
Qualidade de vida 
e finanças pessoais: 

como fazer um 
planejamento para 2021

Iniciamos o novo 
ano e é comum 
aproveitarmos esse 
período para avaliar 
resultados, rever 
planos e definir 
metas para o ano 
seguinte

Se essa atividade pode 
ser complicada em 
anos sem eventos ex-

cepcionais, como lidar com 
esse planejamento em meio 
a uma pandemia? Indepen-
dentemente de qualquer 
circunstância, quem busca 
estabelecer uma forma de 
gerir suas finanças, cons-
cientemente, deve iniciar 
esse processo investindo 
algum tempo buscando 
identificar qual a qualidade 
de vida desejada. 

Que tal aproveitar posi-
tivamente o aprendizado 
desse período de isolamento 
forçado e pensar no que 
realmente faz sentido? Es-
tes últimos meses serviram 
para uma revisão de valo-
res? Como quero viver no 
próximo ano? Aonde quero 
chegar no futuro? Qualida-
de de vida é algo difícil de 
explicar, pois é percebido 
quase que intuitivamente, 
de uma forma muito sutil. 

Talvez por compreender 
aspectos diversos como 
saúde física, estado emocio-
nal, nível de independência, 
crenças, nível de educação, 
relações sociais em casa e 
no trabalho, interações com 
o meio social onde se está 
inserido e até mesmo a re-
lação com o meio ambiente, 
raramente paramos para 
pensar na qualidade de vida 
que buscamos. 

Para a OMS, qualidade 
de vida é “a percepção que 
um indivíduo tem sobre a 
sua posição na vida, dentro 
do contexto dos sistemas 
de cultura e valores nos 
quais está inserido e em 
relação aos seus objetivos, 
expectativas, padrões e 
preocupações”. 

Neste sentido, é possível 
afirmar que qualidade de 
vida é a nossa satisfação 
com o viver quotidiano. A 
forma como percebemos 
nossa relação com o mundo 
no qual estamos inseridos. 
Um mundo que, às vezes, 
sofre com uma pandemia. 

A gestão de finanças pes-
soais deveria sempre partir 
da perspectiva da qualida-
de de vida desejada e dos 
objetivos que buscamos. 
A partir desses elementos, 
trabalhamos a relação com 
o dinheiro. A chegada de 
um novo ano é um marco 
interessante, um bom mo-
mento para essa reflexão e 
planejamento. Sendo assim, 
de forma pragmática, deve-
se buscar respostas para 
algumas questões, nesta 
ordem:
	 •	Qual	qualidade	de	vida	

que busco? Qual o pa-
drão de vida associado a 
essa qualidade de vida? 

	 •	Quanto	 custa	 esse	 pa-
drão de vida? Quais os 
gastos correntes e as 
dívidas já acordadas?

	 •	Quais	 são	 os	 objetivos	
de curto, médio e longo 
prazos? Quanto eles 
custarão?

	 •	Qual	 a	 situação	 finan-
ceira atual? Quais as 
receitas recorrentes? 
Há investimentos?

	 •	Quais	as	reservas	neces-
sárias para o custeio do 
dia a dia, emergências e 
demais projetos?

	 •	Como	aumentar	os	ga-
nhos para cobrir o custo 
de vida ou ampliar a 
velocidade para realizar 
os projetos desejados?

	 •	Qual	 a	 estratégia	 para	
reduzir despesas e dimi-
nuir eventuais dívidas? 
É possível refinanciá
-las?

Uma vez respondidas 
essas questões, deve-se 
manter uma reserva para 
as emergências, pois elas 
ocorrerão, certamente. 
Pode ser a oportunidade 
de compra de algum bem 
com preço diferenciado ou 
a pane num eletrodoméstico 
que necessitará de reparos. 
Para manter o controle 
no dia a dia, é importante 
listar os gastos, revisá-los 
periodicamente e planejar 
as compras, seja uma ida ao 
supermercado, uma viagem 
ou mesmo a aquisição de 
algo mais significativo, como 
um carro ou uma casa. 

Desenvolver o hábito de 
registrar as despesas cria 
um estado de observação 
constante, o que facilita 
a gestão. A organização 
financeira depende de um 
estado de consciência que 
se adquire durante a refle-
xão sobre todos os pontos 
descritos acima. 

