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Caro Leitor,

Na nossa terceira edição da revista 
DH EM FOCO, estaremos falando 
sobre as pessoas que realizam e as que 
procrastinam, e o que esse tema tem 
haver com o desenvolvimento humano? 
Ao realizarmos nossas metas, geramos 
aquela sensação de satisfação que nos 
permite sentir felicidade e nos enche 
de capacidade. Essa emoção nos trás 
bem estar. O desenvolvimento humano 
é centrado na qualidade de vida, na 
melhora das pessoas e no bem estar. Ele 
faz uma relação entre as capacidades e 
oportunidades que cada pessoa tem 
ao seu dispor, para que então, possam 
escolher a vida que desejam viver.

Nesse processo estão incluídos e 
não limitadas as dinâmicas sociais, 
econômicas, políticas  e ambientais para 
garantir diversidade de oportunidades ao 
bem estar de todos. Quando pensando 
no ambiente ideal que  favoreça o 
desenvolvimento pessoal, estamos 
nos referindo ao local que trasmita 
segurança, amor, paz, calma, resiliência 
e assim, possa inspirar o indíviduo para 
que ele desenvolva um corportamento  
positivo que o ajude a descobrir a sua 
capacidade de conquistas. 

Como coach e psicóloga, 
trabalhando nessa área do 
desenvolvimento humano por quase 
duas décadas, tenho descoberto 
que nem sempre esse é o cenário 

mais comum em ser encontrado, 
dificultando assim, a vida de muitas 
pessoas. Acredito que precisamos ter o 
olhar voltado ao ser humano completo, 
pleno, para viver uma vida abundante, 
afinal, Jesus nos deixou uma promessa 
de que Ele veio para nos dar uma  “vida 
em abundância”. 

É importante observar os fatores 
necessários que contribuem para um 
desenvolvimento saudável. Se focarmos 
na saúde emocional, física e espiritual, 
caminharemos para um crescimento 
equilibrado, estando no caminho certo. 
Investir na educação, que implica no 
desenvolvimento intelectual, confiança 
e autoestima, gera possibilidades 
incríveis e amplia os horizontes. E como 
não mencionar a área financeira, que 
não somente permite ao indivíduo 
usufluir de uma vida digna, como 
também alçar vôos com liberdade, 
para ir além das fronteiras imaginárias 
da mente humana, permitindo realizar 
seus sonhos e metas desejados. 

E quero concluir dizendo que a 
realização de metas e sonhos fazem 
parte da qualidade e crescimento 
dessa vida abundante. Então convido 
você, caro leitor, a ler essa edição para 
identificar de qual grupo você está 
fazendo parte, dos que realizam ou dos 
que procrastinam? E ainda trazemos 
outros temas bem interessantes que 
vale a pena investir seu tempo para 
gerar grandes aprendizados.
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Boa leitura e até a 
próxima edição!

Josie Oliveira, Ph.D
Personal & Professional Coaching

O que você realizou até aqui? Será que aquela lista de 
coisas que você fez no ano passado saiu do papel? 
Se sim, quantas coisas dessa lista você finalizou?

O ano está acabando,
e agora?

Será que você está na lista de pessoas 
que realizam ou que procrastinam? 
Você sabia que apenas uma pequena 
parte da população consegue alcançar 
seus objetivos?  E o que acontece com a 
maioria das pessoas que não realizam?

Para entender sobre esse tema, 
precisamos entender a diferença entre 
uma pessoa que procrastina e a pessoa 
que não procrastina.

De acordo com o dicionário, o 
significado da palavra procrastinação 
é: Deixar para depois, adiar,  postergar, 

em outras palavras,  fazer em outro 
momento.

Segundo os estudos do professor 
Joseph Ferrari, escritor de 4 livros e 
pesquisador sobre esse tema por 20 
anos, todo ser humano tem a tedência 
em procrastinar na vida, porém, nem 
todas as pessoas são procrastinadores. 
Se alguém tem o hábito de postergar 
atividades diariamente, demora a 
iniciar e a concluir as tarefas na vida 
pessoal e profissional, ele pode ser um 
procrastinador crônico. Joseph Ferrari 

diz que 20% dos adultos em volta 
do mundo, procrastinam em alguma 
coisa, tendo esse comportamento 
como estilo de vida. Esse  número 
é mais alto que as taxas de muitas 
outras doenças. 

