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Ano I

ntegrantes do Além Vest Moda estiveram, nos dias 11 e 12 de abril, visitando a VESTE RIO, feira de moda
que acontece no Rio de Janeiro.
O Além Vest Moda, juntamente com a
gerente executiva da ACEAP, Associação
Comercial e Empresarial de Além Paraíba,
ficou hospedado no Othon Palace de Co-

pacabana. As integrantes tiveram a oportunidade de fazerem negócios com marcas
já conhecidas, conhecer novas marcas e
até mesmo trazer novas ideias para suas
lojas e eventos do grupo. Parte da viagem,
como hospedagem e transporte, foi custeada pelo prêmio recebido pelo núcleo da
CACB, em 2017, quando este foi eleito o
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segundo melhor núcleo setorial do programa Empreender.
Esse ano, a VEST RIO destinou espaço
para novos talentos e a moda sustentável
ficou bastante em evidência, em algumas
marcas expostas. Em sua quinta edição, a
feira de negócios e consagrou como a principal plataforma de moda do país, unindo

Salão de Negócios, Outlet com as melhores
marcas brasileiras, ciclo de palestras, desfiles e gastronomia. Para atender à crescente
procura das marcas e proporcionar ainda
mais conforto ao público, a quinta edição
do evento, que apresentou as tendências
da Primavera-Verão 2018/2019, teve novamente como cenário o Pier Mauá.

ALÉM HAIR PARTICIPA
DA HAIR BRASIL

Coluna retirada do blog minhaalem.wordpress, escrita por
Paula da Silva Esquerdo, mestrando em ciências
econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo

empre que são realizados
eventos na cidade, especialmente se estes forem custeados pelo Poder Público
começam a surgir uns questionamentos pela internet.
O carnaval, por exemplo é
massacrado pelos internautas,
que afirmam que o evento na
cidade deveria acabar, pois o
gasto com o evento não compensariam, pelo fato de outras
áreas (como saúde, educação,
etc) serem prioritárias para o
bem-estar da população.
Agora, vamos aos fatos: é
fácil perceber que o comércio
da cidade anda com dificuldades de sobreviver. É só ir no
centro em qualquer hora do
dia e ver a tristeza no rosto
dos vendedores, o desânimo
de um dia de trabalho com
poucas vendas. Isso é o reflexo
de uma crise administrativa
que todo o país está passando.
Consequência: as vendas despencam.
E o que a realização de

eventos tem a ver com isso?
Desde quando a crise estourou, em 2015, sinto que
muita gente opta por ficar na
cidade, no carnaval ou nas férias e folgas, ao invés de viajar,
justamente para evitar gastos
exorbitantes em uma época
de incerteza. Além disso, muitos turistas vêm pra cidade,
ou aproveitando para visitar a
família, ou por gostarem dos
eventos que vem sendo realizados por aqui - o tradicional
Carnaval, o Festival Gastronômico, a Festa do Milho, Exposição Agropecuária, entre
outros.
Com a cidade cheia de gente, o consumo aumenta tanto
nos mercados, restaurantes,
bares, lojas, etc. O comércio,
no geral, é movimentado. A
prefeitura também ganha em
arrecadação de impostos, mais
precisamente em ISS, que é o
imposto sobre serviços. Ou
seja, ganhamos um novo gás
para seguirmos em frente lu-

tando contra o desânimo
que a crise nos trouxe. Uma
observação para a possibilidade do trem turístico
começar a funcionar, imaginem só a grande transformação a qual a cidade passaria?!
Enfim, hoje a intenção do
post foi mostrar “o outro lado
da moeda”. Mostrar que cada
evento tem uma finalidade
muito maior do que apenas
o entretenimento da população. Portanto, é importante
pensar com clareza antes de
criticar sem argumentos para
isso. Então, finalizo esse post
na contagem regressiva para
uma das grandes festas do
ano, o III Festival Gastronômico e Cultural.

