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Caro Leitor,

Na quarta edição da revista DH EM 
FOCO, queremos insentivá-lo a refletir 
sobre liderança, que é um tema muito 
pesquisado e de grande relevância 
nos últimos tempos. De acordo com 
as  pesquisas da Harvard Business 
Review, não é necessário nascer com 
características especiais e nem ser 
extremamente organizado para que 
alguém possa se tornar um grande 
líder, porém, é preciso criar o desejo 
de aprender a desenvolver liderança, e 
assim, se tornar um líder autêntico. 

Na jornada do desenvolvimento 
humano, observamos diversas etapas 
na vida de diferentes líderes, e 
quando eles não conseguem superar 
seus próprios desafios, desenvolver 
resiliência e gerar compaixão pelo 
próximo, esses líderes sofrem conflitos 
em seus relacionamentos, machucando 
seus liderados.

Aislan Dlano disse: “Quer conhecer 
uma pessoa, dê poder para ela, mas se, 
em si, quiser verdadeiramente conhecê-
la, retire o poder dela”.

Provavelmente você já ouviu essa 
frase, e ela nos leva a pensar que 
os liderados estão vivendo um nível 

elevado de insatisfação, e devem 
pensar: Se eu estivesse na posição 
de líder seria diferente, eu criaria 
regras que funcionassem para todos e 
mudaria a história dessa organização. 
Infelizmente, a experiência revela 
que muitos desses líderes tem um 
discurso bonito, porém, na realidade as 
mudanças não acontecem na proporção 
que deveriam, e essa atitude resulta em 
uma equipe com baixa performance e 
líderes abusando do poder. 

Para contribuir com a melhoria 
na liderança, nessa edição, trazemos 
um artigo com dicas relevantes sobre 
a liderança madura e imatura, e 
também artigos sobre o mercado de 
câmbio e taxas flutuantes, dicas fiscais 
para residentes e não residentes nos 
USA, as vantagens para investir em 
imóveis, dicas sobre redes sociais e 
um depoimento fantástico que irá 
fortalecer a sua fé.

Então convido você, caro leitor, a 
confortavelmente sentar em sua cadeira 
preferida e ler essa edição. Aproveite o 
momento e reflita sobre as mudanças 
que precisará aplicar em sua liderança 
para 2020.  Desejamos a você um ano 
novo extraordinário. 
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VOCÊ É UM 
LÍDER MADURO
OU IMATURO?

Assumir um cargo de liderança 
é algo complexo que exige preparo 
e resiliência. Afinal, são tantas 
demandas que envolvem uma 
liderança, que se o líder não estiver 
preparado para essa função, ele 
poderá sofrer muito com os desafios 
e ainda poderá ferir muitas pessoas.

John Maxwell, diz que o potencial de 
crescimento de uma organização está 
diretamente relacionado ao potencial 
de seu pessoal.

Um líder imaturo, que não tem um 
nível elevado de inteligência emocional 
para saber administrar as suas 
emoções e a dos outros, poderá gerar 
desconforto para a equipe e prejudicar 
a produtividade da empresa. 

Outra característica de uma liderança 
imatura é a falta de estratégias para o 
desempenho das atividades da empresa. 
Um exemplo disso, são aquelas 
reuniões  improdutivas que desperdiçam 
tempo e muitas cobranças sem 
resultados, gerando um clima pesado e 
desconfortável no ambiente de trabalho.

Já o líder maduro, se prepara para ter 
o conhecimento técnico, desenvolvendo 
a habilidade para lidar com pessoas, 
criando comprometimento em seus 
relacionamentos para beneficiar 
ambos os lados, desenvolvendo 
resiliência para seguir em frente nos 
desafios encontrados, administrando 
os processos de trabalho e ainda 

desenvolvendo a melhor maneira 
de motivar a equipe para conseguir 
resultados incríveis. 

Percebemos que as pessoas que 
desenvolvem a liderança madura, são 
as que não realizam somente projetos 
profissionais, mas também realizam 
projetos pessoais e ainda conseguem 
administrar as outras áreas de suas vidas.

