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Fortaleça sua relevância 
sem sacrifi car a autoestima

Há muitos signifi cados 

para autoestima, alguns 

até pejorativos. Muitas 

vezes, alguém se refere 

à outra pessoa com 

grande autoestima como 

“metida”

Entretanto, há um con-
senso da importância 
de se ter uma sensação 

da nossa própria relevância e 
autovalorização. Para Virginia 
Satir, mãe da terapia familiar 
e expoente da psicologia hu-
manista, nutrir e desenvolver a 
autoestima são fundamentais. 
Para ela, cada pessoa é uma 
manifestação da força vital, que 
recebeu o presente maravilhoso 
de um Espírito Interno que ela 
chama de Self. 

Este é um ponto muito im-
portante, pois tudo converge no 
sentido de reconectar a pessoa 
ao Self, ao espírito interno e à 
força vital. É quando estamos 
conectados a esses elementos 
que nosso senso de autovalor 
se amplia. Ao longo da vida, 
especialmente no convívio com 
a nossa tríade de origem - pai e 
mãe ou quem quer que tenha 
nos acolhido e acompanhado 
na infância e adolescência -, 
verifi camos que dentro de nós 
vão ocorrendo movimentos que 
nos afastam desse estado de 
centramento e autovalor. 

Como pequenos seres curio-
sos, observamos tudo e apren-
demos, sugando como esponjas, 
todas as informações. Parale-
lamente, estabelecemos um 
modelo interno de como vamos 
funcionar, muitas vezes durante 
o resto de nossas vidas. Posso ter 
recebido muitas informações, 
verbalizadas ou não, explícitas 
ou implícitas. Posso ter apren-
dido que só trabalhando duro 
é possível alcançar tudo o que 
quero ou que não importa o que 
faça, nunca serei bom o sufi cien-
te. Que é perigoso expressar o 
que sinto e quero, ou, ainda, que 
não devo expressar nada.  

Para atingir o que desejo, 
devo usar sempre minha raiva 
com violência. Essas podem 
ter sido mensagens gravadas 
tão profundamente que as levo 
comigo onde estiver: nos meus 

relacionamentos, ambiente 
profissional, na minha vida 
pessoal, etc. O importante aqui 
é entender que tudo isso são 
apenas aprendizados e que, pro-
vavelmente, nos foram muitos 
úteis. Talvez a melhor maneira 
e os únicos recursos disponíveis 
para que conseguíssemos chegar 
até o dia de hoje. 

No entanto, isso pode nos ter 
custado um preço muito alto. Fize-
mos sacrifícios, nos distanciamos 
daquela força vital, do nosso Self, 
sacrifi camos a nossa autoestima. 
Na aplicação de qualquer ferra-
menta do modelo Satir, temos 
então um convite: dar um passo 
para trás e, de certa distância, ob-
servar e tomar consciência desses 
aprendizados. Ao tomar conhe-
cimento disso, podemos optar e 
agir de uma maneira diferente. 
Considero esse aprendizado que 
tive muito útil naquela época, mas 
agora não mais. 

Hoje, agradeço e digo “muito 
obrigada, mas agora você não 
me serve mais, vou mandá-lo 
para o Museu da História de 
minha vida”. Nesse momento, 
abro espaço e renovo meus 
aprendizados. Faço um upgrade 
com versões mais sintonizadas 
com meu sentido de Self e 
que valorizam e nutram minha 
autoestima. Posso dizer, por 
exemplo, que “só trabalhando 
duro consigo o que quero” foi 
muito importante para mim. 
Entretanto, traz um sentido de 
peso que me distancia de viver 
com prazer, aumenta meus 
níveis de estresse e prejudica 
meus relacionamentos. 

Por isso, eu posso optar por 
substituí-lo por outro: “posso 
relaxar e trabalhar duro quando 
necessário”. E, a partir deste 
novo entendimento, procuro fa-
zer um compromisso com novas 
práticas e busco recursos que me 
fortaleçam e deem suporte ao 
longo do meu caminho futuro. 
Esse é um processo de valoriza-
ção do Self e desenvolvimento 
da autoestima. 

