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Nosso foco é o seu sucesso!

www. revistamaisdinamica.com.br
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A importância da Pós-graduação 
Vejamos alguns números da Pós-graduação no Brasil, segundo pesquisa divulgada na Agência Brasil:
• O número de alunos de Pós-graduação subiu 74% desde 2016;
• 88% cursa Pós-graduação em instituições privadas;
• O ensino a distância (EaD) cresceu 125% de 2016 à 2018*;
• Aproximadamente, 45% dos alunos de especialização têm idade entre 25 e 34 anos;
• Os alunos cursando uma especialização têm um rendimento médio mensal 150% 
maior do que a média de rendimento daqueles que cursam graduação;
• Estimativa de crescimento na pós-graduação até 2025 1,2Milhão para 14 Bilhões - 
50% estando EAD, gerando 2,1Milhões de alunos (Fonte PNAD IBGE Pós-graduação Lato Sensu)
Em períodos de crise que afetam a empregabilidade, as pessoas tentam concentrar seus esforços tanto 
na recolocação no mercado quanto na manutenção dos seus postos de trabalho. Dessa forma, 
a Pós-graduação tem se tornado como elemento essencial para uma formação estratégica. 
Além disso, o crescimento da modalidade de ensino a distância acompanha o perfil do aluno de qualquer idade, 
com pouco tempo disponível e que precisa de flexibilidade, sem abrir mão de se atualizar.
Fazer uma pós-graduação prepara o profissional para o agora, para o amanhã e também para o Futuro.
Seja o protagonista da sua Carreira, invista em você, faça parte da maior e melhor instituição de ensino do Brasil.

Pós-graduação Anhanguera: Especialização e MBA
Com quase três décadas de atuação sendo uma das mais renomadas instituições de ensino superior privado brasileiro, 
a Anhanguera já transformou a vida de mais de um milhão de alunos. Para aqueles que almejam trilhar 
uma carreira profissional bem-sucedida, a pós-graduação Anhanguera é a oportunidade ideal 
de se capacitar para novos desafios e oportunidades no mercado de trabalho.
E o Polo de Chapecó/SC, já possui sua história também sendo um importante braço desta grande Instituição oferecendo 
Aqui você encontra diferentes opções de modalidades de ensino, como a pós-graduação presencial e a pós-graduação 
EAD para seus estudos com máximo desempenho e eficiência. Conheça mais sobre a pós-graduação
 EAD Anhanguera, e como ela pode ser fundamental para você conquistar o título de especialista.

Premiações
Mais um passo para a conquista da nossa ambição digital: Kroton. A empresa mais inovadora do brasil!
A gente sabe que inovar é transformar, “mudar o jogo”, criar um novo futuro. Por isso, dedicamos cada vez mais 
esforços em busca de nos tornarmos a empresa de educação mais digital e inovadora do mundo, não é mesmo?
E, olha que legal! Conquistamos, mais uma vez, o 1º lugar entre as empresas mais inovadoras do Brasil 
na categoria Serviços do prêmio Valor Inovação.
1ª empresa no setor de serviços
25ª empresa mais inovadora do País

Como funciona a pós-graduação EAD Anhanguera?
A pós-graduação EAD é 100% online, sem a necessidade de deslocamento para uma sala de aula todos os dias. 
Para tanto, a Pós Anhanguera conta com um inovador Ambiente Virtual de Aprendizagem onde o aluno assistirá às aulas, 
poderá tirar dúvidas com os tutores e entregar os trabalhos exigidos em cada disciplina.
A grande vantagem da Pós EAD é a autonomia e flexibilidade para você estudar. Os cursos de pós-graduação a distância são 100% online, 
dando a possibilidade de criar um cronograma de estudos flexível e que se adapte à sua rotina sem que seja necessário fazer sacrifícios. 
É uma opção ideal especialmente para quem já está inserido no mercado de trabalho e possui um cotidiano cheio de afazeres.
E no Polo da Anhanguera de Chapecó você conta com o suporte e apoio necessário de profissionais 
capacitados para tirar todas as suas dúvidas do início ao fim de seu curso.
Se você ainda possui receios com essa forma de especialização, não se preocupe. A pós-graduação EAD conta com 
as mesmas disciplinas e qualidade de ensino da modalidade presencial, e o certificado de conclusão de curso é o mesmo. 

Dê um novo passo em sua carreira 
com a Pós Anhanguera – Polo Chapecó/SC
End: Rua Duque de Caxias, 131D – Centro – Chapecó/SC
Contato: (49) 3316 2424 – 99907 6001 – 99978 4676
Site: www.anhanguerachape.com.br
Email: coordenacao@anhanguerachapeco.com.br  
comercial@anhanguerachapeco.com.br

Polo Chapecó

Anhanguera: pós-graduação em 10 meses
A pós-graduação EAD Anhanguera com duração de 10 meses é a opção certa 
para quem não necessita de uma formação rápida e prefere estudar em uma rotina 
de aprendizado mais cadenciada, com a carga horária de ensino mais distribuída no dia a dia.

Anhanguera: pós-graduação intensiva em 6 meses
Para quem deseja obter o certificado de especialista em até 6 meses, a modalidade 
de Pós EAD Anhanguera intensiva é a melhor opção para estudar. Nesse formato, 
o fluxo de aula é mais frequente, garantindo que o aluno conquiste o certificado 
de especialista em apenas 6 meses sem perder a qualidade do ensino e dos conteúdos!

Quais são os cursos da Pós-Graduação Anhanguera?
A Anhanguera conta com mais de 180 cursos de pós-graduação e MBA EAD com durações de 06 e 10 meses 
que abrangem diferentes áreas de conhecimento e atuação profissional. Eles se dividem em 9 categorias:

• Agricultura e Veterinária
• Ciências Sociais, Serviços e outros
• Ciências, Exatas e Tecnologia
• Comunicação, Artes e Humanidades
• Direito
• Educação
• Engenharia e Arquitetura
• Saúde, Esporte e Estética
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Caro leitor e leitora, 

Primeiramente queremos agradecer o seu tempo e carinho ao ler mais uma edição 
do nosso trabalho. Sabemos que o jornalismo impresso nunca envelhece, apenas refina 
o gosto de quem aprecia uma boa leitura e se torna cada vez mais raro à medida que as 
mídias digitais crescem expressivamente.

É uma honra para nós termos o seu tempo destinado às páginas da Revista Mais 
Dinâmica. Com muito respeito e dedicação pensamos em cada tema aqui apresentado, 
construindo de forma honesta e transparente as narrativas que informam, comunicam 
e expressam os temas de relevância social aqui abordados. 

Apesar de todos os desfechos de um ano desafiador, continuamos firmes em nosso 
propósito de levar informações e conhecimentos até você. Nós fazemos questão de 
levar notícias boas, tendências de interesse e pautas de conhecimento para suas mãos 
através destas páginas. Nosso desejo é que você leitor, leitora, amigos, empresários e co-
merciantes, possam encontrar maneiras de se reinventar em um contexto de grandes 
desafios que estamos vivenciando. Sabemos que para todas as circunstâncias existe um 
propósito e um tempo certo, por isso é importante ter em mente princípios, missão e ob-
jetivos claros para poder existir de forma relevante na sociedade e na vida das pessoas.

Ressaltamos que vivemos um tempo em que as pessoas sabem de tudo, mas não 
conhecem de fato quase nada em profundidade. Muita informação, pouco saber, isso 
tem gerado um conhecimento superficial e raso sobre muitos temas, nesse contexto é 
importante dispor de informações relevantes e conteúdos bem embasados para formar 
opinião e participar de forma clara das circunstâncias que acontecem ao nosso redor. 
Por isso abordamos temas relevantes na área da saúde, apresentamos tendências em 
ideias e decoração, negócios, empreendedorismo e muito mais. 

Nosso desejo, junto à você, é uma boa leitura, novas consciências e muito conheci-
mento! Que você possa ter  um tempo de qualidade, junto da Revista Mais Dinâmica e 
todos os assuntos que pensamos para você! 

Ótima leitura!

 
“O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima.”
Provérbios 12:25

Resiliência e profissionalismo

E d i t o r i a l
Edição n° 41 | Abril, Maio e Junho de 2021

Clientes contemplados no sorteio de Natal de 2020:
Van Haus Marcenaria Artesanal (Pinhalzinho-SC)
Odontologia Busnello (Chapecó-SC)
Piso Center (Chapecó-SC)
Mini Preço (Chapecó-SC)

Seja você o próximo contemplado 
com um espaço na Revista Mais Dinâmica!
Anuncie nas próximas edições e concorra 
ao anúncio de uma página para 
a edição de Natal de 2021.

“um cliente satisfeito 
é o melhor marketing 
que uma empresa pode ter”
Samuel Magalhães
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ideias

A
personalização do lar 
é uma característica 
cada vez mais presente 
nas rotinas familiares. 

Customizar cômodos, móveis e 
dar um toque de exclusividade é 
algo que vem conectando pessoas 
no mundo todo. O interesse por 
arquitetura e decoração é algo em 
comum entre diversas culturas, 
nesse contexto nascem tendências 
que marcam gerações e apresen-
tam novas formas de caracterizar 
os espaços que as pessoas habitam.

Utilizar tecido é uma forma 
de reinventar a sua casa, de uma 
maneira mais rápida, bonita e 
econômica! Opções dinâmicas e 
acessíveis são compartilhadas e 
se transformam em fonte de ins-
piração para mais pessoas atra-
vés do que se torna uma tendên-
cia. Essa técnica de decoração 
tem conquistado destaque, pois 
além de criar ambientes criativos 
e aconchegantes, oferece exclusi-
vidade. É fácil de aderir à tendên-

Os tecidos presentes 
na decoração

ideias

A criatividade na decoração 
do lar tem sido assunto 
de interesse comum 
no mundo todo! Ideias, 
materiais e formas 
de personalizar a casa 
estão ganhando vida 
e ressignificando 
o lar de maneira 
personalizada 
e criativa.

cia dos tecidos na decoração, pois 
o material é fácil de encontrar, 
oferece muitas estampas e cores, 
facilitando a combinação com 
demais móveis e elementos que 
interagem com o lar. A decoração 
com tecidos é simples e proporcio-
na uma grande durabilidade. 

Os tecidos têm substituído o 
papel de parede com uma cria-
tividade expressiva, pelo fato de 
facilitar a limpeza e a manuten-
ção. Sem contar que a aplicação 
é super fácil, basta ter um estile-
te e uma cola em mãos. A técni-
ca chamada Patchwork tem sido 
a pioneira, pois ela consiste em 
uma mistura de estampas de di-
ferentes tamanhos e estilos, con-
tando que também harmonizam 
facilmente, principalmente com 
móveis mais rústicos.

Revestindo móveis e objetos
Revestir os móveis é uma forma 
de renovar os ambientes sem pre-
cisar gastar muito. O revestimen-

Foto: blog.lartex.com.br
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ideias teCIDOS NA DeCORAçãO

to com tecidos proporciona uma 
nova vivência para os móveis 
que estão mais esquecidos e até 
mesmo que não são mais usados. 
Dependendo do móvel, a troca do 
estofado já representa uma gran-
de mudança.  Decoradores espe-
cialistas no assunto indicam uma 
mudança radical! Por exemplo, se 
aquele sofá, poltrona ou cadeira 
possui um tecido liso, troque por 
um estampado e vice e versa, bem 
como, em estofados lisos, também 
aposte nas almofadas coloridas. 

Já os armários, gaveteiros e prate-
leiras, podem ter um toque mais leve. 
Comece por revestir a parte frontal 
do móvel, nas portas e gavetas. 

Revestir a parte interna do mó-
vel, também muda completamente 
seu aspecto. Objetos como abajur, 
porta-retratos, bandejas e até mes-
mo caixinhas, que são utilizadas 
para guardar utensílios, têm sido 
peças chaves para dar um toque 

especial na decoração interna da 
casa. Mas, vale ressaltar que o 
mais importante nesse processo é 
despertar a imaginação e a criati-
vidade, proporcionando um toque 
de personalidade para aconchegar 
pessoas especiais em casa. 

Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica
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Foto: acarneirohome.com.br
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forma de reinventar 
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maneira mais rápida, 
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Opções dinâmicas 
e acessíveis 

são compartilhadas 
e se transformam 
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Seja qual for sua utilização, o aço 
inox polido ou escovado é com 
certeza a melhor escolha 
para o seu projeto!

A nossa meta é sua satisfação!

Serviços:
- Corrimão em aço e inox;
- Cozinhas industriais;
- Fachadas em inox e vidro;
- Letras caixas;
- Artigos para decoração;

Produzindo qualidade em aço inox

Fone: (49) 3323-8223 / 984169268
Rua: Regente Feijó 871-D

Bairro: São Cristóvão - Chapecó/SC
Site: www. inoxmackinox.com.br

E-mail: mackinox.acoinox@hotmail.com
Instagram: @mackinox

A mackinox industrial foi fundada em 2009 para disponibilizar ao público 
em geral artigos de decoração de qualidade superior a preços competitivos.

 
Atualmente também realizamos projetos personalizados de decoração.

Desde o início da nossa atividade, que a qualidade do atendimento e dos nossos 
produtos são o nosso estandarte e a razão pela qual os nossos clientes confiam 

em nós. Mas hoje em dia o nosso nome passou a ser sinônimo de qualidade 
superior. Por conseguinte, apenas temos na nossa loja produtos de fabricantes 

de renome. Também nos orgulhamos do profissionalismo 
e eficiência dos nossos funcionários. 

A nossa missão é proporcionar produtos e serviços de alta qualidade 
respondendo assim. as necessidades dos nossos clientes.
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ideias PANtONe

Pantone e a cor do ano
A

cor do ano agrega uma 
percepção sensível em 
diversos aspectos e con-
ceitos estéticos. Muitos 

setores, não somente da engenha-
ria, bem como no mundo da moda, 
design e decoração, mergulham 
em tendências globais para estarem 
alinhados ao que as grandes corpo-
rações estão criando. Essa tendên-
cia, adotada principalmente por vá-
rios arquitetos, pode ser aplicada 
em diversos ambientes. De acordo 
com arquitetos renomados, a cor 
do ano se aplica mais em ambien-
tes residenciais, onde a amplitude 
cromática é mais intensa. 

