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Dicas para aproveitar o Dia dos Namorados em casa 
 

 
 
 
Ah… o amor, deixa tudo mais colorido e feliz. Começamos a sentir aquele friozinho no 
estômago, temos mais disposição para fazer nossas atividades e lembramos da pessoa em 
diversas situações ao longo do dia, não é mesmo? 
 
Com toda esta explosão de emoções e sensações, ficamos ansiosos para surpreender 
nosso amor a fim de celebrar este dia tão apaixonado. Mas como fazer em tempos de 
quarentena? Para te ajudar, separamos dicas para você preparar uma surpresa incrível 
sem sair de casa. Vamos lá? 
 
Capriche no Jantar Romântico 
Surpreenda seu amor fazendo a comida preferida dele. Ou se vocês preferirem, cozinhe 
juntos e torne a noite mais divertida. E mais importante: capriche na decoração! 
 
Jantar Romântico na Sala 
Escolha uma bela toalha de mesa, combine com um jogo de pratos brancos e com os 
melhores talheres que você tem na gaveta. A ideia é destacar as comidinhas preparadas 
com tanto carinho.  Também vale apostar em castiçais com velas e flores. Finalize 
espalhando sachês aromatizantes ao redor da casa. 
 
Jantar ao Ar Livre 
Aproveite a varanda da casa para impressionar a pessoa amada: faça um jantar ao ar livre! 
Para compor a decoração, se inspire nas Varandas Parisienses. A cidade de Paris já possui 
todo seu romantismo singular e criar esta atmosfera no seu lar é o segredo para uma noite 
apaixonante. 
A decoração parisiense é repleta de detalhes naturais e simples. Uma mesinha diferente 
enfeitada com flores coloridas transmite um ar harmônico e romântico. 
 
Saia da Rotina 
Que tal passar o Dia dos Namorados fazendo algo que seu companheiro ama? 
 



 

 Casal aventureiro 
Acampar com nosso parceiro é maravilhoso. Já pensou em fazer isso em casa? Monte a 
barraca, junte algumas almofadas, coloque cobertores dentro da tenda e não se esqueça 
de deixar um espaço confortável para vocês verem as estrelas. 
 

 Casal Geek 
Seu amor é aquela pessoa que passa horas em frente ao videogame? Sim? Curta este 
momento junto com ele! Selecione os jogos preferidos e faça uma maratona de games. 
Vale até apostar a partida em troca de beijinhos. 
 

 Casal Relax 
Ir ao SPA no Dia dos Namorados pode ser uma tarefa difícil, além de cara. Em tempos de 
pandemia, mais difícil ainda. Então, por que não fazer um SPA em casa? Para iniciar a 
sessão relax, sirva uma taça de vinho e deixe tocando uma playlist com som ambiente. 
 
Depois vocês podem tomar uma ducha juntos com sabonetes e sais de banho – ótimas 
opções para limpar e relaxar nossa pele –. O ideal é fazer tudo com calma e tranquilidade 
para que vocês desfrutem deste momento ao máximo. 
 
 
Faça você mesmo 
Surpreender a pessoa amada no Dia dos Namorados não significa comprar diversos 
presentes, mas sim demonstrar o quanto ela é especial. E existem diferentes maneiras para 
você expressar isto. 
 
Bilhetinhos em todo lugar 
Espalhe alguns bilhetinhos pela casa. Eles podem ter frases românticas, trechos de 
músicas, ou, até mesmo momentos que vocês viveram. Além de fofo, será muito divertido 
ver seu amor achando e lendo cada papelzinho que você escreveu. 
 
Caixa Surpresa 
Selecione objetos e guloseimas preferidas da pessoa, além de algumas fotos do casal e 
faça uma caixa surpresa! Cada detalhe ali dentro faz a diferença. Sem falar das emoções 
que você pode causar. Com certeza, seu companheiro se sentirá especial e amado. 
 
