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1 Transforme suas ideias em atitudes

F

icar esperando as coisas caírem do céu não é uma boa ideia. Se
você realmente almeja conseguir algum sucesso nesta vida é
preciso de atitude, não apenas as ideias. Você pode ter um monte

de ideias, mas é preciso colocá-las em prática, ou você nunca saberá se
foi uma boa ou má ideia.

Se você pretende abrir uma empresa. Pesquise o mercado, verifique se
existe demanda para o ramo que pretende entrar. Verifique se você tem
capital de giro suficiente, qual será seu retorno sobre o investimento, ou
seja, faça um plano de negócios antes de abrir a empresa. Assim você
terá uma ideia de como será o faturamento da empresa e pode desistir
antes mesmo de começar. Outra coisa, se você pretende abrir uma
empresa para trabalhar menos, então pense bem, pois certamente você
terá mais tarefas na empresa do que trabalhando de empregado e
possivelmente vai trabalhar mais de 12 horas diariamente.

Se você pretende abrir uma empresa sem correr muito risco e possui
capital para isso, então abra uma franquia. As franquias oferecem tudo
pronto, desde o plano de negócios até o treinamento para os funcionários.
As empresas que oferecem franquias já sabem previamente se o local
que você escolheu comporta tal tipo de comércio. Portanto, a
possibilidade de dar errado é bem menor do que abrir uma empresa por
conta. No entanto, tudo isto custa caro, por isso é necessário ter o capital
para pensar em abrir uma franquia.

Quer comprar um carro novo? Se você tem o dinheiro, vá à
concessionária e compre, mas se não tem pense antes de fazer
bobagem. Tem uma quantia para dar entrada, mas esta quantia é
pequena, cuidado. Se o prazo de financiamento for longo você pode para
dois carros. O ideal é dar a maior entrada possível, quanto menos você
financia menor o juro pago até o final. Mesmo assim, verifique se a
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parcela cabe no seu orçamento, lembre que além da prestação você
ainda terá despesas com combustível, seguro, IPVA, Licenciamento anual
e manutenção. Por isso avalie bem antes de entrar numa fria.

Quer fazer faculdade? Estude e passe no vestibular, ou tente entrar pelo
ENEM. O curso que você quer é pago, se inscreva no ProUni e consiga
bolsa integral ou meia-bolsa. Escolha o curso certo. Se você é jovem isso
talvez não seja um problema. Mas para quem tem um pouco mais de
idade, não é uma boa ideia chegar ao final do curso depois de quatro ou
cinco anos e descobrir que não é aquilo que você queria. Por isso pense
bem antes de começar.

Vai comprar uma casa? Se você tem dinheiro vá e compre, mas se não
tem pesquise bem antes. Escolha o local, cuidado ao comprar casas com
preços muito abaixo do mercado, isso pode ser um sinal de que o bairro
ou a vizinhança não é das melhores. Verifique a distância entre a casa e o
local de trabalho, colégio, a distância pode pesar no orçamento e o barato
pode sair caro. Verifique o tamanho do imóvel, se for pequeno e você
pretende aumentá-lo no futuro. Consulte a possibilidade de ampliação
futura. Analise o terreno, se for muito inclinado você pode ter problemas
com o escoamento das águas das chuvas. Se ficar em um local muito
baixo você pode sofrer com inundações.

Está endividado e quer sair dessa? Planeje seus gastos, utilize o dinheiro
extra para quitar suas dívidas. Dinheiro extra pode ser o abono salarial do
PIS, o 13º salário, o valor recebido pelas férias trabalhadas na empresa.
Mas de nada adianta pagar as dívidas e no próximo ano ficar endividado
novamente. Por isso é importante planejar, anote tudo o que você gasta
mensalmente, ou seja, os gastos fixos. Energia, água, gás, transporte,
aluguel, mercado e reserve um valor para eventuais gastos extras.
Quando precisar comprar alguma coisa que está fora do orçamento,
primeiro analise se terá condições de pagar aquele valor, seja a vista ou
parcelado, talvez seja possível pagar, mas para isso outras coisas ficarão
pendentes. O cálculo é simples, você não pode gastar mais do que ganha
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mensalmente. A mesma coisa acontece com as empresas, a despesa não
pode ser maior do que o faturamento.

Quer ter uma aposentadoria tranquila? Então comece logo a guardar
dinheiro. Muitas pessoas não se preocupam com a velhice, quando ela
chega não têm nem condições de bancar os remédios dos quais
necessitam. Por isso preocupe-se em trabalhar registrado e pagar o valor
correto para o INSS, além disso, faça uma poupança e comece a guardar
certa quantia mensalmente ou ainda faça uma previdência privada. Assim
não será preciso fazer milagres para viver com apenas um salário mínimo
como fazem grande parte dos aposentados.

Já pensou em escrever um livro? Ainda não? Pensa que é preciso ser
escritor profissional, ou que custa muito caro? Nada disso, hoje em dia é
muito fácil publicar um livro, existem vários sites que publicam seu livro
praticamente sem custo. A menos que você queira pagar pela revisão,
diagramação e capa. Você pode fazer isto tudo sozinho se tiver um pouco
de conhecimento sobre o assunto. Se você tem a capacidade de escrever
o livro, isso não será problema algum. Se o livro for publicado apenas no
formato digital, você terá menos custos ainda. Além disso, ainda é
possível ganhar dinheiro com as vendas caso a sua ideia seja boa.

Para tornar o seu trabalho o mais profissional possível é preciso que ele
seja reconhecido como livro realmente, para isso faça seu registro como
editor e solicite o número do ISBN para o seu livro. Isto vai ter um custo
de R$ 235,00 para o livro digital. Procure um bibliotecário para fazer a
ficha catalográfica do seu livro. O valor da ficha pode variar. Faça o
registro do livro na Fundação Biblioteca Nacional. Tudo isso pode parecer
muita coisa, muita burocracia, mas garante a qualidade do seu trabalho e
os seus direitos sobre o material. Além disso, é muito mais complicado e
muito mais caro publicar um livro impresso e conseguir colocar ele a
venda em uma livraria. Mesmo que não seja um sucesso de vendas, pelo
menos você realizou o sonho de publicar um livro.