Mas se tratando de tendência 
e atualização, as cores Ultimate 
Gray e Illuminating que consistem 
em um tom amarelo e cinza, já vi-

rou referência neste ano de 2021. 
Cinza é uma cor neutra, ficando en-
tre o preto e o branco, caracterizada 
como uma cor ausente de emoções, 
mesmo que possua uma sofistica-
ção. Compensando, o amarelo é 
uma cor contagiante, alegre, signi-
ficado de boas vibrações e prosperi-
dade. Uma cor que sai do comum, 
que chama atenção e aproxima. 

Decorações com as cores 
Ultimate Gray e Illuminating
As cores do ano escolhidas pela 
Pantone são ótimas combinações 
de um tom neutro e o outro mais 
caloroso, podendo ser usado nos 
mais diversos ambientes de forma 
criativa. Existem várias formas 
chaves de proporcionar vida à de-
coração da sua casa, como escolher 

peças decorativas com a cor mais 
calorosa Illuminating e o fundo 
com a cor neutra Ultimate Grey. 
Para uma decoração, na qual dese-
ja-se transmitir mais personalida-
de, que tal uma parede, estampada 
com formas geométricas utilizan-
do essa duplinha incrível?

Há alguns dias, a Pantone divulgou a cor do ano para 2021. 
mais do que indicar a cor, a empresa que é  mundialmente 
conhecida por seu sistema de cores, divulgou a combina-
ção do ano: o cinza Ultimate Gray e o amarelo Illuminating. 

Após um ano de tantos desafios para o mundo, a combi-
nação do cinza e do amarelo comunica a resistência e a 
esperança, uma mensagem que traz um conceito forte e 
ainda alinha novas perspectivas para todos os negócios, 
inclusive casa e decoração! 

Já imaginou essa combinação na sua casa? Enquanto o 
cinza chega como uma cor mais séria e neutra levando 
um ar sofisticado e moderno ao ambiente, o amarelo traz 
brilho e alegria, deixando o espaço mais descontraído, 
com uma energia mais alegre.

Queren Hapuque Barrabarra | Redação revista Mais Dinâmica
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Líder 4.0 

NeGÓCiOs

O profissional 
do futuro

A
ntes de tudo, para falar 
sobre os desafios da lide-
rança moderna, precisa-
mos compreender me-

lhor a realidade dos líderes. Afinal, 
o líder atual está inserido em um 
cenário muito diferente em compa-
ração há 10 anos. Concorda?

As principais mudanças das 
últimas décadas foram, sem dú-
vidas, o avanço tecnológico e as 
ferramentas virtuais de comuni-
cação. Você lembra como acessa-
va informações antes da internet? 
Ou de quantas horas, ou melhor, 
dias eram necessários para enviar 
e receber documentos? 

Essas inovações atravessaram 
nossa sociedade, bem como gover-
nos, organizações e negócios em 
geral. Assim, líderes e gestores se 
depararam com a era digital, um 
mundo de conexões rápidas e no-
vas formas de trabalho. 

Por isso, convido você a ler 
este artigo e refletir sobre como 
responder a essas mudanças e de-
safios. Especialmente no que diz 
respeito à gestão de pessoas e à 
liderança moderna. Acompanhe!

líder 4.0: o profissional do futuro
Como executivo e gestor de pesso-
as, vivencio de perto os impactos 
da tecnologia no universo corpo-
rativo. Tanto que afirmo com pro-

priedade: ser líder nos novos tempos 
é estar atento ao futuro e às tendên-
cias do mercado. Bem como, uti-
lizar a tecnologia para otimizar 
processos, gerir melhor o tempo e 
aumentar a produtividade.

No entanto, preciso esclare-
cer algo fundamental: a liderança 
moderna não se limita a isso! 

O líder 4.0 assume um papel 
frente à equipe que vai além do 
alcance de indicadores numéri-
cos. Ao contrário do que alguns 
pensam, liderar não é sobrecar-
regar colaboradores, obter resul-
tados a qualquer custo ou focar 
somente em processos.

Em contraposição à arbitra-
riedade, o líder do futuro enga-
ja, acolhe e investe em pessoas, 
compreendendo a potencialidade 
de cada profissional. Por essa ra-
zão, quando falamos em lideran-
ça nos tempos atuais, falamos, 
sobretudo, de pessoas, e de uma 
liderança humanizada. 

Encarando os desafios 
da liderança moderna 
Ao enfrentar novos desafios, é im-
portante que o líder esteja aberto 
a buscar conhecimento e desen-
volver habilidades. E para aju-
dá-lo nesta missão, cito aqui dois 
desafios cotidianos da liderança 
moderna e algumas orientações 
de como superá-los:
- Gestão do tempo. É comum que 
líderes centralizem tarefas, se so-
brecarreguem e categorizem toda 
ação como prioridade. Nesses ca-
sos, procure ser mais estratégico, 
utilize inclusive a tecnologia a seu 
favor. Você pode delegar tarefas, 
compartilhar poder e responsabili-
dades, e estimular a equipe a parti-
cipar ativamente do processo.
- Gestão de conflitos. Basicamen-
te, líderes coordenam pessoas e 
estas, por sua vez, são diversas. 
Por isso, conflitos no trabalho são 
inevitáveis. Cabe ao líder compre-
ender e administrar as diferentes 
situações, utilizando-se de inteli-
gência emocional para promover 
a colaboração da equipe.

Marcelo Simonato 
Escritor e Palestrante
Para a revista Mais Dinâmica

marcelo Simonato

Foto: roberthalf.com.br

Foto: segs.com.br
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NeGÓCiOs CeReAIS

Cereais de inverno 
em Santa Catarina

S
anta Catarina busca al-
ternativas para suprir a 
demanda de grãos utili-
zados na cadeia produti-

va de carnes, que visam diminuir 
a necessidade de importação de 
milho com a produção de cere-
ais de inverno em áreas onde so-
mente a safra de verão é realiza-
da. A Epagri, por meio do Centro 
de Pesquisas para a Agricultura 
Familiar (CEPAF), vem realizan-
do projetos de avaliação de ce-
reais de inverno nas principais 
regiões produtoras do estado, 
assim como da possibilidade de 
antecipação da semeadura des-
ses cultivos na região Oeste.

O pesquisador da Epagri respon-
sável pela condução dos ensaios , Dr. 
Sydney Antonio Frehner Kavalco, 
relata resultados obtidos em suas 
pesquisas durante os últimos anos, 

e projetos que serão intensificados 
para atender essa grande deman-
da de resultados de pesquisa para 
uso de algumas alternativas no in-
verno para produção de grãos.

O Ensaio Estadual de Cultivares 
de Trigo (EECT) é realizado todos 
os anos em parceria com as prin-
cipais empresas de melhoramento 
de trigo do país, sendo avaliadas 
as 30 melhores cultivares indica-
das e com zoneamento agrícola 
para Santa Catarina. Este ensaio é 
realizado nas cidades de Chapecó, 
Campos Novos e Canoinhas, com 
a colaboração das estações experi-
mentais da Epagri. O experimento 
é conduzido em blocos casualizados 
com quatro repetições e parcelas 
de cinco linhas com seis metros de 
comprimento, e seus resultados são 
analisados estatisticamente e pu-
blicados na página da Epagri na in-

ternet (Soluções/publicações). Nos 
últimos seis anos de avaliação do 
EECT, tivemos como resultado que a 
produtividade média dos 10 melho-
res genótipos avaliados foi superior 
a 4200 kg/ha (70 sacas), sendo que 
o percentual relativo desses mate-
riais foi maior que 115% em relação 
a produtividade das melhores teste-
munhas. Com custos variáveis de 
produção em torno de 2500 kg/ha e 
diferença entre produtividade e cus-
tos variáveis superior a 1500 kg/ha, 
mostrando o grande potencial de 
ganhos que o cultivo de trigo pode 
gerar, e que sua produção deve ser 
incentivada junto aos produtores 
rurais, para participar da composi-
ção da renda e dos ganhos da ativi-
dade rural. Isso sem mencionar os 
ganhos indiretos da cultura, como 
redução de pragas e doenças nos 
cultivos de verão, ganhos em atri-
butos físicos e químicos do solo, e 
do aumento da produtividade de-
vido a rotação de culturas.

O projeto de Avaliação da An-
tecipação de Semeadura de Trigo 
(AAST) na região Oeste é realizado 
em parceria com a COOPERALFA, 
e visa a indicação da melhor épo-
ca de semeadura para cultivo de 
trigo antes do cultivo da soja, pois 
a grande maioria dos produtores 
rurais da região não plantam trigo 
porque o cultivo durante a época 
recomendada para a cultura, aca-
ba acarretando em um atraso na 
época de semeadura da soja. Esses 
experimentos são realizados em 
Chapecó no CEPAF, sendo utiliza-
dos 12 diferentes cultivares, seis 
diferentes épocas de cultivo que 
começam no início de abril e vão 
até meados de julho, conduzidos 
em blocos casualizados com qua-
tro repetições e parcelas de cinco 
linhas com seis metros de com-
primento. A grande oportunidade 
da antecipação da semeadura de 
trigo está no uso da área de produ-
ção de soja, que mesmo sendo cul-
tivada apenas metade com trigo, 
chegaríamos a mais de 400.000 
ha com uma produção total de 
quase 2 milhões de toneladas, su-
prindo grande parte da demanda 
de grãos para alimentação ani-
mal, visto que o trigo tem maior 
valor nutricional e maior quanti-
dade de proteína que o milho.

Até o momento foram reali-
zados três anos de avaliações da 
época de semeadura, sendo que os 
tratamentos com fungicidas, in-
seticidas, adubações de base e ni-
trogenadas foram as mesmas para 
todas as épocas em suas diferentes 
fases de crescimento e desenvol-
vimento. Os resultados nos mos-
tram que em anos com condições 
climáticas propícias para o desen-
volvimento de doenças na cultura 

principalmente Brusone e Gibere-
la, com períodos quentes e de alta 
umidade, as épocas de semeadura 
mais próximas ao recomendado 
no zoneamento obtiveram maio-
res produtividades e qualidade de 
grãos. Mesmo assim, nesses anos 
o cultivo antecipado pode ser rea-
lizado no início de abril, e depen-
dendo do cultivar escolhido pode 
se ter um rendimento de grãos 
superior a 4.500 kg/ha. Em anos 
com ocorrência de geadas de ju-
nho a julho e temperaturas mais 
amenas o maior rendimento de 
grãos obtido foi para semeaduras 
realizadas no início de junho, con-
tudo vemos que para alguns ge-
nótipos a semeadura em meados 
de maio não foi afetada pela geada 
e também obteve altos rendimen-
tos de grãos superando os 5.000 
kg/ha em produtividade. E em 
anos com menor índice pluvio-
métrico e temperaturas amenas, 
durante abril, maio e junho, o 
cultivo antecipado com melhores 
resultados para o rendimento de 
grãos, e para qualidade de grãos 
foi o de final de abril, com produ-
tividades superiores a 4.500 kg/
ha para as semeaduras realizadas 
em abril, maio e início de junho. 
Esses resultados nos mostram que 
existe viabilidade na semeadura 
antecipada de cereais de inverno 

na região Oeste, sendo a época 
preferencial entre meados de abril 
a final de maio. Para cada cultivar 
existe uma melhor época de seme-
adura e para melhor recomenda-
ção de quais cultivares utilizar, são 
necessários ensaios nas principais 
regiões produtoras, como este exe-
cutado em Chapecó, para reco-
mendação não somente de culti-
vares, mas também do manejo da 
cultura e da época preferencial de 
cultivo.

Todos esses resultados de pes-
quisa nos mostram a grande po-
tencialidade que é o cultivo de 
trigo em Santa Catarina, sendo 
importantíssimo a recomendação 
do manejo eficiente para a cultura 
por cultivar escolhida para semea-
dura, o correto posicionamento da 
melhor época e dos melhores cul-
tivares por região dentro do esta-
do. Os trabalhos de pesquisa serão 
expandidos em todas as regiões, 
pois a Secretaria da Agricultura 
desenvolve um projeto de incenti-
vo ao cultivo de cereais de inverno 
e a Epagri continuará realizando 
avaliações de cultivares de tri-
go no estado, irá conduzir novos 
projetos para avaliação das possí-
veis espécies de cultivo, incluindo 
nesses ensaios, centeio e triticale 
e também projetos com ênfase na 
antecipação da época de semeadu-
ra em cereais de inverno em outras 
regiões de Santa Catarina.

Sydney Antonio Frehner Kavalco 
Engenheiro-agrônomo - FAg/PR 
Mestre em Biotecnologia 
e Fitomelhoramento - uFPel/RS
Doutor em Biotecnologia 
e Fitomelhoramento - uFPel/RS
Pós doutor em Agronomia: Agricultura 
e Ambiente - uFSM / Frederico Westphalen/RS
Pesquisador em Melhoramento 
Vegetal da Epagri - Cepaf - Chapecó/SC | 
Para a revista Mais Dinâmica
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Organizando 
as finanças 

A
s finanças pessoais en-
volvem diversos even-
tos e fatos financeiros 
que ocorrem constan-

temente em nossa vida. Desde 
quando toma a decisão de com-
prar uma casa, um terreno, um 
carro, aderir um cartão de crédito 
ou a cartões de lojas, bem como, 
investimentos e poupanças. Todos 
esses eventos e fatos impactam di-
retamente na situação financeira 
pessoal, e é algo que afeta várias 
áreas da vida humana. Perante 
isso, é muito importante ter uma 
organização e um planejamento 
das finanças pessoais. 

Obter uma organização e um 
controle das finanças pessoais, 
nem sempre é uma tarefa simples 
e fácil de desempenhar, requer 
uma boa disciplina e mudanças de 
hábitos. Porém, é uma tarefa mais 

NeGÓCiOs FINANçAS

que necessária para que haja uma 
qualidade de vida maior e melhor. 
Para obter um bom controle e or-
ganização, é preciso realizar pri-
meiramente um bom orçamento. 

Inicie listando todos os seus 
ganhos e logo após todos os seus 
gastos. Segundo especialistas fi-
nanceiros o ideal é que haja uma 
sobra entre 10 e 20 por cento. 
Caso esteja ocorrendo um dese-

quilíbrio financeiro no orçamen-
to, onde o gasto esteja maior do 
que os ganhos, o primeiro passo 
é reduzir instantaneamente os 
gastos e despesas. Destaque as 
prioridades e retire tudo o que é 
supérfluo. Esse é o momento que 
mais vai requerer disciplina, mas 
lembre-se que é apenas um perí-
odo de transição necessário.  

