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A nossa primeira edição foi um sucesso. Atingimos mais de 11 países e
queremos agradecer a você por fazer
parte desse sucesso.
Na segunda edição, você receberá o e-book com o tema “O impacto
das emoções na saúde física”. Nesse
e-book, iremos responder quais são os
impactos das emoções negativas no
nosso organismo diante das preocupações diárias.
Com o rítimo acelerado dos profissionais nessa era globalizada, tem sido
cada vez mais desafiador manter-se no
estado de equilíbrio constante, que é
essencial para a qualidade de vida. O
profissional vive em um cenário constituído por diversos fatores, como o
alto nível de competividade, atividades
que dependem de alto grau de responsabilidade, assertividade e rapidez nas
decisões e outra vertentes que exigem
resultados satisfatórios. Diante desse
quadro, observamos a renúncia ao lazer, descanso que o corpo e a mente
necessitam para se restabelecerem. O

acúmulo desse rítmo acelerado tem
como resultado um grande impacto no
corpo humano.
E ainda teremos diversos artigos
para mantê-lo informado sobre os seguintes temas:
• A modernização no mercado de
câmbio e capitais no Brasil;

“O impacto das emoções
na saúde física”

• A importância dos vídeos para o
crescimento do seu negócio;
• A facilidade do consórcio para
a compra de sua casa nos USA ou
Portugal;
• Você irá entender a importância
da autenticidade para a sua marca pessoal sobre a visão do personal branding;
• As alterações no visto E-B5;
Você sabia que muitas fortunas e
impérios foram construídos a partir de
uma viagem? Esse artigo está muito interessante e tenho certeza que você irá
desfrutá-lo.

Por que é importante abordarmos esse tema?
ais
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Hoje em dia existe uma grande
preocupação com o rítimo acelerado
das pessoas ao redor do mundo. Afinal, como lidar com tantas novidades
acontecendo a todo momento nesse
mundo globalizado? Como admistrar
a pressão na área profissional diante
da concorrência? E ainda, como saber
se, com a inteligência artificial a sua
profissão ainda irá existir? São inúmeras perguntas que surgem e afetam
diretamente a saúde emocional, espiritual e física dos profissionais, e sua
grande maioria tem algum tipo de preocupação dentro da sua realidade. A
questão aqui é? Como lidar com esse
momento de desafio e ter equílibrio
para viver uma vida saudável?
De acordo com muitos estudos, a
causa de preocupações como essas
tem como resultado grandes consequências na exaustão emocional e
impacto na saúde física e nos relacionamentos pessoais e profissionais
das pessoas.
A grande pergunta para ser respondida aqui é: Quais são os impactos das
emoções negativas no nosso organismo

diante de tantas preocupações? A resposta para essa pergunta vem de uma
entrevista com o Dr. Juliano Pimentel
que menciono no meu livro Emoções
Tóxicas, Um Veneno Para A Sua Alma.
O impacto das emoções negativas no
organismo gera um ciclo de comportamentos que leva potencialmente ao
estresse crônico”.
Entendemos aqui que estresse é
qualquer fator que estimula seu corpo e desencadeia nele uma resposta
fisiológica. Sem o estresse nós não
estaríamos vivos. Se você obervar os
animais na floresta, sempre tem uma
presa e um predador. Você acha que
o estresse faz parte da natureza?
Com certeza, mas qual a diferença
do estresse natural e do estresse que
vivemos no dia a dia? A diferença é
que o estresse normalmente vem em
picos da natureza para ter uma resposta no seu corpo, e o corpo poder
se manter vivo. Se a pessoa enxerga
o estresse como uma possibilidade de
luta no corpo, como se o corpo tivesse tentando se ajudar a suplantar os
problemas que essa pessoa mesma