Uma vez definidos os 
objetivos e os valores cor-
respondentes, o trabalho 
passa a ser direcionado 
para o processo de gestão 
financeira pessoal, algo que 
deve ser realizado rotinei-
ramente, para que possam 
ser apurados os resultados 
e resolvidos os desvios que 
certamente ocorrerão no 
caminho.

Tudo isso implica em um 
processo de autoconhe-
cimento e ressignificação 
de valores, principalmente 
aqueles ligados às finanças. 
O desafio é perceber os 
benefícios associados ao es-
tado de consciência que se 
atinge quando conhecemos 
o nosso funcionamento com 
o dinheiro. É muito mais 
simples do que aparenta, 
com ou sem pandemia.
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Corretoras já 
podem atuar 
com pagamentos 
de boletos 

Desde ontem (4), as correto-
ras e as distribuidoras de títulos 
e valores mobiliários poderão 
prestar serviço de pagamentos 
aos clientes. A medida foi apro-
vada no fim de novembro pelo 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN). Até agora, as contas de 
registros mantidas por clientes 
nas corretoras e distribuidoras 
serviam apenas para fazer aplica-
ções em títulos públicos federais, 
em instrumentos privados de 
renda fixa e na bolsa de valores. 

Essas instituições já podem 
optar por manter as contas de 
registro ou migrar para o mo-
delo de contas de pagamento, 
que permitem, por exemplo, a 
quitação de boletos.

Segundo o Banco Central 
(BC), a ampliação do escopo 
de atuação das corretoras e das 
distribuidoras deve incentivar a 
concorrência entre prestadores 
de serviços de pagamento. A 
medida, informou a autoridade 
monetária na época da aprova-
ção, também ajudará a aprimorar 
a gestão de recursos no segmento 
de intermediação financeira e 
a ampliar as fontes de receitas 
dessas instituições, também 
chamadas de sociedades de 
intermediação. 

Para impedir que o dinheiro 
destinado ao pagamento de bo-
letos tenha outra destinação, o 
CMN determinou que os recursos 
não usados pelos clientes consti-
tuirão patrimônio separado das 
instituições financeiras, devendo 
ser aplicados em títulos públi-
cos federais ou mantidos como 
disponibilidades que podem 
ser sacadas pelo cliente. “Inde-
pendentemente da modalidade 
escolhida, os recursos mantidos 
nas contas, enquanto não com-
prometidos com a liquidação de 
operações em nome dos clientes, 
deverão ser aplicados em títulos 
públicos federais ou mantidos 
como disponibilidades pelas 
sociedades de intermediação”, 
explicou o BC após a aprovação 
da medida (ABr).

O Sebrae disponibiliza de mais de 400 ideias de negócios, com 
conteúdo voltado para quem planeja abrir uma 

micro ou pequena empresa.

Não foi fácil cancelar 
aquela viagem tão 
esperada, reunir os 

amigos virtualmente para 
comemorar o aniversário e 
até mesmo, adiar o sonho 
empreendedor de abrir o 
próprio negócio. Mesmo com 
a pandemia, a expectativa 
é que muitas novas micro e 
pequenas empresas possam 
surgir em 2021, tendo em 
vista que o empreendedo-
rismo é uma das alternativas 
encontradas como fonte de 
trabalho e renda em momen-
tos de crise.

Para apoiar os potenciais 
empresários, o Sebrae dis-
ponibiliza mais de 400 ideias 
de negócios, com conteúdo 
voltado para quem planeja 
abrir uma micro ou peque-
na empresa ou tornar-se 
um microempreendedor 
individual (MEI), neste ano. 
Em 2020, o canal “Ideias 
de Negócios” (https://www.
sebrae.com.br/sites/Portal-
Sebrae/ideias), continuou 
sendo uma das sessões mais 
visitadas. 