Essa procrastinação crônica 
pode estar relacionada a aspectos 
psicológicos e comportamentais, 
como desorganização mental, 
ansiedade, impulsividade e falta de 
energia, como também a cultura e o 
comportamento aprendido.

Autoconhecimento
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Autoconhecimento Autoconhecimento

Usando o sentido figurado, é como se existisse um 
macaco pulando dentro dessa pessoa que não se concentra 
em uma atividade mais séria, deseja fazer sempre as 
coisas divertidas, levando a vida como se estivesse em 
um parque de diversão, desfrutando do prazer imediato, 
porém, as consequências desse comportamento tem 
gerado grandes prejuízos, causando doenças, depressão, 
alto nível de frustração, baixas realizações e culpa.

Claro que ninguém que procrastina, 
fica feliz com a maneira em que está 
vivendo. Como podemos observar, essa 
pessoa tem frustrações frequentes.

O que as pessoas não explicam 
é que, para um procrastinador, a 
procrastinação não é opcional – eles 
simplesmente não sabem como resolver 
esse problema.

De acordo com um artigo publicado 
em 1997 no jornal da Psychology Science, 
eles acompanharam dois grupos de 
estudantes por um semestre para observar 

5 pontos para refletir:
1) Grande parte do tempo 

precioso do procrastinador é usado 
para trabalhar no Dark Playground, 
ou seja, o lugar do macaco que fica 
brincando e se divertindo com coisas 
que trazem prazer imediato, tempo 
que poderia ser gasto desfrutando de 
um lazer satisfatório e merecido se as 
coisas estivessem sido feitas em um 
cronograma mais lógico. 

2) O procrastinador acaba sendo 
descoberto. Ele acaba tendo um 
desempenho insuficiente e falha 
em alcançar seu potencial, que o 
consome com o tempo e o enche de 
arrependimento e auto-aversão.

3) As tarefas com datas podem 
acontecer, mas não todas as atividades. 
Mesmo que o procrastinador esteja no 
tipo de carreira em que está presente 
regularmente, ele pode fracassar no 
cumprimento das metas a longo prazo. 

4) As outras coisas importantes 
da vida são importantes para ele, 
como ficar em forma, cozinhar uma 
refeição saúdavel, aprender a tocar 
um instrumento, escrever um livro, ler 
ou até fazer uma mudança de carreira 
ousada, mas na maioria das vezes, 
nunca acontece porque ele não se 
compromete, não costuma se envolver 
com essas coisas. 

5) As justificativas muitas vezes são 
mais fortes para essa pessoa e ativa um 
prazer imediato enganoso, gerando 
um diálogo como falta de tempo, 
cançaso ou medo do sucesso ou do 
fracasso, assim, ele vive um engano 
se passando por vítima das situações 
de que ocorreram em sua vida ou até 
demonstrando que não tem capacidade 
para alcançar grandes realizações.

Para finalizar esse artigo eu te 
pergunto: 

Você conseguiu saber a resposta 
de qual a diferença entre uma pessoa 

o desempenho na parte acadêmica, 
estresse e saúde. O resultado foi que para 
os estudantes que procrastinavam em 
suas atividades escolares, foi identificado 
um nível de bem estar maior do que o 
outro grupo que faziam tudo no prazo 
determinado. Portanto, os benefícios de 
felicidade duraram um período muito 
curto, porque as consequências em não 
entregar os trabalhos, levaram a ter 
notas baixas, o que gerou mais estresse 
e doenças para esse grupo no final do 
semestre.

que procrastina e a pessoa que não 
procrastina?

Acredito que sim, e a resposta deve 
ter sido: A diferença é descobrir o 
propósito da vida, pois sendo  consciente 
de qual legado se deseja deixar, a vida 
terá satisfação, será divertida,  com 
foco no que é importante para priorizar 
cada momento.

E você, ficou incomodado? Então 
provavelmente você se identificou com 
as pessoas que estão no grupo dos que 
procrastinam. O que você irá fazer para 
resolver esse problema?