Pode parecer simples, mas é 
profundo e poderoso.

(*) - É Coach, representante no 
Brasil do Instituto Virgínia Satir da 

Alemanha e uma das organizadoras 
da Formação no Modelo de

Validação Humana Virginia Satir
(www.virginiasatir.com.br).

Ana Guitián Ruiz (*) 

A -  Táxi do Papai Noel
A Use Táxi, maior cooperativa de táxi de São Paulo, encontrou uma maneira 
diferente de comemorar o Natal com os seus clientes e passageiros: vários 
motoristas de sua frota de 650 carros - brancos e pretos - estão trabalhando 
caracterizados de Papai Noel e presenteando os passageiros com mini-paneto-
nes. “É fantástica a aceitação do público. Estão parando os nossos motoristas 
inclusive para fotografar e fazer selfi es”, conta Eder Luiz, presidente da Use 
Táxi. “O pessoal caracterizado está na rua desde às 6 da manhã e dizem que os 
passageiros estão se divertindo”, acrescenta. A cooperativa de táxi é a maior 
e uma das mais tradicionais da cidade, com 28 anos de atividades.

B - Uber da Construção
Foi lançado em Curitiba o Helper, um aplicativo que promete praticidade 
nos serviços de construção, decoração, arquitetura, paisagismo e também ao 
mercado imobiliário. O novo app funciona como um “Uber” de profi ssionais 
que atuam nestas áreas, possibilitando localizar e contratar consultoria 
especializada. O app é simples e muito útil. Após baixar o Helper e se ca-
dastrar, basta selecionar um dos 150 serviços disponibilizados e aguardar 
cerca de uma hora até um profi ssional chegue ao local indicado. O app já 
possui 120 profi ssionais cadastrados, 350 aguardando análise e validação, 
e já intermediou diversas consultorias na cidade de Curitiba. Já há projeto 
de expansão para Miami, Lisboa, São Paulo e Florianópolis. 

C - Usina de Massa Asfáltica
Primeira e única rede de franchising a produzir e vender asfalto no 
mundo, a Único traz novidades para o mercado de franquias. A primeira 
grande inovação é a decisão de não mais cobrar a taxa de franquia de seus 
futuros franqueados visando expandir ainda mais seus negócios. Outra 
medida que vai ajudar os franqueados a fechar mais negócios é o fi m da 
exclusividade geográfi ca da rede. Agora a rede não tem esse limitador na 
política territorial. “Como nossas usinas são móveis e o franqueado pode 
ir onde a obra está, não há necessidade de se prender a uma localidade, 
a um CEP. Entre os nossos cases de sucesso está o franqueado do Acre 
que usina no Rio de Janeiro e na Bolívia, por exemplo”, explica Coelho. 
Outras informações em: (www.unicoasfaltos.com.br).

D - Buffet Árabe
O Latife Gastronomia Árabe oferece ao público o Latife Festas, um serviço 
diferenciado que possibilita à pessoa preparar sua própria festa com produtos 
pré-prontos do restaurante para serem fi nalizados no evento. Esse serviço, 
disponibiliza um cardápio variado com quase todos os pratos da rede que 
também tem buffet árabe por quilo em suas lojas instaladas nos shoppings 
Eldorado, Frei Caneca e Center 3. Para optar por essa comodidade é só 
entrar no endereço (https://festas.latife.com.br/), selecionar o serviço Latife 
Festas, clicar na tecla Simular Festa, preencher a quantidade de convidados 
e escolher o tipo de festa mais adequado entre as opções sugeridas. 