gerou, a relação dessa pessoa muda
em relação ao estresse, e quando isso
acontece, o significado dele no corpo também muda. O simples fato de
uma pessoa achar que o estresse é
o inimigo, gera nela uma constrição
arterial, e o fato de saber que o estresse a ajuda a ter consciência que
esse estresse está mantendo ela ativa
para fazer o que precisa. O que ocorre é que nessas pessoas o vaso dilata,
ou seja, a pessoa que acredita que o
estresse é amigo está protegida das
doenças cardíacas e a outra pessoa
que acredita nele como inimigo, tem
predisposição a ter doenças cardíacas
e vira fator de risco.
Nesse aspecto, a principal vertente
não é nem o estresse, mas, sim, o que a
pessoa nomeia que ele representa.
Perceba que a forma de pensar é
fundamental nesse processo.
Entendendo como o organismo
corresponde ao estresse
De acordo com o dicionário Aurélio,
o estresse é uma “exaustão física ou
emocional provocada por várias e disRevista Desenvolvimento em Foco | Ano I | Edição 02
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tintas razões, por sofrimento, doença,
cansaço, pressão, trauma, sendo definida como a flauta de harmonia, do equilíbrio, que leva o organismo a se adaptar por meio do aumento da secreção
de adrenalina”.
Os sintomas do estresse emocional
incluem alterações de humor, nervosismo, ansiedade, depressão, dificuldade de concentração, problemas
para pensar claramente, medo, falta
de controle sobre as emoções, perda de senso de humor, irritabilidade,
frustração, dificuldade para lembrar
coisas e hostilidade.
Dr. Juliano Pimentel diz que o estresse muitas vezes é um estímulo mal
interpretado pelas pessoas, pois o seu
corpo está dando meios para fazer
aquilo que você desejou. Na atualidade nada mais é do que o fruto de nossas escolhas.
É importante distinguir entre três
tipos de respostas ao estresse: positivo, tolerável e tóxico. Conforme
descrito a seguir, esses três termos se
referem aos efeitos dos sistemas de
resposta ao estresse sobre o corpo,
não ao evento estressante ou à própria experiência:
A resposta positiva ao estresse
é uma parte normal e essencial do
desenvolvimento saudável, caracterizada por breves aumentos da frequência cardíaca e elevações suaves dos
níveis hormonais.
A resposta ao estresse tolerável
ativa os sistemas de alerta do corpo
em maior grau como resultado de dificuldades mais graves e duradouras,
como a perda de um ente querido,
um desastre natural ou uma lesão assustadora.
A resposta ao estresse tóxico pode
ocorrer quando uma pessoa experimenta adversidades fortes, frequentes e/ou prolongadas – como abuso
físico ou emocional, abuso de substâncias ou doenças mentais, exposição à violência, dificuldades econômicas, familiares ou violência doméstica,
entre outras. Este tipo de ativação
prolongada dos sistemas de resposta
ao estresse pode interromper o desenvolvimento da arquitetura do cérebro e de outros órgãos do sistema,
além de aumentar o risco de doenças
relacionadas ao estresse e prejuízo
cognitivo.
Quando a resposta ao estresse
tóxico ocorre continuamente, ou é
desencadeada por múltiplas fontes,
ela pode ter um número acumulativo de danos na saúde física e mental de uma pessoa por toda a vida.
As experiências que foram vividas na
infância podem provocar atrasos no
desenvolvimento, além de problemas
4
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de saúde na fase adulta, incluindo
doenças cardíacas, diabetes, abuso
de substâncias e depressão.
Algumas pesquisas indicam que as
relações de apoio são efetivas em adultos que cuidaram precocemente do
problema, prevenindo e revertendo os
efeitos prejudiciais da resposta ao estresse tóxico.
E você, como tem lidado com as experiências de estresse em sua vida? Elas
estão sendo favoráveis ou prejudiciais
na sua vida hoje?
Observe a seguir as consequências
da raiva no organismo:
A raiva aumenta a quantidade do
hormônio cortisol. O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, veja a figura a seguir.

As glândulas suprarrenais produzem hormônios que ajudam a regular
o metabolismo, o sistema imunológico,
pressão arterial, a resposta ao estresse
e outras funções essenciais. Elas são
compostas de duas partes: o córtex e
a medula, responsáveis pela produção
de diferentes hormônios. E quando não
produzem hormônios suficientes, isso
pode levar à insuficiência adrenal (doença de Addison).
Atualmente 75 a 95% das doenças que afetam a humanidade são
resultado direto de sua forma de
pensar. O que pensamos nos afeta
de forma física e emocional. É uma
epidemia de emoções tóxicas envolvendo uma pessoa.
Para o Dr. Juliano, a dor é inevitável,
o sofrimento é opcional, e assim também é meu entendimento, pois, para
ganharmos amadurecimento emocional, iremos precisar passar alguns desafios até obter esse êxito, como para
todas as coisas precisamos gerar excelência. Existem pessoas que usam o
estresse para seu próprio benefício, e
um exemplo disso são os atletas que se
utilizam do estresse para superar seus
limites. Eu então te convido a avaliar a