9
2 Antecipe o pagamento do financiamento e economize dinheiro

H

oje em dia é comum encontrar uma pessoa com algum
empréstimo vigente, seja em dinheiro vivo pego no banco,
financiamento de veículo ou casa própria. Muita gente não vê a

hora de terminar de pagar logo para se livrar da dívida e principalmente
da parcela que pesa no orçamento mensal. Geralmente empréstimos e
financiamentos são realizados justamente porque a pessoa quer comprar
algo e não dispõem do dinheiro suficiente no momento, mas com o passar
do tempo pode começar a sobrar dinheiro e uma excelente opção é
começar a pagar mais de uma parcela de cada vez para diminuir o prazo
do empréstimo.

Esta é uma boa saída para aqueles que pretendem quitar a dívida o mais
rápido possível, para aqueles que não têm pressa o dinheiro pode ser
utilizado em outra coisa.
Se você pretende pagar a dívida o mais rápido possível, além da redução
do tempo ainda existe a possibilidade de reduzir a quantia de juros pagos
ao banco no período. Isto porque quanto maior o prazo, maiores serão os
juros. Se você paga hoje uma parcela que só venceria daqui a alguns
anos, consequentemente os juros serão menores.

Mas como fazer isso? Primeiramente você precisa estar com as
prestações em dia e ter uma quantia razoável em mãos para negociar a
antecipação com o banco. Se você tiver pouco dinheiro pode optar por
pagar uma parcela a mais por mês, neste caso paga a parcela normal e a
última de trás para frente. O Detalhe é que é preciso ir ao banco para
obter o desconto pela quitação antecipada. Se você tem uma quantia
maior pode quitar várias parcelas de uma única vez, neste caso segue o
conselho anterior, pague as parcelas de trás para frente, vá ao banco e
negocie a antecipação do pagamento.

Exemplo: um empréstimo de 72 prestações no valor de R$ 717,38, após
quitar 20 prestações o indivíduo conseguiu economizar uma quantia
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considerável, foi ao banco e negociou a antecipação de algumas
parcelas. No momento da antecipação o indivíduo tinha em mãos R$
6.600,00, com este valor conseguiu pagar 23 parcelas de trás para frente.
Além de reduzir o tempo do empréstimo de 72 para 49 meses ainda
conseguiu uma economia de R$ 9.899,00, pois se as parcelas fossem
pagas nas datas normais o custo seria de R$ 16.499.74.

Este é um caso de empréstimo pelo Sistema Price ou Sistema de
Amortização Francês onde as prestações são sempre iguais, porém a
amortização e os juros são diferentes em cada mês. No caso acima o
desconto obtido foi relativamente alto devido as prestações pagas
estarem com data de vencimento bem distantes. Em uma nova
antecipação o desconto será bem menor, mesmo assim ainda é vantajoso
antecipar o pagamento de prestações se houver disponibilidade de
dinheiro.

O banco leva em consideração vários itens na hora do pagamento da
antecipação, entre eles a taxa de juros atual, a taxa Selic. Existe um
cálculo onde é possível ter uma ideia de quanto você conseguirá de
desconto em uma provável antecipação.
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3 Quanto você economiza por mês

Q

ual é a sua economia mensal? Quanto você guarda por mês
pensando em uma aposentadoria tranquila, ou simplesmente
para comprar algo que custa caro, como a casa própria ou um

veículo, ou até mesmo para bancar uma faculdade?
Para quem recebe um salário mínimo mensal esta tarefa é um pouco
complicada, haja vista que conseguir passar um mês com o valor de um
salário mínimo já é um ato heroico. Dizem que tem gente que consegue
tal proeza e segundo nosso Governo o salário mínimo está de bom
tamanho. Porém, acho pouco provável que isso aconteça de fato.

Mas vamos supor que você tem uma renda razoável, existem pessoas
que mesmo ganhando muito dinheiro nunca se preocupam com o futuro e
em determinado momento da vida a fonte seca e a pessoa fica na pior,
sem dinheiro e sem renda. Como nunca se preocupou em guardar
dinheiro ou investir em alguma coisa.

Mas vamos falar de pessoas inteligentes, que pensam no futuro, planejam
suas vidas. O começo é bem difícil, muitas vezes acreditamos que
ganhamos pouco e fazer economia não resolve nada. O correto é
primeiramente colocar no papel tudo aquilo que temos de despesas
durante o mês, assim vamos ver o que realmente temos que pagar
mensalmente e o que são gastos que podem ser eliminados. Isso mesmo,
eliminados. Não acredite que você irá fazer economia sem abrir mão de
alguma coisa. Diminuir o número de vezes que vai a lanchonete, a
pizzaria, a festas de fim de semana, etc.

Pode ser que seu salário lhe permita economizar apenas 10% do que
você ganha mensalmente, esta quantia é pequena e não irá lhe garantir
uma aposentadoria e se a ideia for comprar algo pode ser que demore
muito tempo. Mas se você ganha razoavelmente bem o ideal é guardar
20%, 30% mensalmente. Isso se você quer garantir uma aposentadoria
gorda, ou até mesmo investir em algum negócio após se aposentar. Se a
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intenção é apenas economizar pode ser que o tempo necessário para
atingir o objetivo seja pequeno, cinco ou dez anos pode ser suficiente.
Mas como ficar com o dinheiro e resistir à tentação de não gastá-lo? A
resposta é simples, você deve deixá-lo em uma conta separada, em uma
poupança ou investimento e simplesmente esquecer que ele existe. É
claro que em uma emergência você não vai correr riscos tendo dinheiro
guardado, mas este deve ser o último recurso mesmo.

E quanto eu posso economizar durante o período? Isso vai depender da
renda que você possui. Vamos a um exemplo:
Uma pessoa recebe mensalmente R$ 4.000,00 líquidos, em seus cálculos
é possível economizar por mês 20%, ou seja, R$ 800,00, em um ano
serão R$ 9.600,00, isso contando apenas os salários normais, excluindo
13º salário e férias e possíveis restituições de imposto de renda. Em cinco
anos serão economizados R$ 48.000,00 e em dez anos serão R$
96.000,00 de economia sem contar o rendimento da poupança ou outro
investimento onde o dinheiro foi aplicado.