E - Recreação e Estudo
As férias escolares de verão são uma ótima oportunidade para mostrar às 
crianças que há vida e muita diversão fora do mundo digital dos tablets, 
celulares, videogames e TV. O Passatempo - espaço no Campo Belo que 
concilia de forma inovadora períodos de recreação com educação – montou 
uma programação repleta de artes e brincadeiras. Voltadas para crianças 
dos 2 aos 14 anos,  as ofi cinas contam com supervisão de profi ssionais 

experientes e uso de materiais atóxicos e da mais alta qualidade.  As 
ofi cinas têm duração de duas horas e acontecem nos períodos da manhã, 
das 10h00 às 12h00, ou da tarde, das 15h00 às 17h00. Para participar, 
é importante fazer as reservas com antecedência, já que há um número 
limitado de vagas. Saiba mais em: (www.opassatempo.com.br).

F - Nordeste é o Destino 
A estação mais quente de todas fi nalmente chegou e com ela também se 
inicia um dos períodos mais aguardados durante o ano todo: as férias. Sejam 
escolares ou coletivas, o fato é que todos querem aproveitar esse momento 
de descanso, somado às festas de fi m de ano e o calor intenso do verão. E 
não há lugar melhor para isso do que a beira-mar. Segundo o último levan-
tamento da pesquisa de ‘Sondagem do Consumidor – Intenção de Viagem’, 
divulgada pelo Ministério do Turismo, não são cachoeiras, rios, campos ou 
montanhas, muito menos, grandes metrópoles, o que o brasileiro realmente 
gosta, na hora de escolher o melhor destino turístico, é praia. Nesse ponto, 
quem mais se destaca na preferência dos viajantes é o Nordeste. 

G - Varejo Asiático
Atuante em comércio internacional e na gestão integrada da cadeia lo-
gística de importação e exportação, a Clac Trading, em conjunto com a 
Vinícola Aurora, fecharam uma operação que movimentará mais de US$ 6 
milhões /ano em exportação de vinhos nacionais para duas grandes redes 
varejistas de Taiwan e China Continental. Entre os produtos, estão: vinhos 
tinto, branco e espumantes, representando um total de 360 mil caixas e 
mais de 2 milhões de garrafas. Em outubro, foram realizados os primeiros 
embarques, com um montante de 150 mil garrafas. Os lotes são de vinhos 
brancos e tintos das linhas Aurora Varietal e Aurora Reserva, vinhos da 
marca Brazilian Soul, espumantes e outros, além do espumante Aurora 
Moscatel. Outras informações: (www.clacimportacao.com.br).

H - Serviços Exclusivos
O arquipélago da Madeira é o paraíso de veraneio dos portugueses, tem 
uma natureza abundante, com fauna e fl ora que impressionam, clima sub-
tropical com temperaturas agradáveis, mar extremamente azul e belezas 
inigualáveis. O Clube de Experiências é o mais novo portal de vantagens 
criado para oferecer produtos e serviços exclusivos aos viajantes. Entre 
seus associados estão hotéis, restaurantes, locadoras de carro, spas e 
empresas especializadas em aventuras pela ilha, como tours de Harley 
Davidson, snorkeling, observação de baleias e golfi nhos, passeios de barco, 
e muito mais. Para ser um cluber é muito simples: basta cadastrar-se no site 
(www.clubedeexperiencias.com.br), selecionar as ofertas. Não é necessário 
acumular pontos ou pagar qualquer mensalidade ou inscrição.

I - Produtores e Agricultores
A rastreabilidade é um processo que vem ganhando relevância no agrone-
gócio ao proporcionar que produtores de sementes tenham maior controle 
sobre as etapas de produção, garantindo qualidade e reduzindo custos, e 
que os agricultores adquiram os insumos com maior confi abilidade. Para 
contribuir com este cenário, a O Agro, startup que desenvolve softwares 
para o setor, lança o Sementes Rastreadas. A solução registra dados deta-
lhados para controlar toda a cadeia produtiva, dos campos de produção, 
passando pela UBS (Unidade de Benefi ciamento de Sementes), até a 
comercialização. Outras informações em: (www.oagro.com.br).