Identificou os 26 negócios 
mais pesquisados na página, 

Começo de ano é a época 
para fazer as reflexões do 
ano que passou e também 
planejar o que está por vir. 
Para ajudar nessa tarefa, o 
Sebrae-SP listou oito pon-
tos de atenção envolvendo 
obrigações e serviços impor-
tantes para o empreendedor 
ficar de olho e não perder 
nenhum prazo. A maior parte 
da lista envolve os Microem-
preendedores Individuais 
(MEIs). Já são mais de 11,3 
milhões em todo o Brasil e 
3 milhões no Estado de São 
Paulo. 

O diretor-superintendente 
do Sebrae-SP, Wilson Poit, 
ressalta a importância do 
empreendedor manter as 
obrigações em dia. No caso 
do MEI, ele mantém os 
benefícios como aposenta-
doria e auxílio-doença, por 
exemplo.Só em 2020, mais 
de 1,8 milhão de novos 
MEIs entraram no mercado. 
Confira a lista de serviços e 
obrigações elaborada pelo 
Sebrae-SP:
 1) Inscrição Municipal: 

A Lei de Liberdade 
Econômica conside-
rou todas as atividades 
do MEI como “baixo 
risco”, dispensando 
os empresários dessa 
categoria de empresa 
do Alvará de Funciona-
mento. Mesmo assim, é 
recomendado verificar 
a legislação municipal 
antes da formalização.

 2) Declaração Anual 
do MEI (DASN-SI-
MEI): O período para 
entrega da Declaração 
Anual do MEI é de 2 
de janeiro de 2021 a 
31 de maio de 2021. 
Evite multas e atrasos! 

Obrigações e serviços importantes para o empreendedor ficar 
de olho e não perder nenhum prazo.

Com orientação e suporte da Embrapa, 
iniciativas valorizam plantio orgânico 
e incentivam comunidades carentes a 

cultivar hortaliças.

Eliminar terrenos baldios em 
áreas urbanas, produzir e forne-
cer hortaliças para o consumo 
de escolas e famílias e melhorar 
a qualidade da alimentação da 
comunidade são algumas das van-
tagens da implantação de hortas 
comunitárias nas cidades.

Instaladas em lotes vagos que 
muitas vezes são utilizados como de-
pósitos de entulho e se transformam 
em focos de doenças, a produção das 
hortas comunitárias abastece famílias 
que moram perto desses terrenos. 

Na maioria dos casos, a produção 
é feita a partir dos princípios de 
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Como realizar seu 
sonho empreendedor em 2021

No ano passado, pessoas do mundo inteiro tiveram que adiar sonhos por causa da pandemia

agosto e setembro de 2020, 
por exemplo, houve um 
crescimento de mais de 400 
mil acessos”, contou.

Para incentivar e inspirar 
os futuros empresários, o 
Sebrae preparou uma série 
de matérias com dicas e 
orientações sobre os cinco 
segmentos mais procurados 
no ano passado. São eles: 
distribuidora de bebidas, 
lojas de animais ou pet shop, 
escritório de consultoria, 
frete e transporte de pe-
quenas cargas e alimentos 
congelados e marmitas.

Para a analista do Sebrae, a 
alta procura por informações 
sobre esses tipos de negócios 
pode ser explicada a partir 
do cenário da pandemia. 
“No geral, são áreas que 
conseguiram manter uma 
certa regularidade neste 
período, seja pela facilidade 
para atender a demanda de 
consumo em casa, como 
alimentos e bebidas, ou pela 
possibilidade de um trabalho 
remoto, como é o caso do 
escritório de consultoria”, 
explicou Luciana. Fonte: 
AI/Sebrae.

entre eles: distribuidora de 
bebidas, pet shop, escritório 
de consultoria, frete e trans-
porte de pequenas cargas, 
loja de produtos naturais, 
centro de estética, loja de 
cosméticos e perfumaria, 
hamburgueria, produção de 
alimentos congelados, pada-
ria e fornecedor de refeições 
em marmita.  

Nesses conteúdos es-
peciais, o futuro empre-
endedor facilmente pode 
encontrar diversas infor-
mações organizadas por 
tópicos como: visão geral do 

mercado, estrutura neces-
sária, dicas, investimentos 
e custos, equipamentos, 
pessoal, exigências legais 
e específicas, localização, 
entre outras.