O Além Hair, núcleo de salões de beleza do programa Empreender, desenvolvido pela ACEAP - Associação Comercial
e Empresarial de Além Paraíba, e alguns
convidados estiveram, nos dias 16 e 17 de
abril, na Hair Brasil, Feira Internacional de
Beleza, Cabelos e Estética, realizada em
São Paulo. A viagem teve participação do
SEBRAE MG, que custeou parte das despesas do núcleo.
Juntamente com as profissionais,
viajaram o técnico regional do SEBRAE
REGIONAL, Marco Antônio de Mendonça, a gerente e a presidente da ACEAP, respectivamente
Alina Gomes e Rosa Helena Melo Dutra.
A Hair Brasil está em sua 17o edição e foi realizada no EXPO CENTER NORTE, em São Paulo,
com stands e oficinas nas áreas de Estética, Make

Up, Nail, Varejo Negócios, Varejo Show, Profissional Negócios e Profissional Show. A edição desse
ano contou com 570 marcas expositoras. De acordo com informações da feira, 40% das visitantes
são cabeleireiras e o a Além Hair esteve marcando
presença nesse importante evento de beleza.
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do Congresso Nacional de Assistência Social
Vacinação contra a
Polo UNOPAR de Além
gripe jáParaíba
começou
Foto: arquivo PMAP

Secretária Municipal de
Assistência Social, Mônica
Goldstein, e as servidoras
municipais, Uiara Rezende
e Áurea Santos, participaram, em Florianópolis - SC, do V Congresso Brasileiro de Gestores e Trabalhadores da
Política da Assistência Social. Além
Paraíba foi a única cidade de Minas
Gerais a participar do evento. Segundo a Secretária, o congresso foi uma
grande oportunidade para a obtenção 5A Secretária de Assistência Social,
de novos conhecimentos dos progra- Mônica Goldstein, durante o Conmas sociais e também do SUAS - Sis- gresso

tema Único da Assistência Social. Ela
afirmou que a Assistência Social tem
muitos desafios pela frente e o trabalho vem sendo feito de forma mais
eficiente possível para que os cidadãos que se encontrem em qualquer
tipo de insegurança social tenham o
amparo necessário, sempre na forma
da Lei. O Congresso, em sua quinta
edição, é um dos mais importantes
eventos da Assistência Social do país.
Informações do blog oficial da
PMAP, revisadas pela redação da Folha do Empreendedor.
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Como passar a crise sem dívidas
Um dos reflexos da crise econômica que assola o país é o
aumento do número de pessoas com o nome sujo, ou seja,
com restrições ao crédito. Mas com um pouco de atenção
e cuidado, é possível renegociar dívidas e limpar seu nome
para recuperar seu crédito e poder voltar a comprar.
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5 Carmem com os participantes do curso

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INAUGUROU DUAS
UNIDADES ODONTOLÓGICAS

EXPEDIENTE:

Adriana Machado de Araújo
Carla Viana de Araújo
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Como funciona o CADASTRO POSITIVO?

Entenda tudo sobre o Cadastro
Positivo pelo SCPC Boa Vista.
Mesmo em evidência na pauta
política e econômica do país, o tema
Cadastro Positivo ainda é desconhecido ou confuso para muitos brasileiros. Tamanha é a falta de informação
ou de entendimento acerca dos seus
reais benefícios, que depois de quase
seis anos da aprovação da lei que instituiu sua criação, apenas sete milhões de
consumidores fazem parte do mesmo.
É claro, que, além do desconhecimento,
muito é por conta do processo atual de
adesão, considerado burocrático. Para
ajudar a desfazer certos mitos e explicitar as principais vantagens do Cadastro
Positivo, tanto para o consumidor quanto para o mercado, a Boa Vista esclarece
alguns dos questionamentos mais recorrentes.
O Cadastro Positivo é um banco de
dados com informações de pagamento
de empresas e consumidores?
Verdade! O Cadastro Positivo é um
banco de dados com informações de pagamento das contas dos consumidores e
das empresas, para formação de histórico de crédito, e está sendo implantado
com a expectativa de conceder um crédito mais justo, com menor risco, custos
mais baixos e para beneficiar, principal-

