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Editorial

Caro Leitor,
É com muita alegria que
publicamos a sétima edição da nossa
revista DH em Foco. Nessa caminhada
de sete meses estamos crescendo,
ganhando espaço e ajudando muitos
empresários, líderes e pessoas em
geral com nosso conteúdo de valor.
Quero
deixar
aqui
nossos
agradecimentos a você, querido leitor,
que tem nos acompanhado e enviado
seu feedback. Sem você teria sido
impossível chegar até aqui. Gratidão!
Gratidão! e Gratidão.
Nessa edição estaremos falando
sobre um empreendedor incrível que
está deixando um legado fantástico
para várias gerações, Walt Disney. E
ele fundamentou seu pensamento
empresarial da seguinte forma:
“Eu sonho, testo os meus
sonhos, mesmo contra as minhas
crenças, sou ousado a correr riscos,
e executo o meu plano para que
esse sonho se torne realidade.”
Nessa frase ele deixa claro alguns
passos que precisamos seguir para
realizar nossos sonhos e nessa edição,
estaremos compartilhando com você
em detalhes os passos usados por ele,

para que você possa impulcionar o
seu negócio, principlamente agora,
nesse momento que estamos vivendo
desafios com o coronavírus. E ainda
teremos temas como governança
corporativa, educação, as penalidades
da receita federal na america,
visão estratégica para o seu bemestar, missão de vida e informações
importante sobre seguro residencial.
Tudo isso para ajudá-lo a crescer de
forma pessoal e profissional com
qualidade de vida.
Então convido você, caro leitor, a
ler essa edição e colocar em prática
esse conteúdo de valor. Lembrese, o que é bom para nós, devemos
compartilhar com nossos amigos,
familiares e parceiros. Nos ajude
a ajudá-los também. Faça a sua
boa ação do dia e compartilhe com
eles essa edição da revista que tem
ajudado centenas de pessoas ao redor
do mundo, DH em Foco.
Queremos que você saiba que
estamos juntos nesse barco, esse
momento que estamos vivendo é
tempo de oração e contribuição com
o próximo. Sairemos dessa situação
vencedores e juntos celebraremos o
final da viagem.

Boa leitura e até a
próxima edição!
Josie Oliveira, Ph.D

Personal & Professional Coaching
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Autoconhecimento

Visão Estratégica
de Walt Disney
A visão e missão são fatores
essenciais quando se pensa em fazer
negócios e Walt Disney é, sem dúvida,
um modelo que merece ser seguido.
Nessa
matéria,
eu
quero
compartilhar com você um dos segredos
desse homem que soube cumprir essa
missão de forma incrível.
Disney construiu seu império
baseado na sua missão; ser um dos
principais produtores e fornecedores
mundiais
de
entretenimento
e
informação. “Usando nosso portfólio
de marcas para diferenciar nosso
conteúdo, serviços e produtos de
consumo, buscamos desenvolver as
experiências de entretenimento mais

criativas, inovadoras e lucrativas e
produtos relacionados do mundo”.
Uma das primeiras atitudes de Walt
Disney foi simplesmente sonhar. Ele
criava a visão de um filme inteiro em sua
mente, imaginava como a história de
cada personagem seria, observada sob
o ponto de vista de cada personagem e
quais seriam seus sentimentos.
Disney explorava sempre cada
situação através de três diferentes
posições: o sonhador, o realista e
o crítico. A interação desses três
diferentes ângulos, favorecia decisões
fortalecedoras.
Talvez o sonhador e o realista
sozinhos não pudessem criar projetos

que não seriam tão bons sem a visão
do crítico. O crítico e o realista sozinhos
certamente não seriam tão criativos
sem o sonhador. Wall Disney, disse: “Se
podemos sonhar, também podemos
tornar nossos sonhos realidade.”
Querido
leitor,
sinceramente,
você tem sonhado como Walt Disney
sonhou? E se a sua resposta foi sim,
você acredita em seus sonhos?
O sonhador se faz necessário para
gerar novas ideias, e é onde acontece
a gestação do sonho. O realista
transforma essas ideias em expressões
concretas e o crítico serve de filtro
ou estímulo para o refinamento do
objetivo proposto.
Revista Desenvolvimento em Foco | Ano I | Edição 07
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Autoconhecimento

A estratégia de decisão de Walt
Disney era baseada em três etapas:
1. SONHADOR
Primeiro ele usava o personagem
SONHADOR, criava uma visão do
futuro de forma clara e verdadeira, o
seu desejo ardente sendo passado em
sua mente, como um filme.
2. REALISTA
Na segunda etapa, ele usava
o personagem REALISTA, usava a
sua atenção, concentrando toda
a sua energia emocional em seu
objetivo, vivendo como se já fosse
real, vivenciando como se já tivesse
acontecido.
3. CRÍTICO
E a terceira etapa ele usou
o personagem CRÍTICO. Nesse
personagem, ele se colocava na posição
de águia, olhando com um raio X.
No olhar crítico ele questionava
como deveria apresentar a ideia, quais
os recursos que deveria acrescentar,
e então observava se a sua ideia era
atrativa para a realização.
Sem o olhar crítico para identificar
os detalhes minuciosos que fazem
toda a diferença no projeto e que o
sonhador não é capaz de observar, não
seria possível a realização do projeto de
forma tão assertiva.
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Walt Disney fundamentou seu
pensamento empresarial da seguinte
forma:
“Eu sonho, testo os meus sonhos,
mesmo contra as minhas crenças, sou
ousado a correr riscos, e executo o
meu plano para que esse sonho se
torne realidade.”
Podemos resumir esse pensamento
em quatro afirmações mágicas:
sonhe, acredite, seja ousado e faça
acontecer.
Agora vou deixar aqui para você o
passo a passo da estratégia usada por ele.
Esse exercício é utilizado com
muito sucesso nas minhas sessões
de atendimento, onde o cliente é
estimulado a analisar o plano de ação
que está criando para atingir uma
meta a partir da perspectiva destes três
personagens: o sonhador, o realista e
o crítico.
A palavra chave utilizada para o
sonhador é: QUERER
Com perguntas chave, é possível
estabelecer a meta e avaliar os possíveis