De acordo com a ana-
lista do Sebrae, Luciana 
Macedo, a partir do início 
da reabertura gradual dos 
estabelecimentos, foi possí-
vel observar o crescimento 
do volume de acessos na 
página. “No período da 
retomada das atividades, 
vimos que a procura voltou a 
subir continuamente. Entre 

Oito pontos de atenção para o empreendedor 
ficar de olho no começo de 2021

 3) Opção pelo MEI/ME: 
O prazo para enquadra-
mento por opção para o 
MEI ou ME vai de 2 de 
janeiro de 2021 a 29 de 
janeiro de 2021. 

 4) Excesso de receita de 
até 20% (MEI): Se o 
empresário MEI, no ano 
de 2020, ultrapassou o 
seu faturamento em até 
20%, já deve transmitir 
a Declaração Anual do 
MEI no mês de janei-
ro de 2021 e recolher 
o valor da multa do 
excedente, gerada na 
transmissão da decla-
ração e procurar um 
contador para proceder 
com a migração para 
microempresa e evitar 
recolhimentos retroa-
tivos.

 5) Parcelamento do 
MEI:  Os débitos refe-
rentes a 2020 poderão 
ser parcelados a partir 
de 2021. Somente os 
débitos dos últimos 
cinco anos são exigí-
veis.

 6) Portal do Empre-
endedor: Desde 4 de 
dezembro de 2020, o 

Portal do Empreen-
dedor migrou para 
a plataforma gov.br. 
O novo endereço é: 
(https://gov.br/mei). 
Você será redirecio-
nado para a URL fixa 
(https://gov.br/empre-
sas-e-negocios/pt-br/
empreendedor).  

 7) Atualização do bo-
leto DAS: Todo início 
de ano, há o reajuste 
do valor do salário 
mínimo. Para 2021, o 
valor definido é de R$ 
1.100. Um dos valores 
que o MEI contribui 
no boleto DAS é 5% 
do salário mínimo. 
Portanto, fique atento 
a alteração de valores.

 8) Alteração das ati-
vidades permitidas 
pelo MEI: A cada 
final de ano, o Gover-
no Federal informa as 
ocupações que foram 
incluídas e excluídas 
pelo MEI. Para se 
manter na condição 
de MEI, consulte se 
a sua atividade não 
sofreu alterações (AI/
Sebrae).

Hortas comunitárias são alternativas para agricultura em áreas urbanas
agricultura orgânica. Há 15 anos, 
em uma área pública de cinco mil 
m², a terra vermelha deu lugar 
a hortaliças e árvores frutíferas, 
tornando-se o que é considerada 
hoje a maior horta urbana do DF 
– o Instituto Horta Girassol. A 
coordenadora do projeto, Hosana 
Alves, conta que tudo começou 
em agosto de 2005, quando acon-
teceu um surto de hantavirose na 
região. “A comunidade ficou muito 
preocupada porque tinha um lixão. 
Todos se mobilizaram e pedimos a 
ajuda da administração regional, 
que limpou o local”, lembra.

A partir de então, para evitar 
que o lixo voltasse a se acumular 
no local, a horta foi criada. Inicial-
mente, a plantação era pequena e, 
hoje, o Instituto Horta Girassol tem 
um projeto chamado Comunidade 
que Sustenta Agricultura (CSA), 
que funciona em parceria com pro-
dutores orgânicos e membros da 
comunidade. Os produtos colhidos 
são fornecidos aos participantes 
que ajudam com contribuição 
financeira para o espaço. Toda 
semana, após a colheita, eles 
recebem uma cesta de verduras, 
frutas e legumes em casa.

A Horta Comunitária também 
conta com um Centro de Educação 
Ambiental, onde as crianças partici-
pam de brincadeiras e têm contato 
com legumes, verduras e frutas, 
aprendendo e se familiarizando com 
os alimentos produzidos: tomate, 
couve, beterraba, alface, jiló, repo-
lho, quiabo e outros. Os encontros 
envolvem plantio de hortaliças, ofi-
cinas, discussão de temas, lanches 
comunitários, colheita e distribuição 
de cestas aos voluntários, e doação 
para entidades sociais como creches 
e igrejas. Fonte e mais informações: 
(www.agricultura.gov.br).