Fiz uma planilha no Excel e cheguei ao valor de aproximadamente R$
140.000,00 economizados em dez anos. É claro que o rendimento pode
ser maior se o local onde o dinheiro foi investido tiver rendimento maior
que o da poupança, além disso, o cálculo segue um padrão de depósitos
mensais de R$ 800,00 durante todo o período, isso pode cair em
consequência de depósitos menores e pode subir caso a renda da pessoa
aumente no período.

Como exemplo, uma pessoa tinha R$ 50,00 na poupança, passaram nove
anos ela foi verificar o saldo e tinha na conta R$ 95,00, o valor quase
dobrou sem ela fazer nenhum depósito.
Clique no link a seguir: Cálculo de rendimento
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4 O uso do celular em locais proibidos

É

certo que os telefones celulares estão presentes em todos os
lugares e encontrar alguém que não possui um é uma tarefa bem
difícil, pois no Brasil o número de linhas em operação já é bem

maior do que o número de habitantes. Estando em todos os lugares com
as pessoas é preciso ter cuidado para não fazer feio ao utilizá-lo.

Não é proibido ir a uma missa, por exemplo, ou outro tipo de celebração
religiosa portando um celular, pois o celular se tornou indispensável na
atualidade, eu não vou utilizar o aparelho durante a celebração, mas após
pode ser que eu precise utilizá-lo. Se deixá-lo em casa terei que voltar
para buscá-lo e se deixar dentro do carro pode ser roubado. Aliás,
ninguém vai perceber que estou com ele, a menos que ele venha a tocar
durante a celebração e eu tenha me esquecido de colocá-lo no silencioso.
O vexame vai ser grande, todos vão olhar para mim.

No ambiente de trabalho é igual, existem ambientes que não condizem
com os toques de celular. Já imaginou durante uma reunião, de repente
uma música começa a tocar, pois existem alguns toques que são
discretos, mas tem gente que coloca música de igreja, de time de futebol,
funk, sons de bichos, etc. Outro local proibido são as bibliotecas, não
apenas o som irá atrapalhar os estudantes, mas também é proibido
atendê-lo no ambiente.

Se você frequenta muitos lugares que não convém utilizar toques, a
melhor coisa mesmo é deixar sempre no modo vibratório ou silencioso.
Durante a minha graduação nunca ocorreu de alguém escutar o toque do
meu celular em quatro anos, porém tinha gente que não se importava em
interromper o professor ou tirar a atenção de quem estava estudando.
Outra coisa inconveniente é ficar atendendo ligações sem importância
durante o horário de expediente. Pode ser que seu chefe não goste muito
desta ideia, aliás, existem locais onde simplesmente é proibido atender o

14
celular durante o trabalho, já imaginou uma operadora de caixa pedindo
para você esperar um pouco até que ela atenda o celular.

Atualmente

esta

questão

está

ainda

mais

complicada,

com

a

popularização dos Smartphones é praticamente impossível controlar o
que as pessoas ficam fazendo no celular, pois eles são praticamente
minicomputadores. É preciso bom censo na hora de usar, já imaginou
ficar o tempo todo lendo e respondendo mensagens recebidas, é
demissão na certa.

Tecnologia é bom, mas precisamos saber utilizá-la corretamente.
Principalmente se puder causar vexame ou a perda de nosso emprego.
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5 Você é um viciado em redes sociais?

N

ós seres humanos temos vícios de todos os tipos e se tratando
de redes sociais não seria diferente. Algumas pessoas não
conseguem se controlar e sem perceber ficam viciadas em

redes sociais também.
Isso pode prejudicar tanto a vida social e amorosa, quanto ao seu
desempenho no trabalho pode ser pior ainda.
Mas como saber se você é um viciado em redes sociais, vamos ver
alguns pontos que podem dizer se você é um deles. Como parâmetro
vamos utilizar o Facebook que é a maior rede social da atualidade.


Ao ligar seu computador, tablet, notebook ou celular, a primeira
coisa que você faz é acessar o Facebook para ver se tem
alguma novidade;



Quando está trabalhando ou fazendo alguma coisa no
computador fica o tempo todo logado no Facebook para ver as
novidades;



Curte, comenta, ou compartilha tudo o que vê pela frente;



Não consegue ficar muito tempo sem acessar o Facebook;



Ficar nervoso quando por algum motivo não pode acessar a
rede social;



Evita ir para lugares onde não é possível ter acesso a internet;



Mesmo quando tem visita ou simplesmente está conversando
com alguém não consegue parar de olhar para o celular que
está em sua mão e conectado;



Fica preocupado porque o tempo está passando e ainda não
publicou nada hoje.

Essas são apenas algumas atitudes de pessoas viciadas. No trabalho
algumas empresas costumam proibir o acesso ou limitar por algum tempo
o acesso as redes sociais, no entanto, para pessoas que sabem os limites
não precisa nada disso. Apenas para os viciados mesmo.
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6 Como falar em público?

F

alar em público é uma dificuldade que a maioria das pessoas
possui, muitos falam até demais, só que quando é preciso falar
para um público, quando você é o centro das atenções, aí a coisa

fica feia, as pernas começam a tremer, a barriga dói, dá um suador, a voz
fica trêmula, etc. Quando é possível deixamos que outros falem por nós,
mas chega uma hora que não temos como fugir.

O principal segredo para falar em público é estar preparado para a
ocasião, se eu vou fazer uma leitura na igreja, eu preciso ler o texto antes
para tirar as possíveis dúvidas, se existirem palavras que eu não sei a
pronúncia correta então devo me informar, a leitura não deve ser feita de
cabeça baixa o tempo todo com os olhos no papel, deve-se ao mesmo
tempo olhar para o público rapidamente tendo cuidado para não se perder
no texto, respeitar as virgulas, pontos, acentos é fundamental.

Não precisa ter medo do microfone, mas a sua dicção deve ser boa para
que todos possam entender o que você está lendo.
Se você está apresentando um trabalho na faculdade, o professor não
ficará feliz se você ficar o tempo todo lendo no papel aquilo que você está
explicando, neste caso o segredo é saber o conteúdo daquilo que você
vai dizer, um frio na barriga quase sempre dá, mas quando você sabe o
que esta falando fica mais fácil.