mente, os bons pagadores de baixa renda
e a população não bancarizada, que não
possuem acesso ao crédito.
A nova lei sobre o Cadastro Positivo já foi aprovada pelo Senado?
Verdade! A nova lei sobre o Cadastro Positivo, que passará a incluir automaticamente todos os consumidores,
foi aprovada pela CCJ (Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania) em
27 de setembro de 2017 e, em menos de
um mês, em 24 e 25 de outubro de 2017,
também foi aprovada pelo Senado. Já em
8 de novembro chegou para análise da
Câmara dos Deputados em regime de
urgência, onde se encontra atualmente
aguardando a votação dos deputados. O
seu relator é o deputado federal Walter
Ihoshi (PSD/SP).
Com a aprovação da nova lei, o meu
nome passa a fazer parte automaticamente?
Verdade! Assim que aprovada, a

nova lei do Cadastro Positivo alterará
o modelo atual, chamado opt in – no
qual a adesão é voluntária, ou seja,
exige a autorização de quem participar – para o modelo opt out – no qual
todos participam automaticamente e
quem não quer ter o seu nome incluso,
tem o direito de pedir sua exclusão.
O Cadastro Positivo prejudica os
consumidores?
Mito! Com a alteração da lei no opt
out – no qual todos participam automaticamente e quem não quer, pode pedir
a sua exclusão – espera-se uma inclusão de aproximadamente 120 milhões
de pessoas no cadastro de informações
de adimplemento, permitindo a inclusão financeira de mais de 20 milhões de
consumidores que atualmente não têm
acesso à crédito, pois não têm histórico
de financiamentos ou empréstimos.
Além disso, esperam-se juros mais
adequados para cada perfil de consumidor, já que informações mais precisas
permitem uma avaliação mais justa, e a
prevenção ao superendividamento, pois
a autoconsulta permitirá ao consumidor
ver suas dívidas de forma centralizada,
proporcionando um melhor controle de
suas finanças pessoais e do uso consciente do crédito.
O Cadastro Positivo permitirá uma

avaliação mais justa do comportamento de pagamento?
Verdade! Além do benefício da inclusão financeira, a mudança na lei é um
marco para o mercado, pois permitirá
que os consumidores sejam avaliados
pelas contas que pagam mensalmente,
e não apenas pelas contas que deixam
de pagar e que são incluídas nas bases
de negativação dos birôs como o SCPC
(Serviço Central de Proteção ao Crédito). Estas informações permitirão também análises mais justas e assertivas,
identificando com maior precisão o bom
e o mau pagador, viabilizando a redução
das taxas de juros.
O consumidor não terá controle de
suas informações?
Mito! A nova lei do Cadastro Positivo atende aos requisitos do Código
de Defesa do Consumidor, no qual o
cancelamento da adesão por parte do
consumidor poderá ocorrer a qualquer
momento. No modelo atual – adesão voluntária – os dados do histórico de crédito como pagamentos de contas e empréstimos ficam abertos a todas as pessoas
que consultam a situação creditícia de
um consumidor para concessão de crédito (lojas, bancos, financeiras, empresas
de serviços públicos, etc). Com a nova
lei, os dados visualizados pelos credores
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serão apenas do score e o detalhamento dos dados deverá ser autorizado pelo
consumidor junto ao credor, no momento da análise do crédito.
O consumidor não terá privacidade sobre as suas informações e dados
financeiros?
Mito! O consumidor terá total privacidade sobre as suas informações bancárias, como saldo em conta corrente ou
poupança; limite e utilização do cartão
de crédito; volume de investimentos e até
mesmo relativas à saúde, deslocamentos
ou interações sociais. Estas informações
são sigilosas e não fazem parte do Cadastro Positivo.
Quem está negativado não pode fazer parte do Cadastro Positivo?
Mito! Quem está negativado e costuma pagar suas contas em dia é um dos
mais beneficiados. Isso porque o credor
pode analisar a sua capacidade de pagamento avaliando não somente dívidas
não pagas, mas também as contas pagas
em dia, como de água, luz, telefone, financiamento imobiliário, entre outras.
Logo, o credor consegue fazer uma análise mais justa e individualizada.
Quer saber sobre como fazer adesão
ao Cadastro Positivo da Boa Vista, acesse: https://www.boavistaservicos.com.
br/cadastro-positivo/

