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Expediente

O final de cada ano traz a oportunidade ideal para refletir‐

mos sobre nossas conquistas, derrotas, lições aprendidas 

e ensinadas. Ele traz também a chance de olharmos para  

a página em branco diante de nós e escolhermos as cores com as 

quais pintaremos o futuro que se apresenta. Porém, este final de ano 

não se parece com nada que já vivenciamos, pois traz em sua retros‐

pectiva histórias controversas e tristes, deixando muito pouco a ce‐

lebrar. Pensando nisso, nossa edição de fim de ano  toca em temas 

difíceis, porém necessários, como o luto e as separações. O desem‐

prego foi outra dura realidade presente nos lares de milhares de pes‐

soas. Aqui você encontrará dicas importantes para melhorar a sua 

empregabilidade.

Do lado dos negócios, abordamos o desafio que é liderar em meio 

às incertezas e como o futuro exigirá que líderes se reinventem cons‐

truindo num cenário onde as referências do passado são inúteis.

Foi um ano duro, assim como o próximo promete ser. Entretanto, a 

chama da esperança permanecerá sempre acesa em nossos corações.

Feliz ano novo!

Rogerio Ramos, Msc
Editor

Editorial
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Liderando em meio 
às incertezas

A missão de liderar sempre foi árdua, dado as 

responsabilidades quanto aos resultados e 

ao cuidado com as pessoas. Porém o que se 

observava muitas vezes era que os líderes se apega‐

vam aos resultados e esqueciam das pessoas respon‐

sáveis por esses mesmos resultados acontecerem.

O diretor da filial brasileira da empresa de consulto‐

ria internacional Olivia, Sr. Reynaldo Naves, afirmou, 

após resultado de uma pesquisa realizada pela própria 

Olívia, sobre a crise deflagrada pelo “coronavírus” 

sobre a liderança, realizada em sete países e em duas 

etapas que “a alma da empresa são os líderes que pre‐

cisam exercitar a orientação construtiva, colaborati‐

va, adaptativa e inclusiva”. Também concluiu que “o 

líder tem que possuir habilidade humana, senão esta‐

rá nu”. A pesquisa apontou na primeira etapa que mais 

da metade das empresas, após dois meses de pande‐

mia, já tinham a clareza de reformular o negócio pa‐

ra sobreviver. No segundo semestre foi repetida a 

pesquisa, a qual apontou que 63% dos líderes afirma‐

ram que a crise acelerou transformações e os outros 

37% afirmaram que ela foi o motor para uma mudan‐

ça de rumo. 

E talvez essa mudança de rumo ou transformação pos‐

sa começar por um autoconhecimento profundo, pa‐

ra então poder perceber o outro e sua realidade. 

Sócrates, filósofo da Grécia antiga, já dizia “conhe‐

cete a ti mesmo”, a qual se tornou a essência do seu 

ensinamento. Por isso a importância de uma autoper‐

cepção seguida de um checklist quanto às suas vul‐

nerabilidades ou pontos fracos.

A Companhia de Talentos realizou em 2019 a “pes‐

quisa Carreira dos Sonhos”. O artigo sobre essa pes‐

quisa, publicado em 13 de abril de 2020 na revista 

exame,  apontou que apenas 37% dos profissionais 

brasileiros confiam em seus gestores. E sabemos que 

O que as empresas esperam dos líderes no 
enfrentamento de um futuro ainda incerto

Por Anderson Karkow, Master Coach

Especial
Image by Sarah Richter from Pixabay 

https://andersonkarkow.com.br @andersonkarkow
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sem confiança não haverá aliança e progresso. Então, 

perceba a necessidade (principalmente neste momen‐

to sensível), por parte do líder, do carisma, do afeto, 

do apoio e da percepção quanto aos perfis individu‐

ais da sua equipe e do tratamento ou cuidado indivi‐

dualizado, ou seja, postura humanizada e olhar 

voltado ao bemestar de todos.

Talvez essa busca interna, do líder e de cada lidera‐

do, seja o caminho para buscar alguns “porquês” ne‐

cessários para então ter a real capacidade de se criar 

um planejamento estratégico assertivo e de resultados 

surpreendentes, pois não se realiza uma viagem sem 

saber o destino e nem mesmo o meio de locomoção. 

E quando nos permitirmos a perceber as reais situa‐

ções ou aspectos, começamos a ter a clareza necessá‐

ria quanto aos reais problemas e suas devidas 

soluções. Albert Einstein afirmava que “se tivesse 

uma hora para salvar o mundo, levaria 55 minutos pa‐

ra encontrar o problema e cinco minutos para achar a 

solução”.

O mundo em que vivemos está cada vez mais impre‐

visível, e devido a nossa natureza humana, buscamos 

inspiração uns nos outros. É natural nos identificar‐

mos com realizações ou com sofrimentos, com con‐

quistas e com anseios, com a esperança ou com o 

medo. E neste papel fundamental encontrase o ver‐

dadeiro líder, o qual tem a noção exata das suas ati‐

tudes e os impactos que elas estão causando. Por isso, 

um bom líder precisa concentrar seus esforços para a 

obtenção da clareza quanto aos reais problemas e pon‐

tuais soluções.

E sabe por que falo isso? Porque é necessário fazer 

uma análise dos nossos hábitos, rotinas e atividades. 

Através desta análise irá provavelmente perceber que 

existem atividades ou hábitos que não te trazem re‐

sultados benéficos, ou pior, podem ser sabotadores 

para que seus objetivos e metas venham a ser alcan‐

çados. Vilfredo Pareto, economista, criou o “Princí‐

pio de Pareto”, o qual afirma que 80% das 

consequências advém de 20% das causas, ou seja, 

80% dos resultados que estamos  obtendo advém so‐

mente de 20% do nosso esforço. E aí a grande ques‐

tão: Onde estamos investindo 80% restante do esforço 

que empreendemos durante nosso dia? 

Você pode estar neste momento falando que “falar é 

fácil”. Mas eu quero afirmar que sim, pode ser mais 

fácil ou simples do que você imagina. Talvez seja o 

momento de sermos um líder disruptivo, ou seja, um 

líder que, dado ao momento, venha a interromper ou 

alterar o processo, propondo inovações em patama‐

res totalmente diferentes. Como? Posso citar alguns 

passos iniciais para esse processo:

• Abrir mão da estagnação;

• Permitirse ao autoconhecimento e instigar o 

autoconhecimento entre os seus comandados;

• Ter coragem;

• Desenvolver o poder de resiliência, tornando

se, o líder e sua equipe, profissionais cama‐

leão, ou seja, flexíveis, adaptáveis e com visão 

sistêmica;

• Foco nas pessoas, as quais são seus maiores 

ativos;

• Ser congruente;

• Acreditar no futuro verdadeiramente.