Ler bastante é uma dica para melhorar nosso vocabulário e ninguém pode
fazer isso por você, leia livros, gibis, revistas, até a Playboy possui artigos
interessantes. A preguiça é o pior mal do ser humano. Não deixe que ela
domine você.

Uma pessoa que lê sempre está bem informada, devemos estar sempre
preparados para falar em público, não precisa falar pelos cotovelos, mas
quando alguém lhe pedir para fazer uma leitura na igreja, responda sim,
quando estiver em grupo e for lhe dada a palavra, procure dizer alguma
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coisa, não fuja das oportunidades, essa pode ser a chance que você
estava esperando para se soltar e começar a perder o medo de falar em
público.

Às vezes achamos que não somos capazes, mas no fim

descobrimos

que estávamos errados. Certa vez fiz um curso, eu era dos que menos
conversava em sala de aula, ao final de um ano e oito meses fui escolhido
para ser o orador da turma na nossa festa e na colação de grau. Aqueles
que eram “faladores” não se candidataram a orador.
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7 A importância da leitura

V

ivemos em mundo em que o acesso a informação é muito fácil,
antigamente os livros eram lidos apenas pelos grandes mestres,
hoje em dia é possível encontrar livros com preços bem

acessíveis. No entanto, para quem não pretende comprá-los, a internet
esta aí, praticamente tudo que se pensa é possível encontrar na internet.
A maioria das pessoas não tem interesse pela leitura, uns dizem que não
gostam de ler, outros gostam de ler apenas aquilo que lhes agradam.

No entanto ler apenas aquilo que se gosta não é suficiente, por exemplo,
temos a nossa Constituição Federal (CF), é obrigação de todos os
brasileiros conhecerem seu conteúdo, ou seja, todos deveriam ler a
Constituição, porém poucos fazem isso e, além disso, poucos são
aqueles que conseguem entender o que está escrito. Seja a CF ou um
livro qualquer, é preciso saber interpretar o que está escrito, e isso só se
aprende com muita leitura.

A pessoa que lê bastante tem argumentação na hora de responder
perguntas, comete menos erros na hora de escrever e além disso, ler
revistas, jornais, assistir noticiários faz com que fiquemos atualizados com
os acontecimentos em nosso mundo.

Quem está bem informado não terá dificuldades em fazer uma redação
sobre um assunto atual, a maioria dos concursos públicos trazem
perguntas sobre assuntos atuais. A leitura vai muito além das escolas, em
tudo aquilo que fazemos a leitura está presente, rótulos de embalagens,
bulas de remédios, contratos, escrituras de imóveis, manuais de
equipamentos, etc. Até na hora de preencher um cartão de respostas de
uma prova de concurso é preciso interpretar o que está escrito, o
preenchimento de forma incorreta pode desclassificar o candidato. Muitos
até tem o conhecimento de assuntos, mas não conseguem escrever 3
linhas de forma coerente e sem erros de português.
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Portanto ler é muito importante, e isso sem falar que é necessário
conhecer pelo menos algumas palavras em inglês, muitos aparelhos
eletrônicos possuem instruções de uso em inglês, sem falar dos
computadores, muitos programas são disponibilizados apenas em inglês.
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8 Você está satisfeito com seu emprego?

M

uitas pessoas certamente estão insatisfeitas com seus
empregos. Outras gostam do que fazem, mas acreditam que a
remuneração não é adequada. Outras pessoas não gostam do

que fazem, mas estão satisfeitos com o salário. Raramente é possível unir
o útil ao agradável quando o assunto é emprego e salário.

Às vezes as pessoas estão insatisfeitas com seus empregos e a única
coisa que sabem fazer é reclamar e mais nada. O correto é procurar outro
emprego, pois você precisa trabalhar, então não é bom para você e muito
menos para a empresa ter no quadro de funcionários uma pessoa
descontente, desmotivada. Porém, mesmo insatisfeita, às vezes a pessoa
fica a vida inteira no mesmo emprego, simplesmente porque não acredita
que pode conseguir algo melhor. Aquele velho ditado, para que mudar de
emprego se o salário será o mesmo. Muitas vezes o salário pode ser o
mesmo, porém a mudança de ares pode ser benéfica para sua vida e seu
rendimento no trabalho.

Agora se a ideia é ganhar mais, aí a conversa é diferente. Empregos que
pagam mais na maioria das vezes exigem maior qualificação. Então não
adianta sonhar com bons salários se você não está preparado para
ocupar

estas

vagas.

Aliás,

atualmente

existem

muitas

pessoas

preparadas, mas em algumas áreas existe a falta de pessoas
qualificadas. Dificilmente você sairá do cargo de serviços gerais para
gerente de produção sem que tenha capacidade para isso. Para serviços
gerais o ensino fundamental pode ser o suficiente, mas para gerente de
produção, por exemplo, uma simples graduação pode ser insuficiente,
pode ser necessária uma pós-graduação na área.

Muitos querem empregos melhores remunerados sem fazer o mínimo de
esforço, aí você vai depender da sorte ou do QI (quem indica), ou ainda
ser muito bom naquilo que faz mesmo sem ter estudado muito.
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Mesmo estando insatisfeito com o emprego e com o salário, existem
empresas que dão oportunidades para que os funcionários ocupem
postos melhores remunerados na empresa, ou seja, fazem recrutamento
interno, é nesta hora que você precisa estar preparado para assumir a
função. Mesmo que você não goste do que faz, é importante que faça
bem feito e mostre que você merece uma oportunidade. Mas se a
empresa não lhe dá oportunidade, aí a solução é procurar outro emprego
mesmo.

O emprego que para você é ruim para outra pessoa pode ser o ideal,
depende de como você vê as coisas.
Existem maneiras diferente de enxergar a mesma coisa, como na história
dos dois pedreiros:
Dois pedreiros estavam assentando tijolos. Alguém que passava próximo
do local perguntou a um deles:
- O que o senhor está fazendo?
- Estou levantando uma parede.
- E o senhor, o que está fazendo? – perguntou ao outro.
- Eu estou construindo uma Catedral.

