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Caro Leitor,

Na quinta edição da revista DH 
Em Foco, queremos convidá-lo a fazer 
uma reflexão dos resultados que você 
conquistou nessa década que acabou. 
É muito importante ter consciência das 
conquistas realizadas. Essa prática o 
permitirá a identificar se você faz parte 
do grupo das pessoas que realizam ou 
do grupo de pessoas que estão vivendo 
no piloto automático, caminhando 
na multidão e fazendo as coisas sem 
propósito e planejamento.

Se você nos acompanha desde o 
lançamento das primeiras edições, 
você irá lembrar que na terceira 
edição, nós falamos da diferença entre 
as pessoas que procrastinam e as que 
realizam. No início dessa nova década, 
você terá mais 10 anos pela frente e 
qual serão seus resultados? Se eles 
não foram bons nessa última década, 
é hora de mudar a rota para obter 
resultados diferentes. Albert Einstein 
disse: “Insanidade é continuar fazendo 
sempre a mesma coisa e esperar 
resultados diferentes”. Você so poderá 
ter resultados diferentes se mudar a 
sua forma de pensar, sentir e agir.

De acordo com as estatísticas, as 

promessas feitas no final de um ano, 
para a maioria das pessoas, acabam dia 
15 de janeiro, Ups!! E agora? Isso quer 
dizer que para muitos, as promessas de 
dezembro já foram esquecidas. E você 
ainda está vivendo dessa maneira? 

Você está preparado para viver essa 
nova década? Nessa edição, falaremos 
da psicologia do “Fresh Star Effects” e 
traremos 12 dicas fundamentais para 
ajudá-lo nessa jornada.

E como o nosso propósito é ajudá-
lo a ser uma pessoa melhor a cada 
dia, ainda teremos nessa  edição 
artigos sobre lifelong learning e seus 
benefícios, 8 dicas de como criar um 
planejamento de conteúdo para seus 
clientes e futuros clientes, como evitar 
retenção na venda do seu imóvel e 
muito mais. 

Então convido você, caro leitor, a 
ler essa edição com atenção e colocar 
em prática esse conteúdo de valor. 
Caso você tenha um amigo ou parente 
que precise ler esse conteúdo, faça 
a sua boa ação do dia e compartilhe 
com ele essa edição da revista que tem 
ajudado centenas de pessoas ao redor 
do mundo, DH em Foco.
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Você está preparado para 
viver essa nova década?

Agora responda: Como foram 
registrados os marcos na sua vida na 
última década? 

Bom, não sei qual foi a sua 
resposta, porém, quero chamar a sua 
atenção para algo que a psicologia 
chama de “Fresh star effect” que quer 
dizer: O efeito do novo começo. O 
sentindo do fresh star effects é você 
começar novamente, esquecendo as 
experiências do passado, liberando 
perdão para você e para as pessoas que 
o machucaram. Esse método foca nas 
páginas do livro da vida que estão em 
branco e você recebe uma nova chance 
para escrevê-las. O melhor é que cabe a 
você desenhar essa nova história. 

Esse efeito é muito mais impactante 
do que pensar nos desejos da sua lista 
de final de ano. O novo começo tem 
efeitos poderosos quando você decide 
recomeçar do zero. 

De acordo com as estatísticas, as 
promessas feitas no final de um ano, para 

a maioria das pessoas, acabam dia 15 de 
janeiro, Ups!! E agora! Isso quer dizer 
que para muitas pessoas as promessas de 
dezembro já foram esquecidas.

Que tal fazer com que esse dia seja o 
dia de registrar a virada. Ative um desejo 
ardente  e decida hoje mesmo escrever 
os 10 melhores anos da sua vida.

Autoconhecimento
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Autoconhecimento

Eu entendo que você pode estar 
pensando: Isso é muito dificil! Claro 
que é difícil abrir mão das distrações, 
das desculpas, de trabalhar mais 
horas, dormir menos para realizar 
mais, aprender algo novo quando isso 
depende da realização de um sonho, 
investir tempo para estudar mais, fazer 
exercícios físicos para manter o corpo 
esculpido e saudável, deixar aquele 
doce quando você decide parar de 
comer acúcar, iniciar uma nova carreira 
quando você pensa que já está fora da 
idade, iniciar os estudos quando você 
já está na maturidade, etc. Todas essas 
coisas se tornam difíceis, mas não são 
impossíveis quando elas são colocadas 
como prioridades de vida.  