forma que você está administrando o
estresse em sua vida.
O impacto das emoções negativas no organismo
Você já deve ter ouvido falar sobre a relação entre o cérebro, o intestino e as emoções. Segundo Dr.
Juliano, existem mais conexões do
intestino para o cérebro do que do
cérebro para o intestino.
Encontramos uma grande relação
entre pacientes deprimidos e pacientes
constipados. Infelizmente, com o nosso
hábito de vida atual, grande parte dos
produtos alimentícios que ingerimos
gera um desequilíbrio na microbiota
intestinal, fazendo com que o intestino
não tenha uma série de nutrientes em
quantidades corretas, e isso tem uma
relação direta com nossas emoções.
Uma pessoa tem em média mais de
60 mil pensamentos por dia. Por meio
de uma vida de pensamentos tóxicos
são abertas portas para as doenças
mentais e físicas. Pesquisas mostram
que o medo por si só desencadeia mais
de 1,4 mil respostas físicas e químicas
conhecidas e ativa mais de 30 diferentes hormônios.
Estamos ainda mais convencidos
de que podemos controlar nossos
pensamentos e até mudar a forma
do DNA de acordo com a mudança
do nosso pensamento. Quando temos um pensamento negativo sobre
o futuro, indicamos ao cérebro uma
direção negativa e colocamos nossa
mente no estado de estresse, causando ao corpo a incapacidade da cura
natural, e o resultado desse processo
afeta a nossa saúde.
Os pensamentos negativos geram
resíduos tóxicos, que causam doenças
como diabetes, câncer, asma, problemas de pele e alergias. Essas são
somente algumas das inúmeras enfermidades que podem ser geradas no
indivíduo.
Felizmente, nos últimos anos, a ciência tem descoberto que nosso cérebro é moldável. Essa propriedade
é chamada neuroplasticidade, e significa que nosso cérebro é capaz de
gerar novos circuitos neurais e, assim,
se renovar e se regenerar constantemente. Ou seja, nossos pensamentos
são recursos renováveis. A boa notícia é que, independentemente de
uma pessoa ter crescido pensando de
forma tóxica, é possível mudar esse
hábito a qualquer momento, como
também é possível mudar os pensamentos que são impedimentos para
realização e conquista de uma vida
abundante, saudável e feliz.
Quando estudamos a física quântica, entendemos o quanto os pensa-

mentos fazem conexões com o mundo físico e o quanto isso afeta a nossa
energia.
O fato de termos controle sobre
nossos pensamentos é a melhor forma de controlarmos a nossa vida e
desintoxicar o cérebro. Mudar a forma de pensar é essencial para acontecer essa desintoxicação. Controlar
os pensamentos é ter a consciência
de que você deseja ter uma vida saudável. Significa desenvolver a habilidade de interagir com cada pensamento, aprendendo a analisá-lo antes
de decidir aceitá-lo ou rejeitá-lo. Será
que isso é possível? Você pode estar
se fazendo essa pergunta. Isso não é
fácil, realmente não, mas é possível.
Observe a figura a seguir, de acordo
com a neurocientista Caroline Leaf,
ela demonstra como os dendritos ficam no cérebro de uma pessoa com
pensamentos tóxicos.
São os ramos pretos que expressam
o estado neural tóxico.

A figura a seguir mostra que as sinapses são formadas como pequenos
ramos. Esse processo permite observar
que os ramos na cor verde são os pensamentos saudáveis, e os ramos pretos correspondem aos pensamentos
tóxicos. Conforme os pensamentos
passam do inconsciente para o consciente, eles mudam de cor. Isso quer
dizer que eles ficam maleáveis, ou seja,
podem ser modificados.

“meu problema cardíaco”, minha depressão, etc...
Você sempre faz comentários
como: “nada dá certo para mim”;
“Tudo que eu toco falha”; “Eu sempre estrago tudo”.

É possível, no entanto, olhar para
os seus processos mentais. Na verdade, não é apenas possível, é essencial.
Considere o seguinte:
Quantas declarações você fez hoje de
que poderia, gostaria ou iria fazer algo?
Quantos “se” fizeram parte do seu
vocabulário nesse dia?
Quantas vezes você já repetiu com o
diálogo interno sobre uma situação que
incomodou e ainda não havia acontecido?
Quantos cenários você criou do futuro imprevisível?
Quantas especulações você fez durante o dia?
Quão passiva é a sua mente?
O quanto você é honesto consigo
mesmo?
Você tem se comprometido consigo
mesmo?
Quantas vezes você toma decisões,
mas realmente não está comprometido
com essa decisão, dizendo uma coisa e
fazendo outra?
Quão distorcido é o seu pensamento? Você está formando uma identidade pessoal em torno de, por exemplo,
uma doença? Você fala sobre “minha
artrite”, “minha esclerose múltipla”,

Henry David Thoreau disse certa vez:
“O pensamento é o escultor capaz de criar a pessoa que você deseja
ser”
Você tem sido a pessoa que deseja
ser? O que falta para isso acontecer?
Quanto tempo você tem investindo no
que é preciso ser feito?
Os pensamentos tóxicos que levam
a algo destrutivo e negativo têm um
efeito direto no cérebro que, por sua
vez, tem um efeito direto sobre seus órgãos e em seus comportamentos. Isso
traz toxicidade às relações pessoais e/
ou profissionais.
Tem um texto que gosto muito no livro
de Romanos, capítulo 12:1-2, que diz:
“Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os
vossos corpos em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados
com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis
qual seja a boa, agradável, e perfeita
vontade de Deus.”
Nesse texto é possível observar
que quando uma pessoa tem o controle de seus pensamentos, ela consegue experimentar uma vida abundante para qual foi criada e deve
usufruir dela.
Isso só pode acontecer quando
ela tem consciência do seu estado e
toma a decisão de mudar. Então os
ramos secos de seu cérebro começam a ser reavivados. Veja a figura a
seguir como demonstração dos dendritos cerebrais.
Revista Desenvolvimento em Foco | Ano I | Edição 02
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se dilatava e sob emoções estressantes
o DNA se encurvava.
A conclusão do experimento é a
prova que a emoção humana exerce
uma influência direta sobre o DNA vivo.
A natureza do efeito depende da
natureza da emoção. Isso indica que
o DNA muda de acordo com a influência de notícias negativas ou ruins,
criando um campo energético negativo, da mesma forma funciona para
as experiências positivas. Portanto,
quando o pensamento negativo –
como raiva, ódio e frustração– é acionado, gerando a emoção negativa
no DNA, ele responde se contraindo,
sendo atrofiado e fazendo com que
os códigos do DNA sejam desligados,
da mesma forma que o pensamento
positivo é capaz de influenciar essa
mudança de forma positiva.