ganhos, criando um quadro de como
será o projeto a ser realizado.
• Qual é o projeto dos sonhos?
• Descreva o projeto já realizado (o
que você vê, ouve e sente?)
• Qual é a razão para fazer isso? O
que o motiva a realizar?
• Esse projeto dará certo? Descreva
os pontos fortes do seu projeto;
• Quais serão os ganhos e vantagens
adquiridas?
• Quais são os critérios para avaliar
o sucesso do seu projeto?
• Como você vai saber que está
avançando nesse projeto?
• Quando você espera conseguir
realizar esse projeto?
• Onde será realizado esse projeto?
Pense no futuro;
• Quem você conhece que já
realizou algo parecido?
A chave utilizada para o realista é:
COMO FAZER
Especificar o objetivo em termos
positivos para operacionalizar o sonho.

Autoconhecimento

Implementar e realizar o objetivo.
Estabelecer parâmetros de tempo e
marcadores de progresso.
• Como, especificamente, a ideia
será implementada?
• Quais são os critérios para avaliar
o desempenho?
• Quem vai realizar? (distribuir
responsabilidades
e
ter
o
comprometimento
das
pessoas
envolvidas).
• Quando e como será implementada
cada fase?
• Qual é a importância de cada fase
do projeto?
A chave ulitizada para o crítico é: O
QUE PODE DAR ERRADO?
Identificar possíveis ameaças, falhas,
desafios e problemas com a intenção de
melhorar o planejamento e a execução
do projeto.
• O que esta faltando?
• Quais são os pontos fracos?

• Quem poderia se opor ao projeto?
• O que você perde com a realização
do projeto? O que outras pessoas
poderiam perder?
• O que você ganha? O que você
precisa fazer para manter estes ganhos?
• Como está a sua realidade hoje, o
que é possível fazer de forma positiva?
• O que precisa mudar? Como vai
mudar? Como irá iniciar a mudança?
• Onde, quando e com quem você
não gostaria de implementar esse
projeto?
• Quais são os limites de aplicação
do projeto (tempo, espaço, financeiro,
etc.)?

Qual o seu maior desafio para
colocar em prática esses passos para
que os seus sonhos sejam ralizados?
E de repente, você está pensando
que o seu maior sonho é ser uma
pessoa melhor, ter um casamento
melhor, mudar hábitos que estejam o
levando para o buraco, cuidar da sua
saúde, iniciar uma nova carreira, iniciar
exercícios físicos porque a sua vida está
em risco ou precisa domínio próprio
para lidar com os conflitos que tem
vivido. Quero o confortar dizendo que,
seja qual for o seu desejo ardente, é
possível atingi-lo, basta querer alcançalo. Acredite!

Após concluir essa leitura, o que
você precisa saber ou fazer para levar a
sua missão adiante?
O que mais o impactou nessa
matéria?
O que o impede de realizar seus
sonhos?

“Se você quer fazer pequenas mudanças em sua
vida, trabalhe somente em seu comportamento.
Se você quer fazer grandes mudanças trabalhe
em suas crenças.”
Dra. Josie Oliveira , Ph.D
Personal & Professional Coaching
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Educação