Nesse momento eu o convido a dizer 
BASTA para as justificativas. Vamos 
juntos, unidos, para fazer esse mundo 
ficar melhor nessa nova década, porque 
muitos que desejaram estar aqui hoje, 
infelizemente não conseguiram, mas 
eu e você estamos aqui, vivendo esse 
tempo. Isso não acontece por acaso do 
destino, existe um propósito para tudo. 

Comece agora o “FRESH STAR 
EFFETS”

O seu tempo é agora. Tome decisões 
para ser uma pessoa melhor agora, 
decida ser mais saudável agora, seja 
mais forte e corajoso agora, seja um pai 
melhor agora, seja uma mãe melhor 
agora, seja um filho ou filha melhor 
agora, seja uma esposa ou esposo 
melhor agora, tome decisões agora, 

tenha ação agora, seja mais produtivo 
agora, caminhe em direção aos seus 
objetivos agora, mude seu vocabulário 

agora, mude seu mindset agora, mude 
sua comunicação limitante agora.  Viva 
o seu melhor dia hoje e seja feliz agora.
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Deixo aqui 12 DICAS que irão 
ajudá-lo nesse novo começo:

DÊ UMA NOVA 
CHANCE PARA AS 

PESSOAS
É preciso confiar novamente, mesmo 
que você tenha se decepcionado com 
alguém, as vezes uma conversa pode 

resolver um grande problema.

PERDOE MAIS
O perdão cura e liberta. 

MUDE A ROTINA 
Se a sua rotina diária já começa na 
correria e você não tem tempo nem 
para tomar um café sossegado, fazer 

exercícios, fazer uma leitura ou se 
arrumar, é hora de mudar.

Crie uma nova rotina matinal 
que funcione para você.

APRENDA COM OS 
SEUS ERROS 

Em toda situação, sempre fica
um aprendizado.

MEDITE PARA  
SE OUVIR 

O silêncio é importante para  
você saber o que está acontecendo 

com você, então reserve tempo  
para se ouvir.

SE CUIDE  
O cuidado pessoal é sinal de amor próprio. 
O simples fato de passar um creme no seu 

corpo, fazer uma massagem, cuidar de 
seu cabelo, fazer suas unhas, fazer uma 
comida saudável, praticar um esporte, 
visitar um amigo, ler um bom livro ou 

até mesmo ficar sem fazer nada por um 
período, é sinal que você está priorizando 
você mesmo e dando o direito de se curtir. 

Cuide-se! Você merece.
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Dra. Josie Oliveira , Ph.D
Personal & Professional Coaching

TENHA CONTATO 
COM A NATUREZA   

Estudos mostram que as pessoas que 
vivem perto da praia ou lugares em 
contato com a natureza, são mais 

felizes e vivem com menos estresse. 
Fica a dica.

DEIXE SEU 
CELULAR LONGE 

DE SUA CAMA   
Fale com você antes de saber as 

notícias do mundo.

EVITE AS 
COBRANÇAS   

Viver cobrando das pessoas é 
algo ruim e cança, seja leve e 
viva sem cobrança. Aprenda 

a comunicar sem cobrar.

PENSE EM COISAS 
BOAS ANTES DE 

DORMIR    
Pensar em coisas boas o ajuda a 
dormir melhor, afinal, o sono é 
reparador e evita consequências 

futuras na saúde.

CUIDE DO SEU 
DINHEIRO    

Guarde, invista e reserve, afinal, 
você irá envelhecer um dia. 

Se você conseguir cuidar das 
suas emoções, também conseguirá 

cuidar do seu dinheiro. 

AJUDE AS 
PESSOAS 

SEM GERAR 
EXPECTATIVAS   

Ajudar o outro é algo fantástico, 
cura até depressão, experimente.