6 DICAS para melhorar a
Sindicato Rural disponibiliza
sua estratégia de
cursos em Maio e Junho
desenvolvimento empresarial O

Em tempos de crise, o mercado tem se mostrado difícil para quem não está bem preparado. Para garantir que
o seu negócio continue a crescer e a se desenvolver apesar das adversidades, é preciso investir constantemente
em boas práticas empresariais e no estabelecimento de
estratégias bem informadas.
Por isso, pensando em você, empresário, nossa equipe separou 6 dicas simples e práticas que vão te ajudar a
melhorar a sua estratégia de desenvolvimento empresarial. A lista, você confere a seguir:
#1. Conheça o seu público – e o seus concorrentes.
Não é possível vender um produto ou serviço sem ter
clareza de a quem ele se destina. Conheça o perfil do seu
público alvo e garanta que a sua equipe também saiba
para quem está vendendo.
Dados como renda, faixa etária, escolaridade e outros vão ajudá-lo a direcionar suas ações de marketing,
garantindo que a identidade da sua marca seja apresentada da forma mais clara e atrativa possível para alcançar
o seu cliente potencial.
Assegure-se de realizar pesquisas de mercado, para
conhecer melhor os hábitos e preferências do seu públicoFuja do básico: conheça também o que a sua concorrência está oferecendo e avalie qual a melhor argumentação a ser usada no balcão. Evite focar apenas na questão
de preços: na hora de defender a sua marca, foque na
qualidade superior do serviço ou produto oferecido.
#2. Treine a sua equipe. Sempre.
Para o seu cliente, a sua equipe é a cara da empresa.
Sabe aquele vendedor no balcão, a pessoa que atende
a ligação e a “tia do café”? Todas elas são a personificação da sua marca para o cliente. Por isso, treinamento
constante é essencial para o desenvolvimento da sua
empresa.
Garanta que sua equipe de venda conheça e seja
capaz de realizar todos os procedimentos compatíveis
com as funções delegadas de forma correta e com tranquilidade. Instrua sua equipe a receber o cliente sempre
com um sorriso, de forma simpática, buscando deixá-lo o
mais à vontade possível. Aproveite as ocasiões de treinamento para partilhar com a equipe as metas da empresa,
bem como a atual situação financeira da mesma. Transparência no trato com os funcionários ajuda a fortalecer
o espírito de equipe e a manter a motivação do seu time.
#3. Determine procedimentos padronizados.
A padronização das atividades rotineiras da empresa
colabora para um controle mais efetivo por parte da gerência, além de a longo prazo ser um diferencial na manutenção da qualidade dos serviços prestados ao cliente.

Fonte: aulaplus.com.br

A padronização facilita ainda o treinamento de novos
funcionários, além de otimizar o tempo do gestor.
#4. Estabeleça metas claras e realizáveis.
Trabalhar com metas de curto, médio e longo prazo faz parte do processo de desenvolvimento de uma
estratégia empresarial. Para uma estratégia de mercado de sucesso, é preciso que o gestor tenha na ponta
do lápis quais são os diferenciais oferecidos pela empresa, aquilo que é ofertado pela concorrência, o que
busca o cliente e quais as áreas da empresa que podem ser melhoradas. Além disso, o gestor precisa ter
conhecimento dos custos atuais da empresa, acompanhando os investimentos realizados e sua rentabilidade. É a partir desse leque de informações, que o gestor
terá a base necessária para elaborar objetivos gerais
que atendam às necessidades e à realidade da empresa para, então, estabelecer as metas que conduzirão a
empresa até lá.
#5. Invista em estratégias inteligentes de marketing
Vivemos em um tempo de comunicação privilegiada,
graças à conectividade propiciada pela Internet, e essa
é uma faceta que precisa ser incluída pela sua empresa em suas estratégias de desenvolvimento. Estabelecer
e manter um relacionamento com o cliente é essencial
para garantir a sobrevivência da sua empresa.
Por isso, invista em estratégias de marketing digital
que permitam à sua empresa alcançar o cliente e apresentar a sua marca na linguagem desse público. Ofereça
conteúdos de qualidade, que despertem o interesse do
cliente pela sua marca, e mantenha abertos canais de comunicação em diversas mídias: redes sociais, blogs, site
e app próprio, etc.
#6. Adote uma ferramenta de gestão integrada.
Como o marketing, a gestão de empresas também já
entrou no século XXI. Não tenha medo de modernizar a
gestão da sua empresa, investindo em um sistema ERP
online. As vantagens são muitas, a começar pelo próprio
fato de um sistema ERP online ser um sistema de gestão
integrada: isso quer dizer que todas as informações da
sua empresa serão processadas em um só sistema – desde o controle de estoques, sistema de vendas, geração
de boletos até emissão de notas fiscais.