CONVIVER
PARA
EDUCAR

Educar ultrapassa a simplicidade
da sistemática do processo de ensino
e aprendizagem. O ato de educar
tem seus alicerces na transmissão
de costumes, hábitos, valores e
normas que se encontram vigentes na
comunidade em que estamos inseridos,
exemplificados com compreensão e
moderação no convívio familiar.
A sociedade moderna explicita que
a educação não deve se constituir
conservadora, possibilitando a abertura
de todos as fronteiras para o exercício
da descoberta, por parte da criança.
A educação liberal não traduz em
seu contexto de aplicação mediata,
referencias de apoio e segurança à
criança que consegue identificar no
cotidiano familiar, a confiança e amparo
indispensáveis ao crescimento.
Tal indefinição de valores pode
refletir em um comportamento que
sinalize frustação e sofrimento. Por
sua vez, a educação controladora
não instrumentaliza a criança para
a independência, emperrando a
explosão da criatividade e da iniciativa,
impossibilitando
o
desempenho
da capacidade para as atividades
curriculares, tornando-a dependente da
ação dos pais.
Um ambiente familiar saudável
indica
filhos
com
crescimento
estável pois propiciam a criança e ao
adolescente ambiente com suporte e
apoio emocionais, permitindo escolhas
que desenvolvam a capacidade e
a consciência da independência
responsável e, a segurança devidamente
estabelecida pela interação de troca e
6
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credibilidade, firmadas pela atividade
entre os pais e filhos.
Fatores externos influenciam na
composição desta relação, sobretudo,
no que tange à expectativa crescente
dos pais, em relação aos filhos. O
ritmo da aprendizagem, específico da
personalidade intelectual, bem como o
comportamento psicossocial, próprios
de cada indivíduo, refletem no desenho
estabelecido pelos pais, ao considerar
que cada filho é um universo singular,
determinando assim, os diferentes
tipos de relação existentes no ambiente
doméstico.
Ao dedicar-se a pratica do diálogo
com os filhos, os pais solidificam os
laços de amizade e confiabilidade,
fundamentais para fortalecer o
relacionamento,
compreendendo
o espaço temporal característico
de cada período do crescimento e
desenvolvimento,
como
descreve
Vygotsky (2016).
Os extremos comportamentais
presentes nas relações parentais
contemporâneas acabam por delinear
distúrbios de conduta frequentemente
vislumbrados por meio da timidez
excessiva, agressividade exacerbada,
ausência de limites, por vezes
indiretamente
incentivados
pela
errônea resposta explicitada pela
autoridade domiciliar, confundindo
assim, a compreensão da criança no
que diz respeito às ações, terreno
fecundo às atitudes patológicas.
A criança, ao exercitar a rotina de
tarefas, bem como o adolescente que
aprimora o poder da argumentação

fazendo valer-se de suas opiniões e
desejo, em um espaço de convivência
facilita profícuo ao entrelace das
gerações e percepções, acaba por
evitar que elementos alheios à família
interfiram
neste
congraçamento
estabelecido inclusive, nas Sagradas
Escrituras, no livro de Provérbio, 22:06.
O equilíbrio vivenciado incentiva o
implemento de multitarefas, evitando
assim o desinteresse pelos estudos,
ausência nas atividades letivas que tão
bem representam alguns dos principais
entraves ao andamento do processo
de aprendizagem, imprescindível a
constituição do sujeito.
Confiança, proteção, sensibilidade
são características indeclináveis do
poder dos pais para consolidar a
personalidade dos filhos. A criança,
apesar da tenra idade, já conhece os
liames da manipulação e da negociação
que devem ser demarcadas e proibidas
quando em excesso. O diálogo fortifica
a convicção, estimula a iniciativa e
resulta no comportamento autônomo.
Noções
de
disciplina
e
responsabilidade devem orientar o ato
de educar no seio familiar para que o
processo de ensino, fomentado pelas
instituições sociais que polvilham o
convívio social, a saber, a escola, a
igreja, a comunidade, complementem
o alicerce da personalidade do homem
consciente de suas obrigações e
presente em seus direitos.
VYGOTKSY, L. A formação social
da mente. São Paulo: Martins Fontes,
2016.
Escrito por Henrique Fernandes, Ph.D

Contabilidade

Conheça as
penalidades da
Receita Federal
Americana
Você sabia que o IRS (Receita Federal Americana) tem mais de 148 tipos
de penalidades diferentes que podem
ser aplicadas? Além disso, o IRS também
aplicará juros e multas adicionais sobre
a penalidade original. Felizmente, o IRS
oferece algumas opções para reduzir ou
mesmo eliminar essas penalidades. De
uma maneira generalizada, as multas do
IRS geralmente podem ser reduzidas ou
totalmente removidas de duas maneiras:
Você pode solicitar uma penalidade de
acordo com a “iniciativa de recomeço”
do IRS e/ou solicitar uma isenção de multas devido a “Causa razoável”. Devido a
uma complexidade de detalhes, este artigo não contém uma lista completa de
abatimentos de penalidade, mas apenas
uma versão resumida. Estamos incluindo
as formas mais usadas para informar-lo
sobre esse benefício que o governo dos
EUA oferece.
As multas mais usadas e elegíveis
para alívio, envolvem a falta de declaração de impostos, falta de pagamento de
impostos a tempo, falta de depósito de
certos impostos, conforme necessário.
Gostaríamos de afirmar que uma falta
de entrega é completamente diferente
de uma falta de envio do pagamento.
Por esse motivo, sempre recomendamos
que, se você precisar escolher entre os
dois, envie sua declaração dentro do
prazo e pague com atraso. Ao prosseguir com essa medida, suas penalidades
serão menores.

O IRS fornece três tipos diferentes de
benefícios de penalidade tributária. Você
pode solicitar uma reparação por causa
razoável, redução da penalidade pela primeira vez ou renúncia administrativa, ou
uma exceção estatutária.
O alívio da causa razoável declara que
deve haver uma causa razoável para solicitar essa redução. Ao solicitar uma renúncia devido a uma causa razoável, você
precisa estabelecer os fatos do problema
que o impedem de cuidar de seus impostos e fornecer a documentação adequada
para sua solicitação. Alguns de qualificação, embora não limitados a tais são;
• Incêndio, desastre natural, vítima ou
outros distúrbios graves;
• Dificuldade extrema, morte, doença
grave, incapacidade ou ausência inevitável de você;
• Incapaz de obter registros ou outros
motivos que estabeleçam “cuidados e
prudência comerciais comuns” foi aplicado para atender às obrigações fiscais
federais.
O abatimento de penalidade pela primeira vez é aceitável para uso com o IRS
quando é a primeira vez que você deixa
de arquivar ou pagar, em casos de falta
de arquivo, falta de pagamento ou falha
no depósito de impostos, quando devido.
A renúncia administrativa seria aplicada a uma penalidade aplicada à sua conta
no caso de você receber conselhos verbais incorretos do IRS.
Uma exceção estatutária pode estar