Se precisar da minha ajuda, eu terei 
prazer em te ajudar. Ao longo de quase 
20 anos, eu tenho ajudado diversas 
pessoas a resolverem problemas como 
procrastinação, organização mental, 
mudanças de hábitos, elevar o nível 
de inteligência emocional, gerar novos 
caminhos neurais para atingir niveis 

Os pesquisadores concluiram que 
os procrastinadores sofrem mais pelo 
baixo grau de desempenho. Isso indica 
que o prazer da satisfação por gastar 
tempo com coisas, que na percepção 
deles estavam sendo  divertidas, não 
superou a dor das consequências 
geradas por um estilo de vida de 
procrastinação.    

Outros estudos indicam que a 
procrastinação pode ter uma influência 
genética como a impulsividade, mas 
não é parte de um fator isolado. 

Se todos temos a tendência na 
procrastianção, quer dizer que as 
pessoas que conseguem finalmente 
fazer as coisas e permanecer em um 
desempenho competente, também 
passam por momentos de frutrações 
e precisam de um esforço para ativar 

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

elevados em sua vida pessoal e profissional. 
Tenho investindo anos de estudos focado 
no desenvolvimento humano.

APROVEITE A PROMOÇÃO DE 

BLACK FRIDAY

FAÇA SEU PEDIDO PELO SITE: 
http://josieoliveira.com/livro-

emocoes-toxicas/

sempre os resultados desejados.
Para lutar contra a procrastinação, 

concentre-se no futuro. Não se arrependa 
do que você não conseguiu. Você quer 
se orgulhar de si mesmo ou quer se 
arrepender? Gaste tempo com quem 
faz as coisas. Converse com eles, peça 

conselhos, modele seu comportamento 
e perceba que você não está sozinho. 
Você aprendeu essa tendência, pode 
desaprender. A procrastinação não é 
adaptável, você está realmente perdendo 
grande parte da vida. Então, qual o 
legado que você quer deixar? 



Revista Desenvolvimento em Foco  |  Ano I  |  Edição 03 7Revista Desenvolvimento em Foco  |  Ano I  |  Edição 036

Prof. Wilson Nascimento Ph.D
@wilsonehumanas

www.ehumanas.com

Comportamento 

Podemos estar completamente foca-
dos em conquistar um objetivo, porém é 
importante verificar sempre nossos valo-
res, pois eles funcionam como guias do 
nosso destino. É preciso compreender que 
a direção de nossa vida é controlada pela 
pressão magnética de nossos valores. 

“Cada vez que um valor nasce, a 
existência assume um novo significado; 
cada vez que um valor morre, uma par-
te desse significado desaparece.”

Joseph Wood Krutch

Infelizmente muitas pessoas desco-
nhecem seus próprios valores. Muitas 
famílias o trazem de forma implícita 
ao longo de anos, através de gerações, 
mas este não é um tema que conversa-
mos com os nossos pais, não falamos 
sobre a hierarquia dos nossos valores 
familiares, mas de alguma forma sabe-
mos que quando nossos pais ou avós, 
exigiam que lhe pedissem a benção, era 
uma forma de afirmar que o valor res-
peito era cultivado naquela família.

“O caráter de um homem é sua di-
vindade guardiã.”

Heráclito

Os valores possuem diversas formas 
de serem interpretados, pois as pessoas 
aplicam critérios diferentes de acordo 
com o seu modelo de mundo e seu am-
biente familiar.

Motivados por diversas questões, as 
famílias tem passado cada vez menos 
tempo próximas e este espaço passa 
a ser preenchido por instituições, tv e 

internet com alguns programas com 
grande potencial em destruir valores 
que deveriam ser inegociáveis.

É preciso encontrar espaço para 
conversar, construir uma base sólida e 
consciente sobre o preço que se paga 
ao ferir um valor, reforçar que são as 
ações cotidianas que demonstram ver-
dadeiramente os valores!

A forma de se manter a felicidade 
a longo prazo é vivermos por nossos 
ideais e ações em harmonia com o que 
acreditamos ser fundamental na vida.