Para identificar se você, leitor, tem 
sido um líder maduro ou imaturo, olhe 
para seus resultados nesse final de 
ano. Como foram os seus resultados 
até aqui? E não esqueça de pensar nas 
seguintes áreas: Pessoal, profissional, 
familiar, social,  financeira, saúde, 
emocional, espiritual, intelectual e etc...

Eu não sei qual foi a sua reposta 

para a pergunta acima, contudo, quero 
contribuir para que o seu nível de liderança 
possa melhorar. Relaciono abaixo as 4 
principais habilidades para uma liderança 
madura com alta performance:

AUTOCONHECIMENTO
O autoconhecimento o torna 

consciente do seu potencial e de suas 
limitações, o capacitando a reconhecer 
o impacto de seu comportamento e 
atitudes no ambiente empresarial. Para 
ter essa consciência é necessário que 
você gaste tempo com você mesmo, 
avaliando e anotando os pontos que 
você percebe que precisa melhorar.

Dica: Desenvolva a mudança 
comportamental necessária.

Autoconhecimento
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Autoconhecimento

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

AUTOCONTROLE
O autocontrole é essencial para 

o seu sucesso pessoal e profissional, 
afinal, o desequilíbrio das emoções na 
hora errado, podem o levar ao fracasso, 
gerando relações tensas e estressantes 
para o clima organizacional. Com o 
autocontrole, o gestor estará preparado 
para lidar com os imprevistos e 
frustrações que ocorrem no dia a dia no 
mundo dos negócios. Minha Dica: Fique 
atento para as suas emoções, pois elas 
revelam o que está acontecendo com 
você em uma escala mais profunda.

SER IMPACIAL
Quando um líder é emocionalmente 

maduro, ele sabe se desligar dos 
laços pessoais dentro do ambiente 
corporativo. Até sabemos que é 
comum criar laços mais íntimos com 
algumas pessoas do que com outras 
no ambiente de trabalho, porém, saber 
ser imparcial é um fator de extrema 
importância. O gestor que exerce essa 
posição, deve ter essa habilidade. 

Dica: Trate todos com amor e respeito, 
seja justo e honesto na sua posição. 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
A inteligência emocional o capacita 

a se mater neutro diante dos conflitos 
e demandas do trabalho, focando nos 
resultados estabelecidos pela empresa 
e liderando a equipe com a motivação 
e empatia necessárias. Destaco ainda 
alguns comportamentos que um líder 
emocionamente preparado tem:

• Ele mantem seu foco no que 
precisa ser feito;

• Ele pensa no que é correto para o 
empreendimento;

• Ele desenvolve planos de ação;
• Ele tem responsabilidade com as 

suas decisões;
• Ele tem clareza em sua 

comunicação;
• Ele foca nas oportunidades e não 

nos problemas;
• Ele faz reuniões produtivas;
• Ele fala Nós e não Eu.
O líder emocionalmente maduro 

gera colaboradores e não competidores. 

Cito abaixo alguns pontos da diferença entre a forma de pensar dos dois grupos, 
baseando na visão de John Maxwell mencionado em seu livro “Desenvolvendo líderes”:

E como disse Peter Drucker: 
“Nenhum executivo sofreu porque seu 
pessoal era forte e eficiente.”

Gostou do artigo? Você percebeu 
que precisa desenvolver a sua liderança? 
Eu posso  ajudá-lo com atendimento 
individual ou em grupo. Uma das coisas 
mais comuns que tenho encontrado 
trabalhando na gestão de pessoas por 
quase duas décadas, é o desafio em 
desenvolver o  seu melhor potencial.

CONCEPÇÃO DO LÍDER QUE PENSA 
EM COMPETIDORES

CONCEPÇÃO DO LÍDER QUE PENSA 
EM COLABORADORES

Olha para os outros como inimigos Olha para os outros como amigos

Se concentra em si mesmo Se concetra nos outros

Desconfia dos outros Apoia os outros

Sucesso, só se você for bom. Sucesso, caso você e/ou outros sejam 
bons. 