em ordem se você recebeu um conselho
incorreto por escrito do IRS. Um requisito
obrigatório para essa exceção seria apresentar ao IRS a documentação apropriada
para dar suporte ao seu caso.
Como você pode ver, o IRS oferece
isenções de multas fiscais específicas, geralmente nos casos em que não é possível
ao contribuinte ter apresentado ou pago
a tempo. No entanto, a redução deve ser
baseada em uma causa razoável, multa
pela primeira vez ou uma exceção administrativa ou estatutária. Uma solicitação
de redução provavelmente será negada
devido a uma supervisão ou porque você
não tem ou não possui fundos suficientes
para cumprir com a obrigação tributária /
requisito de registro.

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
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Comunicado

Disney fecha as
portas devido a
pandemia Coronavírus
(Covid-19)!
Foi anunciado ao final desta quintafeira 12, por The Walt Disney World,
que seus parques na Flórida foram
fechados no domingo (03.15), devido a
ameaça de proliferação do coronavírus,
na região. Empresas como LA Fitness,
Sea World também seguiram as
mesmas recomendações. O Presidente
dos EUA em nota oficial informou
que reuniões com mais de 10 pessoas
devem ser evitadas, Este é o resumo
de muitas importantes notícias, entre
tantas outras importantes que vimos
nos últimos dias.
Os parques Disneyland de Paris (FR)
e Califórnia (US) fecharam dos dias 14
a 31 de março (a princípio). Em quase
65 anos de história a Disneyland
(Califórnia), fechou as portas apenas
4 vezes.
No início do mês, um membro da
comitiva presidencial, do presidente
brasileiro Jair Bolsonaro, que esteve
em Miami, Flórida, foi acometido pela
doença e o presidente então passou por
um risco eminente de ser contaminado
pelo Covid-19. Tudo fechando, todos
migrando para atendimentos online.
Agora é a hora da população ter atenção
redobrada, muitos com sabedoria,
estão evitando viagens, aglomerações,
sair de casa desnecessariamente. Como
dito, a Disney por exemplo fechou suas

portas pelo menos até o final do mês.
São mais de 20 milhões de turistas que
visitam a Disney todos os anos! Estimase que os parques deixarão de receber
quase 1 milhão de visitantes até o final
de março.
Parques da Universal Studios
também fecharam as portas por no
mínimo duas semanas. Isso mostra a
importância dada a contenção desta
pandemia, no estado, que é um dos
principais destinos de brasileiro, nos
Estados Unidos.
No Brasil, Campeonatos Estaduais
sendo suspensos, mais de 70% já o
fizeram até este momento. Outro caso
que está dando o que falar é o da Liga
Nacional de Basquetebol Americana,
a NBA, que suspendeu todos os seus
jogos também. Realmente é um caso
para se pensar seriamente na suspensão
de viagens a Terra do Tio Sam, ao
menos por enquanto.
Uma coisa é certa, mudar
rapidamente é preciso! Enquanto uns
amargam grandes prejuízos, empresas
como a Anne Caroline Global, que
trabalha com marketing de afiliados
através de vendas diretas, no ramo
de nanotecnologia e inovação
em dermocosméticos e tem uma
tecnologia de duplicação online, está
em pleno vapor com sua programação

online. Adapte-se, mude sua forma
de enxergar o mundo, pois como
cita em sua poesia Fernando Teixeira
Andrade:
“Há um tempo em que é preciso
abandonar as roupas usadas, que
já tem a forma do nosso corpo, e
esquecer os nossos caminhos, que nos
levam sempre aos mesmos lugares. É o
tempo da travessia: e, se não ousarmos
fazê-la, teremos ficado, para sempre, à
margem de nós mesmos.”

Rodrigo Cintra
Anne Caroline Global

Já pensou em ter seu próprio negócio?
Conheça a primeira empresa brasileira de produtos inovadores dermocosméticos
com canal de distribuição através de Vendas Diretas e com ferramentas digitais
100% automatizadas para potencializar o seu negócio e os seus resultados!
Quer saber mais?
407 7238034
anneglobalcaroline@gmail.com
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Comunidade

Qual é a sua visão para o seu
bem-estar? Ela é estratégica?
Podemos
dizer
que
VISÃO
ESTRATÉGICA é olhar e enxergar longe
e ter a sensibilidade de perceber qual
o caminho a seguir para alcançar
objetivos positivos. Organizar o
presente para viver o objetivo que se
encontra no futuro e tomando decisões
sensatas, sempre será a receita para
obter resultados prósperos. Essa prática
é recomendável para a vida pessoal e
profissional.
Desenvolver habilidades nestas
áreas, leva o indivíduo a viver momentos
plenos no futuro. Na maioria das vezes,
não se concentram estratégias nas
atividades concernentes a área pessoal,
pelo contrário,
muita energia é
concentrada para objetivos financeiros
através da profissão e da administração
de empresas. A base de todo o sucesso
é ter saúde! Indiscutivelmente assim
o é! Seja ela saúde física, emocional,
mental e espiritual. Pessoas com
visão estratégica trabalham a base do
objetivo com o “material” chamado
SAÚDE. Desenvolver as atividades e