J - Operação na Argentina 
A Stefanini, uma das mais importantes provedoras globais de soluções 
de negócios baseadas em tecnologia, comemora 20 anos de atuação na 
Argentina, sendo a primeira fi lial da companhia fora do Brasil. Apesar das 
taxas de infl ação acima de 25% ao ano e da retração do câmbio, a Stefa-
nini manteve sua visão de longo prazo e continuou investindo na região, 
o que permitiu crescer 40% em 2016. A subsidiária argentina conta com 
300 funcionários e 44 clientes ativos, que são atendidos pelos escritórios 
de Buenos Aires e Córdoba. É uma multinacional brasileira com 29 anos 
de atuação no setor de Serviços em TI. Verticalizada por segmento de 
indústrias, a consultoria possui grande expertise no mercado fi nanceiro, 
telecomunicações, seguradoras e setor público (www.stefanini.com). 

K - Líder em Fertilizantes
A Mosaic Fertilizantes anunciou o acordo para a aquisição da Vale Fer-
tilizantes pelo valor agregado de US$ 2.5 bilhões. A Vale poderá receber 
uma quantia adicional de até US$ 260 milhões, a serem pagos em dinheiro 
ao longo do período de dois anos após o fechamento do acordo, caso de-
terminadas métricas fi nanceiras sejam atingidas. A aquisição transforma 
a Mosaic na líder em produção e distribuição de fertilizantes no Brasil, 
um dos mercados agrícolas mais promissores do mundo. O negócio tem 
capacidade de produção de 4,8 milhões de toneladas de fertilizantes 
fosfatados e 500.000 toneladas de potássio, inclui cinco minas brasileiras 
de fosfato, quatro fábricas de produção de químicos e fertilizantes, e uma 
unidade de potássio. Mais informações: (www.mosaicco.com.br).

L - Medicina Regenerativa
A Universidade de Araraquara (Uniara) está com inscrições abertas 
para o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Biotecnologia em 
Medicina Regenerativa e Química Medicinal. No mestrado, com duração 
de 24 meses, o objetivo é formar profi ssionais com qualifi cação técnico-
científi ca para exercer atividades de ensino e extensão na área de 
biotecnologia em Medicina e Saúde. No doutorado, com duração de 48 
meses, o objetivo é formar profi ssionais com qualifi cação técnico-científi ca 
que permita, primordialmente, exercer atividades de ensino, pesquisa e 
extensão na área de Biotecnologia aplicada às áreas da Medicina Rege-
nerativa e Química Medicinal, em nível de graduação e pós-graduação. 
Mais informações: (www.uniara.com.br/cursos/mestrado). 

M - Fabricação Nacional
A Somov, empresa do Grupo Sotreq, especializada na comercialização, 
aluguel e manutenção de empilhadeiras das marcas Hyster e Yale, acaba 
de anunciar novidades para o setor de movimentação de materiais. Os 
modelos de empilhadeiras Hyster S1.6AC e Yale MS16 começaram a ser 
fabricados no Brasil. Para quem deseja adquirir os modelos, produzidos 
com peças genuínas e seguindo padrões rigorosos de qualidade, podem 
contar com o benefício do Finame, fi nanciamento do BNDES realizado 
por intermédio de instituições fi nanceiras credenciadas para a aquisi-
ção de máquinas e equipamentos. Com mais de 15 anos de atuação, a 
Somov é tradicional no segmento de equipamentos de movimentação de 
materiais, oferecendo soluções personalizadas para pequenas, médias e 
grandes empresas. Saiva mais em: (www.somov.com.br).

N - Ano Novo no Vale 
Conhecida por seus renomados vinhos e espumantes, a Casa Valduga pre-
parou uma programação especial para comemorar a chegada do Ano Novo. 
Durante três dias, os hóspedes da tradicional vinícola, localizada no coração 
do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, contarão com uma experiência 
única, preparada especialmente para celebrar 2017 em grande estilo. O pacote 
inclui um roteiro repleto de atrações, com direito a degustações dos mais 
premiados rótulos. É a chance de descobrir o processo de produção dos 
mais renomados vinhos e espumantes da vinícola. Os hospedes conhecerão 
de perto o processo de vinifi cação dos rótulos e terão a chance de degustar 
os vinhos base direto dos tanques e barricas de carvalho. Informações tel. 
(54) 2105-3154 ou (www.casavalduga.com.br).