Os dois eram pedreiros, utilizavam as mesmas ferramentas e o mesmo
material para fazer a mesma obra. Um apenas assentava tijolos e erguia
uma parede, enquanto o outro construía uma Catedral.
Na vida é exatamente a mesma coisa. Uns simplesmente vivem, outros
sonham e outras vão atrás de transformar os sonhos em realidade.
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9 Será por que tantas pessoas querem passar em concurso público?

T

udo depende do ponto de vista e da sua escolha. Para uns passar
em concurso público é a salvação e para outros já não é
interessante.

A possibilidade de ganhar muito dinheiro na iniciativa privada existe,
porém, dependendo da empresa, você vai passar sua vida inteira e não
vai ver melhoria alguma.

Grande parte das empresas pagam pouco e exigem muito de você. A
tendência é ganhar mensalmente entre um e um salário e meio no
máximo, sabe-se que um funcionário custa quase o dobro do que ganha
para a empresa. Portanto, se você ganha um salário e meio a empresa
vai dizer que tem muita despesa com você, um pedido de aumento pode
ser um pretexto para demissão. Assim eles podem contratar outro por
apenas um salário mínimo. Ganhar bem é raridade, a menos que você
seja o gerente da empresa ou se mate de fazer hora extra.

Fazer cursos, graduação e pós-graduação na maioria das empresas não
vai mudar nada em seu salário, se mudar a diferença será insignificante.
Não existem lugares para tantas pessoas ganharem bem em uma mesma
empresa, mesmo que você esteja merecendo, dificilmente você
conseguirá uma promoção. Algumas coisas que você terá que se sujeitar:
trabalhar mais do que 8 horas diárias, não receber todas as horas extras
trabalhadas, ter menos de duas horas de almoço, ter o registro na carteira
menor do que o salário real que você recebe, não ser valorizado, correr o
risco de perder o emprego quando menos se espera, etc.

Mas então eu posso abrir uma empresa? Sim pode. Porém, empresas de
sucesso onde você vai ganhar muito dinheiro são raras, na grande
maioria você vai ter uma renda até boa, porém vai ter preocupação em
excesso, falta de tempo para a família e ao menor deslize pode perder o
rumo e ir à falência.
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E no serviço público?
Quando você opta pelo concurso público, o salário já é divulgado
previamente, ou seja, se passar você já saberá quanto irá ganhar. A
maioria dos órgãos públicos possui plano de carreira, você já sabe o que
precisa fazer para ganhar mais, não precisa ficar implorando aumento
para o patrão. Cursinhos, graduação, pós-graduação, mestrado e
doutorado, se você estiver disposto a estudar é possível chegar ao topo
da carreira. Você irá trabalhar apenas 8 horas diariamente, não irá fazer
hora extra, terá duas horas de almoço, dificilmente será demitido. Não
terá FGTS, mas também não irá precisar dele. Terá férias, 13º salário.
Poderá planejar sua vida com base em seu salário que é garantido.

Sei que existem muitos no serviço público que não mereciam continuar na
carreira por estarem acomodados, assim como nas empresas existem
aqueles que só querem saber do salário em vez de trabalhar, no serviço
público também existem. Mas não podemos generalizar.
Sou servidor público com muito orgulho, gosto do que faço e sei da
importância do meu trabalho. Trabalhei 16 anos na iniciativa privada dos
quais tenho registro e posso comprovar apenas 10 anos, portanto, sei do
que estou falando.
Se você pretende abrir uma empresa e ficar rico, então não vá para o
serviço público. Lá você terá um teto salarial e consequentemente não
poderá fazer negócios com a administração pública. A escolha é sua,
avalie bem antes de decidir.
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10 Sete erros de pessoas que pretendem passar em concurso público
Muita gente passa dias, meses e até anos se preparando para concursos
públicos, no entanto, muitas pessoas fazem as provas sem nenhuma
preparação e cometem muitos erros. Confiam apenas na sorte e
dificilmente conseguem êxito.

Primeiro erro: O primeiro erro é sem dúvida o principal de todos, consiste
em não ler os principais pontos do edital do concurso, ou seja, o que
pode e o que não pode ser feito durante a realização da prova.
Geralmente é proibido entrar no local de prova portando qualquer tipo de
aparelho eletrônico, caso os fiscais percebam você pode ser eliminado e
perder a chance de fazer a prova. No entanto, existem várias coisas que
são proibidas, então é bom ficar atento ao edital para não cometer este
erro;

Segundo erro: Não estudar o que o edital pede. A menos que você
saiba de tudo o que pede no edital, caso contrário é importante verificar o
que deve cair na prova. Certamente que será difícil conseguir estudar
tudo o que o edital pede, mas os principais pontos devem ser levados em
consideração. Principalmente aquele conteúdo que você estudou muito
tempo atrás, ou até mesmo nunca estudou;

Terceiro erro: Chegar ao local da prova em cima da hora. Se você
deixar para sair de casa perto da hora da prova, corre o risco de chegar
depois do início da prova e então não poderá entrar na sala, ou seja, já
estará eliminado. O ideal é entrar na sala de prova alguns minutos antes
do início, assim você fica mais a vontade e se concentra antes do início
da prova;

Quarto erro: Ficar muito tempo tentando responder uma questão.
Você terá muitas questões para serem respondidas, então se você não
sabe ou tem dúvidas, passe para a próxima. Depois você retorna e tenta
responder novamente.
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Quinto erro: Preencher o gabarito logo no início. Se você responder a
questão e passar para o gabarito imediatamente, não terá como mudar de
opinião, a partir do momento que estiver preenchido mesmo que você
perceba que respondeu errado, não tem mais o que fazer;

Sexto erro: Deixar para preencher o gabarito muito perto do final da
prova. Geralmente são quatro horas de prova, se você não reservar um
tempo satisfatório, corre o risco de não dar tempo para preencher o
gabarito e assim perderá pontuação;

Sétimo erro: Não acompanhar as nomeações. Caso você tenha sucesso
e fique entre os aprovados ou classificados acompanhe as nomeações
com frequência. Uma vez por mês é suficiente, pois o prazo para tomar
posse é de 30 dias. Os concursos podem ter 2 anos de duração e serem
prorrogados por mais dois anos, ou seja, você até já esqueceu e ainda
pode ser nomeado. É melhor ficar atento para não perder os prazos e
consequentemente o emprego para qual você foi nomeado.
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11 Foi aprovado em concurso público e não foi chamado

I

sso acontece em vários concursos públicos realizados no Brasil. A
lista com os aprovados sai, mas a nomeação dos aprovados na
maioria das vezes não é imediata. Existem casos que o concurso tem

vagas para cadastro de reservas, se você está nesta situação não existe
nenhuma garantia de que será nomeado. No entanto, se você foi
aprovado dentre o número de vagas oferecidas a nomeação deve ocorrer
durante a validade do concurso e em muitas vezes a validade do
concurso é prorrogada por igual período quando previsto em edital. Neste
caso um concurso com validade de 2 anos pode ser prorrogado por mais
2 anos, assim você pode demorar 4 anos para ser nomeado.