hábitos saudáveis geram prósperos
resultados com objetivos alcançados.
Nas empresas do Brasil, atualmente
a saúde, como parte das estratégias
de gerenciamento, contribuem para
o bem estar individual e para o
aumento da produtividade de seus
funcionários. Através da promoção
da saúde, a empresa busca criar um
ambiente saudável demonstrando sua
preocupação com o desenvolvimento
pessoal de seus funcionários e também
com a responsabilidade social.
E você, como indivíduo ou como
autônomo, qual a sua visão estratégica
aplicada hoje na sua vida pessoal ou
profissional? O que você está fazendo
hoje para alcançar seu objetivo futuro
para viver pleno? Como você tem
planejado e gerenciado sua saúde
como um todo? Como você tem
se alimentado? Tem se exercitado
fisicamente?
Tem feito exames
médicos periódicos? Tem dormido
8 horas por dia? Tem lido um livro?
Como está sua saúde espiritual? Tem

se relacionado com Deus? Nós somos
Corpo-Alma-Espírito… para atingirmos
objetivos, tem que haver equilíbrio, tem
que ter uma visão e usar de estratégias
para seguir o caminho para o alvo e
alcançá-lo.
Use de estratégia, faça uma autoavaliação.

Marcia Romero
CEO da People Who Make A Difference

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
Revista Desenvolvimento em Foco | Ano I | Edição 07

9

Segurança

Qual cobertura
você precisa para
o seu patrimônio
residencial?
Se você tem uma casa, é muito
importante ter a proteção do seu
patrimônio e pensando em você,
escrevemos esse artigo para ajudá-lo
a entender a importância na hora de
escolher um seguro residencial.
Antes de contratar uma seguradora,
avalie os tipos de riscos que o seu imóvel
está exposto. No que você precisa pensar?
1. Que tipo de imóvel você tem? É
apartamento, casa térrea ou um sobrado?
2. Qual o propósito do imóvel? Casa
própria ou casa de férias? É a segunda
casa? O aluguel é de curta ou longa
temporada?
Como você pode observar, para cada
tipo de propriedade tem um seguro
próprio, diminuindo o seu risco e dando
mais proteção ao imóvel. A nossa dica de
ouro aqui é: Colocar o seguro baseado no
uso da propriedade.
A NL Insurance orienta os seus clientes
nos formatos e opções ideias para a cada
propriedade. Nós entedemos como é
importante o cliente ter conhecimento da
sua pólice de cobertura para que ele não
seja enganado nas exclusões e limites de
cobertura.
Há diversas categorias de cobertura e
endossos de seguro residencial a serem
considerados, veja abaixo quais são:
1. Estrutura (dweling)
Proteje os aspectos estruturais da
casa, como o teto e paredes;

2. Outras estruturas (other
structures)
Proteje as estruturas físicas da
propriedade desanexadas da casa, como
uma cerca ou uma garagem, quando não
anexada á casa.
3. Propriedades pessoais (personal
property)
Proteje o que está dentro da casa,
como móveis, mesmo que sejam
roubados ou danificados fora da casa.
4. Responsabilidade civil (Liability)
Oferece proteção se alguém o
processar depois de se machucar em sua
propriedade ou depois de danificá-la.
5. Cobertura médica a terceiros
(medical expense)
Paga despesas médicas se alguém se
machucar em sua propriedade.
6. Proteção contra despesas diárias
adicionais (additional expenses)
Cobre despesas adicionais caso a
casa se torne inabitável após uma perca
coberta. Por exemplo, despesas extras
relacionadas com a perca do uso da
propriedade.

Qual o valor a segurar? Valor de
mercado? Custo de reconstrução?
O valor de mercado não é tão
importante como é o valor de
reconstrução. Precisa ter uma apólice
de seguro que vai garantir não só a
reconstrução da propriedade, mas
também a reposição de todos os seus
bens pessoais.
Qual o valor de franquia? Uma das
maneiras de economizar em um seguro
residencial é escolher um seguro com
uma franquia de valor mais alto. Na
NL Insurance, nós sugerimos $1,000.
Explicando sempre para o cliente que se
ele puder aumentar o valor para $2,500,
vai economizar no seguro.

Ligue na NL Insurance, nós enviaremos
uma lista detalhada que o ajudará a ter
um inventário de todos os seus pertences,
cômodo a cômodo. Em caso de danos
em sua propriedade, você terá todas as
informações à mão.

Helen Oliveira
CEO da NL Insurance

INSURANCE
PERSONAL
GET A FREE QUOTE TODAY

Homeowners | Renters
Auto | Motocycles | Boats
Life | Health | Umbrella

COMMERCIAL
General Liability | Professional Liability ȨhǾrȩ
Umbrella | Business Owner Policy Ȩersȩ
Commercial Auto
Workers Compensation

ACCOUNTING SOLUTIONS
New Business Formation
ITIN Number | Tax ID
Tax Returns
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Orlando
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www.nlinsuranceﬂ.com
nlinsuranceﬂ