Mas para que isso aconteça é neces-
sário conhecer nossos valores. Muitas 
pessoas buscam ter algo, mas não fazem 
ideia do que desejam “Ser”. Possuir bens 
materiais nos levam a satisfação imedia-
ta, assim que adquirimos algo, já estamos 
imaginando quando poderemos trocá-lo 
por um novo modelo, atualizado.

Quando definimos o que seremos, o 
senso de força interior nos impulsionará 
em direção a esse objetivo.

“Se você não conhece seus verda-
deiros valores, prepara-se para a dor”

Comportamentos negativos, carre-
gados de excessos e vícios resultam em 
frustração. A raiva e o vazio são reflexos 
de uma vida sem sentido que levam al-
gumas pessoas a preencher este vazio 
com comportamentos que produzem 
uma rápida e temporária mudança de 
estado emocional.

Quando vivemos por valores fortes, 
entendemos que nossas decisões são 
guiadas por eles!

“Dê-me beleza na alma interior; que 
o homem exterior e interior sejam um só”

Sócrates

Agora que finalizou a leitura, pegue 
caneta e papel e escreva uma lista com 
os seus valores, esta lista deve conter 
pelo menos 5 valores. Feito isso, coloque 
em ordem de hierarquia, do mais impor-
tante ao mais irrelevante na sua vida. 

Se esta tarefa lhe parecer impossí-
vel é um alerta de que você certamente 
tem negligenciado o autoconhecimen-
to e reflexão. Meu conselho: escolha 
viver uma vida com sentido, busque 
caminhos de autoconhecimento e for-
mas de colocar em prática sua verdade 
e viver sua essência!

Valores da Vida
Nossa bússola pessoal

Educação Financeira

Um novo Brasil está 
surgindo através 

da Economia

MAIS IMPORTANTE DO QUE FAZER PERGUNTAS É SABER
O QUE VOCÊ VAI FAZER COM AS RESPOSTAS 

Mais informações acesse nosso site:
www.ehumanas.com
Whatsapp: +55 11 99979-6716

Nosso Brasil está diante de uma 
grande oportunidade, melhorou 
sensivelmente os índices e números da 
segurança pública. Mas é na economia 
e no investimento estrangeiro que 
podemos apostar todas as nossas 
fichas: juros caindo, inflação controlada, 
retomada do PIB ainda tímido, mas com 
expectativa de dobrar para o próximo 
ano. O desemprego ainda é alto, no 
entanto cedeu de acordo com os últimos 
índices divulgados. Comemoramos o 
apetite pela nossa Bolsa de Valores e o 
vigor já declarado às possíveis e prováveis 
privatizações. O investimento estrangeiro 
pode salvar a década e acalmar de vez a 
questão cambial e política brasileira.

Se existe uma questão incontestável 
é a capacidade técnica do Ministro 
da economia Paulo Guedes e seus 
colaboradores. Emplacou junto com 
o presidente da republica a necessária 
reforma da previdência, a entrega ao 
congresso de um ambicioso pacote 
para a reforma do Estado Brasileiro 
e preparou o leilão do excedente da 
cessão onerosa do pré-sal da Petrobras, 
em etapas. Nesse ultimo, é importante 
que se diga que a estimativa inicial 
era de uma entrada de capital externo 
em torno de US$ 50 Bilhões, o que 
foi substancialmente reduzido devido 
a falta de interesse dos investidores 
estrangeiros ao analisar o excesso de 
regras  favorecendo a Petrobras, mas 
que ainda continua sendo um recorde 
mundial em leilões desse setor.

Além disso, nos últimos dias foi 

anunciado, só de um único país do 
oriente médio, o investimento de US$10 
bilhões de seu fundo soberano.

No ambicioso pacote entregue ao 
Congresso, Guedes incluiu o pacto 
federativo e uma PEC de emergência 
fiscal com gatilhos para conter gastos 
públicos; outra PEC para mudar os 
fundos públicos; reforma administrativa; 
e um novo modelo de privatizações, o 
que demonstra o total compromisso 
com uma agenda liberal que sem dúvida 
colocará o país num outro patamar. 