Perceba que as árvores estão crescendo com vida e cores. Esse é o estágio dos pensamentos sendo construídos de forma saudável em uma pessoa.
Agora quero compartilhar com você
um experimento publicado no jornal
Advances em 1993 de um soldado
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americano que executou experimentos para descobrir a influência da ação
humana no DNA, após a separação do
doador e qual a distância seria possível
afetar essa influência. Os pesquisadores
colheram o DNA pela saliva e colocaram
a amostra isolada em uma sala distante, porém no mesmo edifício. O DNA
foi medido eletricamente para captar às emoções do doador. O doador
foi colocado em uma sala dezenas de
metros de distância assistindo algumas
imagens de filmes, as imagens incluíam
cenas de guerra, eróticas e comédia. O
que foi observado é que enquanto ele
assistia as cenas, seu DNA sofria uma
poderosa resposta elétrica no mesmo
tempo, eles aumentavam a distância
entre a amostra e a pessoa e mesmo
assim eles estavam conectados. Outro aprendizado com essa experiência
é que de acordo com a mudança das
imagens expostas, o doador sofria estresse, sob emoções prazerosas o DNA

Imagine você vivendo por anos com
emoções tóxicas, como deve estar a sua
vida hoje?
Espero que esse artigo tenha inspirado você a fazer uma avaliação de como
estão seus pensamentos e comportamentos diários e que essa avaliação leve
você a quebrar os padrões antigos para
criar novos padrões mentais e comportamentais para então, aproveitar uma
vida plena.

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

A Importância da [Autenticidade] no
Personal Branding: consolidando
sua Marca Pessoal
Entendendo o que é Autenticidade
Quando pensamos em autenticidade, algumas palavras surgem, automaticamente, em nossa mente:
• Real
• Verdadeiro
• Legítimo
• Adequado
• Confiança
Ou seja, atributos que são considerados essenciais em qualquer relação,
seja ela profissional ou pessoal.
A Autenticidade é, portanto, uma
competência que não é tão simples de
se obter e nem de se manter.
Uma característica comum às pessoas que são autênticas é o autoconhecimento. A autenticidade está relacionada com legitimidade. Para sermos, de
fato, reais (conosco e com os outros)
precisamos, antes de qualquer coisa,
termos autoconhecimento e saber o
que fazer com ele.
• Qual é o meu verdadeiro propósito?
• Qual é a minha verdadeira essência e identidade?
• Quais são meus pontos fortes?
• E quais são as minhas vulnerabilidades que merecem uma atenção especial
para que eu possa, de alguma forma,
potencializá-las de maneira positiva?
Com base nestas respostas, é possível nos conscientizarmos acerca da nossa
autenticidade no seu significado real, pois
deixamos de agir de acordo com as expectativas externas e adquirimos uma compreensão do nosso ‘eu’ mais profundo.

Autenticidade e Liderança
Quando se fala sobre Liderança, há
uma pressão inerente a essa posição. É
necessário encontrar o equilíbrio entre
o que o profissional realmente é, aquilo
que é esperado dele dentro no ambiente profissional e ser inspiração para seu
time e seus colegas. E, neste contexto, a Autenticidade acaba se tornando
uma característica imprescindível para
os líderes de sucesso, pois transmite
confiança e credibilidade, inspirando e
motivando seu grupo para o alcance
das metas organizacionais.
Para ser autêntico é necessário ser genuíno e legítimo. Precisa ser real. Ou seja,
não dá para fingir ou criar uma autenticidade artificial, baseando-se naquilo que a
pessoa julga que os outros esperam.
E esta tentativa de atender as expectativas dos outros traz insegurança e, muitas
vezes, pode nos afastar dos nossos verdadeiros valores. Uma liderança com tais
características torna-se frágil e ilegítima,
sustentando-se em uma base ocasional.
Assim, a verdadeira liderança é inspiradora e, para despertar essa centelha,
é necessário que esse líder aja de acordo com aquilo que ele é, aquilo que ele
acredita de fato. Desta forma, certamente desenvolverá relacionamentos alicerçados na confiança e credibilidade.
Desenvolvendo a Autenticidade
Apresento aqui 3 (três) dicas de
como exercitar o desenvolvimento da
Autenticidade:
1) Conheça seus valores: Autoco-

nhecimento é fundamental. Realizar
este exercício, com uma certa frequência, ajuda você a enxergar, de maneira
mais clara, qual é o seu verdadeiro propósito e os seus valores.
2) Saiba se expressar: É importante
desenvolver a capacidade de se expressar de maneira transparente e com precisão. Cuidado para não confundir essa
capacidade de exteriorizar ideias, objetivos e emoções com falta de cortesia
com os outros.
3) Valorize os outros: As pessoas
autênticas valorizam suas próprias individualidades. Com isso, aprendem a
valorizar os outros de maneira positiva
e com consideração, desenvolvendo a
empatia.

