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Até 2020 o trabalho da maioria dos economistas estava focado na 
análise do controle da inflação, na manutenção dos níveis aceitáveis 
de desemprego, na compreensão de como funcionavam os mercados e 
consequentemente os agentes que fazem parte de seu funcionamento, 
as empresas, as famílias e os Governos.  Entretanto, a pandemia de 
2020 causou uma mudança necessária no trabalho do economista, de tal 
modo que o inseriu definitivamente dentro das empresas e transportou 
seu espectro de análise e pensamento, que outrora fora mais ligado 
ao mercado financeiro ou a academia, para a economia real.   

Sou Economista em meio ao “novo normal”

Descontentamento com a reforma da previdência, insegurança com 
reforma tributária, em tramitação, e inflação em alta no Brasil são motivos 
apontados por brasileiros que buscam soluções para poupar e ter uma 
renda em dólar no futuro. As informações são do Oxford Group, a maior 
consultoria de investimentos nos EUA para brasileiros. As incertezas 
causadas pela pandemia, a reforma da previdência, aprovada no fim do 
ano passado, a reforma tributária em tramitação no Congresso e o risco 
de inflação no Brasil parecem ser o cenário que está estimulando muitos 
brasileiros a buscar segurança de futuro no exterior.   

Dolarizar patrimônio e aposentadoria nos EUA

Mesmo com a redução do isolamento social, muitas empresas ainda 
optam por manter seus colaboradores trabalhando de casa, por segurança. 
E todo mundo concorda que não há nada melhor do que a sensação de 
não precisar se deslocar e enfrentar congestionamentos para começar a 
produzir. Por outro lado, o home office também tem suas desvantagens: 
ele é um ambiente frutífero para a preguiça e a procrastinação. Na cabeça, 
fica a pergunta: como aproveitar ao máximo o tempo em casa? Muitos 
livros falam sobre como aumentar a produtividade e, em todos, há uma 
dica comum: dê cor às paredes.   

Aumente a produtividade utilizando cores

Pixabay

Negócios em Pauta

Serviço Clique e Retire
A Pernambucanas traz mais uma facilidade para a jornada 

de compra dos seus consumidores. Todas as 391 lojas pas-
sam a oferecer o serviço Clique e Retire, que permite que o 
cliente retire na loja, sem frete, todas as compras feitas de 
forma online. A modalidade alia a conveniência da compra 
digital com a praticidade da entrega presencial na loja de 
escolha do cliente, possibilutando que os compradores 
tenham contato com o produto, podendo experimentá-lo 
na loja e, se caso for, fazer a troca imediata.    Leia a 
coluna completa na página 3
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Ensinar empreendedores a crescer na internet

@A HostGator promove o evento HostGator Insights, 
um dia inteiro de imersão no universo dos negócios e 

das vendas online. O evento reunirá palestrantes nacionais 
e internacionais, de algumas das maiores empresas de tec-
nologia do mundo, no dia 4 de novembro. São profissionais 
de referência no mercado que compartilharão tendências 
e insights poderosos para aplicar no site e gerar resultados 
reais. Entre eles estão nomes como  Matt Brandstein (gerente 
de contas) e Valerie Nilsson (consultora internacional de 
crescimento) do Google; Luciano Santos, diretor de vendas 
do Facebook Brasil; Erich Casagrande,  gestor de marketing 
da SEMrush; João da Matta, gestor de relacionamento do 
LinkedIn Latin America; Bruno de Oliveira, CEO do Ecom-
merce na Prática; além de Robledo Ribeiro, fundador e CEO 
da HostGator América Latina (https://insights.hostgator.com.
br/).   Leia a coluna  completa na página 2
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Atrasar pagamentos pode arruinar 
suas finanças pessoais e isso não 
é exatamente uma novidade. Mas, 
será que você já pensou nisso de 
outra forma: já se perguntou como 
pagamentos atrasados podem afetar 
sua vida no futuro?

 

É muito fácil e cômodo pensar somente no 
dia de hoje, ainda mais quando a situação 

não anda nada boa no Brasil e mundo afora.No 
entanto, agir assim não resolve sua situação 
financeira. Pelo contrário, você “empurra com 
a barriga” um desafio e ele logo se torna um 
pesadelo. Contas em atraso podem significar 
desde a interrupção no fornecimento de servi-
ços até mesmo a perda de um bem importante.