Autoconhecimento
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Marcia Romero
CEO da People Who Make A Difference

Comunidade

tais para nos prevenir com surpresas 
desagradáveis na área da saúde: 

• Manter uma vida saudável com 
boa alimentação e atividades físicas

• Pesquisar um Plano de Saúde acessível 
• Separar mensalmente um valor 

pré-determinado, em uma conta aparte, 
chamada por exemplo de POUPANÇA 
PARA EMERGÊNCIA ou IMPREVISTOS e 
assim tranquilizar o dia a dia promoven-
do também a saúde emocional.

O imprevisível acontece porém: 
“Bem-aventurado o homem que acha 
sabedoria, e o homem que adquire co-
nhecimento.” Prov 3:13

Você sabia que a população de 
Orange County, entre a idade de 18-44 
(72.9%) são menos propícios a ter Segu-
ro Médico em comparação à população 
entre 45-64 anos de idade (83%) e a po-
pulação de 65 anos pra cima (94.7%)?

Sabia que adultos com ensino infe-
rior ao ensino médio (75,9%) também 
têm menor probabilidade de ter Seguro 
Saúde do que aqueles com ensino mé-
dio completo (85,6%)?

E ainda que adultos com renda infe-
rior a US$ 25 mil anuais (65.3%) também 
têm menor probabilidade de ter Seguro 
Saúde em comparação aqueles com ren-
da entre US$ 25 mil e US$ 49 mil (82.7%) 
ou US$50 mil ou mais (96.3%)? (Por Florida 

Health Orange County – 2019 Community Health Assessment)

Faixa etária, grau de escolaridade e 
renda anual, são fatores que influenciam 
na decisão do indivíduo em ter ou não 
uma cobertura médica.  A ausência de 
Seguro de Saúde, conduz o indivíduo a 
um estágio grave de uma doença crônica, 
levando-o a um atendimento de emer-
gência o qual gera custos mais altos do 
que talvez um pagamento mensal de um 
Plano de Saúde. Outras vezes, o paciente 
não pode pagar um tratamento médico, 
com acompanhamento, resultando assim 
chances para morte prematura.

Uma mensalidade de um Plano Médi-
co na Flórida, é indiscutivelmente surreal. 
O governo americano ainda está traba-

lhando numa forma de beneficiar a maio-
ria da população. Enquanto isto algumas 
organizações sem fins lucrativos ofere-
cem atendimento médico limitado, com 
baixo custo ou mesmo com custo zero. A 
pessoa deve qualificar-se e se tornar ele-
gível para uso desses atendimentos.  

Nossa organização sem-fins lucra-
tivos, a People Who Make A Diffe-
rence Foundation, oferece orientação 
e suporte financeiro para os serviços 
médicos e de saúde. É registrado dia-
riamente um número cada vez maior 
de pessoas, de variada faixa etária, as 
quais não possuem cobertura médica 
e estão enfermas e sem nenhuma con-
dição financeira de ir a uma consulta 
médica, comprar um remédio, fazer 
um exame de diagnóstico ou um pro-
cedimento médico. Os atendimentos 
médicos com baixo custo oferecido pe-
las organizações sem fins lucrativos ou 
mesmo o suporte financeiro, oferecido 
pela Fundação PWMD, vem causando  
um pequeno, mas significante impacto 
na comunidade, reduzindo alguns fato-
res na área da saúde como:

• contas médicas altíssimas devido a 
nenhum diagnóstico ou condição crôni-
ca não tratada 

• registros na Emergência dos hos-
pitais gerando muitas contas hospitala-
res e a inadimplência.

Dois procedimentos são fundamen-

ATENDIMENTO MÉDICO
NA COMUNIDADE 

DE ORLANDO

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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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

O que é FIRPTA e como 
evitar retenções na 
venda de imóveis?!

Contabilidade

FIRPTA é o acrônimo de Foreign In-
vestment in Real Estate Property Tax Act, 
ou seja, um decreto federal que regula-
menta a tributação e caução de valores 
quando estrangeiros vendem um imóvel 
nos Estados Unidos.