A grande transformação começa com a conscienti‐

zação da necessidade de mudança. Não adianta lí‐

deres continuarem a especificar métodos, eles 

precisam fornecer diretrizes para se ir além. Perce‐

"...se tivesse uma hora para 
salvar o mundo, levaria 55 
minutos para encontrar o 
problema e cinco minutos 
para achar a solução"

Photo by Tatiana Syrikova from Pexels

conexão
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ba que “o mesmo do mesmo” não tem mais espa‐

ço, o “mais do mesmo” tornouse básico e o “mais 

do mais” é o grande diferencial buscado pelo mer‐

cado. E hoje, em qual destas três características vo‐

cê se encontra?

Intenção e foco, agregado a valor humano, podem 

ser o novo papel do líder neste momento em que 

vivemos. Dar apoio, servir, orientar, compreender, 

instigar a iniciativas, acreditar e remover obstácu‐

los podem ser os ingredientes necessários para lí‐

der e equipe “ir além”.

“Um líder lidera pelo exemplo, não pela força.” – 

Sun Tzu

Que você líder, tenha a competência da autolide‐

rança e a sabedoria para usar seu coração para li‐

derar sua equipe. 

Por quê? Porque eu verdadeiramente acredito em você!

Fontes:  

 https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/

2020/10/pesquisarevelaosdesafiosdaaltalideranca

nomundopospandemia.html

 https://exame.com/carreira/esteeotracoessencialpa‐

raasliderancasenfrentaremacrise/

Especial
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O ano 2020 certamente ficará marcado na his‐
tória: fechamento de escolas, igrejas, co‐
mércios, entre outros estabelecimentos, a 

fim de conter a propagação da pandemia da Covid
19 por meio do isolamento social. Tal medida tam‐
bém provocou problemas psicológicos na população, 
que teve de conviver com o medo da doença, eleva‐
do número de mortes, bem como, o distanciamento 
de colegas de trabalho, amigos e familiares.
Além de tais infortúnios, também houve prejuízos 
econômicos. É o que mostra um estudo coordenado 
por Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas (FGV 
Social), divulgado em setembro de 2020, onde relata 
que no primeiro trimestre da pandemia a renda do tra‐
balhador brasileiro diminuiu, pelo menos, 20%. 
E a situação pode, ainda, ser mais desesperadora, pois 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís‐
tica (IBGE), mais de 700 mil empresas que fecharam 
as portas no país não vão reabrir após o fim da pan‐
demia. Isso é preocupante, pois de acordo com o Ins‐
tituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a taxa 
de desocupação atingiu no mês de setembro a média 
de 14% contra 11,6% em março, início do isolamen‐
to social. Isso representa a perda de aproximadamen‐

te 12 milhões de postos de trabalho, segundo o IBGE.
Mas será que o mundo voltará ao que era antes? Pro‐
vavelmente não! Avanços, sobretudo na área digital, 
fizeram com que empresas se reinventassem, alguns 
funcionários demitidos virassem empreendedores, 
além de avanços que aconteceram tão rápido que mui‐
tos empreendimentos e indivíduos acabaram ficando 
para trás, não acompanhando tais mudanças. 
Segundo Juliana Klein, diretora editorial na Fullcase 
Editora, a pandemia adiantou tendências, “o cenário 
acelerou processos, estudos e inovações que aconte‐
ceriam em anos, mas que tiveram de ocorrer em se‐
manas. E agora retomar traz ainda novos desafios 
para as organizações”.
Para CharlesHenri Dumon e Patrick Hollard, da Con‐
sultoria Michael Page, empresa de recrutamento fun‐
dada em 1976, “o meio mais eficaz para aumentar o 
desempenho de uma empresa, a curto e longo prazo, 
é elevar o nível de talentos que fazem parte dela”. 
Esse ponto de vista é corroborado pelo médico psi‐
quiatra e autor Roberto Shinyashiki, do Instituto Gen‐
te. Para ele, não basta o conhecimento técnico. O 
profissional precisa continuar estudando, se aperfei‐
çoando, Como se vê, é preciso investir na carreira, 

Estratégias para aumentar a sua

EEMMPPRREEGGAABBIILLIIDDAADDEE

Photo by A
nna Shvets from

 Pexels

Carreira e Negocios

Por Moacir da Silva Garcia, Professor e Coach www.teconsultoriaecoaching.com.br
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Para enfrentar os novos desafios, seja ingressar no 
mercado de trabalho,  ou  manterse nele, ficam algu‐
mas recomendações:

•FLUÊNCIA DIGITAL: A utilização de novas tecnolo‐
gias para melhor execução de atividades nas empre‐
sas ou até mesmo no lar (Home Office) não pode ser 
ignorada. Ou o colaborador se atualiza a fim de se‐
guir esta “onda” ou será substituído por outro profis‐
sional mais qualificado. 

•OUTROS IDIOMAS: Além do uso de novas tecnolo‐
gias, que geralmente estão em inglês ou outros idio‐
mas, a necessidade de contato com fornecedores ou 
clientes de outras nacionalidades requer que os pro‐
fissionais tenham fluência em pelo menos inglês e es‐
panhol. 

•NETWORKING: Sua rede de contatos é de suma im‐
portância para mantêlo informado sobre oportunida‐
des no mercado de trabalho. 

•MARKETING PESSOAL: o profissional que deseja re‐
colocação ou que busca melhor posição na hierarquia 
da empresa precisa encararse como se fosse um “pro‐
duto” a ser oferecido no mercado, que será valoriza‐

do de acordo com os resultados que pode fornecer ao 
seu empregador. 

•INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: desenvolver compe‐
tências comportamentais (ou soft skills) são essenci‐
ais para o sucesso. E uma dessas competências é a 
inteligência emocional, definida por Daniel Goleman 
como a “capacidade de sentir, entender, valorizar e 
aplicar efetivamente o poder das emoções como fon‐
te de energia e influência humana”.  