O mérito e destaque da equipe 
econômica está no austero trabalho 
para desenvolver e aprovar as reformas 
junto ao congresso brasileiro. Essas 
mudanças permitirão que nosso país se 
desenvolva e possa atingir um nível tão 
alto de crescimento que será impossível 
que a população brasileira não seja a 
maior beneficiada do programa, a ponto 
de nos fazer lembrar no futuro desse 
episódio como hoje nos lembramos e 
comemoramos o bem-sucedido Plano 
Real elaborado há mais de 25 anos.

Câmbio
Nesse universo de investimentos 

estrangeiros,  o Brasil volta a ser uma 
grande oportunidade. O capital externo 
tem feito parte da força da nossa 
economia. Temos empresas centenárias 
que investem e recebem excelentes 
dividendos e juros do seu investimento 
no país e, em contrapartida, vivemos 
a incerteza do acordo comercial entre 
Estados Unidos e China,  o chamado 

“Trade War”, que poderá impactar o 
comércio não só no Brasil, mas em todo o 
mundo.  A simples elevação de impostos 
entre esses dois países, traz um impacto 
negativo ao  COMEX e a moeda brasileira. 
Como antídoto, o BC tem vendido dólar 
no mercado à vista e swap cambial. 

A lição de casa agora consiste em 
encontrar qual será o ponto de equilíbrio 
da moeda americana.

Diante do fluxo de operações e a 
oscilação que vamos experimentar agora 
e durante todo ano de 2020, nosso 
objetivo é trazer comodidade e segurança 
às operações de câmbio de brasileiros no 
exterior. Por isso, é de extrema importância 
conhecer seu agente financeiro, saber qual 
sua origem, seus procedimentos, clientes 
e seu compliance.

Adilson Goes
CEO da FAIR USA

QUAL É A SUA ESSENCIA?
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Gratidão

O Dia de Ação de Graças (Thanksgi-
ving) é um feriado americano que come-
çou antes dos Estados Unidos se tornar 
uma nação. Os peregrinos que vinheram 
da Inglaterra, desembarcaram em 1620 
e enfrentaram um inverno rigoroso, 
aproximadamente metade deles morre-
ram. No ano seguinte, eles tiveram uma 
colheita bem sucedida de milho, e deci-
diram celebrar com uma festa de ação 
de graças. O Dia de Ação de Graças é 
comemorado na quarta quinta-feira do 
mês de novembro. 

Ao chegarem em New Plymouth, os 
peregrinos compuseram o Mayflower 
Compact, que é uma honra a Deus. O 
Dia de Ação de Graças começa com o 
reconhecimento de Deus como fiel, dan-
do-lhes agradecimentos de forma sincera 
e antecipada por Suas abundantes bên-
çãos. “Em tudo, pela oração e petição, 
com ações de graça, apresente seus pedi-
dos a Deus ”(Filipenses 4: 6). 

“Engrandecer a Deus com ações de 
graça” nos chama à ação. “Magnificar” 
o nome do Senhor significa “aumentar” 
Seu nome honrando-o. E honramos a 
Deus não somente com louvor, mas com 
ação. Pois amar a Deus significa que é 
preciso amar os outros. A Gratidão é um 
sentimento interior de alegria e contenta-
mento. O Dia de Ação de Graças é uma 
demonstração externa de gratidão. É uma 
demonstração externa de alegria, de-
monstrada em uma ação amorosa. Ação 
de graças é gratidão em ação.

As pessoas que são gratas pelo que 
têm são mais capazes de lidar com o es-

tresse, têm emoções mais positivas e são 
mais capazes de alcançar seus objetivos. 
Os cientistas notaram que a gratidão está 
associada à melhoria da saúde. Conforme 
observado em Harvard School. “Agrade-
cer pode ser uma das maneiras mais sim-
ples de se sentir melhor:” (Dr. Mercola).

O Dr. P. Murali Doraiswamy, chefe 
de psicologia do Duke University Medi-
cal Center, declarou certa vez que: “Se 
a gratidão fosse uma droga, seria o pro-
duto mais vendido no mundo como uma 
indicação de manutenção da saúde para 
todos os principais sistemas orgânicos”. 