Dentre outras maneiras de 
controlar o financeiro, é essencial 
que seja evitado todos os gastos 
desnecessários. No momento que 
estiver realizando uma compra 
ou outro evento, se pergunte se 
realmente é algo necessário, é im-
portante estar ciente que ao invés 
de estar gastando com uma ne-
cessidade supérflua, poderá estar 
realizando um investimento. Da 
mesma maneira que é importan-
te avaliar um determinado even-
to financeiro, é preciso restringir 
gastos e estabelecer metas por ca-
tegoria, por exemplo: destinar 15% 
com supermercado;  10% com la-
zer e 7% com roupas e acessórios; 

É importante destacar a im-
portância de organizar uma re-
serva para eventuais emergên-
cias, pois situações inesperadas 
podem ocorrer, rescisão de con-
tratos trabalhistas, conserto de 
automóvel, reparos no imóvel e 
até mesmo problemas na saúde. É 
muito importante ter essa reserva 
para situações emergenciais, pois 
se de fato ocorrer um evento ines-
perado, você conseguirá resolver 
com mais tranquilidade, uma vez 
que basta apenas acessar essa re-
serva sem precisar fazer contas.  

É possível perceber que ob-
ter um controle e planejamento 
financeiro pessoal exige mui-
ta disciplina, dedicação e foco. 
Com isso, certamente, vai resul-
tar numa vida muito mais feliz e 
tranquila, pois com a organização 
e controle, seu financeiro vai ren-
der muito, podendo se tornar um 
investidor. E por fim, uma pessoa 
financeiramente estável é uma 
pessoa capaz de realizar sonhos 
e viver uma vida mais proveitosa, 
feliz e menos estressante.

Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica

É importante destacar a importância 
de organizar uma reserva para 

eventuais emergências, pois 
situações inesperadas podem 
ocorrer, rescisão de contratos 

trabalhistas, conserto de automóvel, 
reparos no imóvel e até mesmo 

problemas na saúde. 

mercado Digital 
Q

uando o assunto é mer-
cado digital, não esta-
mos falando de uma 
tendência, mas sim de 

uma nova realidade que ganha 
cada vez mais espaço e a atenção 
dos consumidores. Durante o seu 
dia a dia, em suas redes sociais ou 
até mesmo em e-mails, quantos 
anúncios de lojas, de aplicativos 
de venda, entre diversos outros 
segmentos você vê por dia? In-
contáveis! São muitos anúncios 
e publicidades que praticamente 
bombardeiam a jornada do usu-
ário. Nos últimos anos a internet 
vem trazendo diversas mudanças 
nas formas que compramos, ven-
demos e consumimos. Consumi-
dores de todas as idades e estilos já 
realizam suas compras online de 
forma prática e acessível.

Com o constante avanço da 
tecnologia nas últimas décadas, 
hoje é possível efetuar diversos 
eventos digitalmente, por exemplo:
- Efetuar pagamentos online;
- Realizar compras nos diversos 
setores, como roupas, calçados 
e até mesmo eletrônicos e carros;
- Realizar simulações de créditos 
e financiamentos;
- Efetuar orçamentos; 
- Realizar e efetivar reservas;
- Processos profissionais 
de todos os níveis.

Quando o assunto é mercado 
digital, impossível não mencionar 
a tão aclamada área do Marketing 
Digital, pois esta é a maneira mais 
enérgica de realizar a divulgação 
dos serviços e produtos. Estraté-
gias que conquistam, argumentos 
que surpreendem e muitos recur-
sos visuais para ganhar espaço na 
mente do consumidor. Todas as 
empresas e empreendedores que 
decidem entrar para o mundo di-
gital precisam ter um bom conhe-
cimento em Marketing Digital, 
pois é preciso ter estratégias e um 
bom engajamento com o público 
para conseguir vender e prestar 
serviços. Para obter uma boa co-
nexão e impulso, os criadores de 
conteúdos e influenciadores digi-
tais têm sido cada vez mais pro-
curados e inclusive são taxados 
como uma estratégia principal 
nesse mundo. Pois, essa estraté-
gia atinge o público alvo. 

O número de usuários na in-
ternet vem crescendo cada vez 
mais, com o avanço dos smar-
tphones, com isso o mercado 
digital faz parte da rotina das 
pessoas. Conhecendo bem o pú-
blico, e mantendo-se atualizado, 
qualquer empresa pode expor seu 
negócio no mercado digital e fazer 
render muito mais seus lucros.  
Manter uma presença digital nem 
sempre parece uma tarefa fácil, 
mas com bons recursos e ferra-
mentas já é o primeiro passo para 
conquistar bons resultados. 

tendência em expansão: 
Inteligência Artificial e Big Data

Dados, informações são o ouro da vez! 
Projetadas para automação e processa-

mento de dados, geração de insights e análi-
ses preditivas, as ferramentas de Inteligência 
Artificial, Big Data e Analytics vêm ganhan-
do cada vez mais espaço no mercado digital. 

O processo acontece ao detectar padrões 
e facilitar a compreensão do comportamento 
dos consumidores. Os aplicativos de inteli-
gência artificial são responsáveis por apre-
sentar um raio X dos clientes e consumidores, 
ajudando assim os times de vendas a operar 
com foco e mais relevância, proporcionando 
as melhores experiências aos clientes. 

Dessa forma, a tecnologia aumenta a 
eficácia de suas campanhas, pois consegue 
adaptar as ofertas oferecidas pelo e-commer-
ce de acordo com o perfil do público com o 
qual você deseja falar.

SEO

Essa palavrinha é praticamente mágica! 
Para vender na internet, é preciso saber 

a melhor forma de posicionar o seu negócio 
nos principais buscadores da web. Inserir o 
seu negócio na mira do seu público. Portanto, 
exercer boas práticas de SEO é essencial.

Se o seu site estiver bem posicionado nas 
buscas, o consumidor irá encontrá-lo facil-
mente e de forma orgânica. Uma das boas 
práticas de SEO responsáveis por aumentar o 
tráfego dos sites é garantir o seu bom desempe-
nho técnico. Algo que pode ser realizado atra-
vés da execução de ações como, por exemplo:
- Redução do tempo de carregamento da página;
- Verificação da funcionalidade dos botões do site;
- Manter a eficácia da plataforma de pagamento;
- Obter um design adaptado tanto para o 
desktop quanto para o mobile.

 
Com a execução dessas práticas, a proba-

bilidade de o consumidor permanecer na sua 
página se torna maior. Assim, os buscadores 
interpretarão o site como user friendly, algo 
importante para o ranqueamento dos resul-
tados de pesquisa. Queren Hapuque Barrabarra

Redação revista Mais Dinâmica
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NeGÓCiOs AGRONeGÓCIO

Evolução 
do agronegócio 
brasileiro 
O

homem necessita de 
alimentos para viver, 
mas, a maioria prefere 
não produzir seus ali-

mentos em virtude da grande di-
ficuldade e do dispendioso tempo 
necessário para obtê-lo. Devido a 
esta preferência da maioria dos 
indivíduos que vivem atualmen-
te, a produção de alimentos aca-
ba por ser realizada por poucas 
pessoas dispostas, e estas preci-
sam produzir para si e gerar ex-
cedentes para outras pessoas.

No Brasil cerca de 85% da po-
pulação reside em cidades. Além 
disto, praticamente não há produ-
ção de alimentos no meio urbano.  
E considerando que nem todas as 
pessoas que vivem no meio rural 
produzem para além de suas ne-
cessidades, restam a poucos indi-
víduos a tarefa de produzir.

Há poucas décadas a capacida-
de de um único homem produzir 
seu alimento e gerar excedentes 
para comercializar era muito bai-
xa. Envolvia grande esforço e ge-
rava pouco resultado. Pela pouca 
tecnologia disponível, um indi-
víduo só conseguia cultivar uma 
área pequena e todo o trabalho 

envolvido era limitado pelo tem-
po necessário para a produção. 
Portanto, havia necessidade de 
uma grande quantidade de mão 
de obra, gerando muito trabalho, 
mas nem tanta produtividade. 

Os tempos atuais fornecem para 
os produtores de alimentos uma 
gama enorme de tec-
nologias que facilitam 
enormemente a produ-
ção, reduzindo o esforço 
necessário por unidade 
gerada. O agronegócio 
brasileiro bate recorde 
a cada ano, tanto em 
produção quando em 
valor. Neste ano, calcu-
la-se que o agronegócio 
totalize mais de 1,2 tri-
lhão de reais em valor de 
produção, sendo a agri-
cultura responsável por 
aproximadamente 2/3 e 
a pecuária pelos outros 1/3. O agro-
negócio, com isso, representa prati-
camente 1/3 de todo o PIB nacional. 
E isto se dá pelo aumento da produ-
ção em virtude da adoção de tec-
nologia, e por um fator importante 
ocorrido no último ano, relaciona-
do ao preço pago pelos produtos aos 

produtores rurais que dobrou em 
relação ao início de 2020, atingido 
níveis históricos jamais alcançados.

Comparativamente com as dé-
cadas passadas conseguimos pro-
duzir muito mais na mesma área, 
o que em outras palavras significa 
que produzimos de maneira mais 
eficiente e com isso aumentamos 
nossa produtividade. E consegui-
mos isso de maneira sustentável. 
Na década de 50 do século passado 
haviam mais pessoas morando no 
campo do que na cidade e menos 
de 2% das propriedades agrícolas 
possuíam máquinas para a produ-
ção. Quase não haviam tecnologias 
disponíveis nem assistência técnica 
para difundir o conhecimento. A 
pouca tecnologia era importada, 
principalmente de locais de clima 
temperado, com dificuldades de 

adaptação por aqui. Em 
meados dos anos 70 
produzimos em torno de 
35 milhões de toneladas 
de grãos e atualmen-
te já estamos em 270 
milhões de toneladas, 
praticamente 8 vezes 
mais grãos sendo que a 
área de produção ocupa 
menos de 7% do territó-
rio nacional e somente 
dobrou neste período 
comparativo. Na parte 
animal, de forma seme-
lhante a agricultura, o 

aumento de produção foi inimagi-
nável. Gado de corte, leiteiro, suínos, 
aves tiveram elevados ganhos de 
produtividade nas últimas décadas. 
Para ficar só no exemplo das aves, 
nos anos 70 o Brasil produzia pouco 
mais de 200 mil toneladas ao passo 
que hoje em dia a produção é maior 
que 13 milhões de toneladas, resul-
tando em 60 vezes mais produção. 
O frango com isso se tornou uma 
proteína barata e acessível consu-
mida cotidianamente enquanto que 
antigamente era carne nobre de al-
moço de domingo. Estes resultados 
atuais elevam o Brasil a um dos 
maiores produtores de alimentos do 
mundo. Somos referência em agri-
cultura conservacionista, tendo o 
plantio direto na palha como maior 
exemplo. Idem na pecuária, com o 
bem estar animal, com o sistema 

de integração lavoura pecuária flo-
resta. Mas como saímos de baixas 
produções, necessitando importar 
alimentos para a população, para 
ser um líder na produção mundial? 
A resposta é a adoção de tecnologias 
adaptadas ao clima tropical.

Basicamente o que tínhamos 
de tecnologia era adaptada do cli-
ma temperado e os locais de pro-
dução preferidos eram os solos 
das encostas no sul do país onde 
esta topografia e clima se asseme-
lhavam com os países de clima de 
onde a tecnologia era importada. 
Não dominávamos as terras de co-
xilha vermelhas nem do bioma cer-
rado, pois a tecnologia disponível a 
época não era adaptada. A produ-
tividade era muito baixa porque 
nada que tínhamos disponível na 
agricultura, desde sementes, in-
sumos, defensivos e máquinas,  ia 
bem em um clima mais quente e 

úmido com maior pressão de do-
enças e ataque de insetos. 

A partir da década de 60 do 
século passado começamos a de-
senvolver tecnologias adaptadas 
ao clima tropical. Esse desenvol-
vimento tecnológico foi baseado 
em pesquisas realizadas no Brasil, 
nas condições locais de clima e 
solo, por entes públicos e privados,  
que adaptaram desde as nossas 
máquinas, insumos de produção, 
fertilidade e conservação do solo, 
melhoramento genético animal e 
vegetal, instalações para produção 
animal e engenharia de produção. 
Toda esta série de tecnologias ele-
varam à quantidade produzida por 
área aos patamares atuais.

Nos adaptamos enquanto agro-
pecuaristas. Na agricultura era a 
cultura de inverno a principal sen-
do o trigo o mais semeado. O arado 
era o implemento símbolo da meca-

nização e da agronomia. Domina-
mos as áreas de solo vermelhos que 
eram ácidos pra produção, com o 
uso do calcáreo. Aos poucos enten-
demos o potencial do bioma cerra-
do que possui elevada facilidade de 
mecanização. A soja, que lá pelos 
anos 60 era utilizada como fonte de 
proteína in natura para alimentar 
porcos, hoje é a principal cultura 
agrícola no país com o maior valor 
de produção. Hoje, nossas safras 
principais são feitas nas estações 
quente. Além disso, a tecnologia 
disponível nos permite mais de 
uma safra por ano, sendo que em 
alguns locais até 3. Esta evolução 
é incrível e constante. Vida longa e 
próspera ao agro brasileiro! 

gismael Francisco Perin 
Vice Reitor da universida
de Federal da Fronteira Sul |
Para a revista Mais DinâmicaFoto: uniagronegocios.com.br
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NeGÓCiOs CRISe

O que eu fiz para 
sair da crise? 
O

onfesso que ao come-
çar a escrever este pe-
queno artigo, pensei 
por diversas vezes em 

evitar falar sobre crises. Embora 
estejamos imersos em uma situa-
ção de diversos riscos econômicos, 
políticos, sociais e outros relativos 
à saúde, preferimos falar sobre o 
que colocamos em prática e o que 
está dando certo, afinal, são solu-
ções que todos nós precisamos.

Você já deve ter parado para 
pensar e analisar a sua atual pos-
tura. Está preparado (a) para as 
possibilidades e oportunidades 
que se vislumbram à sua frente? 
Tem procurado encontrar portas 
abertas com novas possibilidades 
que garantam a sua plena saúde 
mental, financeira e física?

O dito popular sobre o fato de “O 
que não nos destrói nos fortalece”, 
se faz presente novamente. Vou 
relatar aqui algumas informações 
essenciais que fizeram toda dife-
rença durante o ano de 2020, já 
que atendemos diversas empresas, 
de portes e segmentos variados.