Daniela Viek
Especialista Internacional em Personal Branding
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UNINTA oferece graduação e
pós-graduação a distância
para brasileiros na Florida
O ensino a distância está em plena
expansão. Depois de se instalar em mais
de 130 cidades do Brasil, o Centro Universitário Inta (UNINTA) chega aos EUA
com um polo internacional na Flórida
Casa de milhares de imigrantes brasileiros, a cidade de Orlando, na Flórida, Estados Unidos, foi a escolhida para
sediar o primeiro polo internacional de
Ensino a Distância (EAD) do Centro Universitário Inta (UNINTA), instituição com
conceito de excelência segundo o MEC
e 20 anos de tradição. O polo oferece
cerca de 20 cursos de graduação, entre licenciaturas, bacharelados e cursos
tecnológicos de nível superior, e cerca
de 30 de pós-graduação.
Os cursos são voltados para o público brasileiro que reside no estado americano e terão as disciplinas ofertadas em
português. De acordo com o Pró-Reitor
Executivo de Educação a Distância do
UNINTA, Prof. Lindomar Rodrigues, o
currículo a ser seguido é semelhante ao
dos cursos disponibilizados no Brasil,
com conteúdo preparado por professores mestres e doutores a partir da sede,
e uso de tecnologias interativas e disponíveis em todas as plataformas.
Com a expansão, o UNINTA consolida
uma trajetória de sucesso na modalidade a
distância, reconhecida com nota máxima
pelo Ministério da Educação e que hoje
já soma mais de 23 mil estudantes em
todo o Brasil. A oferta ao público brasileiro
atende a uma demanda por qualificação
profissional, que pode oportunizar acesso
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a melhores empregos e, até mesmo, uma
possível mudança de status migratório.
Como funciona o ensino a distância
O ensino a distância representa hoje
21% das matrículas do Ensino Superior.
A expansão da modalidade é a maior
registrada desde 2008. Um dos incentivos para o crescimento da oferta de
EAD vem de uma portaria publicada
pelo MEC, a qual permite que cursos de
graduação presenciais possam ofertar
até 40% das aulas a distância. O modelo híbrido, que mescla aulas presencias
e a distância não é permitido para cursos das áreas de engenharia e de saúde.
Como o nome sugere, o EAD permite ao aluno estudar a partir de qualquer
lugar, utilizando dispositivos com acesso a Internet. Os estudos são realizados
por meio de um ambiente virtual, onde
ficam disponíveis materiais de leitura,
vídeo-aulas, além de ser possível a realização de debates online e chats com
a participação de outros alunos e tutores. O modelo permite flexibilização de
horários e dá oportunidade de acesso
ao Ensino Superior para quem não tem
tempo de frequentar uma universidade.
Na maioria dos cursos do UNINTA,
especialmente os que exigem disciplinas
práticas, como educação física, há momentos de aulas presenciais obrigatórias.
“Os polos são um ponto mediador entre
a instituição e o estudante. É uma extensão da instituição, o local que vai para facilitar o convívio e relacionamento. Toda
a parte teórica o aluno faz através da pla-

taforma online e as aulas práticas acontecem nesses momentos presenciais”,
explica o Prof. Lindomar Rodrigues.
EAD funciona?
Uma das dúvidas mais frequentes sobre o EAD é em relação à qualidade do
aprendizado. Afinal, estudar pela internet e sozinho na maior parte do tempo
funciona? Para o professor Rodrigues,
ao contrário do que muita gente pensa,
o ensino a distância “gera uma qualidade até melhor que o presencial”. Segundo ele, no presencial, o estudante fica
limitado a um horário de aula, com um
monte de disciplina ao mesmo tempo e
um professor naquele momento. “No
EAD, o aluno sabe que precisa estudar,
tem que programar seu horário, planejar
e desenvolver esse estudo. Ele tem toda
a tecnologia à disposição. Com um clique ele tem um mundo aberto para estudar, para pesquisar e sem precisar sair
do lugar”, ressalta o pró-reitor.
A unidade Florida do UNINTA EaD
está localizada em Orlando, no endereço 6965, Piazza Grande Ave #107. Os
telefones de contato são +1 (407) 7683939 e +1 (407) 923-5140.