Tampa
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FAÇA SEU PEDIDO PELO SITE:

http://josieoliveira.com/
livro-emocoes-toxicas/

Revista

DH
EM FOCO

Quem não é VISTO
não é LEMBRADO!
ANUNCIE • (407) 844-6899

Revista Desenvolvimento em Foco | Ano I | Edição 07

11

Business

“Governança corporativa, gestão e modelo
de negócios - o rodo contra o tsunami”
Esse ano completei 39 anos de profissão, de atuação no mercado, que vão
desde trabalhar com presidentes da república e ministros, até todo tipo de empresa privada dos vários segmentos, diretamente com seus fundadores, herdeiros e
corpo diretor/gerencial.
Houve época em que o principal problema era financeiro. Em outras, a falta
de tecnologia foi o maior entrave. Já em
outras, foi a situação econômica do país.
Enfim, sempre houve dificuldades e crises, e sempre ultrapassamos todas elas.
Hoje temos dois grandes obstáculos a
vencer:
1) Entender que planejamento deve
ser uma cultura, algo permanente e fundamental;
2) Descobrir como conviver com 6
gerações diferentes ao mesmo tempo e
obter resultados “sem enfartar”.
Não adianta negar as mudanças e querer enfrentar o tsunami com um rodo. Alguém pode não concordar e sair da frente
e esse é um direito individual inviolável.
Já outro não concorda, pega o rodo e vai
para a frente do tsunami. Mas existe uma
terceira possibilidade: caso não seja algo
contra seus “princípios e valores”, você
pode pegar uma prancha e surfar. Isso explica porque algumas iniciativas crescem e
outras não, no mesmo ambiente.
O sucesso do passado não garante
sequer o presente, quanto mais o futuro,
pois existem atualmente 6 gerações diferentes convivendo ao mesmo tempo, cada
uma com seus princípios, valores e sonhos.
Planejamento, regulação, controle,
12
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estratégia, auditoria, indicadores, modelos mentais, gestão, governança corporativa, plano de ação, fatores críticos de
sucesso, criatividade, inovação, modelo
Canvas, novas gerações, indústria 4.0,
internet das coisas, robotização, bancos
comerciais e bancos sociais, aplicativos,
uso compartilhado, tudo isso e mais tantas outras coisas compõem atualmente
pontos importantes para se fazer a gestão e planejamento de qualquer iniciativa, seja ela particular, pública, 3º setor,
ONG, OSCIPE, fundações, igrejas, movimentos sociais organizados ou não, entre todos os demais.
A mudança no perfil do consumidor aliada a fatores como a diminuição
da margem de lucro, a dificuldade em se
conseguir atenção verdadeira das pessoas, a falta de mão de obra especializada
disponível para todos os níveis necessários ao mercado de trabalho, tudo isso
contribuiu para uma rápida mudança no
comportamento das corporações, pois o
mercado passou a exigir um novo tipo de
gestão, um novo modelo de governança
corporativa, bem como novos modelos
de lideranças e novos comportamentos
das equipes e até de fornecedores e parceiros comerciais.
A mudança foi tão rápida e profunda
que não houve tempo de muitas pessoas que estão no poder acompanharem
e, como elas permanecem no poder, as
mesmas tentam, a todo custo manter,
pela força, o modelo que deu certo no
passado. São pessoas que se prendem ao
“retrovisor do automóvel da vida” ao invés
de olharem para o “parabrisa dianteiro”.

Tal situação explica inclusive o grande conflito entre as diversas gerações
que existem hoje. Os mais jovens tentam
a todo custo trazer modelos mentais de
negócios atualizados e modernos, mas
encontram resistência de pessoas que
“ouvem para responder e não ouvem
para compreender”.
A liderança tradicional tem como
base o sucesso obtido e “o manda quem
pode, obedece quem tem juízo”. Já a liderança mais moderna tem como base
as possibilidades de crescimento futuro,
bem como a liderança pelo exemplo.
Este conflito explica também o alto
índice de turn over das novas gerações,
que buscam desafios diferentes ao longo
de sua trajetória profissional.
Além de indicadores econômicos e
financeiros tradicionais, que também são
importantes e fundamentais, como TIR,
payback, taxas de retorno, lucro líquido,
DRE e outros, as empresas modernas
também trabalham outros indicadores
como QVST (qualidade de vida e satisfação no trabalho), FIB (felicidade interna bruta, em suas 10 dimensões), home
work, e além da melhoria do clima organizacional, também conseguem aumento
do lucro líquido.
Em um modelo tradicional é exigida
a presença física no ambiente de trabalho, bem como um ou outro requisito,
como por exemplo o uniforme, não usar
adereços ou tatuagens, ou determinados
tipos de roupa, deve-se comprir horário,
entre outros tantos fatores. Já no modelo
mais maderno o importante é que a tarefa seja executada dentro do prazo e na