Quando falamos de relacionamentos muitas coisas nos vêm à cabeça. Principalmente 
aquelas que consideramos essenciais para a relação dar certo. Algumas vezes pode faltar 
um gesto delicado, uma flor pequena, um presente, um champanhe, talvez. Mas não 
faltando amor e companheirismo é o que importa. Desejamos um Dia dos Namorados 
apaixonado e incrível! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Serviços de assistências que podem ajudar durante a quarentena 
 

 
 
As companhias de serviços de assistência são parceiras essenciais do mercado de seguros 
e têm entre seus produtos poderosos aliados no combate à Covid-19, pois podem ser 
acessados de maneira totalmente digital. Mas onde estão esses serviços? Muitas vezes as 
pessoas escolhem coberturas adicionais quando contratam suas apólices, mas se 
esquecem desses benefícios ao longo da vigência e acabam não usufruindo; em outros 
casos, elas nem ao menos sabem que o seu seguro dá direito a certas facilidades. 
 
Se você está nesses grupos e gostaria de saber quais serviços podem estar presentes em 
suas apólices de seguro, a Europ Assistance Brasil (EABR) conta quais são as coberturas 
mais comuns presentes nas apólices e que podem ser acionadas sem sair de casa. 
 
Educação 
Em época de isolamento social, quem tem filhos em idade escolar se preocupa bastante 
com o tempo que a criança ficará ociosa em casa e como isso pode impactar de forma 
negativa o processo de aprendizado que vinha ocorrendo na escola. A saída para esse 
dilema pode estar na Assistência Educacional, presente em apólices de seguros de Vida, 
Educacional e Residencial. 
 
Muitas companhias seguradoras oferecem esse serviço disponibilizado pela EABR, que 
conta com facilidades como Professor Web, Revisão de Matérias – para que os estudantes 
não esqueçam aquilo que aprenderam – exercícios on-line e jogos educativos. No portal da 
companhia, também são disponibilizadas aulas em áudio e vídeo, opção que pode ser 
acompanhada por todos em casa, afinal, pais que estudam junto com os filhos ajudam a 
aprimorar o aprendizado. 
 
Bem-estar 
Nem só de trabalho e televisão vive alguém que está cumprindo as medidas estipuladas 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para prevenção da disseminação do novo 
Coronavírus. É preciso também se mexer! Para aqueles que não vivem sem liberar 
endorfina, a EABR oferece com parceiras de seguro de Vida e Residencial as assistências 
Fitness e Nutricional, que incluem serviços para auxiliar na prática de exercícios e cuidado 
com a saúde em casa. 
 
Entre as opções que podem aparecer nas apólices, estão a orientação de exercícios físicos, 
indicação de conteúdos confiáveis sobre atividades que podem ser feitas em casa, 
orientação sobre compra de materiais e equipamentos e sobre ergonomia, para manter a 
postura em dia. 
 



Além dos exercícios, as informações nutricionais com profissionais capacitados também 
podem dar “aquela forcinha” para quem deseja ter uma alimentação balanceada. É difícil 
resistir às tentações culinárias estando dentro de casa e não é preciso abrir mão delas. 
Com essas assistências, o beneficiário tem acesso às receitas que fazem bem à saúde e 
dicas de alimentação saudável com respaldo de profissionais da área para manter o corpo 
saudável. 
 
Orientação Psicológica 
Para alguns é mais fácil e até prazeroso ficar em quarentena, mas para outros, essa tarefa 
pode ser difícil, estressante e desencadear algumas complicações. O isolamento social 
pode ter diversos impactos negativos, seja para aqueles que moram sozinhos ou mesmo 
para os que passam esse período acompanhados de suas famílias. 
 
Além da mudança repentina de rotina, esse é um momento especialmente delicado para 
pessoas que estão em grupos de risco por conta da idade ou de doenças pré-existentes e 
também para pessoas que precisam lidar com outros tipos de problemas, como falecimento 
de entes queridos, alcoolismo, ansiedade e depressão, por exemplo. 
 