Muitas pessoas vão fazendo todos os concursos que aparecem pela
frente, e consequentemente podem ser aprovados em mais de um
concurso ao mesmo tempo. Pode ocorrer de você ser nomeado em um
concurso realizado a menos tempo, assim ao ser nomeado para o outro
concurso talvez você já nem tenha interesse pelo cargo.

A demora da nomeação causa transtorno para quem está esperando pelo
emprego, mas também causa transtorno para o órgão público que precisa
do servidor que foi nomeado. Por causa da demora muitos passam em
outros concursos e não têm mais interesse em assumir a vaga, assim
ocorrem as nomeações e as vagas não são preenchidas. Como existe o
prazo legal para tomar posse, é preciso esperar até que o prazo se
esgote para publicar nova nomeação até que as vagas sejam
preenchidas.

Outro problema que pode ocorrer é a pessoa perder o prazo para tomar
posse, para que isto não ocorra é preciso verificar periodicamente o site
da instituição executora do concurso. Em muitos casos a pessoa acredita
que não tem chances de ser nomeada, mas como várias pessoas foram
nomeadas e não quiseram tomar posse, um candidato que estava mal
classificado acaba sendo nomeado. Eu mesmo conheço história de
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pessoas que quase perderam a vaga por causa disso e sei também de
pessoas que nem ficaram sabendo da nomeação.
Fique atento, é a única maneira de não perder uma oportunidade que
pode mudar sua vida.
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12 Nomeação, posse e efetivo exercício, o que significa?

A

pós a publicação do resultado final de um concurso e sua
homologação, cabe aos aprovados no concurso aguardar a
nomeação, para posteriormente tomar posse e entrar em efetivo

exercício.

Concursos públicos têm validade, ou seja, durante a validade do concurso
ocorrem as nomeações dos aprovados e em muitos casos dos
classificados em virtude da desistência de alguns. O concurso pode ter
validade de 2 anos por exemplo, e com possibilidade de prorrogação. Isto
deve estar bem claro no edital do concurso. Portanto, se a validade era de
2 anos e o concurso foi prorrogado, o tempo total passa para 4 anos.

A nomeação é o ato onde o poder público autoriza o órgão a contratar os
servidores aprovados, geralmente é publicado em diário oficial, a
nomeação deve seguir a ordem dos aprovados. Pois, nem sempre todos
os aprovados são nomeados de uma única vez, depende da necessidade
da instituição e do interesse público. A nomeação não tem data
estabelecida, pode ocorrer logo após a publicação do resultado final, ou
próximo do final da validade do concurso.

Após a nomeação o candidato aprovado precisa providenciar toda a
documentação necessária, realizar exames médicos e comparecer ao
setor onde deverá tomar posse. Existe um prazo legal para que a pessoa
faça isto, caso perca o prazo ou não apresente a documentação exigida o
candidato será automaticamente eliminado. Vamos supor que a pessoa
tomou posse no prazo correto entregando toda a documentação
necessária. Agora a pessoa já está apta a entrar em efetivo exercício.

Para entrar em efetivo exercício, ou seja, começar a trabalhar, também
existe prazo legal. Se o candidato for aprovado, nomeado, tomar posse,
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mas não entrar em efetivo exercício no período previsto, também perderá
o direito a vaga.
É preciso ficar atento para não perder as datas e consequentemente um
emprego garantido.
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13 O sucesso depende de você

M

uitas vezes ouvimos pessoas dizendo que não têm sorte, que
a vida não dá oportunidades. Mas será que realmente isto é a
verdade? Existem teorias que dizem que na natureza apenas

os mais fortes sobrevivem, aqueles que não conseguem se adaptar as
alterações do ambiente acabam sendo extintos. Com as pessoas
acontece coisa parecida, não a ponto de sermos totalmente eliminados,
mas se não soubermos nos adaptar as modificações do mundo em que
vivemos, certamente seremos fadados ao fracasso.

O fracasso que me refiro é em relação à vida pessoal e profissional.
Quando nascemos todos somos iguais, alguns nascem em ambientes
mais favoráveis e outros menos desprovidos. No entanto, o sucesso em
nossas vidas depende muito mais daquilo que estamos dispostos a fazer,
nossa origem pode ajudar, mas isso não é regra geral. Muitas pessoas
nasceram pobres e conseguiram vencer na vida, fizeram fortuna e são
exemplos de perseverança.
O que você está fazendo para alcançar o sucesso? “Seu vizinho comprou
um carro novo, reformou a casa, conseguiu um emprego muito bem
remunerado”. Será que foi sorte? Faça uma comparação. Talvez ele
tenha curso superior, você não. Talvez ele teve uma ideia criativa e isso
trouxe bons resultados.

Muitos dizem que não têm acesso ao ensino superior, mas atualmente
isso já não é mais desculpa, existem muitos cursos superiores gratuitos e
o Governo Federal dá bolsas de estudo através do ProUni – Programa
Universidade para Todos, bolsas parciais ou integrais, ou seja, é possível
fazer a graduação em uma instituição privada sem pagar mensalidade, se
você se encaixar na faixa de renda. Além disso, existem formas de
financiamento estudantil, como o FIES, primeiro você faz a graduação e
depois começa a pagar o curso. Por outro lado, isto está fazendo com que
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o mercado fique cheio de pessoas graduadas, mais uma vez é preciso se
diferenciar, para isto existem cursos de atualização e as pós-graduações.

