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Há pouco mais de dois meses você estava desejando ter um ano 
diferente: com mais paz, harmonia e prosperidade. Como quase tudo 
na vida, ter um ano mais próspero está diretamente ligado aos peque-
nos hábitos construídos dia após dia. O que muita gente não sabe é 
que tudo isso começa no nosso cérebro. A boa notícia é que ainda dá 
tempo de mudar a direção da sua vida financeira utilizando melhor as 
suas capacidades cognitivas.   

Não deixe seu cérebro boicotar seus 
planos financeiros neste ano

O produtor de leite está com a rentabilidade bastante pressionada, 
conforme análise de pesquisadores e analistas da Embrapa Gado de 
Leite durante a reunião mensal de conjuntura econômica do setor. O 
principal motivo da redução das margens são os custos de produção, 
que iniciaram o ano com aumento de 29% em relação a fevereiro de 
2020. “Houve um grande aumento recente”, diz o analista Lorildo 
Stock, “de novembro do ano passado a fevereiro deste ano, a elevação 
dos custos pagos pelo produtor foi de quase 16%”, completa.  

Margem de lucro de produtores 
de leite diminui

Em paralelo ao Coronavírus e seus desdobramentos, vemos surgir uma 
pandemia de medo e estresse. Transtornos psicológicos como ansiedade 
e depressão já começam a representar uma nova onda de danos à saúde. 
Afinal, manter-se sereno dentro do turbilhão de informações e emoções 
que envolvem essa pandemia está sendo um desafio intenso para todo 
o mundo. Pesquisa recente do Instituto Bem do Estar em parceria com 
a Noz Pesquisa e Inteligência, mostra que sete em cada dez brasileiros 
estão com medo acima do normal devido à pandemia.  

A importância de cuidar da saúde mental 
e buscar ser feliz

Foto de Andrea Piacquadio no Pexels

Negócios em Pauta

Oásis na Zona Sul 
Seja como sócio ou apenas como aluno das escolas de equitação ou 

tênis, o paulistano pode aproveitar a infraestrutura completa do Clube 
Hípico de Santo Amaro, um oásis na zona sul. O local conta com 284.000 
m2 de bosques de Mata Atlântica preservada, jardins e muitas áreas 
abertas, o que proporciona segurança e conforto inclusive durante a 
pandemia. O clima relaxante e idílico é complementado pela grande 
quantidade de aves e pequenos animais silvestres, como maritacas, 
araras e saguis. Cada canto pode ser explorado caminhando por uma 
trilha cross country com 2.360 metros de extensão. Nada melhor para 
se desconectar da agitação urbana. Fundada em 1935, a entidade é re-
ferência para clubes hípicos brasileiros e sul-americanos.     Leia 
a coluna completa na página 3
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News@TI

Segurança cibernética e gestão de dados são os 
temas da terceira edição da TECHTerça 2021

@Os principais players do setor de petróleo e gás debatem na próxima 
TECHTerça – programada para a próxima terça (23 de março), às 

18h – como se mobilizam para desenvolver sistemas e plataformas seguras 
de transferência de informações em todos os elos da cadeia no Brasil. A 
cybersegurança se torna uma prioridade em um período de elevado volume 
de dados para análise, armazenamento e transmissões com aplicação de 
ferramentas de Big Data e Analytics, além de constante monitoramento 
contra ameaças e ataques.  O webinar, que chega à sua terceira edição 
de 2021, é uma parceria do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) 
com o ECOA PUC-Rio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em 
(https://materiais.ibp.org.br/techterca-02-mar-01-abr). A moderação será 
conduzida por Armando Cavanha, Consultor Acadêmico da PUC- Rio, 
e Melissa Fernandez, Gerente de T&I do IBP. .   Leia a coluna 
 completa na página 2
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Ju Ferreira (*)

Existe um texto - às vezes atribuído ao 
Carlos Drummond de Andrade, embora 

não seja de sua autoria - que corre na internet 
há bastante tempo. Diz assim: 

O Tempo 
Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, 
a que se deu o nome de ano, 
foi um indivíduo genial. 

Industrializou a esperança, 
fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 

Doze meses dão para qualquer ser humano 
se cansar 
e entregar os pontos. 

Aí entra o milagre da renovação 
e tudo começa outra vez, com outro número 
e outra vontade de acreditar 
que daqui para diante tudo vai ser diferente. 
(...) 

A verdade é que é isso mesmo que nos 
acontece (a todos nós) na transição de 
cada ano. Quando entramos em dezembro, 
já exaustos e frustrados por tudo aquilo que 
não realizamos até ali, passamos a ansiar 
o novo ano, as novas metas, a página em 
branco para podermos escrever tudo aquilo 
que desejamos. 

A renovação da esperança é essencial 
para o bom funcionamento da nossa vida em 
sociedade. Acontece que muitas vezes nesse 
novo ciclo nos propomos a muitas coisas, 
fazemos mil e uma resoluções e promessas - 
seja na área que for, da saúde à carreira, nos 
prometemos que esse ano faremos diferente 
para conseguir os resultados que desejamos 
- só para nos decepcionarmos pouco tempo 
depois, pela dificuldade da tarefa à nossa 
frente... 