Todos podem passar por períodos difíceis e, nesses momentos, é muito importante poder 
pedir ajuda. Por isso, a EABR tem em seu portfólio a Assistência Psicológica que muitas 
vezes está presente em apólices de Vida e Residencial. Com esse serviço, as pessoas que 
se sentirem vulneráveis psicologicamente podem entrar em contato, de forma 100% digital, 
para receber atendimento de psicólogos capacitados. 
 
Orientação Financeira 
Pode parecer que a vida está em modo de espera, mas em breve as pessoas voltarão às 
ruas, o comércio reabrirá suas portas, as indústrias produzirão a todo vapor. Mesmo assim, 
esse é um momento de reclusão, de reavaliar prioridades e enfrentar obstáculos. Existem 
ainda aqueles que estão sofrendo com a diminuição do salário ou perda do emprego. Para 
lidar com esse período, muitas pessoas precisam ter alguma noção de educação financeira. 
 
Saber o que fazer com o salário, as reservas ou mesmo outros tipos de renda que se tem 
será crucial para passar por essa crise. É preciso entender quais são as principais 
necessidades, o que pode ser cortado do orçamento e como fazer para o dinheiro render. 
Para isso, aqueles que têm apólices de seguro de Vida e seguro de Crédito devem verificar 
se têm a cobertura de Orientação Financeira, que pode ser contatada por meios digitais. O 
benefício conta com diagnóstico financeiro, orientação de orçamento pessoal, orientação 
de investimentos, entre outros serviços. 
 
Todos esses produtos já são oferecidos por seguradoras que possuem coberturas 
diferenciadas em apólices dos mais diversos segmentos – Auto, Residencial, Vida, Saúde, 
Patrimonial, entre outros. 
 
Saúde 
Em tempos em que o isolamento social é a melhor maneira de combater a Covid-19, os 
órgãos de saúde recomendam sair de casa apenas em caráter emergencial e se 
extremamente necessário, a  Telemedicina, prática de atendimento de pacientes a 
distância, desponta como solução que pode ser essencial para ajudar o sistema de saúde 
a atender seus pacientes, o serviço é regulamentado e a sua procura triplicou dada a 
situação de quarentena. 
 



O produto possui duas modalidades: a Orientação Saúde, que é acionada por livre iniciativa 
do beneficiário e onde também pode ser feita a triagem prévia para um atendimento médico, 
e a Vídeo Consulta, que é quando o paciente é direcionado pela triagem para o atendimento 
de um médico que pode receitar uma prescrição para o tratamento adequado. 
 
Este produto está atrelado à uma apólice de vida, seguro residencial e/ou seguro saúde. 
 
Para conhecer as suas opções de serviços, consulte as apólices de seus seguros vigentes 
ou entre em contato a nossa corretora. 
 
 

Dicas de conservação para veículos parados 
 

 
 
Diante das medidas de contenção para reduzir o índice de contaminação do coronavírus, 
entidades do mundo inteiro têm incentivado o isolamento social, estimulando as pessoas a 
ficarem em casa. Nestes tempos de pandemia, é preciso lembrar que um veículo parado 
na garagem requer cuidados especiais para evitar problemas no funcionamento de alguns 
componentes. 
 
O especialista do mercado segurador e diretor da Bradesco Auto/RE, Saint’Clair Lima, 
pontua alguns cuidados simples para evitar danos e não ser pego de surpresa com 
problemas no carro, depois que tudo isso passar: 
 

 Motor: deve ser colocado em funcionamento duas vezes por semana, entre 10 e 15 
min para conservar seu tempo de vida útil; 

 

 Pneus: é preciso mudar a posição do seu carro a cada dez dias para que a cinta 
metálica, que faz parte da estrutura do seu pneu, não se deforme permanentemente. 
Essa deformação pode comprometer a segurança, gerando desbalanceamento da 
roda; 

 

 Gasolina: o combustível começa a apodrecer após um mês sem uso. Deixe pouca 
gasolina no tanque, pois o seu apodrecimento pode gerar entupimento dos bicos 
injetores e dificuldade na partida; 

 Equipamentos em geral: também costumam funcionar mal após um longo período 
de inatividade. Verifique as travas e vidros elétricos, lavador e limpador de para-
brisa. 