Sindicato Rural de Além
Paraíba realizará, nos dias
03 e 04 de maio, o curso de MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO DE
ROÇADEIRAS. Já de 24 a 26
de maio, será a vez do curso de

HORTA CASEIRA.
Em junho, o curso oferecido é
o de MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA COM IMPLEMENTOS, que
acontecerá de 25 a 29 de junho.
A idade mínima para todos os

cursos é de 18 anos e cada turma
pode ter no máximo 12 participantes, tendo sempre preferência
os moradores da Zona Rural. Informações no Sindicato Rural ou
pelo telefone: 32 3462-4622.

Tudo o que um bom contador
deve fazer por você
FONTE: blog.sage.com.br/o-que-um-bom-contador-faz-pela-sua-empresa/

Todo grande empreendedor precisa de um contador de confiança para prosperar em seus negócios.
Esse profissional é fundamental na rotina de uma empresa, resolvendo vários problemas de gestão e antecipando outros que muitas vezes você nem imagina.
Mas, afinal, o que um bom contador faz ou precisa
fazer?
1. Financiamentos
Para realizar um financiamento, um bom contador
primeiramente vai avaliar o seu negócio e sugerir medidas para você projetar o fluxo de caixa, reduzir custos
e verificar se há, em primeiro lugar, a necessidade de
buscar recursos de terceiros.
2. Empréstimos bancários
Assim como nos financiamentos, as instituições
financeiras realizam uma análise de crédito para verificar se a sua empresa tem a possibilidade de honrar os
pagamentos. E quem vai correr para comprovar essa
exigência? O contador, é claro!
3. Enquadramento correto
Escolher o regime de tributação adequado para
a sua empresa é um dos pontos mais importantes da
sua estratégia financeira. Para saber o regime mais
vantajoso, é necessário realizar um planejamento tributário que leva em conta a projeção de faturamento
e também a definição das atividades na sua empresa
por meio do código CNAE. Qualquer deslize nisso pode
acarretar em pagar muito mais impostos sobre o seu
faturamento, reduzindo o lucro do empreendedor. Um
bom contador conhece bem as leis e sabe como orientar o empresário a tomar uma decisão mais assertiva.
4. Escrituração Fiscal
Toda empresa possui obrigações principais e acessórias e elas precisam ser cumpridas. Não tem como
fugir. E, no caso do Brasil, a quantidade de tributos e
obrigações são bem elevadas. Há uma diversidade de
declarações e
compromissos
que sua empresa precisa
realizar para
estar em dia
com a Receita
Federal. Para
que tudo isso
seja entregue
corretamente
e dentro do

Tel.: (32) 3466-1500

prazo, você precisa de um contador extremamente
disciplinado e profissional.
5. Prevenção de Multas
Um bom contador sabe os prazos de vencimentos
estipulados pela lei para as principais obrigações da
sua empresa. É ele quem vai apresentar as informações e as guias para você se prevenir de multas, juros
e demais encargos. É nesse momento que você precisa
escutar os conselhos dele com sabedoria e ser altamente firme com os colaboradores para adotar práticas que
não permitirão prejuízos por irregularidades e negligência. Aliás, um bom contador também vai ajudar a eliminar o risco de você cair na malha fina do Leão.
6. Cálculos relativo aos funcionários
O profissional de contabilidade também é muito
necessário para atuar em conjunto de departamento
de recursos humanos. Isso porque ele ajuda no cálculo
da Folha de Pagamentos para assegurar o cumprimento de dos direitos trabalhistas, cuidando da validação
dos encargos, horas-extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, comissões, férias, 13º salário,
etc. Além disso, ele é muito importante nas contratações e admissões, munindo o empresário ou gestor de
RH de informações fundamentais para evitar infrações.
Inclusive, um bom contador também está a par dos
acordos de convenção coletiva entre os trabalhadores
e sindicatos patronais.
Lembre-se de que contador é investimento
Assim como em qualquer profissão, certamente
nem todos os contadores estão capacitados no mesmo
nível para entender, interpretar e orientar seus clientes. Você precisa tratar um contador como um investimento e não como um gasto. Um bom contador deve
ter qualidades como pró-atividade para identificar soluções legais que permitam reduzir custos fiscais e gerenciais da sua empresa. Ele deve ser capaz de ajudar
no planejamento fiscal e estar se atualizando constantemente sobre a legislação brasileira.