No entanto, se você não está disposto a evoluir constantemente, não tem
coragem de enfrentar 4 anos de uma faculdade porque está muito
ocupado assistindo TV ou fazendo festas com os amigos. Se você credita
que pagar R$ 300,00 por uma calça é justo, mas pagar R$ 100,00 por um
livro é um absurdo, então o reflexo disso será o resultado que você
alcançará na vida.
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14 Você tem uma meta?

S

eja no trabalho ou apenas em nossa vida pessoal, nós
precisamos ter metas a serem alcançadas. Muitas pessoas têm
vários objetivos na vida, porém não estabelecem metas e nunca

sabem ao certo se estão agindo da maneira correta para atingir seus
objetivos. Objetivos não são o mesmo que metas, uma pessoa pode ter o
objetivo de comprar uma casa nova no valor de R$ 100.000,00, se a meta
não for definida esse objetivo pode durar o resto da vida. Agora se o
objetivo for comprar a casa no valor de cem mil e a meta for comprar a
casa daqui a um ano, então a pessoa saberá que sua meta precisa ser
cumprida no prazo de um ano.

No entanto, se hoje estamos no mês de dezembro de 2011, a meta tem
que ter a data do mês de dezembro de 2012 para que seja cumprida, pois
se não for assim eu posso continuar o resto da vida dizendo que vou
comprar a casa daqui a um ano que esta data nunca chegará.
Sendo assim, a meta deve ser alguma coisa real, concreta, com prazo
final estabelecido para ser alcançada, se o prazo final chegar e ela não for
cumprida então saberemos que algo deu errado e precisamos rever
nossos objetivos, onde é que eu falhei?

Em uma empresa muitas metas deixam de ser cumpridas por causa dos
gargalos que existem, gargalo é uma parte do processo que aumenta
consideravelmente o tempo de produção ou que consome a maior parte
de recursos no processo de fabricação. Muitas coisas nunca são
realizadas porque não são estabelecidas metas, a empresa precisa
estabelecer quais são suas metas. O principal objetivo da empresa é
gerar lucros, mas qual é o lucro desejado, a empresa pretende crescer, a
empresa sempre atuará naquele ramo ou pretende expandir o negócio.
Um objetivo sem meta definida nunca poderá ser mensurado.
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15 Qual é o seu objetivo nesta vida?

V

ivemos uma correria no dia-a-dia, muitos vezes não temos para
nada, estamos sempre ocupados e constantemente estressados.
Mas para que tanta correria? Você sabe por que está fazendo

tudo isso, quais são os objetivos de sua vida.
Isso mesmo, nossa vida deve ter objetivos, alguns simples e outros mais
difíceis de serem concretizados, e para alcançá-los precisamos de
planejamento. Muitas vezes não paramos para pensar nisso, vamos
vivendo da maneira que dá. Passamos meses planejando uma festa de
formatura que irá durar apenas uma noite, mas não dispomos de algumas
míseras horas para planejar nossa vida, ou seja, nosso futuro.
Pode até ser que consiga alguma coisa sem planejar, mas aí vai
depender mais da sorte.

Primeiramente pense quais são os objetivos para sua vida. Agora por
ordem separe quais são de curto prazo, médio prazo e de longo prazo.

Veja o exemplo a seguir:
Objetivos de curto prazo: comprar um carro, fazer uma graduação, casar.
Objetivos de médio prazo: ter filhos, comprar a casa própria, conseguir um
emprego estável.
Objetivos de longo prazo: abrir uma empresa, aposentadoria.
Agora que já tem em mente quais são seus objetivos é preciso delimitar o
tempo para alcançar cada um deles, ou seja, qual é a sua meta.
Com quantos anos você pretende conseguir comprar um carro, qual o
tempo que levará para concluir a graduação e com que idade pretende se
casar, conforme os objetivos de curto prazo.

Com que idade pretende ter filhos e quantos pretende ter, quando
pretende comprar a casa própria e qual o limite de tempo para que
consiga um emprego estável, conforme os objetivos de médio prazo.
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Com que idade pretende ter uma empresa própria e com quantos anos
deverá se aposentar.
Agora você já tem os objetivos e o tempo que pretende demorar a
alcançá-los. Só isso, não agora é que vem a parte mais difícil, colocar a
mão na massa. Com seus objetivos escolhidos agora é preciso trabalhar
para que eles virem realidade e que isso aconteça dentro do tempo
esperado.

Não adianta ter objetivos e ficar de braços cruzados.
O seu comprometimento será o responsável pelas suas conquistas.
Avalie periodicamente se os seus objetivos estão andando conforme o
planejado. Faça tudo o que for preciso “dentro da lei” para obter sucesso.

Pode parecer bobagem pensar no seu futuro daqui a 20 anos, como será
sua vida. Porém se você não pensar o futuro vai chegar da mesma
maneira, e pode ser que não seja dos melhores dependendo das
escolhas que você fez em sua vida, em sua juventude.
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16 Comprar à vista ou no cartão de crédito?

O

cartão de crédito pode até parecer um vilão, e muitas vezes é
culpado pelo endividamento das pessoas. No entanto, para
quem sabe utilizá-lo é um importante aliado na hora das

compras. O cartão de crédito não endivida ninguém, mas sim o próprio
usuário que não sabe utilizá-lo que se endivida.

Se você não tem todo o dinheiro em mãos e pretende comprar algo como
uma TV por exemplo, supondo que ela custa R$ 1.800,00 à vista ou em
até 10 vezes no cartão de crédito. Se você tem condições de pagar uma
prestação de R$ 180,00 mensais está é uma boa oportunidade. O preço
parcelado é o mesmo a vista, ou seja, o vendedor garantiu que se a
compra fosse a vista o preço seria o mesmo. Para que você vai esperar
10 meses juntando o dinheiro para comprar a TV se pode comprá-la hoje
mesmo e pagar o mesmo preço parcelado?

Algumas lojas vendem em até 10 vezes sem juros, mas esta opção é
apenas para compra no cartão de crédito, ou seja, quem não tem não
compra.
O principal problema é a falta de controle no uso de cartões de crédito,
algumas pessoas acabam comprando mais do que o orçamento pode
pagar. Fazem prestações em várias lojas e quando percebem não tem
mais como pagar o valor integral da fatura. Então a pessoa começa a
parcelar a fatura e acaba ficando endividada não conseguindo mais quitar
seus débitos.