O sucesso é determinado por suas 
habilidades

O sucesso é determinado pelas habili-
dades de muitos

Pequeno sucesso Grande sucesso

Pouca alegria Muita algria
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Marcia Romero
CEO da People Who Make A Difference

Conquista

Márcia Romero é a Ceo da funda-
ção, ela é formada em Administração 
de Empresas e é Capelã.  Possui mais de 
quarenta anos de experiência nas áreas 
administrativa e financeira em médias 
e grandes empresas no Rio de Janeiro, 
Brasil e em Orlando, Flórida.

“É acima de tudo onde me sinto 
escolhida por Deus e procuro exercer 
o Mandamento de Jesus que diz para 
amarmos a Deus de todo nosso coração 
e ao próximo como a nós mesmos”

Nesse artigo iremos compartilhar 
com você a história de um milagre de 
Deus na vida da Marcia Romeiro. Foi 
baseada nessa experiência que ela fun-
dou a Fundação People Who Make A 
Difference

Marcia sofreu de uma enfermida-
de onde passou por duas cirurgias no 
cérebro, ficou cinco dias em coma, e 
não só seu cérebro mas também alguns 
de seus órgãos começaram a morrer. 
Marcia relata que: “Os médicos comu-
nicaram a meu esposo que se eu não 
acordasse naquele mesmo dia, seria ne-
cessário uma terceira intervenção cirúr-
gica. Isso aconteceu no dia 7 de janeiro 
de 2008. Deus não atrasa, e Seus Pro-
pósitos tomam vida! Acordei naquela 
mesma tarde e assim começou minha 
“Jornada” no Script do Criador”.

Marcia, após vencer esse gran-
de desafio, entendeu que não passou 
por essa experiência em vão. Hoje, ela 
está cumprindo a missão de Deus em 
sua vida. Com base nessa experiência, 
ela foi direcionada a estudar Capela-
nia Hospitalar pelo AdventHealth em 
Orlando, FL, e então fundou A People 
Who Make A Difference, uma organi-
zação sem fins lucrativos (non-profit 
organization) em agosto de 2011 e seu 
principal objetivo é oferecer orientação 
para as pessoas sem seguro médico, 
qualificando-as para um suporte finan-

ceiro para consultas com especialistas, 
aquisição de remédios, exames médicos 
e até para pequenos procedimentos ci-
rúrgicos. Ela faz uma triagem com as 
pessoas, dá apoio emocional e espiritu-
al, e após identificar cada necessidade, 
direciona as pessoas aos profissionais 
de saúde adequados para ajudá-las. E 
ainda realizam trabalhos sociais no Bra-
sil, Haiti, República Dominicana, Vene-
zuela e seu plano para 2020, se Deus 
permitir, é incluir a África.  

A People Who Make A Difference 
também faz parcerias com outras orga-
nizações non- profits que, genuinamente 
se dedicam a população não priorizada 
pela sociedade, assim como profissionais 
de saúde que exercem seu juramento de 
se dedicarem ao próximo com amor, e 
com alguns empresários com atitudes 
altruístas direcionando seus recursos fi-
nanceiros, através da People Who Make 
A Difference, para aqueles que precisam 
recuperar sua saúde através do Sistema 
de Saúde local e consequentemente sua 
dignidade humana. 

Marcia relata que não é um traba-
lho fácil. Ouvimos tantas histórias tris-
tes de pessoas vivendo situações difíceis 
de saúde, totalmente sem ideia do que 
fazer e sem esperanças. Recebemos 
essas pessoas no nosso escritório com 
carinho, amor, atenção e damos orien-
tação em como proceder.

PRECISANDO AUMENTAR
A SUA CAPACIDADE EM 
VENCER DESAFIOS?