Business

conformidade do conceito de qualidade,
independente do local e da forma que
será executada por quem de direito. Da
mesma forma pode-se dar exemplo da
exigência na presença física em reuniões
no modelo tradicional e da participação a
distância na mesma reunião via aplicativos ou semelhantes.
Não deve-se dizer que um modelo
está certo e outro errado, pois são apenas modelos diferentes que caminham de
acordo com a cabeça e o poder que as
lideranças possuem. O resultado final e a
percepção do mercado é que dirão a palavra final sobre quem está mais alinhado
com as necessidades do próprio mercado.
Para atender e obter resultados positivos com atual cenário e as tendências futuras, é necessário um modelo de governança corporativa que entenda para que
lado a humanidade caminha. Para isso,
independente do porte da organização,
bem como de sua natureza, é indicado
que haja um Conselho de Administração, com poder decisório e deliberativo,
formado por seus sócios e convidados,
além do acordo de acionistas, holding e
sub holding necessárias, de acordo com a
questão tributária e com foco em blindagem patrimonial.
No caso de empresas familiares, já
se faz necessário haver um processo de
evolução estratégica, que caminha de um
pré Conselho de Família até se chegar ao
Conselho de Administração, lembrando
que deve haver clara e absoluta diferenciação entre herdeiro e sócio, tanto os
de direito legal, os de direito moral, bem
como os de fato.
Em primeiro lugar deve-se estabelecer
qual o modelo de negócios que os sócios
ou investidores desejam. Para isso, uma
ferramenta que pode ser usada é o modelo Canvas de criatividade e inovação,
lembrando que é importante a definição
se o Canvas rodará para a direita ou se vai
rodar de forma inversa, com foco em agregação de valor, pois isso determina todo o
restante do planejamento estratégico.
A partir da definição do Canvas é fundamental estabelecer a visão. Visão sem
prazo é apenas um sonho e com prazo
torna-se uma meta. Essa visão estabele-

cida como macro visão institucional pode
ter outras visões parciais complementares, de acordo com determinado número
de tempo (são os macroobjetivos), o que
deixa muito claro aonde deseja-se chegar.
É básico também ter estabelecido qual
caminho a seguir e por quais atitudes,
razão pela qual deve haver definição de
princípios/valores/filosofias/credos/crenças, nesse modelo, sendo todos iguais e
sinônimos.
Com Canvas, visão e princípios definidos, a base do plamejamento está pronta. A partir daqui pode se usar o conjunto de ferramentas e métodos que forem
mais adequados àquele negócio ou organização. Existem no mercado milhares de
modelos sequenciais de planejamento,
bem como milhares de ferramentas que
podem ser aplicadas de forma a obter
resultados. Em minha opinião a melhor
ferramenta e o melhor método é aquele que você e seu time dominem e que
resolvam com qualidade e menor tempo
a situação necessária, mas sempre de forma customizada, ou seja, adaptando o
modelo e a ferramenta à necessidade de
sua organização. Conforme dito, existem
milhares de ferramentas que podem ser
usadas. Tradicionalmente e com validade
de mercado ferramentas como fatores
críticos de sucesso, SWOT em suas 3 dimenções, BSC, mapas estratégicos, etc.
Passadas as fases de diagnóstico, cenários, tendências, definição do modelo de negócios Canvas, bem como das
visões, vem a etapa de planejamento (o
que). Aqui define-se de forma clara o
que será feito, com que objetivo e quais
são as metas.
Logo após a fase de planejamento inicia-se a etapa das possibilidades de estratégia (o como), em diferentes formas. Aqui
é definida a forma que se pretende chegar
aos resultados definidos no planejamento.
Outra etapa fundamental que surge agora é a de regulação, que abrange
controle, auditoria, avaliação, indicadores, qualidade, conformidade, prazos,
entre outros. É sempre importante que
haja um setor, ou uma pessoa, que seja
o “controlador”, que fará as cobranças devidas a quem de direito, para que

tudo seja entregue na conformidade e no
prazo. Existem várias formas de regulação e uma das mais usadas é o painel de
controle ou painel de bordo, que mostra
com marcos críticos a evolução de cada
projeto ou entrega finalística, bem como
o mapeamento do processo intermediário. Tudo isso existe em App que facilitam
bastante a regulação.
Com todas as etapas anteriores resolvidas, deve-se definir claramente o plano de ação. Uma das ferramentas mais
utilizadas no mercado é o 5W 2H, que
da mesma forma deve ser customizado,
acrescentando aquilo que for necessário
à organização.
Agora chegamos ao maior desafio.
Todo modelo de negócios, planejamento, estratégia, controle, planos de ação,
enfim, tudo definido. Surge o dilema: e o
organograma?
Criei um protocolo para essa etapa e
sugiro sempre que seja seguida a premissa:” qual melhor organograma para atingir o Canvas e a visão?”.
Caso haja maturidade da governança
corporativa e das pessoas detentoras do
poder decisório, essa decisão fará a diferença entre implantar o planejamento e
obter sucesso (surfar no tsunami) ou morrer com rodo na mão.
É fundamental que haja diferença entre “princípios e valores” e “pré conceito”.

Claudio Alexandre Tosta
Professor e Consultor

Planejamento estratégico, modelos de negócios,
sucessões de negócios familiares, mentoria executiva
individual, PEP (Planejamento Estratégico Pessoal),
treinamentos, palestras, Workshop “Método A+
de gestão e planejamento”
Claudio Alexandre Tosta
Professor e Consultor desde 1983 (Atuação no BRA e EUA)

www.claudiotosta.com • claudio@claudiotosta.com
Whatsapp/Fone: +55 (27) 99979-9877
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Missão