Empreendedores e suas viagens
Há muitas razões que nos levam a
viajar: férias, descanso, saudades, congressos, feiras de negócios, sonhos, estudos… e não há como negar que viajar
trás inúmeros benefícios tanto na área
profissional como também na pessoal.
O que a maioria das pessoas não sabem
é que muitas fortunas e impérios foram
construídos a partir de uma viagem.
São inúmeros exemplos mas vou comentar aqui apenas alguns:
Kodak - O bancário George Eastman queria conhecer o Caribe e avaliar
alguns terrenos para investir no segmento imobiliário quando um colega sugeriu
que ele aprendesse a fotografar para
ilustrar as oportunidades de negócios da
região. Havia um porém… as câmeras
fotográficas da época eram pesadas e
desajeitadas e o processo para se conseguir uma foto era complexo e caro. Eastman estudou essa situação e criou uma
câmera portátil e o filme fotográfico…
resultando na abertura da Kodak alguns
anos depois, referência mundial no segmento fotográfico.
Starbucks - Howard Schultz viajou
para a Itália em 1983 para participar de
uma feira de negócios e se apaixonou
pelas cafeterias do local. Voltou para os
Estados Unidos e quis aplicar o jeitinho

italiano de consumir ótimos cafés em
lugares agradáveis… sabe qual foi o resultado? 30.000 cafeterias Starbucks ao
redor do mundo!
Red Bull - viagens exóticos aguçam
demais as pessoas. O ano era 1982 e o
austríaco Dietrich Mateschitz foi mandado para a Tailândia. Ao chegar no país,
sofreu um forte jet leg e para amenizar,
tomou uma bebida local chamada Krating Daeng. Pois bem, ele tomou, gostou e decidiu levar a bebida para a Áustria. Resultado: Red Bull, sucesso total e
conhecida no mundo todo.
Vamos a um exemplo brasileiro?
China in Box - Em 1986 Robinson
Shiba foi fazer um intercâmbio de dois
meses em São Francisco na Califórnia,
EUA. Gostou e acabou ficando um ano.
Curtia muito a comida chinesa que vendiam em caixinhas pois além de prática
e barata, era muito saborosa. Ao voltar
para o Brasil, largou a profissão de dentista e abriu o China in Box, rede que
tem hoje mais de 130 lojas no Brasil e
está expandindo internacionalmente iniciando pelo México.
São belas histórias, não acha? Vale
comentar também que viajar é uma
excelente oportunidade para conhecer

pessoas maravilhosas, sentir se livre, desenvolver novas perspectivas de enxergar as coisas, as situações e a vida. Além
de quebrar a monotonia do dia a dia e
conhecer lugares maravilhosos!
E você? O que está esperando para
sua próxima viagem?

Alessandro Ponso
Formado em Adm de Empresas Comércio
Internacional e com MBA em Gestão
de Pessoas pela Fund. Getúlio Vargas
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Educação Financeira

Imigração

Modernização no
mercado de câmbio
e capitais no Brasil
No último dia 29 de maio 2019 o
Presidente do Banco Central do Brasil
Roberto Campos Neto, anunciou “Precisamos começar simplificando a legislação, que eh na sua maior parte, de 1920
a 1950. Toda parte de abertura comercial não vai ter sucesso se não tivermos
uma regulamentação mais simples. Pequenas remessas por exemplo, custam
muito mais do que em outros países”.
Vemos a ideia do BC de tornar o
real uma moeda 100% conversível e
acredita-se ter uma demanda por conta corrente em reais de países menores
que fazem negócios no Brasil e já se
contempla a possibilidade de conta em
dólares dentro do território brasileiro.
Dando sequência ao novo posicionamento do Banco Central, no último dia
07 de outubro o BC comunicou ter encaminhado ao congresso projeto de lei (PL)
para modernizar o mercado de câmbio.
Essa nova medida busca criar um marco
regulatório que beneficia não só o mercado de câmbio, mas também o de capitais
e ainda aqueles brasileiros que vivem no
exterior. A ideia não eh liberar geral, muito pelo contrário, é trazer de forma segura, objetiva e com embasamento jurídico
tais benefícios à esses mercados.
Não temos dúvida de que esse novo
projeto de lei sendo aprovado no congresso trará uma grande simplificação, aumento de competitividade, e oferta de serviços
ainda mais eficientes. Dentro dessa proposta existe uma demanda não somente
para as pessoas físicas, mas também para
empresas exportadoras e importadoras, e
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a participação de investidores estrangeiros
que ainda permanecem fora das bolsas e
do mercado brasileiro.
PODEMOS DESTACAR ALGUNS
PONTOS PRINCIPAIS:
• Abre caminho para que FINTECHS
(empresas financeiras de tecnologia)
atuem no mercado cambial sem necessidade de associação com bancos ou
corretoras.
Objetivo é fazer frente a concentração de grandes instituições financeiras
(Bancos) e as criptomoedas (ainda sem
uma regulação especifica), popularizando e facilitando as remessas e reduzindo os spreads. (vai usar mesmo o termo
spread aqui ou invés de custo?)
• Permite que, no futuro, o BC edite regulamentação que autorize pessoas físicas a terem contas em Moeda
Estrangeira no País. Nesse primeiro
momento a abertura de contas contempla grupos específicos que atuarão
no mercado de câmbio, mas como está
na PL, nada impediria o BC de estender contas em dólares para as pessoas
comuns no Brasil.
• Bancos Centrais Estrangeiros também poderão abrir contas em reais no
Brasil com esse projeto. Essa medida
permitirá que o real seja uma moeda
conversível e que países possam utilizar
essas contas em transações fomentando o comercio exterior e as relações
com o Brasil.
Estamos prestes a viver mais um
novo momento, considerando que já
tivemos diversas atualizações ao longo

