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Os paralelos 
dos mundos 

REALIDADE AUMENTADA: aposta para o mundo corporativo INOVAÇÃO: como surge uma grande ideia   
BRASIL: a volta do crescimento econômico

ESPORTIVO
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&

Daniel Dias mostra 
como usar estratégias 
do universo olímpico  

no mundo dos negócios



/// Editorial ///

2016: 
MAIS UM ANO 

CHEGA AO FIM

D iante de um ano repleto de turbulências po-
líticas e econômicas, chegamos à reta final 
de 2016. Quando esta época se aproxima, 
muitos preferem já projetar as ações do 
próximo ano para trilhar o melhor cami-

nho rumo ao sucesso, não é verdade? Por isso, na matéria 
de capa desta 5ª edição (na página 28), veja o que podemos 
aprender com o nadador Daniel Dias sobre planejamento, 
disciplina, resiliência e excelência no universo olímpico e 
aplicar as estratégias do campeão no mundo corporativo.

Por falar em estratégia, quando um novo ano se inicia, há 
quem também prefira planejar a viagem dos sonhos, apos-
tar em novas ideias para o negócio ou investir em alguma 
área que prometa um retorno lucrativo. Na seção Finanças  
(p. 27), destacamos algumas dicas preciosas que vão te aju-
dar a operar no mercado de ações de maneira fácil, rápida e 
com o menor risco possível. Afinal, novos projetos são bem-
-vindos, já que 2017 promete ser um ano melhor e os investi-
mentos são fatores vitais para a economia brasileira voltar a 
crescer. Falamos mais sobre isso em Negócios (p. 10).

Entramos no clima de fim de ano e pensamos em algo 
inspirador para esta, que será a última edição de 2016 da 
Segurança & Negócios: perguntamos a cinco executivos 
brasileiros o que os motiva diariamente. Quer saber o que 
eles responderam? Confira na seção Motivação (p.16).

Fim de ano é sinônimo de festas, confraternizações e, 
por conta disso, uma variedade de comidas bem elabora-
das. Pensando em agradar os paladares mais apurados, 
trouxemos dicas incríveis Para Degustar (p. 46): cortes so-
fisticados, especialmente para quem não dispensa um bom 
churrasco em família. 

Boa leitura!

Por Daniella BarBosa,  
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/// Finanças ///

Opere na bolsa de valores de maneira fácil, 
rápida e minimize possíveis riscos

Por Camila melim

COMO COMEÇAR A INVESTIR 
NO MERCADO DE AÇÕES 

Quem busca aplicações alternativas e que superem o baixo rendimento da caderneta de 
poupança ou da renda fixa, pode investir na bolsa de valores. Apesar de certa insegurança 
inicial, por se tratar de um mercado de renda variável, aplicar em ações também pode gerar 
excelentes retornos. E o melhor: não é preciso ter muito dinheiro no início.

O QUE É PRECISO PARA COMEÇAR?
De acordo com Eli Borochovicius, professor do Centro de Economia e Administração 

(CEA) da PUC-Campinas, para investir é necessário, antes de tudo, conhecer o mercado 
de capitais por meio de cursos básicos ou de livros. “Após obter o conhecimento mínimo, 
é preciso escolher o segmento e a empresa em que se pretende investir. É possível 
aplicar dinheiro em bens industriais, construção civil, vestuário, hotelaria, agricultura, 
combustíveis, tecnologia, metalurgia, entre outros”.

O economista ainda explica que o investidor deve procurar uma corretora de valores 
listada na BM&FBovespa e registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), abrir 
uma conta e começar a enviar dinheiro para ela. “Toda operação realizada na bolsa é 
garantida pela instituição, ou seja, quem vender um lote de ações receberá o dinheiro. 
E quem comprar, receberá as ações. Vale ressaltar que a garantia não é do valor, mas da 
operação”.

Apesar de não existir uma fórmula mágica para evitar a perda de dinheiro, operar na 
bolsa requer cuidados e atenção. Para Marcus de Rosa, diretor administrativo da Planner 
Corretora, se houver preparo adequado, pode-se evitar alguns prejuízos. “O principal é 
analisar o grau de risco suportável. Em outras palavras, o investidor deve se perguntar o 
quanto aquele investimento interferirá em sua vida, antes de começar aplicar.”  

5As peças se transformam em outros 
uniformes e são utilizadas na criação  
de novos produtos. Nessa etapa,  
tudo é aproveitado, incluindo sapatos, 
cintos, botões, zíperes e capacetes

6Após recuperado, o material 
é doado para casas de abrigo, 
hospitais, locais que acolhem 
moradores de rua e organizações 
que cuidam de pessoas

7Os novos produtos são 
introduzidos no mercado por  
meio do processo de upcycling.  
Alguns são expostos em projetos  
de Economia Solidária das 
cidades do ABC paulista e brechós

9
Como resultado de todo o processo, milhares de 
moradores rua e pessoas carentes recebem as roupas 
reformadas, jovens adolescentes aprendizes utilizam 
jaquetas como uniforme e customizam camisas  
com arte gráfica. Com isso, 24 toneladas de uniformes 
são recicladas por ano. Além disso, há geração  
de emprego e renda para a população  
no processo de reforma e transformação das peças

8A Gocil recompra parte  
dos itens produzidos para  
que sejam distribuídos  
aos clientes e colaboradores 
da própria empresa
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