Sem Seguro Médico? Entre em contato conosco ainda hoje
e iremos ajudar você a encontrar um atendimento 

médico com preço acessível e com qualidade.
(321) 527-4593 

info@peoplewhomakeadifference.org
www.peoplewhomakeadifference.org
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Imóveis

De acordo com dezenas de pesqui-
sas efetuadas a pessoas de várias ida-
des, a grande maioria prefere adquirir 
uma casa ao invés de pagar aluguel. 

Mas para isso é necessário planeja-
mento, e planejamento requer disciplina. 

Nossa ideia, como profissionais, 
é ajudá-lo hoje mesmo a iniciar o seu 
processo de aquisição da casa própria, 
mesmo que sua capacidade de compra 
seja daqui a um ou dois anos. Para isso, 
criamos um grupo de profissionais ca-
pacitados que irão auxiliá-lo em cada 
etapa. (Planejar, trabalhar seu crédito, 
financiar com ITIN, guardar dinhei-
ro para a entrada, escolher sua casa e 
acompanhamento em cada passo.)

O primeiro passo é entender “os por-
ques” e, de forma simples, as razões em 
ter a própria casa é melhor que alugar. De 
acordo com a Associação Nacional de Re-
altors e o Freddi Mac (Federal Home Loan 
Mortgage Corporation, agência gover-
namental que usa dinheiro público para 
auxiliar os compradores no processo de 
financiamento) as razões mais óbvias são:

1.   “Você pode ter alguns benefí-
cios fiscais. Você pode deduzir os juros 
de sua hipoteca e impostos sobre a pro-
priedade, essas economias de impostos 
podem compensar uma parte do custo 
de propriedade de sua casa.

2.   Seus pagamentos mensais per-
manecerão estáveis. Com hipotecas de 
taxa fixa, seus pagamentos mensais de 
principal e juros permanecerão os mes-
mos durante todo o período do em-
préstimo. (Isso é ótimo)

3.    Isso facilitará o planejamento 
e o orçamento - enquanto as taxas de 
aluguel podem aumentar com o tem-
po. Você tem a oportunidade de criar 
patrimônio e desfrutar de estabilidade. 
Possuir sua própria casa pode ser uma 
ótima maneira de criar patrimônio para 
o futuro e fornecer estabilidade e segu-
rança para você e sua família.

4.     Refinanciar e abaixar os juros 
cada vez que os juros do mercado es-
tiverem mais baixos que os seus. Isso 
mesmo, o próprio governo americano 
incentiva os bancos a contactarem seus 
clientes e informarem que os juros es-
tào mais baixos e o pagamento da hi-
poteca pode cair ainda mais.

No geral, comprar uma casa pode 
ser um ótimo investimento, mas deve-
-se lembrar que você será seu próprio 
“proprietário”, trazendo assim respon-
sabilidade sobre o imóvel. 

Na cultura americana muitas pessoas 
começam a comprar imóveis na juven-
tude, como um meio de aposentadoria 
também, uma vez que, por exemplo, 

chegando-se aos 55 anos com 6 casas 
pagas e alugadas, esse “homeowmer” 
terá uma entrada financeira maior e 
além da aposentadoria, para usufruir 
da sua vida de aposentado. Muitos pro-
fissionais em todo o mundo tem investi-
do em imóveis como meio de enriqueci-
mento. Usando o imóvel como um ativo 
positivo no portfolio de investimento. 
Nossa empresa ensina você a mudança 
de mentalidade e como começar a ser 
dono da sua própria casa, antes mesmo 
de você ter a capacidade de comprar.

Mercia Sousa
CEO da VizinhodoMickey.com

Porque pagar aluguel quando 
você pode planejar a sua compra? 
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Todos nós temos acompanhado 
um intenso sobe e desce do dólar nos 
últimos 12 meses no Brasil. Será que 
isso é normal? Essa movimentação gera 
prejuízos? O governo pode ou deve 
fazer algo? Quem ganha e quem perde 
com essa oscilação?