Apesar do ano que passou ter 
sido totalmente desafiador, pude-
mos constatar que realmente é 
no momento da crise que ficamos 
mais fortes, mais criativos, mais 
assertivos e prudentes. Pudemos 
perceber que cada empreendedor, 
ou líder reagiu de forma total-
mente diferente e assim, obtive-
ram resultados distintos também.

Algumas empresas simples-
mente paralizaram, não tiveram 
nenhum tipo de reação, ficaram 
esperando a “crise” passar e tudo 

voltar ao normal, ou seja, perde-
ram tempo. Outras desenvolve-
ram novos nichos de mercado, 
criaram novas oportunidades, 
idealizaram produtos diferen-
tes e novos formatos de vendas. 
Aos poucos o mercado foi rea-
quecendo, os clientes voltaram, 
a empresa se manteve presente, 
começaram a negociar melhor, 
renegociaram suas dívidas e fe-
charam parcerias. Esse “caos” fez 
com que testássemos nossa capa-
cidade de pensar de forma inova-
dora, trabalhar home office e até, 
algumas empresas (infelizmente 
ou felizmente), descobriram que 
seu modelo de gestão era frágil 
o suficiente para que produtos, 
negócios e serviços fossem inati-
vados, excelente oportunidade de 
implantar as ações de melhoria.

Mas com total certeza podemos 
afirmar que a maioria das empre-
sas que estão obtendo sucesso no 
enfrentamento dessa pandemia, 
segundo a nossa experiência, são 
indivíduos e grupos que estuda-
ram seu modelo de negócio, identi-
ficaram oportunidades e principal-
mente investiram em marketing.

Está preparado 
(a) para as 
possibilidades 
e oportunidades 
que se vislumbram 
à sua frente?

O uso das redes 
sociais durante 
a pandemia 
triplicou, 
ou seja, maior 
platéia para 
conhecer o que 
você faz, 
o que você 
entrega, o que 
você vende.

Mas o que essas empresas fizeram na prática para se destacar?

Vou citar aqui quais foram as ações que fizeram essas empresas saírem 
da zona de conforto, não aceitarem a situação atual e terem êxito em 
seu faturamento.

1º - Investiram em gerenciamento de redes sociais
O maior erro das empresas é deixar de investir no marketing devido 
problemas financeiros. Marketing e principalmente gerenciamento 
das redes sociais é investimento e não custo, nunca se esqueça disso.

Durante o período de isolamento social, muitas empresas se deses-
peraram e cortaram qualquer tipo de recurso disponível para MKT, 
excluindo total possibilidade de divulgar seus produtos e serviços para 
aqueles que estavam em casa. O uso das redes sociais durante a pan-
demia triplicou, ou seja, maior platéia para conhecer o que você faz, 
o que você entrega, o que você vende. Grande parte das empresas que 
mantiveram sua presença nas redes, puderam usufruir de retornos 
financeiros grandiosos e ganharam novos novos futuros clientes inte-
ressados exatamente naquilo que estava sendo divulgado.

É importante ressaltar 2 pontos 
importantes sobre as redes socias:
- A internet é a vitrine da sua 
marca, uma ferramenta impor-
tantíssima para que o consu-
midor não se esqueça que você 
existe e no momento oportuno, 
compre o seu produto/ serviço.
- Não adianta realizar 1 ou 2 pos-
tagens por semana e achar que já 
tem presença na internet. Para 
criar autoridade, é necessário ter 
frequência, postar todos os dias, 
desenhar sua linha editorial e ter 
conteúdo de relevância, que re-
almente seja interessante e que 
leve uma solução para audiência.

2º - Definiram Preço x Valor
Defina seu preço alinhando com 
o valor entregue.

Preço não define valor, mas 
valor define preço. Se você não 
atende as expectativas do seu 
cliente tudo o que oferecer parece-
rá caro, mas, se o que você oferece 
gera um valor que surpreende o 
consumidor, com certeza a rela-
ção custo-benefício terá pesado 
ao seu favor. Procure alternativas 
para melhorar o seu serviço ou 
produto com o menor custo finan-
ceiro possível e tenha plena certe-
za se o que você entrega é raro.
Sua marca vale o que você cobra?

3º - Negociaram, não 
abaixaram preço sem análise
Negocie sempre e mantenha o 
equilíbrio em tudo que se propor 
fazer, cuide com muito zelo do seu 
tempo e dinheiro, nunca aceite 
propostas que não fazem sentido 
para sua empresa. Lembre- se que 
é necessário identificar as vanta-
gens de aceitar um acordo, preço, 
oportunidades e se faz sentido 
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essa venda para sua empresa.
Se você seguiu corretamente 

as dicas e já tiver definido corre-
tamente o valor da sua marca, 
conforme citado no item acima, 
sem dúvida o cliente ficará receo-
so de pedir desconto no momento 
da negociação, pois achará justo e 
não caro demais.

Em muitos casos diminuir o pre-
ço não é a solução, você realmente 
precisa sangrar sua margem, ou é 
melhor definir um novo público alvo?

4º - Realizaram o Pós Vendas
O velho pós-venda é uma das me-
lhores ferramentas e a mais antiga 
do mercado, porque ele faz com 
que sua empresa esteja próxima ao 
cliente a todo momento. Entenda 
como cliente a pessoa que contrata 
seus serviços ou produtos. Se você 
é assalariado o seu cliente é o seu 
líder, gestor ou colega de trabalho. 
Perguntar se as expectativas do 
seu cliente foram alcançadas, ou 
resolver conflitos durante o aten-
dimento, sempre demonstrarão 
respeito e disso todo mundo gosta.

Qual benefício do pós-vendas?
- Se atentar ao pós vendas é ba-
sicamente caminhar para fideli-
zação do cliente, fazer com que 
ele se sinta importante, único, se 
manter presente;
- Compreender com antecedência 
o nível de satisfação perante seu 
produto ou serviço, podendo ajus-
tar o que for necessário, antes mes-
mo de uma reclamação formal;
- Ter indicações, o famoso marke-
ting boca a boca, que faz com que 
sua marca alcance o próximo nível e 
possa criar autoridade no mercado;
- Realizar um upsell, ou seja, ven-
der mais para o mesmo cliente.

5º – Autoconfiança 
é o segredo para o sucesso. 
E por último e não menos impor-
tante, tenha autoconfiança.

Você já viu algum milionário 
ou grandes atletas que não sejam 
autoconfiantes? Já observou um 
grande lance de Michael Jordan, 
um drible do Ronaldinho Gaúcho 
ou Elon Musk apresentando um 
produto inovador? Eles não va-
cilam, não ficam pensando que 
algo dará errado com o que se ca-
pacitaram a fazer.

O pensamento comum entre 
eles é: “Não existe chance de dar 
errado” e se por alguma força da 
natureza não for do jeito que eles 
esperavam, o próximo lance ou 
atividade já estará em processo 
de execução e melhoria, aumen-
tando sempre a possibilidade de 
sucesso, pois não há tempo hábil 
para lamentações.

Pense sempre sobre isso:
Vencedores  nunca  dão  descul-
pas,  vencedores  dão  soluções.  
Problemas  não  existem  para es-
tragar a sua vida, problemas exis-
tem para que possamos aprender 
e evoluir. Não fuja dos problemas 
porque as dificuldades tendem a 
te seguir e ficarem cada dia mais 
fortes, então é melhor que você 
cresça e as destrua. 

Não acredite na sorte, faça 
por merecer, trabalhe sem eco-
nomizar esforços. Por que você 
não aplica esses conceitos em seu 
negócio e conta pra gente qual foi 
a diferença?

Débora Santos 
Diretora da MiraH Assessoria |
Para a revista Mais Dinâmica
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Sicredi cresce mais 
de 70% no volume de 
recursos administrados
N

o mês de abril, a Sicredi 
Região da Produção RS/
SC/MG realizou sua As-
sembleia Geral Ordinária, 

com a presença dos coordenadores 
de núcleo da Cooperativa, que são os 
representantes dos associados, con-
forme o modelo de governança.

Pelo cenário de pandemia, o 
evento foi realizado virtualmente, 
onde o presidente da Cooperativa, 
Saul Rovadoscki, detalhou o re-
sultado das deliberações levadas a 
conhecimento dos associados em 
assembleias de núcleo, sendo elas: 
prestação de contas do último 
exercício, contemplando o relató-
rio da gestão, pareceres do conse-
lho fiscal e auditoria e, também, a 
proposta da destinação das sobras. 

Todos os núcleos da Coopera-
tiva, que contemplam associados 
do Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina e Minas Gerais, foram fa-
voráveis às pautas apresentadas, 
então, os coordenadores de nú-
cleo endossaram as votações dos 
associados e o processo foi finali-
zado com total aprovação.

O ciclo de assembleias da coo-
perativa começou em março. As 
duas assembleias de núcleo conta-
ram com a participação de mais de 
2 mil associados durante os even-
tos virtuais, que foram realizados 
pela primeira vez neste formato, 
respeitando as normas de combate 
à Covid-19. Como o período de vo-
tação ficou aberto até o último do-
mingo, ao todo, 2.527 associados 
deliberaram sobre as propostas. 

Para o Presidente da Coope-
rativa, Saul Rovadoscki “é uma 
grande alegria fecharmos o exer-
cício de um ano desafiador com 
resultados tão significativos, tan-

NeGÓCiOs SICReDI

to econômicos, como sociais e de 
satisfação dos associados. Isso de-
monstra que na prática estamos 
atuando em consonância com o 
nosso propósito que é agregar ren-
da e melhorar a qualidade de vida 
dos nossos associados e da comu-
nidade”, destaca o presidente.

A cooperativa encerrou o ano 
com um crescimento de mais de 
70% no volume de recursos ad-
ministrados, passando de R$ 1,7 
milhões para R$ 2,9 milhões. Em 
2020, o resultado financeiro gerado 
foi superior a R$ 40 milhões de reais. 

Distribuição do Resultado 
para os associados
Conforme decisão da assembleia, 
R$ 10,024 milhões serão distribu-
ídos aos associados como partici-
pação no resultado da Cooperati-
va, sendo que R$ 5,012 milhões 
serão na Conta Capital e os outros 
50% direto na Conta Corrente dos 
associados. Recurso que nos pró-
ximos dias estará circulando na 
comunidade, promovendo e in-
centivando a economia na região 
de atuação da cooperativa.  A des-
tinação deverá acontecer ainda no 
mês de abril para os associados.

Compromisso social 
com a Comunidade
Em 2020, a Sicredi Região da Pro-
dução R$/SC/MG investiu mais de 
R$ 3,5 milhões de reais em Progra-
mas e iniciativas de cunho social e 
comunitário. Parte desse inves-
timento foi utilizado para apoiar 
hospitais e entidades de saúde no 
combate ao novo Coronavírus. 
Além disso, a cooperativa possui 
outras frentes sociais vinculadas à 
educação, cooperativismo, protago-
nismo feminino e desenvolvimento 
de lideranças, o que reforça o propó-
sito do cooperativismo de fomen-
tar o desenvolvimento econômico 
e social das comunidades.

MB Comunicação | Para a revista Mais Dinâmica

Desempenho da Cooperativa em 2020:
Colaboradores: Aumentou 15% em relação à 2019.
Associados: 60.013 associados em dezembro de 2020.
Patrimônio Líquido: Crescimento de 19,7% em relação a 2019
Recursos administrados: Crescimento de 70% em relação a 2019
Carteira de Crédito: Crescimento de 61% em relação a 2019
Depósitos: Crescimento de 95% em relação a 2019
Resultado: R$ 40,5 milhões

Presidente da 
Sicredi Região 
da Produção 
RS/SC/mG 
Saul Rovadoscki
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NeGÓCiOs SebRAe

Pequenos negócios 
catarinenses lideram 
geração de empregos 
em 2021 
U

m levantamento feito pelo 
Sebrae/SC, com base nos 
dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-

pregados (CAGED) do Ministério da 
Economia, demonstra que os peque-
nos negócios foram responsáveis por 
quase 70% dos empregos gerados 
no País no mês de fevereiro, ou seja, 
275.083 empregos em regime CLT. 
Mesmo diante da pandemia, o re-
sultado positivo ocorreu pelo oitavo 
mês consecutivo e o acumulado do 
ano é superior ao do ano passado.

Desse número total, o saldo de 
empregos gerados em Santa Catari-
na por micro e pequenas empresas 
foi de 22.322 mil. Em fevereiro, as 
micro e pequenas empresas lideram 
a geração de empregos nos seto-
res de serviços (8.208), indústria 
(7.766) e construção civil (2.680). 
O Estado também está entre as três 
Unidades da Federação que mais 
contrataram proporcionalmente, 
atrás apenas de Mato Grosso e Goiás.

Somando os meses de janeiro e 
fevereiro, considerando os 66.688 
empregos já gerados em 2021 em 
todos os portes, as micro e peque-
nas empresas (MPE) lideram a 
geração de empregos no ano, cor-
respondendo a 42.779 empregos, 
ou seja, 64% do saldo anual.

Esses números consolidam a 
recuperação expressiva, mesmo 
diante das dificuldades enfrentadas 
no cenário da pandemia, nos dois 
primeiros meses do ano, já se gerou 
60% a mais de empregos do que todo 
o ano de 2020, são 42.779 em 2021 
contra 26.720 empregos em 2020.

“Reforço o trabalho contínuo 
do Sebrae/SC em apoio às micro 
e pequenas empresas do Estado, e 
a importância de que o segmento 
continue sendo amparado com 
iniciativas e políticas públicas. 
Assim, estaremos contribuindo 
com a geração de empregos e para 
a retomada da economia no País. 
Não há dúvidas de que as micro e 
pequenas empresas têm colaborado 
para a economia do País e do Estado 
em um momento de tantas incer-
tezas e dificuldades, e os números 
confirmam isto”, afirma o diretor 
superintendente do Sebrae/SC, Car-
los Henrique Ramos Fonseca.

Segmento
O segmento de confecção de arti-
gos do vestuário e acessórios foi 
o que mais gerou novos empregos 
em Santa Catarina no acumula-
do do ano, com 7.697 empregos 
gerados até fevereiro/2021.

Regiões
Quando comparados os resulta-
dos do mês de fevereiro de 2021 ao 
mesmo período do ano anterior, 
percebe-se que as MPE das regiões 
do Grande Oeste foram as que tive-
ram predominantemente resulta-
dos inferiores ao ano anterior.