Outros possuem vários cartões de diferentes instituições na ilusão que
assim aumentam seu limite no cartão de crédito. Ora, você não precisa ter
vários cartões para ter maior limite de crédito, o que você precisa é de
renda maior, quanto maior a renda e quanto maior a utilização maior será
seu limite no cartão de crédito.
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O cartão de crédito tem anuidade, mas isso não conta? Conta sim, a
anuidade do cartão de crédito é muito menor que a taxa de juros cobrada
por algumas lojas que vendem no crediário próprio com prestações a
perder de vista, no final das contas você compra um produto e paga
quase dois. Portanto, a anuidade passa a ser insignificante.

E os juros do cartão de crédito? Tenho cartão de crédito a vários anos e
nunca paguei juros do cartão, simplesmente porque compro apenas
aquilo que posso pagar. As operadoras de cartão de crédito estão loucas
para que você caia nesta cilada. É bom manter uma planilha com o
controle dos seus gastos, não apenas do cartão de crédito, mas incluindo
água, energia, internet, celular, aluguel, combustível, alimentação,
vestuário, etc. Assim você saberá qual é sua média de gastos mensais e
as chances de endividamento no cartão de crédito passa a ser quase
nula.

Fica a dica, sempre que o preço parcelado no cartão for igual ao preço a
vista é mais vantajoso comprar no cartão, pois assim você pode utilizar o
dinheiro que tem em mãos para outras coisas que não pode parcelar.
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17 Dicas para terminar o ano com as contas em dia

C

hegar ao final de ano cheio de dívidas não é muito agradável,
principalmente se não temos dinheiro para quitá-las. Não estou
falando das contas que ainda estão por vencer, estas não

precisam ser quitadas antecipadamente, a menos que você consiga um
desconto razoável. Estou falando das contas que já estão vencidas e
daquelas que irão vencer até o final do ano.

Para quem está empregado existe uma salvação. O 13º salário pode
resolver todos os seus problemas. Como o próprio nome já diz, ele é um
salário extra além dos 12 meses trabalhados. Você vai receber o
equivalente a dois salários completos em um único mês. Deveria ser
utilizado para propiciar um final de ano com mais fartura, mas é uma
chance para não terminar o ano cheio de dívidas.
Aliás, pesquisas comprovam que a maioria das pessoas utilizam este
dinheiro extra para pagar contas. Deixando assim sua principal finalidade
de lado.

Na maioria das vezes as pessoas não planejam seus gastos e ao chegar
o final de ano são obrigadas a utilizarem o 13º salário para pagar contas.
Esta é a melhor maneira de não terminar o ano endividado. Caso você
perca esta oportunidade, a tendência é se endividar ainda mais.
No início do ano surgem despesas extras, então é melhor terminar o ano
com as contas em dia para não se complicar depois.

Outra maneira para recuperar o poder de compra é utilizar o cartão de
crédito para compras sem juros. Por exemplo, se você vai comprar um
objeto e o preço parcelado é exatamente o mesmo para pagamento a
vista. É interessante parcelar, porque assim você irá prolongar o
pagamento das parcelas e vai deixar de desembolsar uma determinada
quantia imediatamente. Vamos supor que você tem uma dívida de R$
1.000,00, utilize o 13º salário para quitá-la, depois faça compras
parceladas no cartão de crédito. Assim você se livra da dívida vencida e
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faz uma nova, a diferença é que você irá pagar uma pequena parcela
mensalmente.

Só não caia na besteira de pagar apenas uma parte da fatura do cartão
de crédito. Pague-a integralmente, ou melhor, deixe a fatura ser
descontada diretamente de sua conta corrente. Assim você nem ao
menos irá cair na tentação.
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18 Segurança na internet

Q

uem é que possui conta de e-mail e nunca recebeu vírus através
dele? Os vírus se disfarçam de várias formas para enganar as
pessoas, muitas por falta de experiência acabam caindo em

golpes. Uma coisa muito comum são os e-mail falsos dizendo que você
precisa atualizar seus dados bancários para poder continuar utilizando o
site do banco.

No entanto, a maioria desses e-mails é endereçada a pessoas que não
possuem conta naquele banco, seu eu não tenho e nunca tive conta
naquele banco, por que eu receberia um e-mail dele. Logicamente que
este e-mail não passa de um vírus. Basta dirigir a seta do mouse até o
link para verificar que aquele link é falso, mas a melhor coisa é excluir
diretamente da caixa de entrada. Bancos não enviam e-mail pedindo
atualização de dados.

Outro golpe aplicado pelos disseminadores de vírus é se aproveitando da
curiosidade dos internautas, muitos e-mails dizem para você clicar na foto
ou no vídeo para ver mulheres nuas ou coisas do tipo. Além de não ver
aquilo que pretendia ainda terá um vírus instalado em seu computador.
Cuidado com as redes sociais, nunca publique dados confidenciais no
twitter, facebook, etc. Esses dados podem ser usados para tentar aplicar
golpes em você.

Você utiliza banco on-line, tome cuidado, em primeiro lugar você deve ter
um antivírus profissional. Nenhum antivírus grátis é totalmente seguro, se
fossem seguros ninguém compraria os que possuem licença de uso.

Existem

muitas

armadilhas

na

internet

só

esperando

pessoas

desinformadas para fazê-las de vítimas, eu mesmo já entrei em vários
sites que diziam que eu era o visitante de nº 1.000.000 e que eu tinha
ganhado um prêmio muito valioso. Será que eu tenho tanto sorte assim,
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infelizmente não. No entanto muitas pessoas acabam caindo em golpes
como este.

Se tiver dúvidas, a melhor coisa é não clicar mesmo, e jamais digitar
dados confidenciais se não tiver certeza que aquilo é uma coisa segura.
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Blog.
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Visite o Blog Administração e Sucesso e veja mais dicas para a sua vida e também
artigos que ensinam a utilizar o Word, Excel, PowerPoint, Windows Movie Maker e
muito mais.
Acesse: http://administracaoesucesso.com/