Desde o ano de 1999 o Brasil adota 
o regime de câmbio de taxas flutuantes, 
encerrando um ciclo da intra banda, 
onde o câmbio oscilava dentro de 
um patamar pré determinado entre a 
compra e venda da moeda pelo Banco 
Central do Brasil orientado pela, até 
então, equipe econômica do governo 
FHC no seu primeiro mandato.

Câmbio flutuante é o sistema cambial 
de um país em que as operações de 
compra e venda de moedas funcionam 
sem controle sistemático do governo, 
os valores  das moedas estrangeiras 
flutuam de acordo com a oferta e 
a demanda do mercado. O fato da 
moeda ser flutuante não significa que 
o governo, através do Banco Central, 
não possa intervir atuando através de 
leilões de “swap cambial”, compra ou 
venda de moeda no mercado à vista 
“pronto”, esse movimento do BC serve 
muitas vezes para conter os excessos 
de demanda e oferta em determinados 
períodos de crise política, econômica 
e social no âmbito mundial, irrigando 

ou desidratando de acordo com as 
prioridades estabelecidas.

Em 2019 após um longo período 
de 10 anos sem intervir no mercado 
de câmbio “à vista” o Banco Central 
passou a realizar leilões de venda no 
“chamado pronto” com o objetivo de 
suavizar a alta da moeda americana, 
trazendo à tona uma antiga polêmica 
entre economistas, onde uma linha 
defende com críticas essa intervenção, 
alegando que o mercado cambial deve 
ser flutuante e LIVRE, que o movimento 
das moedas sejam exclusivamente 
dentro da oferta e procura, podendo 
oscilar a vontade buscando o equilíbrio 
de forma natural, já outra linha de 
pensamento econômico justifica a 
necessidade da intervenção do BC 
através de leilões afim de proteger 
a moeda, a economia, e a inflação. 
Polêmicas a parte, o que sabemos neste 
momento que o país adota a política de 
câmbio flutuante e não o mercado de 
câmbio fixo, por exemplo. 

No mercado de taxas flutuantes, a 
única certeza que temos é que as moedas 
vão subir, cair ou podem até se manter 
estabilizadas, o que é ridiculamente 
óbvio, mas creiam, essa é a única 
garantia que temos quando operamos 
e vivemos num mercado de taxas de 
câmbio flutuante: a sua flutuação.

As oscilações de uma moeda são 
completamente normais e necessárias 
para a saúde de um país, se as 
movimentações geram prejuízos, não 
há dúvidas que trazem consigo lucros 
que atraem o capital externo e é a 
especulação que dá a devida liquidez 
aos mercados, o governo deve intervir 
sempre que for necessário para conter 
excessos e proporcionar o equilíbrio, 
todos os envolvidos ganham e perdem 
com as oscilações das moedas, porém   
em uma visão macro e globalizada as 
oscilações só trazem benefícios.

Adilson Goes
CEO da FAIR USA

“Mercado de Câmbio
taxas flutuantes”

Educação Financeira
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Dicas fiscais para estrangeiros 
residentes ou não residentes nos USA

Contabilidade

Mesmo se você não é um cidadão 
americano, se mora nos Estados Uni-
dos ou passa um tempo significativo lá, 
você ainda precisa pagar o imposto de 
renda nos EUA.

Estrangeiro residente ou não re-
sidente

Como o IRS (Receita Federal Ame-
ricana) decide seu status de Resi-
dência Fiscal nos EUA? Em poucas 
palavras, existem dois testes para es-
tabelecer esta decisão na avaliação do 
seu status sendo; o teste do “green 
card”e o teste de “presença substan-
cial”. Se você atender aos requisitos 
de qualquer um deles, é considerado 
um estrangeiro residente para fins 
de imposto de renda; caso contrário, 
você será tratado como um estrangei-
ro não residente.