TRABALHO VOLUNTÁRIO: esta é uma excelente opor‐
tunidade para se adquirir experiência, bem como de‐
senvolver habilidades pessoais e profissionais. E tem 
sido muito valorizada pelo mercado, sobretudo no 
currículo de egressos de formações técnicas ou uni‐
versitárias sem experiência na área. 

COMUNICAÇÃO: “a comunicação deve ser clara e po‐
sitiva, sem ameaças que possam gerar desconforto e 
baixa produtividade”, afirma Rafael Souto, presiden‐
te da Produtive Consultoria de Carreira. Seja na po‐
sição de líder, seja na posição de mais um colaborador, 
é importante ler mais, ouvir mais, se relacionar mais, 
a fim de melhorar o vocabulário, a capacidade de ra‐
ciocínio, entre outros benefícios. 

ccoonneexxããoo
encarála como um negócio, tornandose o talento al‐
mejado pelo mercado. E como se tornar o profissio‐
nal que as empresas desejam? O primeiro fator, 
certamente, é qualificação. 
“Apesar de ninguém ser insubstituível, é preciso fa‐
zer de tudo para tornarse alguém imprescindível no 
ambiente de trabalho”, diz Cristiano Stefenoni, edi‐
tor da coluna Emprego e Concursos do Jornal Folha 
Vitória. Esta nova realidade provocada pela pande‐
mia, pegou de surpresa profissionais que estavam 
acostumados com seu status quo, realizando a mes‐
ma atividade há muito tempo ou até mesmo se con‐
siderando estável por ser “velho de casa” na organi‐
zação. 
Leonardo Berto, gerente de recrutamento da Robert 
Half RH, empresa com mais de 70 anos de experiên‐
cia neste nicho, diz que “os profissionais estão cada 
vez mais lidando com o digital, novas tecnologias, 
redes sociais e dados”. Fica evidente, então, que ig‐
norar a tecnologia é seguir contra a tendência do atu‐
al mercado de trabalho. 
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•ADAPTAÇÃO: O novo cenário, novas exigências do 
mercado, trabalho remoto, entre outros, advindas das 
incertezas oriundas da pandemia, exigem do profis‐
sional uma capacidade de adaptação nunca vista an‐
teriormente.

•EMPREENDEDORISMO: Aliar conhecimento profissi‐
onal à oportunidade de montar seu próprio negócio po‐
de ser uma saída, pelo menos até o mercado de trabalho 
aumentar sua demanda por novos colaboradores.

Este artigo objetivou mostrar a situação atual do mer‐
cado de trabalho brasileiro, cujos impactos da pande‐
mia fecharam milhares de postos de trabalho. Visou, 
ainda, contribuir com recomendações fundamentadas 
na experiência de especialistas em carreira, a fim de 
que indivíduos que busquem [re]colocação, ou que já 
estejam trabalhando, possam melhorar seu  nível de 
empregabilidade. Esta, segundo Robert Wong, da Ro‐
bert Wong Consultoria, significa “investir nas habili‐
dades, competências e qualidades que você tem, 
aperfeiçoandoas a fim de melhorar suas condições de 
competitividade na hora de procurar emprego”. E por 
fim, lembrese que nossos resultados futuros serão 
frutos das sementes plantadas, por nós, no presente!

Referências:

https://www.cps.fgv.br/cps/bd/docs/Covid&Traba‐
lhoMarcelo_NeriFGV_Social.pdf

https://oglobo.globo.com/economia/maisde700
milempresasquefecharamasportasnaovaorea‐
briraposfimdapandemia24535458

https://g1.globo.com/economia/noticia/
2020/10/30/desempregonobrasilsobepara144‐
percentemagostodizibge.ghtml

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/
PDFs/conjuntura/201016_nota_final.pdf

https://vocesa.abril.com.br/carreira/vejaquaispro‐
fissionaisestaraoemaltaem2021/

https://vocesa.abril.com.br/desenvolvimentopesso‐
al/comosecomunicarmelhor2/
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ótimo emprego. São Paulo: Saraiva, 2008
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O ano de 2020 entrará para nossa história pes‐

soal, pois ele está sendo diferente em mui‐

tos aspectos. Em  março vimos alguns de 

nossos sonhos, metas e objetivos serem totalmente de‐

salinhados e frustrados. Modificamos a nossa forma 

de interagir com o outro e com a nossa rotina tanto no 

âmbito pessoal quanto no profissional. Muitos ainda 

não se encontraram neste novo tempo, outros conse‐

guiram olhar pelas brechas e se reinventaram. Trazer 

essa reflexão é muito importante quando estamos nos 

aproximando do fim desse ano e percebendo que 2021 

já está logo ali esperando por nós. É hora de avaliar, 

mas não ficar se remoendo pelo que não aconteceu. É 

o momento também de pensar nas conquistas e traje‐

tórias do próximo ano e dos outros que virão.

Metas e objetivos guiam nosso caminho; podemos di‐

zer que são nossa bússola e que sem ela  caminhamos, 

mas sem total direção. E, neste contexto, a fala do per‐

sonagem do Gato no livro Alice no País das Maravi‐

lhas tem todo sentido: “Se você não sabe onde quer 

ir, qualquer caminho serve”. E qualquer lugar de che‐

gada também serve. Olhar para o que vivemos e gas‐

tar energia com 90% que podemos controlar e deixar 

os 10% daquilo que não está ao nosso alcance fará 

muita diferença na organização de metas e objetivos 

para 2021. 

Primeiramente escolha uma forma de registrar seu 

planejamento: um planner físico, uma planilha/apli‐

cativo para celular ou computador. Importante que se‐

ja escolhida a forma que ficará mais prática para 

Como definir objetivos 
relevantes e alcançáveis 
para 2021
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Por Mariza Baumbach  Liderança e Treinamentos marizabaumbach @mariza.baumbach



10

efetuar, consultar e avaliar seus projetos. Uma pesqui‐

sa bem famosa da universidade de Harvard entre os 

anos de 1979 e 1989 com os formandos mostrou que 

quem possuía metas e objetivos escritos e um plano 

de ação, além de atingirem suas metas, conseguiram 

superálas. Trazer planejamento para o campo visível 

nos permite identificar muitos detalhes que não per‐

cebemos só no campo do pensamento.