Cultivar um sentimento de gratidão 
o ajudará a focar sua atenção no que 
é bom e certo em sua vida, em vez de 
se concentrar nas coisas negativas e 
em todas as coisas que você sente que 
esta faltando. 

Dr. Robert Emmos ensina varias manei-
ras de cultivar a gratidão que incluem:

• Manter um diário “Diário de Gra-
tidão”, 

• Escreva notas de agradecimento: 
Seja em resposta a um presente ou ato 
gentil, ou simplesmente como uma de-
monstração de gratidão por alguém que 
esteja em sua vida. Adquirir o hábito de 
escrever cartas de agradecimento pode 
fazê-lo feliz.

• Conte suas bênçãos: Uma vez por 
semana, reflita sobre os eventos pelos 
quais você é grato e escreva-os, ao fa-
zê-lo, sinta as sensações de felicidade e 
GRATIDÃO que sentiu no momento em 
que aconteceu. 

• Orar: Agradecer durante suas ora-

ções é outra maneira de cultivar gratidão. 
• Mindfulness ou atenção plena: pra-

ticar “atenção plena” significa que você 
está prestando atenção ativamente no 
momento presente. Você pode se con-
centrar em algo que agradece, como, 
uma comida ou uma memória adorável.

Seja grato pelo que você tem. Quan-
do a vida lhe der 100 razões para chorar, 
lembre-se das 1.000 razões pelas quais 
você deve sorrir. Encare o seu passado 
sem arrependimentos; prepare-se para o 
futuro sem medo; concentre-se no que é 
bom agora, foque no momento presente 
e pratique gratidão. Lembre-se de dizer 
“obrigado” a si mesmo, ao Criador e aos 
outros. É maravilhoso ver uma pessoa 
sorrir e ainda mais maravilhoso é saber 
que você é a razão por trás disso! E com 
isso, desejo a todos um feliz e saudável 
Dia de Ação de Graças ou Thanksgiving!

Como a gratidão
pode me ajudar?

Você sabe qual é um
dos maiores desafios dos 

estrangeiros nos USA?

Carol Sousa
CEO da Sousa & Associates

Dra. Cleyde Crofoot
csena@mywholehealthlife.com

Contabilidade

Um dos maiores desafios dos es-
trangeiros nos EUA é aprender a lidar 
com a questão fiscal, de como man-
ter tudo legalizado e evitar situações 
tributárias desagradáveis nos Estados 
Unidos e Brasil. Por falta deste en-
tendimento e/ou falta de assessoria 
qualificada, muitos acabam pagan-
do multas e juros altíssimos. Além da 
complexidade das leis, são poucos os 
profissionais que conhecem as legisla-
ções de ambos os países e onde po-
dem realmente auxiliar o cliente.

Normalmente, estrangeiros desco-
nhecem o fato de que, mesmo sendo 
residente fiscal de outro pais, devem 
declarar imposto de renda nos EUA. 
Este erro é comum, pois muitos acredi-
tam que pelo fato de ainda declararem 
renda em seus países de origem e não 
serem cidadãos americanos, estão isen-
tos da declaração do imposto de renda 
nos Estado Unidos. Atualmente existem 
inúmeros estrangeiros com empresas 
em existência e investimentos, com 
residência no país via vistos F1/F2, etc. 
Essa falta de declaração nos EUA é uma 
grande omissão que terá sérias conse-
quências caso elas não sejam entregue. 

Um novo empreendedor estrangei-
ro pode cometer erros semelhantes na 
abertura de uma empresa. Conside-
rações na abertura de empresa como 
formato, estado, disponabilidade de 
nome exclusivo, endereço físico, agen-
te nomeado a receber documentos, 
requerimentos de sócios estrangeiros 
e outros, são todos tópicos a serem 

discutidos antes e não após a abertura 
da empresa. Muitos não são informa-
dos desses detalhes antes da abertura 
da empresa, e em caso de futuras al-
terações, eles terão custos que pode-
rão sair muito caro para o novo em-
prededor. As decisões de abertura de 
empresas são inúmeras, e cada uma 
delas irá depender do projeto de cada 
empreendedor.  