De acordo com o FIRPTA, quando 
o vendedor do imóvel é estrangeiro, o 
comprador deve requerer que a compa-
nhia de título retenha 15% do valor bruto 
da transação e envie o montante como 
“depósito caução” para o IRS dentro de 
20 dias após o closing, porém, algumas 
exceções se aplicam:

O FIRPTA define como “estrangeiro” 
nas seguintes ocasiões:

• Um indivíduo estrangeiro sem re-
sidência aprovada nos EUA, sendo um 
não–residente;

• Um empresa estrangeira, como off 
shores e BVI’s;

• Uma empresa LLC formada por so-
mente um membro estrangeiro.

Então como fazer um planejamen-
to e evitar ou reduzir a retenção do 
FIRPTA?

1. A Transação é ISENTA de retenção 
quando o comprador é “elegível” e está 
disposto a assinar uma declaração jurada 
alegando que:

i. O Preço de venda é $300,000 ou menor 
ii. O comprador é um indivíduo (Não-

-Corporação) e assina uma declaração ju-
rada afirmando que pretende usar a pro-
priedade para uso pessoal por pelo menos 
50% do tempo que a propriedade for 
ocupada em cada um dos primeiros perío-
dos de 12 meses consecutivos ao closing.

2. Quando o vendedor é uma LLC com 
dois ou mais membros, pois a empresa 
neste caso, será responsável pelo cálculo 

deste imposto e emissão do mesmo.
3. A retenção pode ser reduzida para 

menos de 15% quando:
i. O valor da retenção FIRPTA não 

pode ser maior que o imposto devido. 
O vendedor ou comprador pode solicitar 
um “certificado de retenção” autorizan-
do uma retenção inferior aos 15% ou 
ainda parcelamento dos pagamentos.

ii. Saber que estes pedidos podem de-
morar no mínimo 90 dias para que o IRS 
emita este certificado.

iii. Valor retido pode ser pedido devo-
lução quando declalar imposto de renda 
anual do ano.

A seguir mostraremos como o IRS 
classifica as diversas formas de LLCs e ra-
zões de porque o FIRPTA se aplica ou não 
em cada estrutura.

LLC com sócio único (single-mem-
ber LLC)

Apesar de uma single-member LLC 
ser reconhecida como uma entidade legal 
pelo IRS, o imposto de renda da memma 
deve ser declarado pelo o único sócio e 
não pela LLC. Neste caso, se o único sócio 
é um estrangeiro, aplicam-se as regras de 
retenção do FIRPTA.

LLC com múltiplos sócios
As LLCs com dois ou mais sócios são 

naturalmente classificadas pelo IRS como 
“partnerships” e mesmo com sócios estran-
geiros, ela pode ser tratada como corpora-
ção doméstica e estar isenta do FIRPTA. To-
davia, este tipo de LLC fica sujeita ao código 
IRC 1446 que obriga a declarar e pagar o 
imposto sobre ganho de capital dentro do 
trimestre do closing e a mesma terá a res-
ponsabilidade de reportar a porcentagem 
do lucro do imóvel e seus impostos ao IRS.  

Sendo assim, mesmo sendo isenta do FIRP-
TA, nao seria isenta dessa obrigação. 

LLCs tratadas como C-corporations
LLCs com um ou múltiplos membros 

podem requisitar um tratamento tribu-
tário diferenciado. Desta forma, passam 
a ser tributadas como C-corporations e 
ficam isentas das regras do FIRPTA, pois 
são inequivocamente consideradas cor-
porações domésticas e declaram seu im-
posto próprio e imposto devido. O status 
dos sócios passa a ser um fator irrelevante 
na determinação do status da LLC.

Cada caso é único, e quando um pro-
ceso de FIRPTA se aplica, nós estaremos 
sempre prontos a avaliar a situação para 
oferecer a melhor solução na venda de 
imóveis de estrangeiros.
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Coaching

Prof. Douglas De Matteu, PhD
Escritor e CEO do IAPerforma®

Lifelong 
learning:
Adote esse estilo de vida  

Lifelong learning significa “aprendiza-
do continuado”. Indica a opção por con-
tinuar a investir recursos no aprendizado, 
seja na carreira ou em algum projeto pes-
soal. O importante é a ideia de ser cons-
tantemente um aprendiz, em vez de en-
carar a educação como algo pontual cujo 
único objetivo é obter um certificado.