No entanto, em todas as demais 
regiões os resultados foram melho-
res que no ano passado, com desta-
que para as regiões do Vale do Itajaí 
(+149,09%) e Grande Florianópolis 
(+118,07%).  Na média geral do Es-
tado, o aumento foi de 78,22%.

Entre as cidades, no acumula-
do de empregados em 2021 até o 
mês de fevereiro, Joinville se desta-
ca como a cidade em que as MPE 
mais geraram empregos, com 
3.191 postos de trabalho. Contu-
do, considerando todos os portes, 

em que entram as 
médias e grandes 
empresas, Blume-
nau é a cidade que 
mais gerou em-
pregos em Santa 
Catarina.

Outro avan-
ço neste ano é de 
que já são 16 as 
cidades no Esta-

do que geraram mais de mil em-
pregos em 2021, marca que não 
foi superada em 2020, mesmo 
após 12 meses, o número ficou 
restrito a 14 municípios.

MB Comunicação | Sebrae/SC
Para a revista Mais Dinâmica

Em fevereiro, as micro 
e pequenas empresas 

lideram a geração 
de empregos nos 

setores de serviços, 
indústria e 

construção 
civil.

Foto: simi.org.br
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NeGÓCiOs CReDIOeSte

Jusiane Adachari,
trajetória de superação 
e sucesso
L

ocalizado no Centro de 
Chapecó e planejado com 
carinho pela empreen-
dedora Jusiane Cristina 

Adachari. O seu novo salão de 
beleza é resultado de uma histó-
ria marcada por muitos desafios. 
Nesse ambiente energético, como 
carinhosamente é chamado, ela 
recebe suas clientes com um sabo-
roso cafezinho. Os cuidados espe-
ciais na pandemia e o atendimen-
to personalizado fortaleceram a 
amizade com todas as pessoas que 
costumam visitar o salão.   

“Eu batalhei muito para che-
gar onde estou. Esse já é um bom 
motivo para eu achar a minha 
profissão prazerosa. Porém, com 
anos de experiência, percebo 
que muitas mulheres buscam 
também uma companhia. Mui-
tas vezes elas chegam tristes e 
vão para casa contentes. Esse é o 
meu propósito, prestar um bom 
atendimento e oferecer um lugar 
aconchegante, onde possam se 
sentir em casa e sair com o astral 
renovado”, destaca Jusiane. 

Desde a adolescência, Jusiane 
ajudou sua mãe com as finanças 
da casa. Ao completar 14 anos co-
meçou a trabalhar no comércio, foi 
freelancer de vendas e auxiliou sua 
tia, proprietária de uma empresa 
de limpeza. Aos 16 anos foi morar 
com o pai em Recife, onde ficou três 
anos para fazer uma cirurgia or-
tognática de bucomaxilo (redução 
de mandíbula e alinhamento fa-
cial). Em seguida, voltou para Cha-
pecó.  Aos 21 anos casou-se. Aos 
24 anos teve o primeiro filho. Após, 
com outras responsabilidades, in-
gressar em novas áreas foi crucial 
para impulsionar sua carreira. 

Durante oito anos, Jusiane 
trabalhou em uma empresa que 
oferece toda a linha de cosméti-
cos e perfumaria. Depois, tornou-
se vendedora em uma loja de biju-
terias, onde ficou até 2012. Nesse 
período, atentou-se a oportuni-
dade de qualificar-se no ramo da 
beleza e empreender. Para abrir 
o salão, a empreendedora fez o 
primeiro curso de cabeleireiro na 
escola Mano Muniz. 

“Fui sincera com o meu chefe 
sobre a intenção da qualificação. 
Eu estava disposta a ter o meu 
próprio negócio. Porém, eu tinha 
um bom relacionamento com os 
clientes na empresa onde eu tra-
balhava. Vendi muitos relógios, 
que eram os produtos mais caros. 
Então, ao perceber que precisaria 
contratar outra pessoa, ele não fi-
cou muito contente. Mesmo assim 
optei por dar continuidade ao so-
nho”, afirma à profissional. 

A empreendedora firmou par-
ceria com uma amiga, que fez cur-
so de manicure para ampliar os 
serviços oferecidos no salão. Para 
o primeiro espaço, em uma sala 

comercial alugada no bairro São 
Cristóvão, Jusiane reaproveitou as 
poltronas, o guarda-roupa da vizi-
nha para estocar produtos e outros 
móveis de casa. Os materiais para 
atendimento foram pagos no bole-
to. “Minha colega enfrentou pro-
blemas pessoais e precisou dedicar 
o seu tempo para solucioná-los. 
Por isso, desfizemos a sociedade”.

Nesse período, não agregou 
renda para as finanças pessoais. 
Para girar o capital do seu negó-
cio, financiou R$ 3.000,00 em 
oito parcelas por meio do Progra-
ma Juro Zero da Credioeste. “O 
valor do material investido para 
o salão seria pago por mim e pela 
minha sócia. Como rompemos 
a parceria, eu assumi a dívida e 
também paguei o acerto dela. O 
empréstimo foi uma excelente 
alternativa para não fechar as 
portas e conquistar novos clien-
tes. Atualmente, mesmo com o 
negócio consolidado, ainda utilizo 
outras linhas de crédito”, ressalta.

 
Mudanças
Em 2013, quando Jusiane começou 
a obter resultados e agregar renda, 
o salão de beleza foi assaltado. Os 
adolescentes levaram as câmeras 
de monitoramento, tiraram a ba-
teria do telefone para a polícia não 
ser acionada, pegaram o dinheiro 
do caixa, o notebook e os perten-
ces dos clientes. “No mesmo ano 
tiveram outras duas tentativas. Fi-
quei traumatizada, além do susto 
ter desencadeado em uma arritmia 
cardíaca, principalmente nos pri-
meiros meses após o assalto. Até 
hoje alguns objetos, pessoas com 
capacetes ou situações específicas 
ainda me fazem relembrar”, relata. 

Com medo, a empreendedora 
prestou serviços em casa. Em 2020, 
mudou-se para o endereço atual 
(Rua Marechal Deodoro, no centro) 
e aumentou a sua clientela. Divide o 
aluguel e o novo espaço com o amigo 
Denis. Jusiane faz unha, make, depi-
lação e extensão de cílios. Quando 
fecha a agenda de atendimentos, 
seu colega também auxilia com os 
cortes de cabelo. “Consegui uma 
excelente parceria e compro os pro-
dutos necessários, pois estoco so-
mente os itens que usarei com cada 
cliente. Eu tenho o meu salão de 
beleza e me orgulho dele. Nos pró-
ximos anos desejo expandi-lo. A 
ideia é criar um espaço para moda 
fitness. Também quero investir em 
um curso de estética para oferecer 
novas experiências para as mi-
nhas clientes. Esses são os meus 
planos futuros para crescer ainda 
mais o meu negócio”, salienta. 

Juro Zero
A gerente executiva da Credioes-
te, Marcia Biffi, explica que o Juro 
Zero é indispensável para auxiliar 
no crescimento e na consolidação 
dos negócios. Atualmente, é pos-
sível acessar até R$ 5.000,00 por 
meio do programa. Os clientes da 
agência de microcrédito são orien-
tados sobre a melhor forma de uti-
lizá-lo. “O nosso propósito é con-
tribuir para o desenvolvimento 
das empresas e para o bem-estar 
de todas as pessoas que recorrem 
as nossas facilidades”, destaca.

Linhas de crédito 
auxiliaram 
a proprietária 
de um salão 
de beleza a 
pagar as dívidas, 
conquistar 
novos clientes 
e expandir 
os negócios.

“O nosso propósito é contribuir para 
o desenvolvimento das empresas 
e para o bem-estar de todas 
as pessoas que recorrem 
as nossas facilidades”

MB Comunicação 
Para a revista Mais Dinâmica
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CaPa

Descomplicando 
o mundo 
dos investimentos
M

uito tem se falado 
sobre investimentos 
nos últimos anos, 
boa parte disso é por 

conta do avanço digital acelera-
do, é só abrir o Google, fazer uma 
pesquisa e pronto, está lá mais de 
67 milhões de resultados sobre o 
mercado financeiro. Difícil mesmo 
é filtrar todas essas informações.

Quem não lembra da Betina 
de 22 anos que tem um milhão 
e quarenta e dois mil reais de 
patrimônio acumulado? Brinca-
deiras à parte, há muitos mitos 
sobre esse mercado, e o mito que 
eu mais ouço por aí é que investir 
em ações é uma forma fácil de ga-
nhar dinheiro. Convenhamos, di-
nheiro fácil não existe, e ter bons 
resultados no mercado financeiro 
exige um pouco de experiência e 
de conhecimento na área. Caso 
fosse tão fácil assim, não existi-
riam corretoras e empresas es-
pecializadas neste mercado para 
prestar suporte a investidores.

A definição de investimentos 
é muito simples e ampla, trata-se 
da aplicação de capital e recursos 
com expectativa de benefícios 
futuros. Analisando o conceito, 
podemos concluir que até mesmo 
o tempo de estudos pode ser um 
investimento, pois ele poderá ge-
rar benefícios no futuro.

Neste texto, iremos tratar uni-
camente sobre investimentos fi-
nanceiros e econômicos, ou seja, 
meios e maneiras para operar 
com o dinheiro de forma rentável. 

Porém, antes de entrar no assun-
to de mercado financeiro e formas 
de investir, temos que conceituar al-
guns termos e entender o porquê de 
investir no mercado financeiro.

Panorama Econômico
Não há como falar do mercado financeiro sem fa-
lar sobre economia, um interfere no outro de forma 
direta. Para investir de forma consciente, é interes-
sante saber alguns conceitos.

O primeiro ponto que iremos citar é a taxa SELIC. 
Eu tenho certeza que você já ouviu algo sobre ela em 
algum momento da sua vida. A taxa SELIC é a taxa 
básica de juros do Brasil, é por ela que todas as outras 
taxas são reguladas, isso inclui negociações de con-
tratos, financiamentos, rendimentos de aplicações 
entre outras inúmeras situações do nosso dia a dia. 

Agora que entendemos o que é a taxa SELIC, po-
demos falar sobre o seu comportamento nos últimos 
anos. Em 2019 ela estava em torno de 5% a.a, porém, 
com a pandemia do COVID-19, o governo tomou a 
decisão de baixá-la para 2% a.a. em 2020 como uma 
das medidas de proteção à economia. 

Com essa alteração, as aplicações tradicionais 
como CDI, CDB e poupança perderam a sua atrativi-
dade e as pessoas que desejavam ver o seu dinheiro 
multiplicando não puderam mais deixá-los nesse tipo 

de aplicação. Parece difícil de en-
tender, mas na verdade é algo mui-
to simples quando começamos a 
comparar as taxas do último ano.

No final de 2020, o CDI estava 
próximo de 1,9% a.a. e as aplicações 
financeiras tradicionais estão ren-
dendo, em média, de 80% à 100% do 
CDI. A poupança ficou muito abaixo 
disso, rendendo em torno de 1,4% a.a. 

A tabela ao lado é um compa-
rativo das médias das taxas das 
principais aplicações do ano de 
2020. O que devemos atentar é que 
a variação do IPCA - Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor, está 
muito maior do que os rendimen-
tos das aplicações tradicionais. 

O IPCA é um índice que mede 
a inflação dos produtos do país, ou 
seja, em 2020 quem deixou dinhei-
ro nas aplicações citadas acima, 
teve o seu dinheiro desvalorizado.

Para exemplificar, imagine 
que você tinha R$1000,00 em 
janeiro de 2020, para não perder 
o seu poder aquisitivo, em dezem-
bro do mesmo ano você teria que 
ter em torno de R$1045,20, po-
rém o mesmo valor em aplicação 
em CDI lhe gerou aproximada-
mente R$1020,00 ao final do ano. 
O resultado seria uma perda de 
poder aquisitivo de R$25,20.

Este é o motivo pelo qual as 
pessoas começaram a dar ainda 
mais atenção para os investimen-
tos de risco, pois ali, existem for-
tes chances de o dinheiro render 
muito mais que a inflação. Po-
rém, é importante ressaltar que 
quanto maior o risco, maiores 
as possibilidades de rendimento, 
ou seja, quem almeja altos rendi-
mentos precisa estar preparado 
para arriscar.

0,40%
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0,38%

0,15%
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Mas afinal, 
como começar a investir?
Existem várias formas de investir 
no mercado financeiro, ações, títu-
los da dívida pública, fundos imo-
biliários entre outras infinitas for-
mas. Além disso, também existem 
perfis de investidores e formas dife-
rentes de operar com o dinheiro.

O primeiro fator muito im-
portante de citar é o autoconhe-
cimento. E isso tem a ver com o 
seu perfil comportamental e com 
o momento que você está na sua 
vida. Caso tenha um perfil mais 
conservador, procure investimen-
tos de longo prazo, baixo risco e 
rentabilidade um pouco menor. 

Caso você possua um perfil 
mais aventureiro, poderá optar por 
investimentos de alto/médio risco 
e uma rentabilidade muito mais 
atrativa. É indicado que tenha um 
equilíbrio entre os perfis conserva-
dor e aventureiro e que a carteira 
de investimentos seja diversificada, 
alguns com um pouco mais de ris-
co e outros um pouco menos.

Um segundo ponto importan-
tíssimo que o investidor deve ter em 
mente é: não comprometer as suas 

reservas emergenciais. Para construir a sua reserva 
emergencial, leve em consideração o seu custo de vida 
e reserve um valor para sobreviver por 3 meses, no 
mínimo. Coloque este dinheiro em alguma aplicação 
de liquidação imediata para se caso acontecer alguma 
emergência, ter acesso ao dinheiro. O objetivo da reser-
va financeira não é rentabilidade ou altos rendimen-
tos, e sim uma garantia para possíveis perrengues.

Principais tipos de investimentos 
no mercado financeiro

Ações da bolsa de valores
As ações são parte do capital social 
de uma empresa. Ao comprar ações, 
o investidor torna-se sócio daque-
la empresa que é administrada por 
terceiros. Como todo o negócio, a 
empresa pode gerar lucro ou preju-
ízo e o investidor recebe dividendos 
conforme os resultados da empresa. 

Existem duas principais ma-
neiras de operar com ações. A 
primeira delas é vender a ação 
por um valor maior do que o valor 
pago na hora da compra, isso pode 
acontecer no mesmo dia da com-
pra, popular Day Trade, ou no pe-
ríodo que o investidor avaliar como 
benéfica a venda das suas ações. 