Feito isto, agora é só começar a estabelecer a meta (ou 

as metas). Você pode escolher uma grande meta e di‐

vidila em partes menores. Mas, também, pode esta‐

belecer metas diferentes. Neste último caso, acredito 

que o ideal é não ultrapassar oito metas por ano. Lem‐

brese que cada meta possui desdobramentos e desa‐

fios para ser concluída, então você precisa de tempo 

para avaliar. As metas precisam ser avaliadas periodi‐

camente (bimestre, mês, semana etc.) para que não se 

desanime. As metas muito longas podem causar esse 

efeito negativo.

Ao começar a escrever uma meta é importante esta‐

belecer alguns critérios para que ela de fato possa ser 

validada. Uma meta precisa ser específica, bem clara, 

não deixar dúvidas ou outras interpretações. Também 

precisa ser mensurável, ou seja, é importante avaliar 

o quanto dela já foi atingida e não pode ser um obje‐

tivo impossível de alcançar, irreal. Uma boa meta pre‐

cisa ser relevante, fazendo sentido na sua vida e, sem 

sombra de dúvida,  precisa ter um prazo definido pa‐

ra ser cumprida.

Esses recursos nos auxiliam a evitar uma auto sabo‐

tagem porque  auxiliam nosso cérebro a ter mais fo‐

co no que realmente é importante, evitando distrações 

desnecessárias e auxiliando a promover ações bem es‐

pecíficas a cada meta.

Uma outra questão importante e que auxilia na jorna‐

da com as metas é você celebrar as etapas concluídas. 

Estabeleça bônus para você em cada submeta; não 

precisa ser algo grandioso, mas relevante como uma 

tarde livre com a família, um jantar mais elaborado 

ou até mesmo um dia de ócio criativo. O importante 

é se permitir comemorar e deixar seu cérebro focado, 

atento e te auxiliando na construção e, principalmen‐

te, no atingir as metas estabelecidas.

Agora é hora de iniciar este planejamento! 

Mãos à obra!

conexão
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O MITO DAS CURTIDAS

T odos nós, no íntimo, sentimos uma grande 

satisfação quando postamos algo e vemos 

que foi bem recebido, gerando engajamen‐

to  várias curtidas, comentários e compartilhamentos 

  comprovando que tivemos sucesso nessa ação.  Per‐

feito, não acha? Mas, o que vem depois?

A verdade é bem simples: Curtidas, comentários e 

compartilhamentos não garantem faturamento.  Ou 

seja, as contas de final do mês não podem ser pagas 

com os posts que geraram excelentes resultados de en‐

gajamento. Além disso, o seu negócio não pode usar 

o aparente sucesso dos posts  como única métrica de 

sua gestão de presença nas redes sociais: O engaja‐

mento é apenas uma métrica inicial. 

O seu objetivo deve ir além de criar posts geniais, vo‐

cê deve transformar seus seguidores em consumidores. 

Existem seis estratégias que são fundamentais para al‐

cançar esse propósito, são elas:

1. COMPARTILHE AS SUAS EXPERIÊNCIAS E CONHECI‐

MENTOS: Mostre aos seus seguidores como chegar on‐

de alcançou.  Compartilhe sua receita para o sucesso, 

mostre também os seus bastidores.

2.  DIALOGUE DE FORMA CLARA E ABERTA: Evite usar 

termos técnicos, seja o mais natural possível e perso‐

nalize suas conversas, mesmo as automatizadas.

3.  PEÇA SEMPRE FEEDBACK: A melhor maneira de 

descobrir a opinião  dos seus seguidores sobre o seu 

trabalho é perguntando a eles.  Faça isso sempre.

Como converter seguidores em consumidores 
da marca
Por Wilson Mathias, Coach de Negócios Digitais coachwilsonmathias @coachwilsonmathias2
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4.  ESTEJA PRESENTE EM TODOS OS CANAIS: Seja mul‐

ticanal.  Coloque o seu conteúdo disponível em todas 

as plataformas usadas por seus seguidores. Envolva 

seu público.

5.  OFEREÇA SEMPRE ALGO PERSONALIZADO, EXCLU‐

SIVO E LIMITADO: Faça promoções exclusivas para 

seus seguidores.  Obtenha deles o compromisso de 

compartilhar seu material, destaquese da sua concor‐

rência com inteligência e originalidade.

6.  TREINE SEUS COLABORADORES PARA GARANTIR UM 

ALTO PADRÃO DE ATENDIMENTO: Seria inútil aplicar 

as cinco estratégias listadas acima se o seu time de 

apoio  falhar ao garantir o atendimento esperado pe‐

los seus clientes. Seus colaboradores devem garantir 

que seus clientes percebam o quanto são importantes 

para o seu negócio. 

Essas estratégias são vitais para sua sobrevivência e 

sucesso de conversão nas redes sociais. Há outras di‐

cas que também ajudarão durante esta empreita‐

da:

Quando descrever sua oferta não enfatize as 

características ou vantagens do seu produto ou servi‐

ço. Foquese na experiência de uso que os consumi‐

dores terão. Desperte emoções na comunicação que 

adotar. Transformeos em divulgadores apaixonados 

de seus produtos ou serviços. 

Fidelize seus consumidores e os incentive a recomen‐

dar o seu negócio, transformandoos em parceiros (co‐

criadores) da sua proposta, isso fará que tenham 

interesse em divulgar o seu conteúdo. Crie formas de 

recompensálos, pois o custo de manter um cliente fi‐

el é menor do que o investimento necessário para con‐

quistar um novo.

Crie parcerias que adicionem valor às suas ofertas e 

as divulgue. Deixe os consumidores perceberem os 

propósitos elevados que busca realizar através do seu 

negócio, mostrando que não se trata apenas de obter 

lucro e sim um ideal. 

Finalmente,  faça tudo isso com leveza, inteligência e 

bom humor. Independente se suas postagens são ví‐

deos, imagens ou textos, elas precisam ser instigan‐

tes, despertando curiosidade, interesse genuíno, 

interação e consumo.