Logo, essa educação continuada é ca-
racterizada por ser flexível, adaptada para 
os fins que são desejados pela pessoa, 
abrangente e objetiva. O indivíduo é pro-
ativo na escolha do que deseja estudar, o 
que gera mais engajamento e resultados. 

Quais os benefícios do lifelong le-
arning?

A educação continuada traz, como 
benefícios pessoais, conhecimento diversi-
ficado sobre vários tópicos, gerando matu-
ridade e clareza maior de ideias. A pessoa 
que busca se aperfeiçoar dessa maneira 
torna-se mais sábia e experiente, pois tem 
contato com muitos temas que compõem 
o propósito de vida. Assim, facilmente 
essa pessoa é caracterizada como padrão, 
um modelo a ser seguido, destacando-se 
da multidão. Além disso, quem está cons-
tantemente aprendendo desenvolve um 
raciocínio mais claro e rápido, o que favo-
rece o processo ensino-aprendizagem.

Já no campo profissional, o lifelong 
learning mantém o indivíduo atualizado 
dentro e fora da sua área de atuação, 
tornando-o preparado para mudanças. E 
mais: esse profissional permanece qualifi-

cado para suas funções, podendo tomar 
as melhores decisões para si e para a em-
presa. Lembre-se: o conceito de educação 
ao longo da vida é a chave que abre as 
portas do século XXI.

 
Como aplicar o lifelong learning na 

minha vida?
Para adotar essa maneira de aprendiza-

do, é importante ter em mente que o me-
lhor momento para se aprender algo novo 
é sempre agora. Todos têm capacidade de 
aprender coisas novas, independentemen-
te das circunstâncias. Cada pessoa tem um 
estilo de aprendizado; logo, desenvolver 
a resiliência para encontrar o seu estilo é 
necessário. Cerque-se de pessoas que tem 
sede de aprender: a motivação mútua é um 
bom combustível para essa caminhada.

Seu novo estilo de vida:
– Buscar boas fontes de estudo: a edu-

cação hoje em dia está amplamente de-
mocratizada; há cursos sobre vários temas 
na internet, muitos deles gratuitos. Pro-
cure saber, por meio de pesquisas, se são 
cursos confiáveis e de pessoas com experi-
ência no assunto. Por exemplo, o IAPefor-
ma oferta cursos presenciais e a distância. 

– Foque em seu objetivo: como há 
uma oferta bastante ampla de cursos e 
meios de aprendizagem, há o risco de se 
enveredar por temas interessantes, porém 
periféricos. Então, é importante definir 
metas, tais como as respostas para as se-
guintes questões: qual o motivo principal 

de aprender sobre esse assunto? De quan-
to tempo disponho?

– Pratique o que aprender: para um 
aprendizado completo, é imprescindível 
praticar aquilo que aprende. A prática 
consolida o conhecimento e o incorpora 
à rotina, evitando que esse conhecimento 
seja esquecido. Uma maneira de praticar 
o que aprendeu é passar adiante esse co-
nhecimento recém-adquirido. 

O lifelong learning é um estilo de vida 
voltado à aprendizagem contínua, que 
pode trazer inúmeros benefícios tanto 
para a vida pessoal quanto para a profis-
sional. Sabendo o que é o lifelong lear-
ning, seus benefícios e como adotá-lo, é 
momento de incorporar esse método em 
sua vida. Bom aprendizado!

Instituto de Alta Performance Humana – IAPerforma – www.iaperforma.com.br

Cursos online – PNL e Vendas com PNL 
Cursos Presenciais 
Formação em Coaching - Certificação Internacional
E-books - Grátis    
Coaching, Mentoring e Constelações 
Palestras e Treinamentos In Company 

contato@iaperforma.com.br
+55 11 3995-4758/966891193

Alameda Santos, 1773 - Jardim Paulista
São Paulo/BR -  01419-002
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Mundo Digital

Que o vídeo marketing é indispen-
sável nas estratégias digitais, não é mais 
um segredo. Como em qualquer conte-
údo, métodos e técnicas são necessá-
rias e devem ser seguidas rigorosamen-
te para prover resultados.