 
Para evitar que as contas atrasadas prejudi-

quem seu caminho rumo a uma vida financeira 
mais equilibrada, preparei algumas dicas:

 
1. Comece seu controle financeiro ago-

ra - Convenhamos, é praticamente impossível 
se planejar sem conhecer muito bem a sua 
realidade financeira atual.

 
• Quanto você ganha, de verdade? Valor 

líquido?
• Com o que você gasta?
• Quanto gasta por mês com determinado 

hábito de consumo?
• Consegue guardar dinheiro?

 
As perguntas são para provocar! E, você 

começar agora mesmo seu controle finan-
ceiro. Então, use alguma planilha gratuita 
de controle financeiro ou app, mas comece.

 
2. Guarde quando o salário cair na 

conta - Se esperar o fim do mês para guardar 
dinheiro e poupar, acaba que não sobra nada 
e o investimento não acontece.Essa história 
é comum e tem um efeito emocional ruim, 
porque desanima e passa a fazer você duvidar 
da própria capacidade de juntar dinheiro.

 
Para mudar essa história e, de quebra, evi-

tar problemas com atraso de contas, guarde 

Planejamento para evitar a 
assombração das contas atrasadas

assim que o dinheiro do mês cair na conta. 
A prática de separar, “tirar da sua frente” 
algum dinheiro assim que o montante maior 
chega, funciona. Experimente!

 
3. Coloque as contas mais importan-

tes em débito automático - Aproveitar a 
tecnologia para evitar pagar juros e atrasar 
contas é possível para todo mundo hoje em 
dia. Praticamente tudo acontece através do 
celular e você pode automatizar e inserir 
contas em débito automático com muita fa-
cilidade. Assim, você não vai mais esquecer 
de pagar suas contas e ao mesmo tempo 
vai agilizar as coisas no seu planejamento 
financeiro.

 
4. Não comprometa mais de 30% da 

sua renda com dívidas - O efeito “Bola de 
Neve” é muito perigoso e costuma assustar 
só quando já é grave demais. Tudo começa 
com uma conta aqui e outra ali que você 
deixa de pagar, mas logo as dívidas ficam 
muito elevadas e a coisa se complica. Para 
evitar esta situação, procure sempre avaliar 
sua realidade financeira em termos de com-
prometimento da renda. 

Observe seu controle financeiro e avalie se 
você está ou não gastando mais de 30% de 
sua renda líquida mensal com contas que só 
vencem no futuro. Se for esse o caso, reveja 
suas decisões de consumo e interrompa 
imediatamente esse ciclo.

 
5. Pare de comprar parcelado - No 

dia a dia, valores pequenos parecem caber 
no orçamento, mas quando somados eles 
ultrapassam sua capacidade de pagamento? 
Pois é, um dos principais vilões das contas em 
atraso é a compra parcelada. Uma comprinha 
aqui, outra ali, parece que vai dar. E estoura 
tudo. Mude seu hábito ao consumir e prefira 
pagar à vista e com desconto. 

Se não tiver dinheiro, junte antes de 
comprar. Comprometer sua renda futura 
com despesas feitas hoje pode complicar o 
pagamento de contas importantes nos me-
ses seguintes. Lembre-se: com um controle 
financeiro mais rígido e o hábito de comprar 
mais à vista ou em poucas parcelas, você evita 
problemas com atrasos e juros.

 
(Fonte: Conrado Navarro é sócio e especialista em 
finanças pessoais na Grão - https://grao.com.br/).
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5 DICAS 
PARA OS MICRO E 
PEQUENOS NEgóCIOS 
gANhAREM DINhEIRO
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Produção de aço
A produção brasileira de aço somou 

2,6 milhões de toneladas em setembro, 
com aumento de 7,5% em comparação 
ao mesmo mês de 2019. Em relação 
a agosto, porém, houve retração de 
4,7%, atribuída à queda da produção 
de semiacabados, de 31,9%. Segundo 
o Instituto Aço Brasil, no mês passa-
do, a produção de laminados foi de 
1,9 milhão de toneladas e as vendas 
internas evoluíram 7,1%, confirman-
do a rápida recuperação do mercado 
interno (ABr).
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