Além Paraíba, 27 de Abril de 2018
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lguns estudos que analisam
o comportamento das pessoas ricas podem te ajudar
a identificar quais comportamentos que te afastam da riqueza.
Atitudes tomadas no decorrer do dia
podem estar te deixando mais longe do
sonho de se tornar uma pessoa rica. Por
isso, é importante ter consciência das
consequências do que você faz.
O grande diferencial das pessoas que
ficam ricas e das que não se tornam, está
justamente em descobrir todos os comportamentos que as estão afastando de
alcançar a riqueza. Entenda que tudo o
que acontece na sua vida é em decorrência das escolhas que você fez e os posicionamentos que você assumiu.

Identificando os
comportamentos que te
afastam da riqueza

Outra grande diferença entre uma
pessoa que conseguiu progredir na vida
e a pessoa que não conseguiu, está no
modo que essas pessoas lidam com falhas cometidas. Muito importante saber corrigir os erros para que eles não
se repitam e você progrida ao invés de
regredir. Por esse motivo decidimos te
ajudar a identificar 13 comportamentos
que te afastam da riqueza e o que você
não deve mais fazer para conseguir
progredir financeiramente. É claro que
existem outras coisas, como não investir, não poupar, porém, esses 13 são os
que escolhemos trazer aqui hoje.
1. Não definir seus propósitos
Infelizmente esse é um comportamento que muitas pessoas possuem,
de não definir seus objetivos, não decidem aonde querem chegar. Você precisa
mudar e começar a traçar quais são suas
metas, além disso, importante também
é obter um planejamento financeiro, determine quanto você pretende ter investido e se organize para isso.

1. Desistir facilmente
Algumas pessoas quando decidem
iniciar algo, se empolgam, são otimistas, porém no primeiro empecilho que
surge elas não conseguem seguir em
frente e desistem. Esse é um comportamento inadmissível para quem tem
como objetivo a riqueza, pessoas bem
sucedidas não desistem facilmente,
mas persistem mesmo com inúmeros
problemas. Talvez esse seja o pior de
todos os comportamentos que impedem você de alcançar a riqueza, desistir
ao primeiro sinal de derrota.
A dica é: não desista de seguir até
alcançar o que você deseja, aprenda
com seu fracasso e use-o como uma
alavanca para melhorar e progredir.
Mude a estratégia, não o objetivo. A
desistência acontece emocionalmente
primeiro, depois encontramos motivos
racionais para aceitá-la. E essa desistência emocional ocorre por não definir ou
não saber definir seus propósitos, objetivos e metas financeiras.

3. Ausência de Determinação
As pessoas que venceram na vida
financeiramente possuíam o hábito

de estar decididos, sempre que fosse
necessário revolver algo eles tomavam
a frente e sem reclamar, resolviam
tudo. Quem não consegue vencer financeiramente, geralmente tem o hábito de pensar lentamente e mesmo após
decidir algo, voltam atrás, ou seja, não
são pessoas seguras, não confiam nelas
mesmas. Se você não confiar no seu potencial, quem vai confiar?
O grande passo para você chegar ao
sucesso financeiro, está em você saber
acreditar na sua capacidade. Seja determinado, decida tudo com certeza, sem
dúvidas, sem desistências. E lembre-se
que uma decisão errada pode comprometer todas as outras.