Abertura de empresa nos EUA é um 
proceso simples e rápido na maioria 
das vezes. Em geral, existem dois for-
matos de empresas nos EUA que são: 
Corporação ou LLC (limitada), onde o 
mais popular é a LLC. Apesar de traba-
lharmos com todos os estados ameri-
canos, recomendamos que a abertura 
da sua da empresa seja no estado da 
Florida, pelos benefícios que o Esta-
do oferece.  Após este registro com o 
Estado, é obrigatório o registro com 
o IRS (receita federal americana) para 
obter um EIN (cnpj). Para obter um EIN 
para uma LLC, será necessário escolher 
o formato de taxação como: Sole-Pro-
prietorship (um sócio de LLC), Partner-
ship (2 ou mais sócios) ou Corporação. 
Para cada um desses formatos, exis-
tem certas regularidades em relação a 
apuração de impostos. Para que você 
possa definir a melhor opção, será ne-
cessário  uma consultoria que o ajuda-
rá a tomar a decisão correta.

Nossa recomendação para evitar 
situações desagradáveis com a receita 
federal americana, é que você escolha 
um profissional de confiança, que tra-

balhe com competência e precisão. A 
Sousa & Associates, com mais de 20 
anos de experiência, consiste em uma 
equipe de não somente “CPA’s”; ca-
tegoria mais alta de contadores nos 
EUA, como também contadores for-
mados na contabilidade brasileira, 
para melhor auxiliá-lo com suas obri-
gações fiscais nos EUA. É um prazer 
para nós poder ajudá-lo nessa nova 
etapa, contribuindo com o alcance de 
seus objetivos de negócios e responsa-
bilidade fiscal. 

Fale conosco através do telefone e 
agende uma consulta ainda hoje.

Consultoria em Contabilidade e Administração de Empresas

Imposto de Renda  |  Escrituração e Folha de Pagamento
Plano comercial e/ou financeiro para novos negócios

www.sousanassociates.com   |   Phone: +1 (407) 800-7028

Como 365 dias de gratidão
podem mudar sua vida

Como 365 dias de gratidão
podem mudar sua vida

Chame agora: (407) 840-7428
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Mundo Digital

Quem é o seu público-alvo? Como 
você oferece o seu produto para ele 
no mercado? Essas são algumas per-
guntas que o marketing de conteúdo 
pode responder.

O consumidor online se estabelece. 
Os constantes avanços tecnológicos, o 
acesso móvel, os aplicativos, a inclusão 
digital e o crescimento da internet são fa-
tores que tendem a fortalecer esta nova 
modalidade de compra. As pessoas bus-
cam comodidade, segurança, bons pro-
dutos, preço e marcas preocupadas com 
a satisfação do cliente. Com o passar do 
tempo, o receio de comprar pela internet 
foi sendo deixado de lado e o consumi-
dor levou o desejo de ser bem atendido 
nas lojas físicas para o universo digital. 

A internet deixou de ser uma ferra-
menta voltada ao público adolescente 
ou jovem. A democratização dos meios 
digitais, a pulverização tecnológica e o 
avanço das redes sociais revelam um 
novo perfil de consumidor, muito mais 
heterogêneo e com um forte compor-
tamento de pesquisa. São pessoas mui-
to mais atentas aos atributos de um 
produto ou serviço e na experiência de 
outros usuários que adquirem o bem.  

O brasileiro é um verdadeiro en-
tusiasta deste novo jeito de comprar. 
Nem mesmo a tão falada crise diminuiu 
a ascensão vertiginosa do e-commerce 

no país. Pelo contrário, o cenário digital 
ganhou ares de celeiro de oportunida-
des concentrando bons resultados em 
vendas nos últimos tempos. 

Segundo o comitê Gestor da in-
ternet no Brasil (https://cgi.br/) 81,5 
milhoes de brasileiros com mais de 10 
anos de idade acessam a internet pelo 
celular. Com esta preferência pelos dis-
positivos móveis, é importante que as 
empresas invistam em sites cada vez 
mais amigáveis, ou seja, responsivos a 
todos os tipos de plataformas. Isso po-
tencializa a chance de compra e melho-
ria de experiência do usuário. Se o seu 
comprador em potencial está na inter-
net utilizando o celular é preciso buscar 
meios para conversar diretamente com 
ele a partir de um contexto. 