Mãos à obra.  Plante o seu sucesso. Boa sorte.  
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N este momento, estamos em qual estação 

do ano? A natureza, com sua sabedoria, di‐

vide o tempo em ciclos, as quatro esta‐

ções, e cada estação tem sua função específica. Como 

a natureza, precisamos ter ciclos anuais em nossa vi‐

da. Estamos chegando ao final do ano e é tempo de 

planejar. Mas planejar não é algo mágico que pensa‐

mos, desejamos, atraímos e conseguimos. Também 

não se trata em cumprir o plano exatamente como ele 

foi definido. A famosa frase do general Eisenhower 

“O plano não é nada, o planejamento é tudo” é a me‐

lhor interpretação de planejar que eu já encontrei. Tra‐

Seu bolso

Estratégias para 
prosperar em 
2021
Por Fernando Aarão Melo, 
Consultor e Coach de Finanças 

Photo by Karolina Grabowska from Pexels

@mentefinanceira mentefinanceira
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tase de usar o que nós temos de mais incrível e o que 

nos diferencia das outras espécies biológicas, o nos‐

so cérebro. Planejar é um estado mental, é pensar no 

que fazer e decidir o caminho, mas se preparando pa‐

ra este caminho e sabendo que haverá desvios, novas 

ideias e novas necessidades, mas o destino final nun‐

ca é abandonado. Portanto, planejar é mais importan‐

te que o plano. É usar nossa inteligência para fazer 

mais e melhor para 

aumentar os resulta‐

dos desejados. Essa é 

a importância do pla‐

nejamento pessoal e 

empresarial. 

Mas, você precisa 

tornar fácil o “planejar”. Se for complicado, se for 

abstrato e se for demorado, a chance de falhar é gran‐

de. Tenho um cliente bem detalhista e muito organi‐

zado. Cheguei a avaliar a possibilidade de adquirir 

um software de planejamento estratégico, mas conhe‐

cendo muito bem o seu perfil sei que o nível de deta‐

lhes que ele exige tornaria inviável usar a plataforma. 

Optei por uma boa e simples planilha, definindo ob‐

jetivos e o método 5W2H (o quê, onde, quando, co‐

mo, quanto, quem e por quê) para fazer o planejamen‐

to da empresa dele. Tem funcionado muito bem e 

garantido o principal que é planejar (atividade men‐

tal) e acompanhar (indicadores). Quando menos é 

“mais” e quando a simplicidade alcança o essencial, 

temos mais chance de alcançar os resultados.

Concentrese no essencial (o que você quer), limite o 

tempo (dentro de 1 ano) e defina o que precisa fazer 

e os recursos para fazer. Porque começar o ano sem 

planejar, é conti‐

nuar a vida sem 

rumo e contando 

com a sorte. So‐

mente você po‐

de dizer o que 

deseja, pois  

quando o desejo é genuíno e forte o bastante, aqueles 

desvios e obstáculos que falamos no caminho rumo 

ao destino definido não serão dificultadores e sim eta‐

pas a eliminar para continuar a caminhada. 

Pode ser uma folha de papel, uma planilha, um 

software ou aplicativo de celular a sua ferramenta pa‐

ra criar o seu plano, mas o plano é nada, o planeja‐

mento é tudo. Planejar é definir o que você quer, o 

que se dispõe a fazer e como fará. Se você se concen‐

trar nessa tarefa e fazêla bem feita, terá o seu plano. 

conexão

...você precisa tornar fácil o 
“planejar”. Se for complicado, se for 

abstrato e se for demorado, a 
chance de falhar é grande.
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Caso precise alterálo, basta continuar refinando e fa‐

zendo os ajustes necessários. 

Outro aspecto importante de qualquer planejamento, 

seja pessoal ou empresarial, é a questão financeira. 

Qual a meta de venda (renda de salário), quais os cus‐

tos envolvidos e qual a meta de resultado desejada? 

Se uma empresa, o lucro será parte reinvestido e parte 

distribuído entre sócios, se uma pessoa, a sobra men‐

sal do salário será investida nos sonhos e na melhoria 

da qualidade de vida. Orçamento e planejamento são 

parceiros inseparáveis quando se vai planejar. 

Até mesmo uma viagem de final de semana segue o 

mesmo escopo de planejar: para onde iremos, o que fa‐

zer no destino e quanto vai custar fazer essa viagem. 

Planejar é tudo, o plano é nada. Todos os aspectos de 

nossa vida merecem um bom planejamento. Seu plano 

pode ter algumas falhas, choveu e não havia previsão 

de chuvas, era para sair sextafeira à noite e você só 

conseguiu sair sábado pela manhã, mas a viagem acon‐

teceu. Aconteceu porque você planejou e executou.

Quanto aos imprevistos e incertezas? Algumas coisas 

podem fugir totalmente do seu controle e, de alguma 

forma, atrapalhar aquilo que você planeja. “Uma pes‐

soa prevenida vale por duas”, já diz o ditado, dessa 

forma,  você deve tomar algumas precauções saben‐

do que imprevistos existem, se vão acontecer, você 

não sabe, mas se prepara. Por exemplo, no planeja‐

mento financeiro pessoal, um gasto totalmente impre‐

visto é coberto pelo fundo de emergência (aquele 

dinheiro guardado “imexível”, sim dá coceira na mão 

querer gastar, mas é para emergência e atender seu 

impulso consumista não é uma emergência) e dessa 

forma não atrapalha o que você planejou de gastar e 

guardar dinheiro no seu planejamento. Na sua empre‐

sa, aquele importante cliente se for perdido numa si‐

tuação totalmente não prevista, não pode fazer tanta 

falta, caso você esteja sempre em busca de novos cli‐

entes para não ter dependência de um único ou de 

poucos clientes. Ninguém planeja falhar, mas muitas 

pessoas falham por não planejar, clichê batido, sim, 

mas é a pura verdade.

Desejo a você um feliz planejamento de 2021, seja 

estratégico ao decidir o que quer e como vai fazer (ma‐

cro visão), e o plano (operacional) vai se ajustando 

pelo caminho. 

O plano é nada, o planejamento é tudo.
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O ano de 2020 mudou a História da humani‐

dade e trouxe caos e medo transvestidos nu‐

ma pandemia que ainda envolve todo o 

planeta. Seus danos colaterais têm deixado feridas 

abertas difíceis de  cicatrizar, adoecendo até mesmo o 

que era para ser “na saúde e na doença”: a vida a dois. 

De acordo com a Agência Brasil, “os divórcios con‐

sensuais passaram de 4.471 em maio para 5.306 em 

junho de 2020. Houve crescimento em 24 estados bra‐

sileiros, especialmente no Amazonas (133%), Piauí 

(122%), Pernambuco (80%), Maranhão (79%), Acre 

(71%) Rio de Janeiro (55%) e Bahia (50%). Segun‐

do o levantamento, apenas três unidades federativas 

não viram crescimento neste período: Amapá, Mato 

Grosso e Rondônia.”