E, claro, os gurus do empreendedorismo 
e do desenvolvimento pessoal dirão que o 
problema é nossa falta de foco ou de produti-
vidade e nos indicarão uma porção de livros, 
cursos e programas para que melhoremos 
nossa performance. Mas eu tenho outra 
sugestão: que cada um de nós comece pelo 
nosso porquê. 

Recomeço? Primeiro, o porquê

O escritor e palestrante Simon Sinek, autor 
do livro "Comece pelo porquê", explica qual o 
benefício de se fazer esse processo: nós nos 
conectamos com o motivo para se fazer algo 
e não com a atividade em si. 

Ele criou uma ferramenta, que chamou 
de Golden Circle (ou Círculo Dourado, em 
português), que consiste em três círculos 
concêntricos, o mais interno sendo aquele 
que representa o "porquê"; o do meio, o 
"como"; e o mais externo, o "o quê". Toda a 
explicação do Simon é baseada em empresas 
e no seu sucesso, mas queria pedir a sua 
licença para fazer um paralelo com a vida e 
o planejamento de ações. 

Todos nós sabemos "o que" temos que fa-
zer - perder peso, aprender inglês, reduzir a 
ansiedade - e alguns de nós inclusive sabem 
"como" fazer isso - fazer exercício três vezes 
por semana, começar um curso intensivo de 
conversação, começar a meditar diariamente. 
O que quase ninguém pára para pensar e 
realmente definir é "porque" fazer isso que 
queremos fazer. 

Por que é relevante para a sua vida (e o seu 
ano) perder peso, aprender inglês ou reduzir 
a sua ansiedade? E enquanto não sabemos 
a razão da existência de algo, aquilo não se 
conecta com a nossa alma, e terminamos por 
abandonar a tarefa. 

Ah, quer dizer então que é só escrever um 
motivo para fazer cada coisa que queremos 

fazer, que então o sucesso é garantido? Não. 
Não se trata de apenas racionalizar uma ex-
plicação, mas sim de entender se (e como) 
aquela ação tem a ver com o que você acredita. 

Não entendeu? Vou usar um exemplo para 
explicar melhor: vamos supor que desde 
pequeno você tenha ouvido que falar inglês 
é importante para ter sucesso. Por conta 
disso, todo ano você coloca a linha "aprender 
inglês pra valer" na sua lista de resoluções. 
Acontece que você nunca usou o inglês no 
trabalho e não tem o sonho de morar fora. 

No fundo, você não acredita genuinamente 
que você seria mais bem-sucedido se falasse 
inglês. Você, na verdade, tem a convicção 
de que você avançaria na carreira se você 
conhecesse mais pessoas influentes e assim 
tivesse mais oportunidades de mostrar suas 
habilidades profissionais. 

Se você tivesse a crença do exemplo acima, 
você acabaria tendo grandes dificuldades 
para cumprir sua promessa e se dedicar para 
aprender a língua. Essa tarefa simplesmente 
acabaria por perder prioridade, já que ela não 
teria real conexão com aquilo que você crê. 

Agora, suponhamos que você acreditasse 
que quem fala inglês é mais inteligente e tem 
horizontes mais amplos, mesmo que não use 
o idioma no trabalho. Ou que você julgasse 
que quem consegue viajar e se comunicar 
na língua local é mais feliz. Não pareceria 
mais fácil aprender inglês com essa crença? 
Com certeza sim. 

Sendo assim, comece hoje. O recomeço 
do ano já aconteceu, mas pode ser que o 
seu ainda não. Ainda é tempo de refletir a 
respeito dos seus porquês, das coisas em 
que você acredita com paixão; e a partir daí 
definir suas metas e partir para a ação. 

Afinal, como diria Simon Sinek, o sucesso 
começa com a clareza da motivação - seu 
porquê - continua com a disciplina da exe-
cução - seu como - até chegar à consistência 
do resultado - seu o quê. 

(*) - É palestrante e mentora, criadora da 
metodologia Alquimia Pessoal, executiva de uma 

empresa de TI (www.juferreira.com.br). 
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ENTENDA OS PERIgOS 
DA PEjOTIZAçãO
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O TRATAMENTO DO CONTRATADO Pj COMO EMPREgADO é CONHECIDO COMO PEjOTIZAçãO

Lockdown em Paris
A França anunciou que diversas 

partes do país, incluindo a capital Pa-
ris, entrarão a partir da meia-noite de 
sábado (20) em um novo lockdown para 
tentar evitar a chegada de uma terceira 
onda da pandemia. No total, as novas 
medidas afetam milhões de pessoas 
espalhadas em 16 departamentos. O 
bloqueio deverá durar pelo menos 
quatro semanas. Os comércios não 
essenciais precisam fechar as portas, 
mas os cidadãos terão, por exemplo, 
sinal verde para se deslocarem em um 
raio de até 10 quilômetros de suas resi-
dências, sem limites de tempo (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/entenda-os-perigos-da-pejotizacao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-20-a-22-03-2021/
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