Próximas alterações
no programa EB-5
das décadas no mercado de câmbio.
“Era Collor” da abertura dos mercados.
“Era Itamar / FHC” do plano Real, do
maior controle da inflação e modernização da legislação, da criação do COAF
(Hoje UID). Nos “anos 2000” menos
intervenção do BC, integração com outros órgãos do Governo como a Receita
Federal (RFB) e agora novas alterações,
porém agora trazendo um ponto crucial e diferente, mexendo nas estruturas
adotadas desde 1920 onde se preservava a impossibilidade de abertura de
conta em moeda estrangeira entre outros itens.
Vamos aguardar o desenrolar de
mais esse capítulo da história.!!!
E que Deus nos abençoe!

Adilson Goes
CEO da FAIR USA

O EB-5 é um programa que permite que investidores estrangeiros
e seus familiares qualificados obtenham residência legal nos Estados
Unidos se atingirem certos limites
de investimento em um negócio nos
EUA que gera 10 empregos em período integral em áreas específicas
para emprego e desenvolvimento
econômico. Ao comprometer os fundos para o projeto, o investidor estrangeiro também deve provar sua
fonte legal e caminho legal de fundos para seu investimento no EB-5.
O programa foi criado na década de
1990 para estimular a economia dos
EUA, criando novos negócios e empregos, incentivando investimentos
estrangeiros. Desde a sua criação, o
EB-5 tem sido uma opção crescente
para qualificar os investidores estrangeiros e seus familiares a receber seu
green card e, eventualmente, sua cidadania americana no futuro.
Desde a data original do programa,
em 30 de setembro de 2015, o futuro
do programa EB-5 está em um estado
de incerteza, com extensões de curto
prazo, mantendo o programa ativo
com seus regulamentos atuais. Com
anos do Congresso não concordando
com os termos da renovação do programa, o Departamento de Segurança
Interna publicou uma regra final em
julho deste ano, que marcou a primeira revisão significativa dos regulamentos do programa desde 1993.

A partir de 21 de novembro de
2019, a regra final altera os regulamentos atuais que regem o programa de investidores imigrantes EB-5
e os centros regionais associados
para refletir alterações estatutárias e
“modernizar” o programa EB-5. Uma
das maiores mudanças no programa
EB-5 é o aumento do valor mínimo
do investimento, passando de US $
500.000,00 para US $ 900.000,00
para investimentos localizados em
áreas de emprego direcionadas para
o TEA (de US $ 1 milhão para US $ 1,8
milhão para projetos não-TEA). Essa
mudança significativa no programa
aborda a necessidade de contabilizar
a inflação nas últimas três décadas.
Além disso, a regra final estabelece
que, no futuro, o valor mínimo do investimento será ajustado a cada cinco
anos para contabilizar a inflação.
• A designação das áreas de emprego direcionadas será feita exclusivamente pelo USCIS, e não pelos estados individuais.
• As datas de prioridade originais
serão mantidas pelos investidores para
as petições EB-5 subsequentes.
• Um procedimento aprimorado de
adjudicação para a remoção de condições em residência permanente.
Faltando menos de um mês, as
mudanças no programa EB-5 são iminentes. Prevê-se um aumento no número de petições EB-5 (I-526) que serão apresentadas entre agora e a data

efetiva de novembro, pois muitas pessoas desejam tirar proveito das regras
existentes. Embora, após o prazo, os
pedidos em atraso provavelmente melhorem devido ao aumento do valor
do investimento. Se você tiver alguma
dúvida sobre o EB-5 ou qualquer outro
processo de imigração, entre em contato com o escritório de advocacia da
BTL Immigration em (407)710-2020
ou WhatsApp (407)676-1234 para
agendar uma consulta.

Elana Laverty
Advogada de Imigração
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Imóveis

Mundo Digital

Qual a importância
de um vídeo para
vender mais?