 
“A manutenção preventiva é o melhor caminho para gerar mais segurança no trânsito e, ao 
longo do tempo, economizar com o automóvel”, declara Saint’Clair. 



Como gerir uma empresa em tempo de crise 
 

 
 
Imagine o seguinte cenário: após uma crise mundial sem precedentes, o seu país se arrasta 
por um longo período de recessão. Não bastando isso, outra crise, desta vez sanitária, 
abala o mundo e promete impactar terrivelmente a economia mundial. Roteiro para filme, 
não é mesmo? Mas não é ficção, trata-se da mais pura realidade. 
 
A organização estratégica das empresas nunca foi tão valorizada quanto nos dias de hoje. 
Nos momentos de incerteza como os que vivemos atualmente, não só os mais fortes, mas 
igualmente os mais organizados e resilientes são aqueles que sobrevivem. Aqueles que 
sabem como gerir uma empresa em tempo de crise são líderes supervalorizados e 
estimados pelo mercado.  
 
Mas a pergunta que fica é: como gerenciar o fluxo de caixa e as finanças para a gestão de 
crise? 
 
Dê importância à gestão estratégica 
 
Por definição, a gestão estratégica é composta por um conjunto de práticas, metas e 
objetivos que geralmente são definidos pelos gestores de uma empresa sólida — 
eventualmente com a contribuição dos colaboradores.  
 
Assim, além de nortear os objetivos mais importantes a serem atingidos em um 
determinado período de tempo, um planejamento estratégico também deve definir como os 
objetivos serão alcançados e quais recursos devem ser alocados para que as metas sejam 
materializadas. 
 
O grande problema acontece quando esse importante passo do desenvolvimento 
empresarial é negligenciado ou construído de forma apressada e sem a motivação 
adequada. Como consequência, em um momento de crise, o caos organizacional toma 
conta dos setores, deixando o marketing tomando decisões pontuais, o operacional 
apagando incêndios e o financeiro com a grande responsabilidade na tomada de decisões. 
 
Antecipe-se aos problemas 
 
Por mais que se planeje, alguns cenários são totalmente imprevisíveis. Afinal de contas, 
quem, em sã consciência pensaria que em pleno 2020 teríamos não só uma crise sanitária, 
mas também econômica e global. 
 



Ninguém, não é mesmo? Mas é nesse momento que o setor financeiro de uma organização 
mostra a sua força e importância não só pelo controle dos recursos, mas por basear-se em 
dados, muitos dados que fornecem subsídios para a antecipação de cenários. 
 
Por mais que um determinado contexto seja completamente imprevisível, há dados 
preciosos sobre preços de commodities, insumos, pessoal, impostos e outras variáveis de 
períodos anteriores que podem fornecer uma estimativa do que pode estar por vir. Então, 
faça uso da tecnologia e aposte na criação de diferentes cenários, tomados a cada 30, 60, 
90 ou 120 dias. 
 
Existem inúmeras ferramentas disponíveis na ciência de dados que podem ajudar neste 
sentido. Caso sua firma não possua um profissional com essa expertise, considere ao 
menos a contratação de um colaborador temporário para ajudar pontualmente nos 
momentos de crise como o que estamos vivendo atualmente. 
 
Monitore tudo 
 
Um momento de incerteza deixa o mercado volátil e em busca de liquidez. Isso não 
acontece somente com relação a ativos puramente financeiros como ações, fundos de 
investimentos ou o câmbio, mas também com insumos, dívidas, contratos atrelados em 
moeda estrangeira, entre outros.  
 
Por exemplo, caso a sua empresa possua contratos atrelados ao dólar e esse sofre uma 
valorização média de 20%. Sua dívida será 20% maior naquele mês. Além disso, você 
ganha em moeda nacional. Então, o que fazer? 
 
A depender do contexto de uma crise setorial ou generalizada, considere realizar uma 
renegociação contratual. É possível que o seu fornecedor prefira manter o contrato com o 
preço vigente do que perder clientes num longo prazo. Mas como essa situação pode mudar 
de forma súbita, mantenha os olhos abertos e monitore tudo. 
 
