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Um tema que inquieta muitas pessoas: como fazer o que gosta, ou 
gostar do que faz? Em matéria de trabalho fica mais evidente a cada 
dia o quanto as pessoas têm procurado fazer o que gostam, mas ainda 
existem muitos que trabalham em atividades que não toleram e são 
infelizes. E as justificativas são inúmeras, mas em geral poderíamos 
resumir em “não tenho escolha”. Será? Escolhas têm relação com res-
ponsabilidade sim...assumir seu papel de protagonista pela opção que 
fez ou está pensando em fazer. E isso incomoda bastante, pois a partir 
do momento em que um caminho deve ser seguido, isso implica em 
várias decisões a serem tomadas e principalmente planejamento.   

Burnout e Assédio Moral durante a pandemia

O cenário do armário do professor repleto de provas a serem corrigidas 
sempre incomodou Adriano Guimarães, que atuava como diretor de opera-
ções da Anhanguera Educacional. Foi com o objetivo de mudar o mindset 
das instituições educacionais que ele assumiu em 2012 a função de CEO 
da Prova Fácil, principal plataforma de gestão de avaliações desenvolvida 
no País. O resultado de sua visão empreendedora não tardou a aparecer. 
Nos últimos anos, a ferramenta tem gerado 35% de redução nos custos 
operacionais, 70% de diminuição do tempo gasto com correção de provas 
e 92% de redução nos pedidos de revisão de prova.   

Plataforma de gestão de avaliações
Durante a pandemia do Coronavírus, os pequenos negócios têm sido 

um dos setores da economia mais atingidos pela crise. Por isso, no 
momento em que alguns estados começam a retomar as atividades eco-
nômicas, o Sebrae construiu protocolos setoriais para orientar os donos 
de micro e pequenas empresas sobre como proceder nesse momento 
de reabertura e sobre os cuidados a serem tomados no atendimento 
diário dos clientes.   

Retomada de padarias e confeitarias
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Negócios em Pauta

O Sertão vai Virar Mar
O presidente Bolsonaro disse, na sexta-feira (26), que o 

Projeto de Integração do Rio São Francisco é uma “novela 
enorme que está chegando ao fim”, ao participar em Pena-
forte, no Ceará, da cerimônia de acionamento da comporta 
responsável pela chegada das águas do Eixo Norte. Com 
isso, a água que já abastece o Reservatório Milagres, em Per-
nambuco, passará pelo túnel na fronteira dos dois estados, e 
começará a encher o Reservatório Jati, seguindo até a Paraíba 
e o Rio Grande do Norte, atingindo 12 milhões de pessoas 
em 390 municípios.    Leia a coluna completa na página 3
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Wacom organiza webinars educativos 
para profissionais criativos

@A Wacom, fabricante líder mundial de tablets e displays 
interativos, organiza uma série de webinars educativos 

para quem ainda quer aprender muito. Reunindo influencia-
dores e especialistas em diversas áreas, as conferências vão 
tratar de processos e técnicas em diferentes estilos de arte e 
design digital. A previsão é ter um webinar por dia (exceto nos 
fins de semana). “A Wacom quer ajudar e empoderar todos 
os artistas e estudantes que visam criar algo autêntico. Por 
isso reunimos diversos especialistas brasileiros para ensinar 
e dar dicas profissionais na criação de arte de todos os tipos”, 
explica Thiago Tieri, gerente de marketing da Wacom no Brasil. 
Os webinars são gratuitos e é necessário realizar um cadastro 
na plataforma oficial da Wacom Brasil pelo link https://bit.ly/
WacomWebinar.   Leia a coluna  completa na página 2

Imagem: AI/WACOM

Você sonha com a 
aposentadoria, mas 
não sabe como se 
organizar para ter 
equilíbrio financeiro 
quando chegar a hora 
de “parar de trabalhar”? 
Então, o melhor caminho 
é o planejamento 
previdenciário.

Planejar-se e financeiramente 
no decorrer da vida deveria 

ser algo comum, e com a aposen-
tadoria não é diferente. Estudos 
feitos pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas, Serviço de 
Proteção ao Crédito e pelo Banco 
Central mostram que seis em 
cada dez brasileiros ainda não se 
prepararam para aposentadoria.

A pesquisa ainda aponta que 
59% dos brasileiros admitem não 
ter um planejamento para garantir 
um futuro financeiro na hora de 
deixar de trabalhar, enquanto ape-
nas 41% têm se preocupado com 
a aposentadoria. Entre os que não 
fazem planejamento financeiro para 
a aposentadoria, 36% dizem não so-
brar dinheiro no orçamento e 18% 
alegam que não têm planejamento 
porque estão desempregados. Para 
outros 17%, a justificativa é a de que 
não vale a pena guardar o pouco 
dinheiro que sobra no fim do mês.