Os dados também demonstram aumento de 37,6% na 

violência contra as mulheres. “Desde o início da qua‐

rentena, em março, o número de denúncias recebidas 

pelo canal Ligue 180, do Ministério da Mulher, da Fa‐

mília e dos Direitos Humanos (MMFDH), aumentou 

17,9%, em todo o país, em comparação com o mes‐

mo período de 2019. No mês seguinte, em abril, o 

crescimento foi de 37,6%. Fonte: Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública"

O número de separações, que têm ocorrido durante 

este período de pandemia,  é  expressivo, revelando 

o quão frágeis estão as relações que um dia se prome‐

teu amar e respeitar.

O diálogo diminui com o passar do tempo fragilizan‐

do a vida do casal. Essa fragilidade pode estar ligada 

a vários aspectos como, por exemplo, a saúde finan‐

ceira, infidelidade, falta de desejo sexual, alienação 

emocional, vícios, mentiras, objetivos de vidas dife‐

rentes, entre outros.

Separação 
Os caminhos
do recomeço

Relacionamentos

Por Josenei Marcondes, Coach de Emoções @joseneimarcondes (41) 9 95892269 
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O confinamento social, como uma das medidas de 

prevenção ao coronavírus, passou a ser um outro de‐

safio dentro dos lares. O desafio de passar muito tem‐

po juntos em um momento de tamanho estresse fez 

com que a separação fosse uma opção para muitos ca‐

sais no mundo todo.

Uma separação sempre é muito difícil, ainda mais no 

momento onde todos encontramse fragilizados pela 

nova realidade.

Olhando para este mundo novo que virá, é provável 

ver muitos casais buscando   reatar os laços matrimo‐

niais rompidos, resultado de arrependimento. Porém, 

outros desejarão escrever uma nova história.

 É POSSÍVEL UM RECOMEÇO? 

A resposta é SIM. Sempre é possível recomeçar, mas 

isso requer clareza de intenção e assumir algumas res‐

ponsabilidades, como por exemplo:

1. Deixar o passado no passado;

2 Estar aberto a esta nova chance, comprometendo

se em criar novamente um clima de namoro, noivado 

e redescobrir o motivo para este novo casamento;

3 Quando a fonte for os motivos certos o recomeço 

será um sucesso.

Porém, se estão dispostos a recomeçar e não conse‐

guem sozinhos, procurar um terapeuta de casais, co‐

ach de famílias ou até mesmo algumas igrejas que 

fazem estes trabalhos pode ser o primeiro passo.       

 Seu caso é diferente e não tem a ver com retorno, e 

quer construir uma nova história sem carregar a cul‐

pa do passado. Como fazer?

 É possível que suas emoções estejam um pouco 

confusas, gerando até mesmo sentimento de culpas 

e incertezas. Isso é comum e não tem nada de erra‐

do em você!

 Quando um relacionamento se rompe, é para dar es‐

paço para algo que se deseja e que não tinha antes e 

agora é a sua grande chance.

Entenda, tudo exige um certo tempo e paciência, e 

neste processo não é diferente. Ter uma pessoa de con‐

fiança para poder contar nesta fase é primordial, ou‐

vir as emoções sem auto julgamentos e sem ser 

sequestrado por elas fará com que você reconstrua a 

autoestima. E se perceber a necessidade de buscar aju‐

da profissional, não pense duas vezes para tomar es‐

sa decisão.

Uma separação sempre é muito 
difícil, ainda mais no momento 
onde todos encontramse 
fragilizados pela nova 
realidade.
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U
m dia o esperado, que é quase sempre 

inesperado, acontece  —  falta o 

chão ... e sobra tristeza e solidão, pois 

o que segundos atrás era presença, tornase repen‐

tinamente ausência e nada pode ser feito para vol‐

tar ao que era antes.

Quando alguém querido não respira mais e ficamos 

sem o seu olhar, seu abraço e sua conversa, se fazem 

presentes a saudade e dor. Inevitavelmente, as pes‐

soas procuram consolo em fotos, vídeos, antigas me‐

mórias e se apegam em suas crenças para continua‐

rem suas vidas da melhor forma possível.

Não importa qual a ação que se toma, a verdade é 

que todas têm em comum o vazio, a dor da separa‐

ção e, em alguns casos, para não dizer a grande mai‐

oria,  parece que a pessoa querida vai entrar a qual‐

quer momento pela porta e dizer coisas que era do 

seu costume dizer.

Não é raro os pensamentos: “eu devia ter dito isso”, 

“eu não fiz tudo o que eu podia ter feito”, “se eu ti‐

vesse outra chance faria diferente”, “se”, “se”, 

“se” ...

E nesse emaranhado de emoções desencadeado pe‐

la impactante perda, é injusto determinar o que real‐

mente é o luto, pois a emoção é muito particular ... 

cada um sente à sua maneira.

Elizabeth Kubler, uma psiquiatra suíça, elaborou a 

teoria das 5 fases do luto a saber: negação, raiva, bar‐

ganha (ou negociação), depressão, aceitação.

AA  ddoorr  ddaa  
ppeerrddaa::

LLiiddaannddoo  
ccoomm  oo  
lluuttoo  ee  
sseeuuss  
ddeessaaffiiooss    

Comportamento

Photo by Vickie Intili from Pexels

Por Cristianne Gregoryn

www.linkedin.com/in/cristianegregorin/

Neuropsicanalista Clínica, Master Hipnoterapeuta, Analista 

Comportamental e Coach

https://www.instagram.com/cristiannep.gregoryn/ 
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De um modo geral:

A NEGAÇÃO é como forma de proteção psíquica em 

que a pessoa enlutada nega a situação e procura de al‐

guma maneira evadirse da realidade, pois é difícil li‐

dar com a ausência física de quem se ama.

A RAIVA é a fase em que a pessoa sente profunda re‐

volta do mundo que a rodeia; afinal como lidar com 

uma situação indesejada que não pode ser alterada?

A BARGANHA / NEGOCIAÇÃO são os “acordos inter‐

nos”, normalmente direcionados às questões religio‐

sas; é como se o fato da morte tivesse chance de ser 

revertido e, por isso, o indivíduo procura amenizar a 

sua dor negociando consigo mesmo e/ou com a divin‐

dade em que acredita. Por exemplo: “se eu sair dessa 

situação serei uma pessoa melhor, mais espiritualiza‐

da”, “serei mais gentil...”