Cuide e remova os gargalos 
 
Analise a entrada e saída dos processos 
 
Às vezes, momentos difíceis são oportunidades para identificar, por meio do “pente fino” do 
monitoramento, possíveis gargalos existentes nos processos habituais do negócio. Analise 
as entradas (input) e saídas (output) de cada processo-chave para verificar eventuais 
remanejamentos de recursos, melhorias ou migrações. 
 
Discuta tudo com cada time responsável. Ninguém gosta de alterações bruscas em seus 
fluxos, mas ao demonstrar que algum setor estratégico pode não entregar o devido valor à 
empresa como o previsto, sua argumentação ganhará mais força. 
 
Identifique possíveis causas 
 
Durante a checagem de cada um dos setores, talvez você consiga identificar alguns 
problemas graves que antes passavam despercebidos. Nesse ponto, liste os pontos que 
considerar mais críticos. Faça uma reunião com a direção do empreendimento e busque o 
responsável pelo setor. Verifique o que pode ser melhorado em cada um dos itens a seguir: 
 

 carência de mão de obra; 



 mão de obra não qualificada; 

 maquinário obsoleto; 

 maquinário sem manutenção adequada; 

 falhas na definição de métricas e indicadores; 

 softwares obsoletos; 

 falta de treinamento. 
 
Caso você identifique, por exemplo, que existe um alto custo de licenciamento de software 
para uma ferramenta de baixa produtividade, corrija isso de forma relativamente rápida — 
a depender do setor. O mais importante é fazer com que seus colaboradores entendam e 
contribuam para a superação do momento atual. 
 
Gerencie as despesas 
 
Não é nenhuma novidade que isso deve ser feito. Mas a dificuldade encontrada pela maioria 
dos gestores, e principalmente aqueles que não sabem como gerir uma empresa em 
tempos de crise, é onde cortar. 
 
Sem um planejamento estratégico, é bastante difícil saber que setores, processos, dívidas 
ou até contratos podem ser deixados de lado num primeiro momento. O desconhecimento 
de qualquer estratégia quase sempre resulta em corte na folha de pagamento. Mas essa 
nem sempre é a melhor decisão. Então, o que fazer? 
 
Reduza tributos 
 
Existem diversas consultorias especializadas no mercado que oferecem recursos de 
redução de tributos empresariais. Como o processo de contabilidade no Brasil é 
extremamente complexo e sofre alterações constantes, nem sempre as equipes são 
capazes de lidar com as inúmeras dificuldades dos sistemas contábeis. 
 
Assim, é possível que você ou a sua instituição estejam pagando impostos a mais do que 
necessitam. Às vezes, uma mudança no regime de tributação pode não reduzir tributos, 
mas capacitar os gestores na conversão do valor pago em investimentos ou em pesquisa 
e desenvolvimento por meio de ações governamentais, editais etc. 
 
Porém, além da redução de tributos, você pode orientar sua equipe na busca de uma maior 
rentabilidade, remanejando ativos financeiros para alternativas mais adequadas à sua 
realidade. 
 
Analise a rentabilidade das reservas financeiras 
 
Verifique onde as reservas financeiras da empresa estão alocadas. De acordo com o tipo 
de planejamento adotado, pode ser interessante permitir que esses valores estejam em um 
fundo de investimentos, aplicados em títulos de tesouro, em algum ativo seguro com 
rentabilidade próxima à taxa SELIC ou atrelado à taxa de inflação. 
 
A escolha entre uma ou outra opção dependerá basicamente do tipo de contexto 
encontrado. Uma das reservas financeiras onde essa estratégia pode ser facilmente 
aplicada é o montante reservado mês a mês para o pagamento do 13º dos funcionários. 
 
 
 



Seja transparente com os colaboradores 
 
Por mais que a corporação adote as medidas internas consideradas ideais para o 
enfrentamento do período de incertezas, os funcionários sempre são influenciados por 
fontes externas.  
 