A segunda maneira se dá atra-
vés do recebimento de dividendos. 
O investidor que almeja receber 
dividendos de empresas deve rea-
lizar seus investimentos pensan-
do a longo prazo. Isso porque as 
empresas de capital aberto normal-
mente distribuem seus lucros de 
forma anual ou trimestral e os divi-
dendos nada mais são do que uma 
parcela dos lucros dessas empresas. 

Porém, é importante atentar 
se que da mesma forma que o va-
lor da ação pode aumentar logo 
após a compra, ele também pode 
diminuir e o investidor acabar 
perdendo valor de capital. Em ca-
sos de distribuição de dividendos, 
a empresa pode encerrar o perío-
do em déficit (prejuízo) ou optar 
por reinvestir o lucro e não distri-
buir dividendos aos acionistas. 

O mercado de investimento em 
ações costuma oscilar consideravel-
mente, e por isso é pertinente definir 
o seu perfil de investimento antes de 
começar a comprar e vender ações.

Debêntures: 
De maneira geral, uma debênture 
é um empréstimo realizado para 
uma empresa com taxas de juros 
pré ou pós fixadas, normalmente 
são investimentos de longo prazo.

A emissão de debêntures são 
opções para algumas empresas que 
precisam de dinheiro para investir 
em sua operação mas não querem 

A definição de investimentos 
é muito simples e ampla, 
trata-se da aplicação 
de capital e recursos 
com expectativa de benefícios 
futuros. Analisando o conceito, 
podemos concluir que até 
mesmo o tempo de estudos 
pode ser um investimento,
 pois ele poderá gerar 
benefícios no futuro.

Foto: suno.com.br
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ir até uma instituição financeira 
solicitar. Desta forma, as empresas 
emitem títulos da sua dívida e os co-
mercializam para investidores com 
interesse em adquiri-los. 

Antes de aventurar-se em de-
bêntures, o investidor deve aten-
tar se e analisar se a empresa pos-
sui capacidade de honrar os seus 
compromissos, ou seja, realizar 
o pagamento do empréstimo que 
solicitou. Para que os riscos sejam 
calculados e medidos minima-
mente, é necessário que se faça, 
pelo menos, uma análise criterio-
sa das demonstrações contábeis 
como o de Balanço Patrimonial, 
Fluxo de Caixa e do Demonstrati-
vo de Resultados do Exercício. 

Além disso, é importante salien-
tar que este tipo de investimento 
apresenta um risco considerável, 
isso porque as debêntures não pos-
suem cobertura do Fundo Garanti-
dor de Crédito (FGC) o que significa 
que em casos de falência, os deben-
turistas vão para o fim da fila de 
credores que a empresa precisa pa-
gar. Isso indica que colaboradores, 
fisco e fornecedores têm prioridade 
de recebimento e o debenturista po-
derá ficar anos sem receber. 

Além disso, toda vez que um 
debenturista desejar vender o seu 
título, deve procurar a sua corre-
tora a qual irá encontrar um novo 
investidor para o mesmo título, o 
que auxilia a tornar esse tipo de 
investimento pouco atrativo. 

Fundos imobiliários: 
O investimento em fundos imobiliários, é similar a 
compra de algum imóvel de forma tradicional. Po-
rém, nesta modalidade, você compra cotas de imó-
veis e os rendimentos ocorrem através de aluguéis e 
da valorização de um determinado imóvel.

A compra de fundos imobiliários pode ser reali-
zada com valores a partir de R$100,00 e o investidor 
pode diversificar a sua carteira e conseguir bons ren-
dimentos através do investimento nesta modalidade.  

títulos do tesouro direto
Você já pensou em emprestar dinheiro para o governo? 
Os títulos do tesouro direto são exatamente isso. 

Esse tipo de investimento possui um rendimento 
fixo e você pode escolher se quer realizar um investi-
mento para resgate a qualquer momento ou definir a 
data que irá resgatar. Esse é um investimento bastan-
te conservador, e por conta disso, os seus rendimentos 
não são extremamente elevados e o risco é baixíssimo.

Imagine que, se o governo não tiver como honrar 
os seus compromissos, nenhuma outra instituição 
do país terá (leia-se “a economia inteira estará em 
colapso”). Normalmente, esse tipo de investimento 
é uma ótima opção para quem procura segurança e 
um bom rendimento a longo prazo.

Fundos multimercados
Os fundos de investimento multi-
mercados são na verdade um ser-
viço e são ótimas opções para as 
pessoas que possuem pouco tempo 
para dedicar-se à Investimentos do 
mercado financeiro. Eles consistem 
em um condomínio de recursos, ou 
seja, reúnem os investimentos de vá-
rias pessoas e aplicam o dinheiro em 
vários produtos com o objetivo de 
obter a maior rentabilidade possível.

Tudo isso, é realizado por um 
gestor do fundo, o qual possui de-
dicação integral em gerir todo esse 
recurso entre aplicações de renda 
fixa e variável como ações da bol-
sa, tesouro direto, câmbio entre 
outros produtos de investimento.

Mas atenção, os fundos multi-
mercados, assim como as debêntu-
res, não possuem cobertura do Fun-
do Garantidor de Crédito (FGC), em 
casos de falências, há sim um risco do 
investidor perder os seus recursos.

É importante salientar que o 
mercado financeiro oscila de acor-
do com fatores econômicos e po-
líticos, ao iniciar neste mercado é 
importante atentar-se a estes as-
suntos para identificar o impacto 
deles no seu dinheiro. Por isso, para 
iniciar no mercado financeiro, é im-
portante que a corretora escolhida 
ofereça informações e suporte sem-
pre que o investidor necessite. 

Investimentos na economia real
Não é só de mercado financeiro 
que vive o mundo dos investimen-
tos! Não podemos esquecer da 
economia real. 

Há alguns anos atrás, as star-
tups explodiram pelo Brasil, com 
uma proposta de crescimento 
acelerado, essas empresas preci-
savam de dinheiro para financiar 
as suas operações e isso acabou 
fomentando muito os investimen-
tos na economia real do país.

A partir disso, começamos a 
falar sobre smart money, investi-
mento anjo e algumas outras for-
mas de financiar as suas operações. 

Smart money
O Smart Money, como a própria 
tradução nos diz, é um dinheiro 
inteligente, ou seja, não trata-se 
apenas de aportes financeiros, 

É importante salientar que 
o mercado financeiro oscila 
de acordo com fatores econômicos 
e políticos, ao iniciar neste mercado 
é importante atentar-se a estes 
assuntos para identificar 
o impacto deles 
no seu dinheiro. 

Foto: littlesustainableinvestor.com
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mas também de capital intelectu-
al. As empresas não buscam mais 
apenas dinheiro, mas conhecimen-
to e expertise para alavancar e ex-
pandir ainda mais o seu negócio.

Imagine uma fábrica de doces 
que possui distribuição local e 
quer expandir a distribuição para 
todo o país mas não sabe como 
e não possui dinheiro para isso. 
Essa empresa pode adotar a estra-
tégia de procurar um investidor 
com expertise no ramo de trans-
porte e cadeia de distribuição para 
agregar valor à empresa, tanto fi-
nanceiro quanto intelectual. 

É uma estratégia de baixo custo 
muito utilizada, principalmente por 
startups e empresas inovadoras.

Investimento anjo
Outra maneira de investimento 
da economia real é o investimento 
anjo. O investimento anjo acon-

Ariana gregory
Especialista em finanças 
e estratégia de negócios
Para a revista Mais Dinâmica

tece quando um empresário en-
contra um negócio atrativo para 
investir mas não quer envolver-se 
na operação. Ele compra um per-
centual da empresa, injeta dinhei-
ro nela e recebe distribuições de 
lucros sempre que são apurados.

Caso a empresa cresça e o seu 
valuation aumente, o investidor 
anjo ainda pode multiplicar o 
seu capital vendendo a sua parte 
da empresa por um valor muito 
maior do que comprou.

 Além disso, há ainda inves-
timentos bastante tradicionais 
e conhecidos como a compra de 
terrenos e imóveis que também 
podem gerar uma boa rentabilida-
de a longo prazo. Opções de inves-
timento não faltam, porém temos 
que ter em mente que neste meio 
devemos respeitar as nossas limi-
tações e agir com responsabilidade 
e prudência para extrair a melhor 
experiência e gerar o que de fato 
procuramos: boa rentabilidade.

Ariana Gregory

Foto: edkennedy.com
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Viver 
com saúde

A
ssim como a alimenta-
ção saudável, a ativida-
de física e os esportes, 
também influenciam 

cem por cento em nossa saúde fí-
sica e mental, mas principalmente 
para o bom desempenho da nossa 
circulação sanguínea e o nosso 
pulmão, bem como nosso cora-
ção. Algo que afeta a população 
independentemente da faixa etá-
ria, é o estresse, Um dos principais 
tratamentos contra essa doença 
é a prática de exercícios físicos e 
esportes. Especialistas afirmam 
que o córtex motor, que é a parte 
do nosso cérebro que nos permite 
exercitarmos, fica somente al-
guns milímetros da parte cerebral 
que controla nossos pensamentos 
e emoções, e tal proximidade diz 
muito sobre seus efeitos para a 
saúde, a felicidade e o bem-estar.

Não somente indicada a pes-
soas que estão inseridas no mer-
cado de trabalho, a atividade 
física deve ser algo contemplado 
também pela terceira idade, es-
portes e atividades físicas são es-
senciais para o bom desenvolvi-
mento de uma saúde integrada. 
O envelhecimento é uma trans-
formação natural, não é possí-
vel de ser controlada, mas pode 
ser previsível quando o estilo de 
vida é saudável e consciente. É 
possível desempenhar uma série 
de eventos para melhorar todo 
o processo do envelhecimento, 
para manter um equilíbrio do 
psicológico para com o biológico. 

Exercícios físicos:  
felicidade, bem-estar 
e um envelhecimento 
saudável! 

Algum tempo atrás, enve-
lhecer era sinônimo de final da 
vida, as pessoas se conformavam 
com a fase e levavam os sintomas 
da mesma como algo “normal”. 
Mas, com o passar dos anos, após 
a educação física estar cada vez 
mais presente em nossas realida-
des, muitas pessoas buscam e se 
comprometem com a conquista 
de um corpo ideal, a famosa boa 
forma, mas principalmente estar 
bem com a saúde tendo uma qua-
lidade de vida melhor. Seguindo 
essa abordagem, ter educação 
física na terceira idade alivia os 
sintomas dessa fase. Sem contar 
que atividades físicas  são as res-
ponsáveis pela liberação de dopa-
mina e serotonina, os hormônios 
responsáveis por proporcionar 
felicidade e prazer. Com isso é 
mais que importante que o ido-
so adote essas práticas, para que 
assim, mesmo na velhice, tenha 
qualidade de vida, bem-estar, au-
toestima e disposição para viver 
como se fosse nas demais fases da 
vida, bem e socialmente. 

Com tantas provas dos bene-
fícios das atividades físicas, con-
cluímos que precisamos estar em 
movimento, para que tenhamos 
uma melhora em todas as áreas 
da nossa vida. As vezes realmen-
te não é fácil, as pessoas possuem 
uma rotina semanal bem corrida, 
mas para tudo há uma solução 
e um jeitinho, não é? Para fazer 
atividades e exercícios físicos não 
precisamos de muitos recursos 
financeiros ou tempo de sobra, 
precisamos apenas entender que é 
uma necessidade do nosso corpo, 
e também dar aquela remanejada 
na rotina para encaixar um tem-
pinho para cuidar de você.

Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica

muitas pessoas não gostam de frequentar academias 
ou organizações esportivas e também existe a possibi-
lidade de estarmos em período de economia financeira. 
Para iniciar uma rotina de exercícios, busque por aquela 
atividade que você mais gosta, seja uma caminhada 
matinal ou até mesmo noturna, faça um convite às 
amigas ou amigos que também precisam de um apoio 
e transforme esse desafio e formem uma rede de apoio. 
Ou também, tire um tempinho no final de semana, forme 
um time e que tal jogar uma bolinha, um vôlei? Além de 
praticar exercícios físicos você também estará tendo 
um tempo de lazer. Se optar por algo durante a semana, 
estabeleça os dias e horários para estar se dedicando 
e não abra mão, vai demandar muita dedicação 
e disciplina, mas é bom lembrar 
que só estará lhe fazendo bem. Fo
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Valores e família
A

família é um grande 
alicerce para todos nós. 
Tratar dos valores fami-
liares é importante para 

um bom relacionamento entre os 
membros da família e mais que 
importante para obter uma boa 
criação dos filhos. Valores familia-
res envolvem vários conceitos de 
amor, responsáveis por orientar 
as atitudes, onde a família cresce 
mutuamente. Solidariedade, res-
peito, honestidade, responsabilida-
de, compaixão, humildade, união 
dentre vários outros que ensinam 
a conviver não somente com os 
próximos mas também com a so-
ciedade.  Elementos que formam 
o caráter e desenvolvem a perso-
nalidade começam a ser constru-
ídos em casa, no seio familiar.

Como mencionado anterior-
mente, a família é o maior motivo 
de conforto e afetividade de um indi-
víduo. Afinal, é a nossa maior fonte 
de apoio e confiança quando enfren-
tamos e passamos por momentos 
difíceis. Durante semanas corridas e 

Dicas de lazer em família
Há infinitas possibilidades de realizar atividades em famí-
lia. Separamos algumas dicas. Confira abaixo: 

Filme em família: Determine um dia, separe uma tarde ou 
noite, prepare uma bela pipoca e se divirta com sua família.
Dica de filme: Quarto de Guerra  - Estreado em 2015 dis-
ponível atualmente na Netflix, dirigido por Alex Kedri-
ck, basicamente retrata a crise de um casal formado por 
Elizabeth (Priscilla Evans Shirer) e Tony (T.C. Stallings) 
e sua filha percebe que seus pais estão a beira de um di-
vorcio. Mas eles não conseguem chegar a um acordo, até 
que um dia Elizabeth conhece uma mulher idosa que lhe 
apresenta o poder da oração e, a partir deste momento, a 
jovem mãe decide depositar a sua fé nas preces divinas. 

Piquenique em família: Separe uma tarde de sábado, con-
vide a galerinha da família, escolha um bom parque e bora 
se juntar e se divertir. Comece o lazer com a participação de 
todos, um dia antes do evento, convide-os para preparar os 
lanches, ir ao mercado, organizar os utensílios como,  toa-

lha onde vão prepará-lo, os brinquedos (bola e corda). Além 
de se alimentarem juntos, brinquem juntos, joguem bola, 
vôlei, pulem corda, dentre várias outras atividades. 