Se você é um estrangeiro com um 
green card e / ou permissão para re-
sidir e trabalhar nos EUA, ou seja, o 
Serviço de Cidadania e Imigração dos 
EUA permite que você resida legal-
mente no país, você é um estrangeiro 
residente. No entanto, se você não 
tiver essas permissões e passar pelo 
menos 31 dias nos EUA durante o ano 
fiscal atual e um total de 183 dias nos 
últimos três anos fiscais (inclusive o 
ano fiscal atual), normalmente satis-
fará o teste de presença física e tam-

bém são tratados como um estrangei-
ro residente.

Contando 183 dias
Ao calcular o número total de dias 

que você está presente nos EUA du-
rante o período de três anos, nem to-
dos os dias são incluídos. Em vez disso, 
conte apenas uma fração dos dias em 
dois dos três anos. Um exemplo seria; 
você está tentando descobrir seu sta-
tus para o ano fiscal de 2019 porque 
viveu nos EUA por 70 dias. Você conta 
todos os 60 dias para 2019, um terço 
dos dias em 2018 e um sexto dos dias 
em 2017. Portanto, se você esteve nos 
EUA por 117 dias em 2018 e 150 dias 
em 2017, inclua apenas 39 dias para 
2018 e 25 dias para 2017, com o to-
tal para o período de três anos sendo 
134 dias. Nesse cenário, você arquiva-
ria impostos como um estrangeiro não 
residente por não ultrapassar o teto 
dos 183.

Outra observação importante é que 
os dias em que você está fisicamente 
presente nos EUA nas seguintes cir-
cunstâncias não contam para a presen-
ça nos EUA:

• Dias em que você viaja para traba-
lhar nos Estados Unidos a partir de uma 
residência no Canadá ou no México, se 
viaja regularmente do Canadá ou do 
México.

• Dias em que você fica nos Estados 
Unidos por menos de 24 horas quando 
está em trânsito entre dois lugares fora 
dos Estados Unidos.

• Dias em que você está nos Estados 
Unidos como membro da tripulação de 
um navio estrangeiro.

• Dias em que você não pode deixar 
os Estados Unidos devido a uma condi-
ção médica que surgiu enquanto você 
estava nos Estados Unidos.

• Dias em que você é um “indivíduo 
isento”.

Um “indivíduo isento” para os fins 
deste teste refere-se aos seguintes in-
divíduos:

• Um indivíduo presente tempora-
riamente nos Estados Unidos como um 
indivíduo estrangeiro relacionado ao 
governo com um visto “A” ou “G”.

• Um professor ou estagiário pre-
sente temporariamente nos Estados 
Unidos com um visto “J” ou “Q”, que 
cumpra substancialmente os requisitos 
do visto.

• Um estudante presente tempo-
rariamente nos Estados Unidos com 
um visto “F”, “J”, “M” ou “Q”, que 
cumpra substancialmente os requisi-
tos do visto.

• Um atleta profissional temporaria-
mente nos Estados Unidos para compe-
tir em um evento esportivo de caridade.
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Carol Sousa
CEO da Sousa & Associates

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

Contabilidade

Observe que, apesar de alguns vis-
tos estarem isentos de apresentar uma 
declaração de imposto nos EUA, outros 
formulários ainda precisam ser apre-
sentados. Por exemplo, os titulares de 
vistos “F” que estão isentos de apre-
sentar uma declaração de imposto de 
renda no exterior, ainda podem preci-
sar registrar uma declaração de impos-
to de renda efetivamente conectada 
nos EUA entre outras formas, como 
“Declaração para indivíduos isentos” 
e “Declaração de exceção de conexão 
mais próxima para estrangeiros”, que 
são obrigatórios e não opcionais.

Impostos estrangeiros residentes
Depois de se tornar um residente 

legal dos EUA, você estará sujeito às 
mesmas regras fiscais que os cidadãos 
dos EUA. Em resumo, isso significa 
que agora você deve informar todos 
os rendimentos auferidos em todo o 
mundo nas declarações fiscais anuais, 

independentemente do país em que 
obtém ou reside.