Qual é a
sua missão?
Você já parou para pensar qual é o
seu propósito maior de vida ?
Nossa missão vai além do objetivo,
mas tem a ver com nossa identidade.
Uma Missão para que seja bem
executada precisa estar alinhada com
visão e valores.
Há mais de duas décadas, moramos
em um país diferente ao nosso de origem.
Somos imigrantes e, consequentemente
temos contato com muitos que também
o são. Todo imigrante tem um fato
em comum. Saímos de nossa zona de
conforto em busca de algo melhor.
O interessante é que mesmo
sendo
imigrantes,
atravessando
obrigatoriamente as fases que esse
processo exige, não significa termos
todos a mesma missão de vida. A
princípio tem-se objetivos imediatos
e logo no início, percebemos que a
missão não acaba por aí. Ela continua
pelo meio do caminho, mas é de extrema
importância que entendamos também
que nem sempre missões consistem em
sair de sua região geográfica e se mover
para outra. Consiste em sair de sua zona
de conforto, em se mover, e na dimensão
de um cristão, principalmente em se
importar com o próximo.
No evangelho de Marcos capítulo
16:25 temos uma das ordens mais lindas
de Jesus: “Ide por todo mundo e pregai o
evangelho ......”
É lindo saber que apesar de sermos
limitados, Jesus nos comissionou. Ele
conta conosco assim como fez com
seus discípulos. Ele nos deu uma missão
para que as boas novas alcancem mais
pessoas. Que privilégio!
E para cumprirmos essa missão,
precisamos ser influenciadores. Termos
em mente que nossa primeira missão é
dentro de nossa casa, mas não para por
aí . Essa é apenas a primeira dentre tantas
outras tarefas que a missão nos traz. E é
indo pelo caminho que devemos pregar
o evangelho. De nada adiantaria alcançar
14
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o mundo e perder nossa casa. É preciso
evangelizarmos primeiro nosso espaço,
aqui onde estamos. Antes de Jesus
subir aos céus, Ele disse aos discípulos:
“Porém, quando o Espírito Santo descer,
vocês receberão poder e serão minhas
testemunhas em Jerusalém, Judeia e
Samaria e nos lugares mais distantes da
terra.” Atos 1:8
Nota-se que devemos ser primeiro
onde estámos, depois em toda nossa
província e só em terceiro lugar criar o
plano para a região vizinha, e então, nos
outros lugares da terra.
Wikipedia diz: Missões são iniciativas
de propagarem os princípios do
cristianismo aos povos ... Se baseiam em
princípios da teologia cristã ,imitando
o ministério de Jesus, cumprindo o
mandamento que Ele deu aos seus para
pregarem o Evangelho pelo mundo.
Faz parte das Missões se inserirem
em comunidades e procurar integrar, os
princípios cristãos com base na realidade
dos povos, dessa forma, ultrapassam a
esfera religiosa e assumem uma dimensão
social, econômica, educativa, assistencial
e, muitas vezes, artística e cultural.
Recentemente li uma frase que me
chamou atenção, que diz: “Talvez o seu
vizinho seja a África que você precisa
evangelizar” Essa frase, deixa clara que
missão não é apenas para ser feita em
lugares distantes, mas pode também ser
feita com seu vizinho.
Recebemos uma missão de Deus
e aqueles que amam a Deus, que
entenderam a grande importância de
levar o evangelho as pessoas, faz parte
da missão da igreja aqui na terra.
Aliás, essa é nossa maior missão!
Missão é algo que deve ser feito por
nós durante toda a nossa caminhada. Se
evangelizarmos nossos filhos eles darão
continuidade a essa missão, logo, todos
nós vivemos em missão!
E faz parte dela influenciar pessoas
a estarem mais perto de Deus, e se

prepararem para também se engajarem
na missão da igreja que é espalhar
o evangelho. Que privilégio sermos
comissionados nessa missão, que
privilégio termos sidos alcançados para
vivermos em prol de um propósito maior!
Vivermos em missão! E você? Sabe
qual é a sua?
Mesmo que você ainda não tenha tido
clareza nessa resposta, você tem uma
missão, foi criado com um propósito, é
alguém capaz de influenciar e de repartir
sua visão e seus valores por onde for.

Pra. Renata Loyola

Graça Fellowship Church
GFC Orlando
9535 Satellite Blvd #120 - Orlando 32837
(321)202-1233
www.gracafellowship.com

Poesia

ODE ÀS MULHERES
Por Neyse Fernandes

Cantar a terra,
Deixar a guerra,
Pedir a paz.
Ser poeta,
Trovador,
Falar de amor.
Buscar a vida,
Deixar a morte
Sorrir pra sorte.
Carrega a vida,
Sem ser sofrida,
Mesmo sendo esquecida.
Ser Mulher de verdade,
Na melhor idade,
Lutando pela fraternidade.
De Raquel de Queiróz,
Lia Luft,
Ligia Teles,
Zélia Gatai e Cora Coralina,
Com muito amor, coragem e disciplina
Falam, sempre, por todas nós.
Mulheres de verdade!
Não sabem o que é idade
Na disciplina do amor.
Com elegância, ternura e simplicidade,
Falam de sonhos e devaneios com
naturalidade,
Falam de lutas, vitórias, perdas e
ganhos,
Falam do passado, presente e futuro,
Falam dos amores, dos amantes como
porto seguro,
Falam da morte, da ausência e da dor,
Cantam a vida! Vida sem rancor.
No dia oito de março,
Dia internacional da Mulher,
Dos nossos braços,
O abraço,
E seja tudo como DEUS quiser.
Revista Desenvolvimento em Foco | Ano I | Edição 07

15

Revista

DH
EM FOCO

16

www.revistadhemfoco.com

Revista Desenvolvimento em Foco | Ano I | Edição 07