Viagem em família: A dica mais pioneira se tratando de la-
zer e principalmente com as pessoas que mais amamos. Or-
ganize e planeje uma viagem, não precisa ser das mais longas 
e nem precisa de lugares muito extraordinários. Se reúnem 
e vão visitar nem que seja os pontos turísticos mais próxi-
mos, o importante é que a família esteja reunida, conhe-
cendo novos lugares e desempenhando coisas diferentes.

Foto: cancaonova.com

dias atarefados, acabamos esquecendo de nos dedicar e 
curtir a família, e por esse motivo acaba sendo muito fá-
cil de ocorrer as discussões e desentendimentos por mo-
tivos muitas vezes insignificantes. Por esse motivo, é pre-
ciso viver momentos de lazer em família. Vivenciar esses 
momentos traz diversos benefícios, e um dos principais 
é o fortalecimento dos laços, pois aumenta a sensação 
de segurança, conforto e apoio dos membros. E para os 
pequeninos, o lazer entre família também é importante, 
as crianças contam com pais, irmãos presentes, e esses 
momentos proporcionam um crescimento e um desen-
volvimento de qualidade, pois desde pequenos já estão 
em meio à práticas verbais e intelectuais preservando 
desde a infância a união. Sem contar com a criação 
de memórias que ficarão guardadas por longas e im-
portantes estações, aproveite para fazer um marco na 
vida e criação dos filhos. Afinal, é uma honra poder 
construir laços e memórias com quem amamos.

Temos uma vida muito corrida, 
cheia de tarefas e afazeres, princi-
palmente durante a semana. Sepa-
rar um tempo para o lazer é mais do 
que importante. Quando temos esses 
momentos de lazer principalmente 
com as pessoas que convivemos e 
amamos, a sensação de bem-estar 
e humor caminham conosco du-
rante o dia a dia. Hoje em dia, o la-
zer em família é uma das melhores 
terapias apresentadas. Pois nesses 
eventos que ocorrem o contato com 
os familiares de forma divertida, são 
momentos de gratidão e felicidade 
contemplados no círculo familiar, 
fortalecendo cada vez mais a união 
e a relação. Então, se você ainda não 
pratica o lazer em família, é hora de 
ajustar sua agenda e reservar um 
horário para praticar. Adote essa prá-
tica e então verá a diferença na sua 
casa e nas pessoas de convivência. 
Você e sua família precisam disso é 
uma necessidade do ser humano.

Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica

Foto: supergentil.com.br

Ministério 
Resgatando 

Almas

Endereço: Almirante Barroso 
Número: 85 

Bairro: Centro 
Coronel Freitas/SC 

Contato: (49) 98843-0271

Dias de Culto:
Domingo : 19 hrs

Quinta Feira : 19:45 hrs
Sexta Feira – 19:45 hrs

VIVENDO A PROmESSA!

O ministério Resgatando Almas Lugar de Adoração 
teve sua inauguração na cidade de Coronel Freitas no 
dia 20/02/21, tem como regra de fé e prática a palavra 

de Deus. Fruto da União de duas promessas, 
do sonho de dois jovens em pregar 

a palavra de Deus de forma genuína.

Resgatando Almas é uma igreja alegre, dinâmica 
e de muito poder de Deus. Tem como objetivo, ganhar 
vidas para o Reino de Deus e por intermédio de vários 

ministérios fazer crescer o corpo de Cristo. 

Orientados por seu pastor-presidente, Samoel 
Henrique Casagrande, e o vice, Ronei Fábio Pedroso, 
suas ovelhas têm a visão de crescimento ministerial  

espiritual, sem perder o princípio bíblico da 
humildade, o que a tem levado a ser um referencial 

não só em Coronel Freitas, mas em toda região. 
Na área social o ministério Resgatando Almas 

desenvolve projetos alcançando inúmeras pessoas.

Desde o seu surgimento tem inebriado a igreja 
do Senhor com músicas e ministrações que 

engrandecem e enaltecem o nosso Deus.

Como o título acima exalta, que tu possas 
viver as promessas de Deus em sua vida!

Apeguemo-nos com firmeza à esperança 
que professamos, pois aquele 

que prometeu é fiel.

Hebreus 10:23
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saúde

Hábito alimentar

Reeducação 
alimentar infantil
S

em sombra de dúvidas que 
uma das maiores dúvidas 
dos pais, é com a alimen-
tação de seus filhos. Não é 

mesmo? A batalha para montar a 
refeição dos pequenos e convencê
-los a alimentar-se saudavelmen-
te não é uma tarefa fácil.

Identificação da necessidade 
da reeducação alimentar
Os dados chamam atenção! 

A obesidade na infância e na 
adolescência tem crescido grada-
tivamente nos últimos 30 anos, 
causando uma imensa preocu-
pação na área da saúde. Estudos 
apontam que uma a cada três 
crianças está acima do peso no 
país. Portanto, exige-se um gran-
de cuidado com a alimentação 
e o peso da criança. Se perceber 
que está acima do peso, chegou a 
hora de implantar uma reeduca-
ção alimentar para as crianças.

O processo de reeducação 
alimentar nada mais é que uma 
mudança de hábitos e comporta-
mentos alimentares, prezando o 
emagrecimento, solução de do-
enças. Através deste, é possível 
identificar e entender melhor os 
efeitos que uma boa alimentação 
pode proporcionar ao corpo físico 
como também na saúde mental 
dos pequenos.

Entenda como funciona
e como fazer
Uma reeducação alimentar não 
precisa proibir alguns alimentos, 
mas sim organizar a ingestão 
dos alimentos, comer pequenas 
porções, mastigar corretamen-
te e estabelecer horários para as 
refeições. Existem diversas for-
mas de aplicar uma reeducação 
alimentar, a melhor orientação 
com certeza é consultar um mé-
dico nutricionista.

Como toda pauta sobre saú-
de, o que vale é o cuidado para 
cada caso, jamais dispensando 
a importância de uma avaliação 
profissional, afinal, apesar de ter 
várias formas de aplicar, existem 
alguns hábitos que são indicados 
para melhorar a saúde, como:

- Consultar um nutricionista;

- Alimentar-se devagar, descansando 
entre uma porção e outra;

- Beber muita água durante o dia; substituindo sucos 
artificiais e refrigerantes por água e sucos naturais;

- Evitar ingerir líquidos junto com os alimentos;

- Fazer as refeições em ambientes tranquilos, 
sem distrações; não permitir que a criança coma 
enquanto vê televisão ou está diante do celular;

- Eliminar alimentos processados, 
com ingredientes desconhecidos;

- Unir a alimentação saudável a outras práticas 
para a qualidade de vida e bem estar;
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ALIMeNtAçãO INFANtILsaúde

Estimulando os pequeninos
Convencer os pequeninos de uma 
boa alimentação, realmente não 
é uma tarefa simples, uma vez 
que os industrializados chamam 
cada vez mais atenção. A alimen-
tação saudável deve fazer parte 
do dia a dia, portanto separamos 
algumas dicas de como chamar 
atenção do seu filho. Simples 
hábitos podem revolucionar a 
experiência das crianças com a 
alimentação:

- Experimente convidar a criança para participar das compras do hortifruti, 
levando ela para escolher as frutinhas e legumes que tem vontade de comer;

- Convide-o para fazer uma atividade física de interesse dele, 
pular corda e até mesmo caminhar com cachorro;

- Chame os pequenos para auxiliar na cozinha, e de acordo com a idade, 
distribua atividade como, decorar a salada com tomatinhos cerejas, caule 
de brócolis e couve flor, e por fim, dê um nome divertido para a salada;

- Não tenha em seu armário bolachas, sucos industrializados, 
refrigerantes, salgadinhos. Faça uma negociação com a criança, 
de ingerir apenas uma vez na semana alguma guloseima;

Receitinha:
Receitas criativas e naturais podem ser um ótimo caminho para 
começar em casa um processo de reeducação alimentar. 
Confira um exemplo de como fazer isso acontecer:

Ingredientes
- Picolé de manga
- 700 g de manga;
- 200 g de xarope de agave;
- 190 g de frutose;
- 400 g de água;
- 10 g de suco de limão.

Modo de Preparo
1. Descasque a manga e reserve.
2. Em um recipiente, misture a água com o xarope de agave, a frutose.
3. Adicione a manga aos poucos.
4. Com um mixer, misture até a textura ficar bem fina.
5. Distribua o líquido nos saquinhos de sacolé.
6. Leve ao congelador por 60 minutos.
7. Está pronto para servir.

Lembrando que mudanças nem sempre são fáceis! 
Como modo de incentivar, recompense a criança por 
cada semana que foi possível manter a alimentação 
saudável. Apesar de serem confrontadoras, as mudan-
ças se fazem necessárias, para que seja possível ter uma 
vida mais saudável e obter uma qualidade de vida.

 
Inimigos da reeducação alimentar infantil
Mudar de hábitos, principalmente alimentares, 
nem sempre é uma tarefa fácil, ainda mais com 
os pequeninos, os obstáculos de como organizar o 
cardápio e a falta de incentivos de terceiros são os 
principais nessa luta. Mas sempre há uma forma de 
escapar, sendo elas as seguintes:

Comece com o seu exemplo. As crianças obser-
vam muito, sendo a observação uma das principais 
fontes de aprendizado das crianças. Por isso dê o 
exemplo e mostre como é bom e importante se ali-
mentar de forma saudável. Mantenha acordos com 
as crianças, busque incentivá-las de forma espontâ-
nea, envolvendo-as no processo de preparo, compra 
e até mesmo degustação. As refeições devem ser um 
momento especial, onde há carinho, diálogo e tem-
po de qualidade. Comece por aí e veja como as trans-
formações positivas começarão a aparecer.

Queren Hapuque Barrabarra | Redação revista Mais Dinâmica
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Endereço: Rua sete de setembro | 98-D | Centro | Chapecó/SC
Contato: (49) 99973-3859 ou (49) 3026-2644  
Email: waterfalcompanychapeco@gmail.com
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eNVeLheSCêNCIAsaúde

A envelhescência 
nossa de cada dia!
O 

aumento da população 
idosa no mundo cha-
ma a atenção dos ór-
gãos governamentais 

por apresentar, como consequên-
cia da transformação demográfi-
ca, muitos desafios para a socie-
dade, principalmente nas áreas de 
saúde, socioeconômica e compor-
tamental. No Brasil, o crescimento 
do envelhecimento populacional 
vem ocorrendo de maneira acen-
tuada, sendo que há uma estima-
tiva para o ano de 2025 de que o 
número de indivíduos com 60 
anos ou mais será de 32 milhões 
de pessoas (NETTO, 2018, p. 3). 
Conforme a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), “é considerado 
idoso o habitante de país em desen-
volvimento com 60 anos ou mais 
e o habitante de país desenvolvido 
com ou acima de 65 anos” (BRA-
SIL; BATISTA, 2015, p. 345).

Em nossa cultura, não costu-
mamos pensar muito sobre a ve-
lhice. E quando o fazemos, lamen-
tavelmente, por diversas vezes, 
adotamos um estigma negativo, já 
que grande parte da sociedade vê 
a velhice como um incômodo, um 
fardo a ser carregado pelo indiví-
duo que envelhece ou pelos seus 
familiares. Sabemos que o tempo 
é implacável. Sua persistência em 
avançar continuamente expõe a 
vulnerabilidade típica da nature-
za humana, que a todos atinge, 
fortes e fracos, heróis e vilões, fa-
mosos e anônimos. Todos – irre-
mediavelmente todos – observam 
os finos grãos de areia deslizando, 
em seu ritmo, pela ampulheta 
da existência. Não conseguimos 
segurá-los. Na mitologia grega, 
Chronos, o deus que personificava 
o tempo, se alimentava dos seus 
próprios filhos, numa simbologia 
clara de que ninguém resiste ao 
tempo que, um dia, a todos devo-

rará. A figura mitológica do Chro-
nos implacável impregnou-se em 
toda a cultura ocidental. Talvez 
seja esse o motivo pelo qual cria-
mos uma certa aversão à velhice, 
que a muitos atemoriza. 

A Organização Pan-America-
na de Saúde (OPAS) conceitua en-
velhecimento como “um processo 
sequencial, individual, acumula-
tivo, irreversível, universal, não 
patológico, de deterioração de um 
organismo maduro, próprio a to-
dos os membros de uma espécie” 
(BRASIL, 2006, p. 8). Em síntese, 
o envelhecimento é considerado 
um processo natural, com redu-
ção das funções do indivíduo, e 
que, nas condições normais não 
traz problemas, mas, em situ-
ações externas de sobrecarga, 
estresse e dependendo do estilo 
de vida, podem incorrer em um 
envelhecimento acompanhado 
de doenças crônicas, o que acaba 
por exigir acompanhamento de 
saúde. Isso pode ser amenizado 
com um estilo de vida mais sau-
dável (BRASIL, 2006, p. 8).

O medo da velhice, tão pre-
sente na cultura ocidental, não é 
um sentimento que chega de uma 
hora para outra não, pois, como 
em tantas outras coisas, é um 
efeito do tempo. Nesse sentido, 
considerando os aspectos cultu-
rais associados ao envelhecimen-
to humano, é possível questionar: 
como chegar na velhice sem ser 
fustigado pelo medo? É possível se 
preparar para os dias derradeiros 
com qualidade de vida e paz de 
espírito? A resposta passa por um 
conjunto de cuidados no processo 
de envelhescência, num esforço 
para ajustar o visível descompasso 
entre uma mente, que geralmente 
deseja fazer mais, com a capacida-
de de um corpo, fisicamente em 
declínio. Ou seja, o termo enve-
lhescência traz uma ideia de res-
significação do sujeito que enve-
lhece, para que esse descompasso 
entre corpo e mente seja ajustado, 
na tentativa de adequar a mente 
jovem ao corpo que se modifica. 