Indivíduos exigentes, criteriosos e 
com acesso infinito às informações so-
bre praticamente qualquer coisa. Este é 
o consumidor online, que quando satis-
feito com a experiencia digital, torna-se 
um divulgador da marca. 

Indica e defende o produto para co-
legas, amigos e familiares. Claro que o 
contrário também pode acontecer. Em 
caso de uma decepção com a compra, 
este consumidor pode maximizar sua 
insatisfação na rede e negativar a ima-
gem da marca de uma forma quase ou 
totalmente irreversível. 

Ao avaliar o novo perfil do com-
prador online, fica clara a necessidade 
de estimular o consumo de maneira 
inteligente. O marketing de conteúdo 
entra em cena estimulando o consu-
mo de maneira subjetiva, emocional 
e assertiva. 

E o seu site é responsivo para 
acompanhar as tendências do mundo 
mobile? 

Acompanhe mais dicas no meu blog 
e em meus canais nas redes sociais. 

Para quem você
está vendendo? 

Jefferson Agostinho
CEO da Dunamys Films

Imóveis

Quando falamos em desenvolvi-
mento humano, incluimos a realiza-
ção de sonhos, pois acreditamos que 
uma das emoções que mais se desta-
cam em nós é o contentamento em 
saber que o esforço no desenvolvi-
mento está atingindo diversas áreas 
em nossas vidas. 

É por isso, caro leitor, que com-
partilhamos mais essa oportunidade 
com você. 

Como você já deve saber, o lan-
çamento do MYPlace aconteceu em 
Fevereiro de 2019. Esse projeto foi 
a realização de um sonho que nas-
ceu em Agosto de 2018. Pensando 
em como ajudar o consumidor bra-
sileiro a melhorar seu  investimento 
no mercado internacional, criamos o 
consórcio da sua casa no exterior. O 
processo é muito simples, você faz 
o consórcio no Brasil e no momen-
to da contemplação, transfere o di-
nheiro para os USA ou Portugal para 
iniciar o processo de compra em um 
desses países. 

Recentemente, o Banco Central 
do Brasil começou a focar mais na 
queda da taxa SELIC, que é conheci-
da como a taxa básica da economia 
brasileira. Em agosto desse ano, a 
taxa foi a menor dos últimos tem-

pos, mostrando que aqueles que 
tem aplicações em bancos brasilei-
ros podem sofrer alterações drásti-
cas nas entradas financeiras. Sendo 
assim, devem observar, com cautela, 
onde devem fazer seus investimen-
tos, uma vez que a rotina de investir 
esperando renda fixa, pode estar em 
grande risco. 

Já o investimento numa moeda 
mais forte, como o dólar ou Euro, 
pode ser uma grande oportunidade 
para a diversificação do portfolio de 
investimento. 

O consórcio é um produto que 
nasceu no coração do brasileiro e é 
super seguro. Regulado pelo BACEN 
e com garantias e aceitação no mer-
cado de investimento. Quem tem hoje 
uma carta contemplada na mão, tem 
um ótimo alibi de negociar melhores 
retornos, sem contar que as casas de 
temporada, tanto em Orlando, Miami 
e Lisboa, tem trazido ótimos resulta-
dos. Como pode perceber, a sua casa 
de férias pode ser também um inves-
timento bem lucrativo. 

O investimento de imóveis no ex-
terior tem sido um investimento in-
teligente, tanto para grandes como 
pequenos investidores. USA, Canada, 
China e Brasil são os primeiros países 

com conceito mais avançados sobre o 
tema. Sabemos que a rentabilidade e 
a liquidez do imóvel (este último, de-
pendendo da área) são garantidos e 
dão ao investidor poder maior sobre 
os ganhos mensais do que rendas fi-
xas no Brasil. 

Fale conosco hoje mesmo e dê o 
primeiro passo para a realização da 
compra de seu imóvel, quer seja na 
terra do Mickey ou em Portugal. 

Mercia Sousa
CEO da VizinhodoMickey.com

Que tal adquirir 
sua casa na terra 
do Mickey?
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