Contribuinte com status duplo
No ano de transição entre ser um 

não residente e um residente para 
fins fiscais, você geralmente é con-
siderado um contribuinte com status 
duplo. Um contribuinte com status 
duplo pode apresentar duas declara-
ções fiscais para o ano; um retorno 
para a parte do ano quando conside-
rado não residente e outro retorno 
para a parte do ano considerado resi-
dente. Há situações em que um con-
tribuinte pode optar por ser tratado 
como residente de um ano inteiro no 
ano de transição para evitar a neces-
sidade de registrar duas declarações 
separadas.

Ainda não sabe qual ou está com 
dúvidas do seu status para os requisitos 
para delara,cão de impostos nos EUA? 

Entre em contato conosco para que 
possamos ajudá-lo a determinar seu 
status de residência e, se necessário, 
preparar seu imposto de renda.
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Mundo Digital

Vamos iniciar com as perguntas 
abaixo:

1- Quem são as pessoas que você 
quer atingir?

2- Defina a persona da sua marca;
3- Regra 80/20. Promova seu traba-

lho em 20% dos posts. Os outros 80% 
são de conteúdos úteis ou de inspira-
ção, mesmo no conteúdo promocional, 
se esforce para parecer útil. 

Cada rede social tem uma peculiaridade:
BLOG: Use palavras-chave no texto, 

organize seus posts com tags e catego-
rias. Atribua títulos e textos alternati-
vos, descrições relevantes nas imagens. 
Utilize imagens de qualidade.

INSTAGRAM: Use hashtags.
FACEBOOK: Use palavras-chave 

no texto.
TWITTER: Use no máximo duas ou 

três hashtags, realmente relevantes 
(não tem espaços).

YOUTUBE: Use palavras-chave na 
descrição, utilize-a também no título, 
use tags relevantes e condizentes com 
o vídeo.

LINKEDIN: Poste conteúdos real-
mente relevantes para o seu nicho de 
mercado.

Sugestões de conteúdo:
1- Compartilhe posts do seu próprio 

blog;
2- Faça uma pergunta para seus se-

guidores;

3- Frase inspiradora;
4- O que você está lendo?
5- Um dia da sua rotina ou do seu 

escritório;
6- Dê um desconto ou faça uma pro-

moção, apenas para seus seguidores;
7- Anuncie um desconto para o pú-

blico em geral;
8- Compartilhe uma dica ou um 

truque;
9- Responda uma pergunta de um 

cliente;
10- Fale sobre um novo produto ou 

um serviço;
11- Compartilhe um infográfico;
12- Um post mais longo contando 

uma história emocionante;
13- Compartilhe algo grátis que 

pode ajudar seus clientes e seguidores; 
(e-book, vídeo, planilha.)

14- Uma trilha de quadrinhos ou meme;
15- Uma foto incrível;
16- Concurso ou sorteio;
17- Foto de bastidores (campanha, 

evento, seu trabalho)
18- Faça uma enquete;
19- Recomende uma página de um 

parceiro;
20- Treinamentos rápidos em vídeo;
21- Fatos curiosos;
22- Post de feriados ou datas come-

morativas;
23- Compartilhe uma estatística in-

teressante;
24- Recomende alguma ferramenta;
25- Lista de artigos interessantes;

26- Anuncie eventos (seu, de parcei-
ros ou algo que você recomenda);

27- Promova um webinars;
28- Algum material para baixar, 

checklist, planilhas, calendários...)
29- Crie desafio para seu público;
30- Recomende livros e ou filmes.
Com esse guia, vai ficar mais fácil de 

você ter ideias para postar em suas redes 
sociais. Use da criatividade e bom senso, 
sempre pensando em quais modelos é 
pertinente usar no seu segmento.

Me siga nas redes sociais, onde eu 
compartilho conteúdos sobre produção 
de vídeos, edições, marketing digital e 
empreendedorismo.

O QUE POSTAR NAS
REDES SOCIAIS?

Jefferson Agostinho
CEO da Dunamys Films

www.revistadhemfoco.com
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