A DEPRESSÃO é, normalmente, a fase mais longa. O 

vazio e a tristeza se fazem presentes de forma impla‐

cável. É o período em que o indivíduo adentra ao seu 

mundo interno, pois sentese impotente diante da si‐

tuação que desencadeou um sofrimento intenso e o 

isolamento – para ele – parece ser o melhor caminho. 

A ACEITAÇÃO é o período que mesmo sentindo a tris‐

teza da perda, a visão da realidade, aqui, começa a se 

fazer presente; o desespero aos poucos vai se esvain‐

do dando lugar à serenidade e seus pensamentos co‐

meçam a ficar mais claros, aceitando o que aconteceu. 

A perda é encarada de forma consciente.  

Cada um de nós tem uma maneira de vivenciar e su‐

perar o luto, o importante é ter muita atenção a essa 

fase e respeitar o tempo de cada um.

Infelizmente nos últimos meses, principalmente por 

conta da pandemia que assola o mundo, muitas famí‐

lias vivenciaram perdas de seus entes queridos, sejam 

de familiares ou de amigos, instalando nessas células 

muita tristeza e dor.

Não há receitas prontas ou palavras mágicas para mi‐

nimizar o que estão sentindo, pois é um processo in‐

dividual e, também, não é possível comparar quem 

está sofrendo “mais” ou “menos” diante dessa dor. 

conexão

Cada um de nós tem uma 
maneira de vivenciar e 
superar o luto, o importante 
é ter muita atenção a essa 
fase e respeitar o tempo de 
cada um.
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Mas uma coisa é certa: querer que o outro interrom‐

pa o luto sem que ele esteja pronto pode ser muito pre‐

judicial à sua saúde física, mental e emocional.

A ajuda de um terapeuta é uma das formas de passar 

por este período de maneira menos avassaladora e 

mais segura. Além disso, outras ações podem ser exe‐

cutadas, como procurar não se isolar, não deixando – 

por exemplo   de responder ou enviar mensagens; 

lembrarse das forças internas, das habilidades em su‐

perar situações anteriores que exigiam muito do seu 

psicológico e, o mais importante, observar os senti‐

mentos e emoções que estão aflorando. Lembrando 

que a tristeza faz parte do processo, mas a insistência 

dela por um tempo prolongado pode ser um indica‐

dor de que a situação está fugindo ao controle. 

Normalmente, após esse período de tristeza contínua, 

pensamentos de não querer mais existir passa a ser 

frequente, portanto a ajuda médica/terapêutica, neste 

cenário, deixa de ser apenas uma sugestão e passa a 

ser uma necessidade.

Porém, nunca deve ser esquecido que sofrer, chorar, 

zangarse são ações que, diante da perda, são impor‐

tantes acontecerem, desde que depois dessa catarse, 

desse estado de libertação psíquica que a pessoa vi‐

vencia, consiga trazer à mente e ao coração as boas 

lembranças e os bons sentimentos em relação ao en‐

te querido, pois isso é de suma importância para co‐

meçar a cuidar do seu bemestar e, consequentemente, 

dos amados que estão à sua volta. 

Aos familiares e amigos uma dica: não é raro pesso‐

as enlutadas não demonstrarem seus sentimentos. 

Nesse caso, um olhar mais cuidadoso a elas se faz 

muito necessário.

Eu desejo a você que este ano seja finalizado com a 

certeza de que todos que fazem ou fizeram parte de 

sua vida deixaram suas marcas de amor, de amizade, 

de companheirismo e que você possa se permitir guar‐

dar apenas os belos sorrisos, as doces palavras, os 

abraços, os bons momentos e que seu coração seja 

acalentado pelo espírito de amor e de muita paz!

...o mais importante, observar os sentimentos e emoções 
que estão aflorando, lembrando que a tristeza  faz parte 
do processo, mas a insistência dela por um tempo 
prolongado pode ser um indicador de que a situação está 
fugindo ao controle.
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Dicas de Leitura

Administradores, empresários, especialistas em Inteligên‐

cia Emocional, PNL e Coaching, viram a urgência dos em‐

presários usarem todos os recursos disponíveis para vencer 

em crise. Apontaram pontos críticos dos negócios e do ce‐

nário atual e ofereceram o caminho do dinamismo e lógica 

criativa para vencer os impedimentos aos bons resultados. 

Técnicas, ferramentas e processos de comprovada eficácia 

são apresentados passo a passo, viabilizando sua aplicação 

no empreendimento do leitor. Este guia amplia em muito as 

chances de vitória de empresários frente aos diversos desa‐

fios de empreender.

Coordenadores:
Marcos M. de Oliveira
Alessandra Punhagui Martins

Editora: CoachI Creative Co.

Os autores apontam os desafios enfrentados hoje por pais, 

alunos e professores na área da educação e propõem soluções 

através de processos de eficácia comprovada. O novo olhar 

destes especialistas, aponta para utilização da estrutura do 

processo de coaching, enriquecido com elementos da 

inteligência emocional e PNL, como excelente alternativa à 

educação e desenvolvimento humano. Foco, planejamento, 

estabelecimento de valores, objetivos, metas e equilíbrio 

emocional surgem como caminho seguro para a excelência em 

educação.

Coordenadores:
Marcos M. de Oliveira
Monica Graton

Editora: CoachI Creative Co.

"Um dos maiores fenômenos editoriais dos últimos tempos

O que possibilitou ao Homo sapiens subjugar as demais espécies? O 

que nos torna capazes das mais belas obras de arte, dos avanços 

científicos mais impensáveis e das mais horripilantes guerras?

Nossa capacidade imaginativa. Somos a única espécie que acredita em 

coisas que não existem na natureza, como Estados, dinheiro e direitos 

humanos. 

Autor: Yuval Noah Harari , Editora: L&PM



24

N ão é de hoje que a beleza se tornou um objeto de desejo. Mas na atualidade ganhou destaque até 

mesmo em papo de boteco: Vocês viram como a Angélica emagreceu? Cadê o “mulherão de co‐

xas grossas”? A Juliana Paes “tá pele e osso”! Não só os famosos, mas os mortais comuns também 

sofrem para se encaixar no perfil. Depois de tantos exercícios de academia, se embebedar de água 

e resistir àquela vontade de comer um pãozinho, o mais frustrante é que, ainda assim, aquela gor‐

durinha no pé da barriga (que aos próprios olhos são quilos e quilos de banha) insiste em continu‐

ar lá. É neste momento de desespero, em que os esforços parecem não alcançar o padrão estético, 

que vem aquela voz interior dizendo: “Faz uma lipo”, “Uma cirurgia plástica resolve esse proble‐

minha!”