Assim, visando evitar que o medo impacte negativamente na motivação deles, pode-se e 
deve-se tomar medidas para acalmar os ânimos usando de total transparência com seus 
trabalhadores. Eles precisam ter a noção de que crises são momentâneas e que a empresa 
conta com um plano para enfrentá-las. Algumas boas práticas para manter os 
colaboradores informados são: 
 

 não tomar decisões de comunicação precipitadas; 

 fornecer uma comunicação contínua; 

 não negar ou omitir a crise, colocando "panos quentes”; 

 não subestime ou superestime as situações; 

 antecipe os diferentes cenários; 

 mostre uma liderança forte e encorajadora. 
 
Sabemos que há muito o que ser feito, principalmente quando há um desequilíbrio 
financeiro capaz de impactar a empresa por um período que ainda indeterminado. Apesar 
disso, ser transparente é sempre a melhor escolha. E para isso, é sempre bom contar com 
algumas ferramentas que o auxiliem na tomada de decisão. 
 
Conte com ferramentas de apoio às decisões 
 
Faça uso da tecnologia a seu favor. Nos dias de hoje, um bom controle financeiro depende 
de aplicação de inovação tecnológica por meio de um bom software de gestão. Ao 
considerar algumas alternativas, verifique sempre se a ferramenta possibilitará a redução 
de falhas de registro, a automação de tarefas-chave e a análise de dados para que você 
possa se concentrar no planejamento estratégico da empresa. 
 
Considere também que os dados fornecidos sejam facilmente compreendidos pelos 
dirigentes de sua organização. Eles necessitam que as informações sejam compreendidas 
de uma forma não somente técnica, mas também prática, efetiva e assertiva para que sua 
tomada de decisões seja mais eficiente. 
 
Por fim, um gestor financeiro, assim como qualquer líder dentro de uma empresa, necessita 
ter uma presença forte, sendo firme e confiável em suas decisões. Afinal de contas, o setor 
financeiro normalmente é o responsável por ditar o ritmo em como gerir uma empresa em 
tempo de crise. 
 
Mas não adianta ter um bom líder nas finanças se ele não puder contar com uma equipe 
que igualmente entenda como gerir uma empresa em tempo de crise. A importância do 
treinamento contínuo do corpo financeiro é fundamental para a execução das tarefas frente 
aos desafios. Então, para que outras pessoas do seu time fiquem por dentro desse assunto, 
compartilhe esse conteúdo em suas redes sociais. 
 
 
 
 



Cuidados redobrados com a higienização de óculos e lentes  

 

O oftalmologista André Borba, especialista em oculoplástica, afirma que exatamente por 
estar o tempo todo no nosso rosto os óculos precisam sim de um cuidado especial. “O ideal 
é limpá-los de duas a três vezes ao dia, principalmente para aqueles que precisam 
continuar saindo de casa e tendo contato com outras pessoas”, garante. 
 
A recomendação inicial é a de fazer a higienização com água e detergente. Na hora de 
secar, utilize uma flanela ou papel toalha bem macio para não riscar as lentes. “É válido 
também usar álcool 70% nas hastes. Quando sair de casa e utilizar transporte público, 
elevador, ir à farmácia ou ao supermercado é preciso evitar levar a mão tanto ao rosto 
quando aos óculos porque eles também se transformam em um ponto de contaminação, 
assim como o celular”, enfatiza Dr. André. 
 
É importante evitar também o hábito de colocar os óculos sobre a cabeça, pendurar na 
roupa ou apoiar em diversas superfícies. 
 
“Em tempos de pandemia os óculos servem inclusive como um tipo de barreira de proteção 
que impede que o vírus entre em contato imediato com os olhos. Mas nada adianta se não 
mantermos uma higiene adequada”, complementa o oftalmologista. 
 