4. Ter a mente fechada
Uma dica é nunca ficar preso a um
pensamento só, você deve enxergar
novas oportunidades, inovar, imaginar
novas ideias. Você deve se manter informado sobre todas as atualidades e
nunca ter medo de ousar. As pessoas
bem sucedidas pensam diferente.
Por isso, faça coisas diferentes, exponha suas ideias e valorize outros tipos, mesmo que sejam ideias diferentes das que você imaginou. Manter a
mente fechada, não gera progresso,
mas é sim um dos comportamentos
que te afastam da riqueza.

5. Gastar mais do que
você tem
Esse é um comportamento que no
momento que você pratica você não
percebe muito os efeitos, mas depois
que a conta chega você consegue perceber as consequências. Isso causa um
grande estresse financeiro. A maioria
das pessoas não economiza e vai além
disso, pois acumulam dívidas para
mostrar que vive em um padrão, que
na verdade não é dela. Ou seja, a tão
falada “ostentação”.
São pessoas que gastam muito dinheiro com coisas que não têm como
pagar. Esse tipo de comportamento
afasta totalmente da riqueza. A grande consequência é se endividar e não
possuir dinheiro para o futuro, e nesses
casos ao invés da riqueza, o que você
vai conseguir é a pobreza.

6. Trabalhar com aquilo que
você odeia
Trabalhar onde você não gosta pode
diminuir suas chances de ficar rico,
além de deixar você irritado e muito estressado. Buscar a verdadeira paixão é
o que todas as pessoas que alcançaram
a riqueza fizeram. Fazer o que você gosta vai te tonar uma pessoa bem sucedida e com certeza vai te levar até a sua
sonhada riqueza.
Você só precisa ser inteligente e superar suas habilidades e expectativas.
Além disso, você ficará mais feliz, animado com o trabalho e conseguirá rapidamente realizar seus objetivos. Uma
energia contagiante invade as pessoas
que praticam aquilo que gostam, deixando também o foco mais certo para
conseguir superar os erros e as falhas.
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Você conseguirá superar qualquer obstáculo que possa aparecer.

7. Conviver com pessoas
negativas
A grande maioria das pessoas ricas
e bem sucedidas possui o hábito de só
conviver com pessoas otimistas e que
pensam no sucesso. E elas escolhem
não conviver com pessoas negativas.
É extremamente importante que você
busque estar junto das pessoas talentosas e que te motivem a progredir,
pensam positivamente dentro e fora do
ambiente de trabalho.
O otimismo deve ser um dos ingredientes da sua vida. Lembrando sempre que uma parte daquilo que você se
torna tem a ver com as pessoas com as
quais você convive. Por isso, mantenha
ao seu lado as pessoas que você percebe que estão em busca de sucesso e
que somem isso com você. A riqueza vai
ao seu encontro.

8. Evitar as críticas
Todo mundo adora receber um
elogio, mas não sabem se comportar
quando recebem uma crítica. E muitas
vezes por medo das críticas, as pessoas não buscam um retorno de outras
pessoas. O que você precisa aprender é
que receber uma crítica pode ser difícil
no momento, mas depois você começa
a entender que pode usa-la a seu favor
e melhorar para que da próxima vez
você faça muito melhor.
Outra vantagem é que você pode
mudar o rumo que você estava levando, e começar a experimentar o novo, o
inusitado e ir ao encontro da tão sonhada riqueza que você deseja.

9. Procrastinação
Outro comportamento comum: deixar tudo para amanhã. Essa é uma falha
terrível que você pode cometer. Algumas pessoas estão sempre em busca
do tempo certo para começar algo. Mas
não espere, porque nunca chegará esse
tempo certo, justamente porque ele é
hoje, agora! Quer alcançar sua riqueza?
Comece hoje mesmo, estude, se dedique e alcance!
O grande segredo é não procrastinar, não deixar para depois! Pois procrastinar te causará um grande problema, pois sua credibilidade estará
afetada. Seu trabalho ficará afetado,
arriscando a qualidade prestada e levando para longe sua riqueza futura.