SOB A DITADURA DO 
CORPO 
PERFEITO Por Marcus Vinicius Mello

www.marcusmellooficial.com

@marcusmellooficial
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Não só o público feminino, mas o masculino também 

tem sofrido com essa questão da estética perfeita. Os 

maiores consumidores de esteroides anabolizantes – 

as conhecidas bombas  e suplementos são os homens, 

na maioria jovens, que sonham em ter, de um dia pa‐

ra o outro (santa impaciência masculina), belos pares 

de bíceps e uma barriga do famoso tipo tanquinho  

dura e toda definida, cheia de gominhos.  

O “fazer bonito nas fotos” ou “tirar selfies melhores” 

foram motivo para 55% das intervenções plásticas em 

2017, em comparação com 13% em 2013, segundo 

levantamento da Academia Americana de Plástica Fa‐

cial e Cirurgia Reconstrutiva (AAFPRS). 

A busca desenfreada pela “beleza a qualquer custo” 

está banalizando os procedimentos cirúrgicos estéti‐

cos. O Brasil está no topo do ranking mundial de in‐

tervenções estéticas realizadas por ano e já ocupa o 

2º lugar em relação às práticas não invasivas, perden‐

do somente para os Estados Unidos, por vezes igno‐

rando as contra indicações e até mesmo o risco de 

morte.

Não se pode ignorar, o aumento de 700% de procedi‐

mentos realizados na última década em todo o mundo 

levanta uma questão mais problemática e que não se 

pode ignorar: a obsessão com a beleza física, que po‐

de ter relação com o transtorno dismórfico corporal 

(TDC), uma desordem grave caracterizada pela preo‐

cupação excessiva com alguma imperfeição física (ge‐

ralmente facial), maximizada pela imaginação e que 

passa a ser encarada como defeito ou anormalidade e, 

neste caso, o apoio psicológico é fundamental.

Vivian Diller, autora do livro “Encare o Espelho!” 

destaca que “as pessoas tendem a exagerar suas im‐

perfeições, querendo se livrar delas. Porém não per‐

cebem que são esses pequenos detalhes que compõem 

nossa identidade, e após realizarem mudanças radi‐

cais em suas feições faciais, esse senso de identidade 

pode sumir”. Mas isso não significa que todas as pes‐

soas que querem aumentar os seios ou diminuir o na‐

riz têm problemas de saúde mental.

E o que leva a essa insatisfação com a aparência? Até 

que ponto essas intervenções proporcionam, de fato, 

bemestar? O que faria você se arriscar a perder sua 

conexão com sua ancestralidade e identidade pessoal?

As razões que levam um indivíduo a realizar cirurgi‐

as cosméticas variam de pessoa para pessoa. Mas, em 

geral, isso está associado a baixa autoestima, distor‐

ção de autoimagem e falta de autoaceitação. Ou seja, 

falta a essa pessoa um processo de desenvolvimento 

humano no qual poderá definitivamente se conhecer, 

rever crenças da infância, sua própria história e pa‐

drões comportamentais pessoais e familiares.  Claro 

que também descobrirá a sua real motivação em sa‐

tisfazer esse desejo de melhoria na aparência ou se há 

sinais de algum problema mais profundo como ob‐

sessão pela juventude, ansiedade e/ou depressão e 

problemas emocionais. Com maior clareza, foco e 

consciência poderá tomar a melhor decisão baseada 

em escolhas mais assertivas.

conexão

O “fazer bonito nas fotos” ou 
“tirar selfies melhores” foram 
motivo para 55% das interven‐

ções plásticas em 2017, em 
comparação com 13% em 2013
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E agora, festas de m de ano... 
corpo sarado ou comer desenfreado? 
Eis o conflito.

As festas de final de ano estão chegando e para mui‐

tas pessoas essa época não é tão agradável, afinal de 

contas são tantas confraternizações, início da comi‐

lança institucionalizada. E para completar a tragédia, 

também é início do verão, a temporada das barrigas 

chapadas sem dobrinhas, do corpinho sarado e do 

biquíni minúsculo...

A não realização desse padrão leva, muitas vezes, à 

frustração, vergonha, culpa e à desilusão consigo, al‐

guém que não atingiu determinado patamar e, por is‐

so, está condenado à infelicidade. 

Quer iniciar a jornada rumo à plenitude? Comece se 

aceitando e tente entender quais são os sentimentos 

que você está comendo junto com algo que você aca‐

bou de devorar.

A alimentação, além de possuir um forte componen‐

te social, supre necessidades emocionais, não somen‐

te as biológicas. Uma alimentação transtornada é a 

manifestação de uma mentalidade de autojulgamen‐

to que priva o indivíduo de comer aquilo que também 

lhe dá prazer. Com o passar do tempo, essa privação 

levará à exageros e recaídas inconscientes. As festas 

de final de ano fornecem a desculpa perfeita para es‐

ses deslizes, afinal, os pratos são saborosos.  Entre‐

tanto, isso é somente uma forma de descontar a 

frustração de não ter atingido o corpo perfeito duran‐

te o ano que passou.Percebem como o ciclo da autos‐

sabotagem acontece?

Convido você  a mudar essa mentalidade. E como is‐

so é possível?

Mudando nosso comportamento e aproveitar essas 

festas para relembrar sabores, sentir antigos prazeres, 

reviver velhos sentimentos e sentir a felicidade que 

sentíamos quando criança. Permitase. Engordamos 

muito mais devido ao comer emocional, sem racio‐

nalidade, o comer sem perceber que “comi”, o comer 

para “tampar” os buracos que carrego dentro de mim 

e que nem sei ao certo quais são.

A pressão da sociedade pelo modelo ideal de corpo, 

e que sentimos muito mais nessa época do ano, con‐

tribui para que as pessoas adoeçam tanto física como 

mentalmente. Não temos a mesma estrutura corporal, 

nossos sentimentos são diferentes e possuímos dife‐

rentes necessidades.

Meu desejo para este ano e todos os outros que virão 

é que todos tenhamos mais equilíbrio emocional, que 

possamos nos aceitar como somos e não camuflar 

nossas frustrações atrás da busca pelo corpo perfeito, 

que os relacionamentos voltem a ter calor humano, 

que façamos as pazes conosco,  com nossa história e 

com a comida.
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