Para quem utiliza lentes de contato a atenção deve ser redobrada. As mãos e o rosto 
precisam estar totalmente limpos antes de retirá-las ou colocá-las. “Se for possível, nesse 
tempo de quarentena, opte pelo uso dos óculos para não correr risco de contaminação no 
manuseio das lentes de contato. Mas caso não seja possível é indispensável continuar 
utilizando a solução própria para cada tipo de lente, seja ela rígida ou gelatinosa e 
intensificar a limpeza das mãos na hora de utilizá-las”, finaliza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seis filmes para empreendedores que você precisa assistir 
 

 
 
Em meio a um cenário turbulento, como o que estamos vivendo atualmente, ter um olhar 
diferenciado pode ser determinante para se posicionar no mercado. Nesse contexto, assistir 
a filmes para empreendedores que foram marco de inovação ou de uma visão diferenciada, 
é uma ótima estratégia para captar insights valiosos e potencializar a sua carreira e 
negócios. 
 
Pensando nisso, elaboramos um artigo com seis filmes que vão agregar valor ao seu 
mindset e aos seus resultados. Confira: 
 
1 - Fome de poder 
"Fome de poder" retrata a trajetória da poderosa rede de fast food McDonald's, uma história 
que começou no século 20 e, ainda hoje, serve como uma excelente fonte de inspiração. 
 
O negócio começou como um simples restaurante à beira da estrada, e se tornou um 
grande case de sucesso após Ray Kroc estabelecer o seu novo modelo de funcionamento. 
A ideia central do filme é demonstrar a importância da dedicação e persistência para quem 
deseja se sobressair, independentemente do tipo de negócio ou da área de atuação. 
 
2 - Walt antes do Mickey 
As animações da Disney certamente são conhecidas por empresários de diferentes 
gerações. Porém, os altos e baixos que estão por trás da ascensão desse império talvez 
não sejam do conhecimento de todos. 
 
Ao contrário do que muitos possam m imaginar, Walt Disney chegou a passar fome e não 
ter onde morar. Ele teve um longo caminho de desafios, e é justamente esse ensinamento 
que o filme procura transmitir. Além do espírito inovador e da paixão pelo seu trabalho, o 
alcance de uma empresa bem-sucedida também teve como base bastante empenho. 
 
3 - Steve Jobs 
Outro filme que não pode faltar na sua seleção é o longa que conta a história do fundador 
da Apple, Steve Jobs. Lançado em 2016, a proposta é mostrar o executivo rígido e o grande 
visionário que foi Jobs. Para tanto, além dos bastidores da marca e da sua relação com o 
público e a mídia de um modo geral, o filme também chama a atenção para o quão 
importante é a quebra de barreiras no mundo corporativo. 
 
4 - O lobo de Wall Street 
Estrelado pelo ator Leonardo DiCaprio, "O lobo de Wall Street" se concentra nas pessoas 
que fazem de tudo para se destacar, inclusive provocar o fracasso dos outros, se for 



preciso. O longa é baseado na biografia de Jordan Belfort, corretor da bolsa de valores 
acusado de lavagem de dinheiro e consumo de drogas. O objetivo, portanto, é ressaltar as 
condutas que devem ser evitadas em qualquer tipo de negócio. 
 
5 - A grande aposta 
"A grande aposta" relata a atuação de quatro investidores que previram o risco de 
inadimplência de títulos de hipoteca oferecidos pelos bancos nos Estados Unidos, que 
levou à crise imobiliária em 2008. Acima de tudo, o objetivo é deixar claro que, no mundo 
dos negócios, é fundamental estar sempre um passo à frente, enxergando as tendências e 
os possíveis movimentos do mercado. 
 
6 - A rede social 
Como o nome já sugere, "A rede social" é um filme que relata a carreira do mais jovem 
bilionário da história, Mark Zuckerberg, criador do Facebook. O ponto de destaque da obra 
é o cenário empresarial moderno, pois engloba a realidade de uma geração que cresceu 
no mundo da internet e, sobretudo, aplica de forma efetiva a tecnologia na sua rotina de 
trabalho. 
 
Felizmente, temos uma grande lista de filmes para empreendedores. Apesar de eles 
abordarem diferentes épocas e histórias, há um ponto central que representa uma peça-
chave a todos que desejam progredir nessa carreira: a importância de ser inovador e não 
recuar diante dos desafios do dia a dia. 