A -  Táxi do Papai Noel
A Use Táxi, maior cooperativa de táxi de São Paulo, encontrou uma maneira 

experientes e uso de materiais atóxicos e da mais alta qualidade.  As
ofi cinas têm duração de duas horas e acontecem nos períodos da manhã,
das 10h00 às 12h00 ou da tarde das 15h00 às 17h00 Para participar
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De acordo com o Indicador 
Serasa Experian de Cheques 
Sem Fundos, no mês de novem-
bro, o percentual de devoluções 
pela segunda vez por insufi ci-
ência de fundos foi de 2,46% 
do total de emissões. Este foi 
segundo maior índice para o 11º 
mês do ano desde o início da sé-
rie histórica do indicador, atrás 
apenas de novembro/2015, 
quando a porcentagem atingiu 
2,61%. 

Entre janeiro e novembro de 
2016 a porcentagem de che-
ques devolvidos no país bateu 
recorde histórico: 2,37%. É 
o maior índice de devoluções 
para os onze primeiros meses 
do ano desde 1991. Em novem-
bro foram 1.119.608 cheques 
devolvidos e 45.510.164 com-

pensados. No mês anterior, 
outubro, registrou-se 2,52% de 
devoluções, com 1.204.402 che-
ques que voltaram e 47.802.370 
compensados.

Em todo o país, a devolução 
de cheques em novembro foi 
de 2,46% do total de cheques 
compensados, menor que a 
devolução de 2,52% registra-
da em outubro e menor que 
o percentual de devoluções 
de cheques um ano antes, em 
novembro/15, quando o índice 
foi de 2,61%. Segundo os eco-
nomistas da Serasa Experian, 
a inadimplência com cheques 
permanece em patamar ele-
vado por causa dos impactos 
do desemprego e da infl ação 
sobre o poder de compra dos 
consumidores.

A estimativa para o índice 
caiu pela sexta vez segui-
da, segundo o Boletim 

Focus. Para 2017, estimativa 
para o IPCA segue em 4,90%. A 
meta de infl ação para o próximo 
ano é 4,5%, com teto em 6%.

Diante da recessão econô-
mica e da melhora na infl ação, 
o BC tem sinalizado que pode 
intensifi car o corte da Selic. 
Nas suas duas últimas decisões, 
o Copom do BC cortou a Selic 
em 0,25 ponto percentual. Atu-
almente, a taxa está em 13,75% 
ao ano. Para as instituições 
fi nanceiras, a Selic encerrará 
2017 em 10,50% ao ano. A Selic 
é um dos instrumentos usados 
para infl uenciar a atividade eco-
nômica e, consequentemente, 
a infl ação. 

Quando o Copom aumenta 
a Selic, o objetivo é conter a 
demanda aquecida, e isso gera 
refl exos nos preços, porque os 
juros mais altos encarecem o 
crédito e estimulam a poupan-
ça. Quando o Copom diminui 
os juros básicos, a tendência é 
que o crédito fi que mais barato, 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
sobre a infl ação.

A projeção de instituições 
fi nanceiras para a queda da 
economia (Produto Interno 
Bruto – PIB – a soma de todas 
as riquezas produzidas pelo 
país) este ano, permanece em 
3,48%. Para 2017, a expectativa 
de crescimento foi alterada de 
0,70% para 0,58%, na nona re-
dução consecutiva (ABr).

A projeção para o IPCA caiu de 6,52% para 6,49%.

Reprodução

Mercado fi nanceiro 
projeta infl ação 
dentro da meta
O mercado fi nanceiro passou a projetar infl ação 
dentro da meta este ano. A projeção para o IPCA 
caiu de 6,52% para 6,49%. A meta de infl ação é 
4,50% e limite superior de 6,50%

Inadimplência com cheques 
atinge 2,46% em novembro