Compre a sua casa
usando um consórcio
Em Fevereiro desse ano a BR Consorcios juntamente com seus parceiros lançou uma nova forma de pro-

Mercia Sousa
CEO da VizinhodoMickey.com
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gramar a compra de um imóvel, e
dessa vez no exterior. Tudo começou
com nossa parceira Mercia Sousa que
em agosto de 2018 lançou oficialmente nos USA e Portugal a BR CONSORCIOS que atingiu a cobertura em
todo território nacional através da
rede de distribuição de 2 mil empresas parceiras. Hoje já temos clientes
em mais de 2 (duas) mil cidades.
Na continuidade de nossa expansão, criamos o MYPlace, um produto
inovador para aqueles que tem o desejo de adquirir imóveis no exterior,
quer seja para moradia, temporadas
ou diversificação de renda.
Nossa proposta é apoiar nossos
clientes brasileiros na aquisição de
um imóvel nos EUA, Portugal ou em
outros países, provendo uma rede
de assessoria jurídica, financeira,
cambial e comercial. Você não precisa morar no Brasil para adquirir um

consórcio. So precisa ser brasileiro e
ter um imóvel no Brasil que após a
contemplação, servirá como garantia através de uma alienação. Como
você pode observar, o processo é
simples. Você precisará escolher o
valor da carta, através da nossa tabela e quando for contemplado deverá
apresentar um imóvel no Brasil que
servirá como garantia da sua dívida,
e assim, o valor será transferido para
a sua carta contemplada ao exterior.
Esse valor servirá como entrada no
seu processo de financiamento e enquanto paga suas parcelas, nos preparamos você nos USA ou em Portugal para adquirir aprovação num
financiamento.

Os vídeos são o tipo de comunicação que mais se aproximam do presencial, pois se torna mais fácil a compreensão de conteúdos e absorção de
conhecimento. Gerando ainda confiança e credibilidade.
As empresas e as pessoas mais antenadas já adotaram esta mídia e, afirmam ter
ótimos resultados, passaram a ter cerca de
80% de aumento, na taxa de conversões.
Como sabemos o objetivo de qualquer empresa e pessoa é trazer mais lucros gastando menos possível, e nessa
conta está claro que o ROI em vídeos
é mais interessante no meio de tantas
estratégias oferecidas.
Vou dar apenas 5 dados, segundo
pesquisas realizadas pelas renomadas
empresas como: Cisco, Facebook, Youtube e Google.
• Em até 2020, 82% de todo tráfego da internet será gerado por vídeos;
• As pessoas que assistem a vídeos
ficam em um site, dois minutos a mais
em média e são 64% mais propensas a
fazer uma compra.
• O Facebook vem deixando cada
vez mais claro o quanto preza por conteúdos em vídeo;
• 94% dos jovens empresários vêm
nos vídeos uma forma de quebrar barreiras linguísticas e comunicativas;
• 80% das pessoas assistem vídeo, enquanto apenas 20% vão ler o conteúdo;
Agora você deve estar me perguntando:
Entendi a importância de tudo
isso, mas, as empresas que investem

neste tipo de conteúdo possuem uma
agência de marketing ou devem ter
um departamento para estas estratégias e produções.
E a boa notícia é que hoje não,
não são mais necessárias as megaproduções nem aqueles equipamentos dos quais você nem sabe
mexer. Garanto a você que o seu
smartphone já tem este poder.
Claro, que apresentar um vídeo
deve ter o mínimo de qualidade, isso é
fundamental, afinal de contas é o seu
negócio que está sendo observado,
seja pelos mais detalhistas e exigentes
ou aquelas pessoas que não vão dar a
mínima para a sua produção.
Filmes e comerciais já foram produzidos através de smartphone, inclusive
grandes marcas usam essa ferramenta
para produzir para as suas redes sociais.
E se você deseja aumentar as suas
vendas e, quer começar a produzir os
seus próprios vídeos, vou te dar algumas dicas básicas:
Luz - Não importa qual é o seu
smartphone se um Galaxi ou Iphone
10, lembre-se, eles gostam de muita
luz. Nada de querer gravar a noite, a
luz do dia é a melhor opção para quem
não tem muita luz artificial.
Fotografia - Lembre-se de posicionar
bem o seu smartphone, não coloque
muito acima do nível dos olhos nem
muito abaixo. Se estiver gravando sozinho não esqueça de centralizar bem,
coloque o foco manual, pois os automáticos não funcionam muito bem, e o

mais importante, procure não se movimentar muito.
Áudio - Cuidado com o ambiente
que você for gravar, se gravar em um
ambiente que tenha eco, pode atrapalhar muito, assim como ambientes que
tenham muitos barulhos externos. E
o principal, não utilize o microfone do
seu celular, porque não vai ficar legal, se
possível invista num microfone lapela.
Edição - Temos muitos programas de
edição, web indico Adobe Premier, sua estrutura é completa para criar efeitos, cortes, transições, ajustar trilhas de áudio e diferenciar produções de caráter profissional
para filmes, televisão e vídeos para web.
Para mais matérias como essa, acesse www.jeffersonagostinho.com

Jefferson Agostinho
CEO da Dunamys Films
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