De acordo com a advogada espe-
cialista em Direito Previdenciário, 
Previdenciário Internacional e 
do Servidor Público e, sócia do 
Domeneghetti Advogados Asso-
ciados, Fátima Domeneghetti, os 
dados assustam, porém mostram 
a realidade cultural do país. “O 
brasileiro precisa adquirir um 
novo comportamento e uma nova 
cultura quanto ao seu futuro, 
principalmente quanto à terceira 
idade, sendo fundamental a adoção 

Já é hora de pensar na aposentadoria? Entenda 
a importância do planejamento previdenciário
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do planejamento previdenciário 
como condição de vida”, observa.

Fátima afirma que o modo de 
viver e de esperar a aposentado-
ria sem um bom planejamento 
previdenciário já não cabe à 
população. “Para descansar e ter 
um bom rendimento na terceira 
idade é imprescindível o jovem/
adulto de hoje se planejar para 
ter independência financeira sem 
precisar trabalhar”. A advogada 
lista as principais dúvidas sobre o 
planejamento previdenciário:

O que é e como funciona o 
planejamento previdenciário? 
- Como o próprio nome diz, é um 
planejamento de aposentadoria, 
feito antes do segurado ou servidor 
público requerer o benefício de 
fato. A aposentadoria representa 
um grande período na vida da 
população. Para se aposentar com 
conforto, hoje as pessoas precisam 
contar com uma renda que garanta 
uma qualidade de vida e estabili-
dade duradoura.

Na prática, o planejamento fun-
ciona como um estudo de todo o 
histórico do trabalhador, conside-
rando aspectos como: idade, tempo 
de serviço e valor das contribuições 
ao sistema previdenciário, tipo de 
atividade exercida, características 

aposentadoria pode ser conside-
rado o caminho mais eficaz para 
garantir o melhor benefício, com o 
menor estresse possível. Ele é um 
importante aliado para as pessoas 
que querem começar a planejar o 
seu futuro, desde daquelas que 
estão mais longe da aposentadoria, 
os jovens, mas querem fazer esco-
lhas estratégicas para garantir uma 
melhor renda no futuro, até para 
aquelas que estão mais próximas 
da aposentadoria e precisam defi-
nir qual regra de aposentadoria e 
manejos de tempo de contribuição 
aumentariam o benefício.

O que tem de errado em se 
aposentar sem planejamento? - 
Uma situação que é muito comum 
na prática é a de trabalhadores 
que vão diretamente ao INSS ou 
Regime Próprio e solicitam suas 
aposentadorias sem ao menos 
calcular quanto será o valor do 
benefício e quais as suas opções 
para se aposentar de forma mais 
vantajosa. Não é um erro, porém, 
com o planejamento, é possível ter 
uma visão mais clara, do valor do 
benefício previdenciário.

Como a aposentadoria é um ato 
irreversível e irrenunciável, após o 
recebimento da primeira parcela do 
benefício não é possível cancelar ou 
alterar o valor do benefício (exceto 
através de revisão previdenciária) e 
é aí que bate o arrependimento, ao 
ver que poderia se aposentar com 
um valor mais generoso.

E por onde começar? - O ideal 
é, antes de ir diretamente requerer 
o benefício, buscar um profissional 
especialista em Direito Previden-
ciário e, fazer o planejamento de 
aposentadoria. Somente assim, o 
indivíduo terá a certeza que estará 
escolhendo a melhor e mais van-
tajosa opção para se aposentar, 
adaptado aos seus objetivos.

 
Fonte e mais informações: 

(http://www.domeneghetti.adv.br/).

O brasileiro precisa 
adquirir um novo 
comportamento 
e uma nova 
cultura quanto 
ao seu futuro, 
principalmente 
quanto à terceira 
idade, sendo 
fundamental 
a adoção do 
planejamento 
previdenciário como 
condição de vida.

dos diferentes regimes de previ-
dência e a legislação envolvida. 

Esse diagnóstico quem faz é um 
especialista da área e nele são le-
vantados os períodos de contribui-
ção tanto para o INSS quanto para 
o Regime Próprio dos Servidores 
Públicos. Após o levantamento 
de todas essas informações são 
feitos os cálculos e laudos com as 
estratégias para garantir uma boa 
aposentadoria de acordo com os 
objetivos de cada pessoa.

Para quem se destina o pla-
nejamento? - O planejamento de 
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Vem aí a Supersete
A Caixa foi autorizada a instituir 

mais um produto lotérico: a Supersete. 
O jogo consiste na indicação de con-
junto finito de prognósticos sobre dez 
algarismos organizados verticalmente 
em sete colunas. A aposta mínima será 
de um número por coluna, totalizando 
sete prognósticos. A Caixa deve definir 
a data do primeiro sorteio, bem como 
sua frequência e o preço das apostas, 
tendo como referência o preço a ser 
estabelecido para a aposta simples, 
de sete números.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/renegociacao-de-dividas-e-saida-para-manutencao-da-saude-financeira/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-27-a-29-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-27-a-29-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-morte-silenciosa-do-cotidiano-o-burnout-e-o-assedio-moral-em-tempos-de-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/em-tempo-de-pandemia-recomendacoes-para-retomada-de-padarias-e-confeitarias/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/prova-facil-responsavel-pela-avaliacao-de-10-dos-alunos-do-ensino-superior/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-27-a-29-06-2020/