10. Não cuidar da saúde
Ninguém conseguirá chegar ao auge
do sucesso se não estiver bem de saúde.
O que muitos milionários fazem diariamente é exatamente isso, cuidar da saúde, praticando algum exercício físico e
se alimentando corretamente. Cuide do
seu corpo, porque ele é sua casa e é com
ele que você vai alcançar seus objetivos,
mas para isso ele precisa estar saudável.
A partir da falta de cuidado, as coisas ruins podem aparecer, como pensamentos negativos, falta de controle,
impaciência, e os resultados almejados
não chegarão. Dedique um pouco de
tempo para isso, não cometa o erro de
permanecer no comportamento sedentário ou sem saúde.

11. Permanecer na sua
zona de conforto
A busca pela sua riqueza pede que
você corra riscos, a maioria prefere não
arriscar e por essa razão não alcançam
a riqueza. Se misture, tente se adaptar
a sociedade e saia da zona de conforto.

12. Ser desonesto
Pessoas desonestas conseguem
vencer na vida em curto prazo, porque
nada que é errado dura por muito tempo. Para você conseguir um sucesso e
uma riqueza contínua é necessário ter
a honestidade como uma das suas qualidades. As pessoas que decidem ser
desonestas jamais alcançarão a riqueza que desejam, e só conseguirão uma
perda da reputação, ficando sujos no
mercado e perdendo grandes chances.
Lembre-se sempre que a honestidade
é um dos ingredientes para alcançar a
sua riqueza.

13. Ter preguiça de estudar
Não é só por um diploma universitário, é mais que isso. Pessoas de sucesso
que conseguiram vencer na vida e adquirir uma grande riqueza possuem conhecimento. Poder é para quem tem conhecimento, e você precisa praticar na sua
vida. Você
precisa adquirir conhecimento e saber
o que fazer
com ele.
O conhecimento deve ser

sua prioridade, por isso leia bastante,
tenha sede em estudar, é isso que muitos milionários fazem, eles leem muito.
Determine alguns assuntos que você
tem necessidade e interesse em aprender e pesquise, estude, tente ser bom
em qualquer assunto.
Imagine você em uma grande reunião de negócios, você deve ter um conhecimento sobre diversos assuntos para
não passar batido e ficar calado. Pessoas
de sucesso discutem qualquer tema.
Diga não a todos os comportamentos
que te afastam da riqueza
Você chegou até aqui e já têm em
mente todos os comportamentos que
você não deve praticar, caso contrário
comprometerá sua riqueza futura. Todos nós sabemos que errar faz parte do
ser humano, pois ninguém é perfeito,
mas o que você deve entender é que
permanecer no erro é tolice e pode prejudicar você eternamente.
Aprenda com seus erros e com suas
falhas, a partir dai você estará apto a seguir em frente, com mais maturidade e
conhecimento. Quem aprende com os
erros que cometeu, adquire conhecimento. Analise todas as suas decisões
financeira, faça um bom planejamento
e siga sua meta com garra, foco e muita
força, podendo ter certeza que o que
você almeja chegará mais rapidamente.
O sonho da maioria da população é
o mesmo do seu, e o que vai diferenciar e fazer você chegar aonde a maioria
talvez não chegue é a sua determinação, vontade de vencer e a preparação
necessária. O importante também é,
quando alcançar, saber segurar essa riqueza, não se deixar levar pelo alcance
do sucesso e deixar de lado tudo que
você já conquistou, por isso tenha sempre metas e mais metas.
Sempre que ultrapassar um sonho,
tenha outros em mente e corra atrás
deles, isso vai te manter motivado, determinado e com uma força de vontade
inigualável. É um dos segredos de quem
já venceu na vida financeiramente,
as pessoas nunca param depois de alcançar um sonho, elas sempre buscam
mais e com você deve ser exatamente
dessa forma.
Siga a listinha, estude bastante,
adquiria conhecimento e vença! O sucesso está batendo na sua porta, é só
você saber agir e deixá-lo fazer parte
da sua vida! Por fim, deixe de aplicar no
seu cotidiano todos esses 13 comportamentos que te afastam da riqueza, e a
partir do momento que você começar
a fazer tudo da maneira correta, sua riqueza e o sucesso chegará até você.
Good Luck, God Bless You!
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