Para o ajudar nessa empreitada, abai-
xo está um passo a passo, que vai desde 
a escolha do tema para seus conteúdos 
em vídeo até a análise de resultados. 

1. Objetivo
Ter clareza sobre os motivos pelos 

quais você está investindo nessa estra-
tégia é fundamental.

Gerar mais engajamento? Atração e 
conversão de leads? Os dois? Seja qual 
for o intuito, é importante ter todos os 
objetivos bem mapeados, afinal, eles 
serão o termômetro que irá medir se 
seus resultados estão sendo positivos 
ou negativos.

2. Quem é e onde está a sua au-
diência?

Em tempos de marketing digital, já 
estamos carecas de saber, mas não cus-
ta repetir: antes de produzir qualquer 
estratégia de conteúdo, você precisa 
entender quem são suas personas. 

Você deverá mapear aspectos como: 
quais os formatos de conteúdo interes-
sam mais ao seu público? Onde eles 
costumam assistir mais vídeos? YouTu-
be, Instagram ou facebook?

Para responder a essas perguntas, o 
segredo está em pesquisar e acompa-
nhar esses comportamentos antes de 
partir para a produção. 

3. Tipos de vídeo que serão pro-
duzidos

Vídeos informativos, vídeo aula, ví-
deos de reflexão sobre temas especí-
ficos, vídeos de humor, entre outros. 
O que não falta são possibilidades, no 
entanto, cada audiência terá melhor 
adesão a um determinado formato de 
conteúdo.

Como criar um 

planejamento 

de conteúdo 

em vídeo?
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Mundo Digital

4. Não subestime a importância 
dos roteiros

Especialmente para empresas que 
ainda não tem familiaridade com esse 
formato de conteúdo. Elas estão apren-
dendo a lidar com a timidez das câ-
meras, usabilidade dos equipamentos, 
organização de cenários, etc. Criar um 
roteiro é um ponto facilitador.

5. Equipamentos
Não se preocupe em ter os aparatos 

tops de linha do mercado. Hoje em dia 
é possível ter resultados incríveis com 
recursos disponíveis na palma de nos-
sas mãos.

Neste link, https://youtu.be/8bUo1p-
-vIds eu deixo um vídeo que vai trazer 
informações sobre o mínimo de equipa-
mentos necessários para você começar 
suas gravações.

6. Pós-produção
Agora vem o que alguns conside-

ram a parte mais importante; pois é 
na pós-produção que diversos ele-
mentos são incluídos no vídeo, tais 
como: edição, efeitos, logo da sua 
marca, entre outros.

Se você deseja inserir estes elemen-
tos em seu vídeo, terá que se familiari-
zar com softwares de edição, ou con-
tratar algum especialista para fazer um 
acabamento legal para você. Deixo o 
link do curso de edição passo a passo 
para iniciantes. http://bit.ly/2vblfoH

7. Tenha um calendário editorial
O calendário editorial é a ferramen-

ta que irá auxiliá-lo no controle de toda 
produção e publicação dos seus vídeos 
ao longo da sua estratégia.

8. Analise os resultados
É chegada a hora de aferir os resul-

tados e entender, se todo os esforços 
valeram a pena.

Lembra que mencionamos a impor-
tância de ter objetivos bem mapeados? 
Nesta etapa eles farão ainda mais sen-
tido. Ponha na ponta do lápis se o que 
você almejou para sua estratégia está 
sendo conquistado.

Caso os resultados estejam positivos 
é uma ótima notícia. Indica que você 
está no caminho certo e deve, não só 
manter o fluxo de produção, mas bus-
car ampliar o leque.

Se, por outro lado, os resultados 
ainda não foram os esperados, não se 
deixe desanimar. Busque estudar cada 
vez mais sobre estratégias de vídeo 
marketing, pois as chances de sucesso 
são de 100%!

Jefferson Agostinho
CEO da Dunamys Films
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