos, fazer comentários e avaliações 
negativas, assim como relatar situações 
desagradáveis que vivenciaram com 
uma empresa.

Monitoramento
O monitoramento e análise de da-

dos gerados nos seus canais online são 

O que é presença digital?
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essenciais para a construção de uma 
presença digital forte. Essas atividades 
possibilitam verificar o que está dando 
certo ou errado, assim como conhecer 
mais o público e realizar ações baseadas 
no comportamento de seus visitantes.

Conhecendo esses pilares, você vai 
poder adotar estratégias para executar 
cada um deles e desenvolver seus ca-
nais online.

Se você é um dentista, oferece mui-
to mais do que tratamentos odonto-
lógicos para eliminar cáries ou clarear 
os dentes. Você oferece maior qualida-
de de vida e aumento da autoestima. 
Com a saúde bucal em dia e um belo 
sorriso, seu paciente se sente mais 
confiante e tem muito mais saúde para 
viver melhor.

Percebe como responder essas per-
guntas é fundamental? Elas vão guiar o 
modo como você vai se comunicar com 
o seu público e ajudar a planejar sua 
presença online.

Defina e desenvolva os canais 
online

Agora é hora de definir e desen-
volver os canais que você vai usar para 
trabalhar a presença digital da sua em-
presa. Confira alguns deles:

• Site empresarial;
• Blog corporativo;
• Redes sociais;
• Busca orgânica;
• E-mail
• Mídia paga
Não se esqueça de consultar a per-

sona do seu negócio para decidir quais 
são os canais mais adequados. Por 
exemplo, não adianta investir no Twit-
ter se o seu público-alvo utiliza apenas 
o Facebook, concorda?

Adote estratégias para desen-
volver a presença digital

Além dos canais, é preciso adotar 
estratégias que permitem trabalhar os 
pilares da presença digital.

O Inbound Marketing e o Marketing 
de Conteúdo, por exemplo, são estra-
tégias excelentes para serem adotadas, 
pois englobam todos os pilares e diver-
sos canais online. Dentre os muitos be-
nefícios, podemos citar:

• comunicação adequada ao 
novo perfil do consumidor;

• construção da autoridade da 
empresa;

• facilidade para atrair o público 
desejado;

• relacionamento próximo com o 
público;

• mensuração e otimização das 
ações realizadas.

Mantenha a consistência das 
ações

Por fim, não esqueça de manter a 
consistência. Isso é crucial para o de-
senvolvimento de uma presença digi-
tal forte.

Se você decidiu adotar o Inbound 
Marketing, por exemplo, deve manter 
uma regularidade nas suas ações. Isto 
é, deve publicar conteúdos de acordo 

Mundo Digital
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com o seu calendário editorial, enviar 
e-mails para a sua base de contatos 
regularmente, disponibilizar conteúdos 
ricos, etc.

Não inicie as ações e desista delas 
pouco tempo depois. Lembre-se de que 
a presença digital é uma estratégia que 
gera resultados de médio a longo pra-
zo. Ela é construída com o passar do 
tempo e exige consistência na realiza-
ção das atividades.

Pronto para potencializar sua pre-
sença digital?