Uma rápida reflexão pela for-
ma de pensar, que se modifica 
com o passar dos anos, nos per-
mite entender um pouco acerca 
do descompasso entre a mente e 
o corpo, típico da envelhescência. 
Vejam que, no princípio dos nossos 
dias, é tão bom sermos crianças, 
brincar sem preocupações, dei-
xar que os pais resolvam os nos-
sos problemas. É tão bom sermos 
adolescentes, viver a explosão de 
mudanças, paixões e sonhos. De-
pois, ainda sem prestar atenção 
na ampulheta, nos poucos grãos 
que caíram, quando chegamos 
à tão sonhada idade adulto-jo-
vem, é tão bom aproveitarmos 
as oportunidades, cheios de ex-
pectativas, de realizar os sonhos 
gerados na fase anterior. Vem a 
escolha da carreira, constituição 
de família, casa ou apartamento, 

O medo da 
velhice, tão 
presente 
na cultura 
ocidental, não 
é um sentimento 
que chega de 
uma hora para 
outra não, pois, 
como em tantas 
outras coisas, 
é um efeito 
do tempo.
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carro, viagens, etc. Geralmente o 
vigor físico nos permite suportar, 
simultaneamente, um turbilhão 
de atividades e compromissos. 
Quase vivemos a figura de um su-
per-herói da ficção, que consegue 
estudar, trabalhar fora e em casa, 
gerar e cuidar de filhos, tudo ao 
mesmo tempo. Sem se preocupar 
com o Chronos, parece fácil pas-
sar uma noite em claro e, no outro 
dia, estar disposto no trabalho, e, 
ainda, ter um tempinho para o ha-
ppy hour. Nessa fase, o ‘super-he-
rói’ consegue, ainda que cansado, 
dormir tarde novamente na noite 
seguinte, caso o filho esteja febril 
ou chorando. Não, não estou exa-
gerando. Este é o retrato do que, 
na prática, ocorre com grande 
parte dos jovens adultos. Até que 
a data do aniversário se aproxima 
e a pessoa volta seu olhar para a 
onipresente ampulheta. Contudo, 
após alguns aniversários, a ob-
servamos com maior frequência, 
já que, para alguns, o número 40 
pode ser assustador. A tão falada 
“crise dos quarenta” parece bater 
à porta. E agora? Agora, parece 
que algumas coisas estão mudan-
do, um jovem já a chama de ‘se-
nhora’, o sono insiste em chegar 
mais cedo. E a leitura, então? Pa-
rece que as letras das páginas do 
livro se distanciam, os olhos não 
conseguem focar. Até as marcas 
na pele e os cabelos brancos preo-
cupam um pouco. Fato é que esses 
quarentões sentem menos vigor 
que há dez – ou vinte – anos atrás. 
Tem uma dorzinha aqui, outra ali, 

e se for sedentário, então, dói tudo. 
Por outro lado, sente que seu ca-
ráter, suas convicções, seu estilo, 
estão mais fortalecidos. Se torna 
mais fácil enfrentar determinados 
tipos de problemas, pois o conjun-
to das experiências anteriores lhe 
tornou mais cuidadoso. Mas a am-
pulheta o incomoda, pois parece 
que está acelerada. Então, como 
será daqui para frente? Andro-
pausa, menopausa? Filhos cresci-
dos, ou será que ainda dá tempo 
de ter mais um? Ou então consul-
tas frequentes talvez aí uma doen-
ça crônica fazendo companhia? 
Nesse período, nos damos conta 
de que o envelhecimento parece 
estar chegando. Mas quando ele 
chega? Como acontece? Somos 
adultos, e não idosos. 

Diante dos conceitos de en-
velhecimento, não é apropriado 
esperar completar a idade de ses-
senta anos para só então pensar 
em como vivenciar essa fase te-
mida. Para que se tenha um en-
velhecimento saudável, não basta 
pensar apenas nos aspectos bioló-
gicos, mas sim num conjunto de 
fatores, que envolvem, também, 
as questões psicológicas. Nesse 
sentido, destaco a importância 
de refletir um pouco acerca dos 
acontecimentos enfrentados pelos 
quarentões envelhescentes. Mui-
tos já ouviram sobre a “crise dos 
quarenta”, que nada mais é do que 
alguns sinais daquele descompas-
so que a envelhescência expõe. Na 
verdade, a envelhescência é mar-
cada por situações que ocorrem 

entre os quarenta e cinco até os 
sessenta anos, em que o biológico 
apresenta seus sinais de degrada-
ção, mas a mente permanece jo-
vem, o que não encaixa no tempo 
cronológico. O desafio é vivenciar 
esse período entendendo que tais 
mudanças acontecem.

Nesse sentido, é importante 
adaptar-se às mudanças típicas 
da envelhescência, manter e re-
novar os sonhos com o futuro, 
não se deixar abater com a nova 
configuração do corpo físico e/ou 
estilo de vida. E o que fazer quanto 
aos eventuais temores? Como dei-
xar de pensar na aposentadoria 
que está chegando? Ou na peri-
gosa ociosidade e/ou solidão que, 
por vezes, lhe acompanha? Ou 
até mesmo na síndrome do ninho 
vazio, que se instala em tantos la-
res? O segredo está em ocupar os 
antigos espaços, agora vazios (ou 
esvaziados), por novos desafios, 
novos sonhos, novos projetos. Os 
sonhos, que não precisam enve-
lhecer, devem ser renovados de 
forma adequada às novas condi-
ções físicas e mentais. Alvin Tofler 
dizia que cada época produz uma 
forma de organização adequada 
ao seu próprio tempo. Posso para-
fraseá-lo dizendo que cada época 
produz um estilo de vida ade-
quado ao seu próprio tempo. Se 
os filhos já estão crescidos e não 
dão mais trabalho, talvez seja a 
hora de dar atenção aos netos. Se 
a aposentadoria já chegou, a ati-
vidade voluntária pode ser uma 
interessante alternativa a ser de-
senvolvida em seu bairro ou em 
sua comunidade de fé. Você já es-
creveu um livro? E aquela viagem 
com que você sempre sonhou? Se 
você é um daqueles que deixou de 
lado o sonho que combinava com 
o seu talento para trabalhar em 
uma área que dava mais dinhei-
ro, que tal ressuscitar o talento 
e fazer acontecer? Não tenho dú-
vidas que existem muitas opor-
tunidades, para encher o espaço 
vazio, e elas estão bem próximas 
do alcance de suas mãos.

Em nossa cultura, 
não costuma-
mos pensar 
muito sobre a 
velhice. E quando 
o fazemos, 
lamentavelmente, 
por diversas 
vezes, adotamos 
um estigma 
negativo, já que 
grande parte 
da sociedade vê 
a velhice como 
um incômodo, 
um fardo a ser 
carregado pelo 
indivíduo que 
envelhece ou 
pelos seus 
familiares.

Célia Regina Machado Recktenvald 
Para a revista Mais Dinâmica
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ALIMeNtAçãO SAúDAVeL saúde

Alimentação 
saúdavel 
T

er bons hábitos alimen-
tares, uma alimentação 
consciente e funcional é 
responsável por propor-

cionar o bom funcionamento do 
nosso corpo. O organismo huma-
no precisa diariamente de vita-
minas e minerais para funcionar 
bem. Uma boa alimentação, nos 
proporciona vários benefícios, 
tanto para a saúde mental quanto 
para a física, afinal está tudo re-
lacionado! Ter uma alimentação 
saudável realmente não é uma 
tarefa fácil, com isso, requer mui-
to esforço, dedicação e acima de 
tudo, uma boa disciplina. 

Ter uma alimentação saudável 
não significa restrição alimentar, 
inclusive especialistas e nutricio-
nistas afirmam que devemos nos 
alimentar de cinco a seis vezes por 
dia, não podendo ficar mais que 
três horas sem comer, porém deve 
haver um equilíbrio na quantida-
de de comida. A regrinha é sim-
ples, coma várias vezes ao dia mas 

com pouca quantidade. Conhe-
cer a procedência dos alimentos, 
fugir dos industrializados e pro-
cessados ajudam a ter uma boa 
alimentação, pois esses alimentos 
possuem pouquíssimos ou ne-
nhum nutriente ativo, porque já 
perderam a maioria no processo 
de industrialização e afins. Você 
também deve manter distância 
de gorduras e frituras, apesar de 
fazerem parte das comidas mais 
deliciosas. Mas lembre sempre 
que a fritura aumenta a pressão 
arterial, gerando um acúmulo de 
gordura abdominal, podendo ge-
rar obesidade e até mesmo câncer. 

Os melhores alimentos para 
serem ingeridos são os naturais 
e aqueles que não passaram por 
nenhum processo de industria-
lização ou minimamente pas-
saram, não sofrendo nenhuma 
transformação desde a sua situa-
ção original.  Consuma cada vez 
mais frutas e verduras, afinal, 
cada um destes possuem algum 

benefício e agem positivamente 
dentro do nosso corpo. Monte o 
prato mais colorido que conse-
guir, pois de acordo com os nutri-
cionistas, quanto mais colorido 
mais benefícios você terá. Não 
deixe de consumir alimentos ri-
cos em fibras e vitaminas, e para 
fechar com chave de ouro, beba 
dois litros de água para ajudar 
a processar e potencializar os 
benefícios de uma alimentação 
equilibrada e saudável.

É possível compreender até 
aqui que o corpo precisa de uma 
alimentação saudável, cada órgão 
necessita de nutrientes para que 
funcione da melhor forma possí-
vel. Se não nos alimentarmos de 
forma correta, o organismo no 
geral vai acabar adoecendo  uma 
hora ou outra, podendo pagar 
com déficit nutricional, meta-
bolismo lento, doenças, perda ou 
ganho de peso em excesso. Se você 
não consegue desenvolver um 
plano de alimentação saudável ou 
não tem conhecimento suficiente 
para isso, procure um profissional 
nutricionista para lhe ajudar. Mas 
não postergue esse assunto para 
muito depois, seu corpo e sua saú-
de mental e física agradecem.

Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica

 A alimentação saudável 
traz uma série 
de benefícios, 

sendo eles: 

- Diminuição 
e manutenção 

do peso;
- melhora de humor;

- Aumento 
de disposição;

- Prevenção 
de doenças;
- Regulação 

do organismo;
- Fortalecimento 

dos ossos;
Foto: blog.comigosaude.com.br

Os melhores 
alimentos para 
serem ingeridos 
são os naturais 
e aqueles que 
não passaram 
por nenhum 
processo de 
industrialização 
ou minimamen-
te passaram, 
não sofrendo 
nenhuma trans-
formação desde 
a sua situação 
original.
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MOda

A natureza em cena!

A
tendência, reconhe-
cida como glamour e 
elegância, é uma fonte 
de inspiração em todo 
o mundo. Um estilo 

que vem de décadas, sempre rein-
ventando e marcando presença no 
mundo da moda. Em 2021, o animal 
print aparece com muito estilo em 
peças de roupa, acessórios como bol-
sas, cintos, colares e até mesmo em 
calçados. O animal print traz uma 
variedade de estampas, relacionando 
cada uma delas ao mundo animal, de 
acordo com várias raças e espécies. 
As estampas mais famosas são re-
presentadas por animais lindos e de 
muita garra e resistência, como tigre, 
leopardo, onça, zebra, cobra e girafa.

É muito importante ressaltar que 
o animal print não tem relação dire-
ta com a pele verdadeira de animais, 
aliás essa prática pode configurar 
crime. As peles representadas pelo 
animal print são uma referência aos 
animais. Seus tecidos, cores e mate-
riais devem ser genuinamente de ma-
teriais sintéticos ou tipos variados de 
tecido. O amor e a proteção aos ani-
mais deve ser preservada e respeitada 
em todos os aspectos sociais.

Cada uma das opções de estilo, 
referente aos variados tipos de ani-
mais, tem um estilo bem expressivo 

Animal Print

e faz uma diferença para o seu look, 
conforme a escolhida, o seu look 
pode mudar radicalmente! A mais 
queridinha da coleção animal print 
é a oncinha, a mesma foi adotada 
como essencial por grandes marcas 
como Dolce & Gabbana. Uma vez 
que, a oncinha possui uma estampa 
marcante que está ligada a força e 
determinação. Já a estampa de cobra 
é usada por quem não tem medo de 
ousar. A mesma consiste em repas-
sar uma imagem regeneradora, sábia 
e cheia de personalidade.

A estampa de zebra é responsável 
por revelar toda a sua singularidade. 
Sem muitas regras de uso, o impor-
tante é atentar se nas demais cores 
que completarão seu look. Se tra-
tando de sofisticação, a estampa de 
leopardo é uma peça chave. A mesma 
consiste em um look de determinação 
e objetivo. Muito similar ao de onci-
nha, a estampa leopardo está sendo 
o novo preto do mundo da moda. A 
estampa encantadora que remete às 
girafas comunicam perseverança e 
equilíbrio, proporcionando um toque 
especial no look da mulher. 

Como usar essa tendência?
Não existe muito segredo para poder 
desfrutar do animal print, a princi-
pal regra, conforme especialistas da 

moda dizem, é deixar a estampa sempre em destaque na 
produção, a mesma vai bem com quase todas as cores, mas 
para não ter erro, combine com peças lisas, com cores pas-
téis ou até mesmo cores nudes. Para os looks mais ousa-
dos, pode estar realizando uma combinação de cores utili-
zando acessórios dourados ou até maxi colares, combinada 
com uma make marcante e acessórios que combinam.

Vantagens do animal print
Apesar de não estar sempre em alta, é uma estampa clás-
sica, terá facilidade em selecionar para o seu look para dar 
aquela ousada e diversificada. Quando a tendência fica em 
alta, ela retorna melhor com novas apostas. Sem contar 
que as peças são lindas, combinam com tudo, pois, possuem 
um mix de cores únicas. Então pode usar sem exceções! O 
animal print também é uma tendência atemporal, pode ser 
usado o ano inteiro, ela cai bem com qualquer estação. 

lembre-se...
Se existe medo e insegurança em apostar nessa tendência, 
a ideia é ir se adequando aos poucos. Inicialmente, comece 
utilizando acessórios mais discretos, como anéis, bolsas, 
óculos, cintos, pulseiras e colares, relógios e elementos no 
geral. Esta tendência, não se aplica somente para famosas 
e fashionistas, é uma tendência que se aplica para qual-
quer idade, até mesmo para as mais conservadoras, pois 
é um estilo elegante e clássico. Mas vale ressaltar que, é 
fundamental ter o equilíbrio e não exagerar no excesso 
de informações, para assim criar looks incríveis evitan-
do a poluição da sua imagem, bem como evitando passar 
uma comunicação de quem você não deseja ser.

Queren Hapuque Barrabarra | Redação revista Mais Dinâmica

As estampas mais famosas são 
representadas por animais lindos 
e de muita garra e resistência, 
como tigre, leopardo, onça, 
zebra, cobra e girafa.
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