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Dia das mães: Como tornar a comemoração especial mesmo 
durante a pandemia 

 

 
 
Com um pouco de criatividade e ajuda da tecnologia, há maneiras de fazer sua 
mãe se sentir especial – estando fisicamente junto dela, ou não – e veremos 
algumas delas na sequência. 
 
Para quem estará junto 
Se você passará o segundo domingo de maio ao lado da sua mãe, existem 
algumas opções bem bacanas para surpreendê-la e tornar seu dia marcante, 
mesmo estando em casa. 
 
Café da manhã de hotel 
As mães que consideram o café da manhã a refeição mais importante do dia vão 
adorar começar o dia com uma refeição caprichada, parecida com as que são 
servidas nos hotéis. 
Ovos mexidos, pães frescos, bolos, tortas, doces e frutas são alguns dos itens 
que não podem faltar. As bebidas mais típicas são café, leite, chá, iogurte e 
sucos. 
A decoração também é importante. Usar os utensílios mais bonitos da casa, 
montar um arranjo com as flores do jardim e pedir para as crianças fazerem 
desenhos são ótimas opções para compor uma mesa de café da manhã 
especial. 
 
Festa na caixa 
Quem está em busca de praticidade, encontra uma alternativa interessante nas 
“festas na caixa”. 
As caixas geralmente são confeccionadas por profissionais da área de 
confeitaria e reúnem os itens que uma boa comemoração precisa ter: bolo, 
salgados, bebidas e docinhos. Mas tudo em quantidade reduzida: normalmente, 
para uma ou duas pessoas. 



Também é possível complementar a caixa com fotos, canecas e outros 
presentes que podem agradar as mães. 
Depois é só agendar o dia e horário da entrega e aproveitar a companhia e os 
quitutes da caixa ao lado da sua mãe. 
 
Spa em casa 
Uma boa opção para as mães vaidosas é criar um serviço de spa em casa, que 
pode ser ótimo para desestressar e se divertir! 
Com itens disponíveis em casa, é possível oferecer um dia relaxante com 
massagem, esmaltação de unhas, máscara facial e hidratação capilar, por 
exemplo. 
 
Show exclusivo 
Seguindo a onda das lives musicais que estão acontecendo durante a 
quarentena, uma boa ideia para tornar a comemoração do Dia das Mães mais 
especial é montar um show exclusivo para ela. 
Faça uma seleção de shows ao vivo de artistas que ela gosta, afaste o sofá da 
sala e se divirta com sua mãe! 
Ainda na área musical, também vale buscar vídeos no YouTube no estilo 
karaokê, que juntam o instrumental e as letras de músicas famosas para você 
cantar. Alguns canais que se destacam nesse nicho são o Sing2Piano, Ponto 
Karaokê e o Sing King. 
 
Para quem estará distante 
Quem não mora com a mãe e não poderá passar o Dia das Mães com ela, 
também encontra algumas opções para se fazer presente nesta data. 
 
Almoço virtual 
O clássico almoço de Dia das Mães ainda pode acontecer este ano, mas de uma 
forma diferente: pela internet. 
Usando smartphones e uma ferramenta de videoconferência, é possível juntar 
todos os filhos e netos em uma sala virtual para almoçar junto com a matriarca 
da família. 
Se for possível, os participantes podem fazer uma chamada de vídeo algumas 
horas antes para preparar a refeição juntos, ou pedir os pratos por delivery. 
Mesmo de longe, poder rever e conversar com a família durante o almoço vai 
ser muito especial para sua mãe. 
 
Vídeo com mensagens 
Outra dica para usar a tecnologia e incrementar a comemoração à distância é 
montar um vídeo com mensagens carinhosas dos filhos e netos. 
Depois de reunir todas as gravações, uma edição simples e uma bela música 
deixarão o vídeo ainda mais bonito e especial. 
Esse é um ótimo recurso para enviar carinho para sua mãe e evitar que ela se 
sinta sozinha nesta data. 
 
Álbum de fotos 
Enquanto ainda não é possível viver novas aventuras, que tal relembrar os 
momentos especiais que já viveram juntos? 



Criar um álbum de fotos digital repleto de boas memórias e compartilhá-lo com 
sua mãe e irmãos é uma forma de reviver e recontar histórias engraçadas e 
emocionantes. 
E claro, também é uma oportunidade para decidir quais novas aventuras serão 
vividas depois da quarentena. 
 
Pré-venda de serviços e produtos 
Não pode faltar um belo presente para tornar o Dia das Mães mais especial? 
Então, que tal escolher um serviço para que ela utilize daqui a algum tempo? 
O sistema de pré-venda permite que você escolha o produto ou serviço agora, e 
sua mãe usufrua dele depois que a quarentena acabar. 
Cabeleireiros, manicures, esteticistas, agências de turismo e restaurantes são 
alguns exemplos de profissionais e empresas que estão investindo neste recurso 
para continuar faturando e atendendo o consumidor. 
Gostou das dicas? Usando um pouco de criatividade e muito amor, você pode 
tornar esse Dia das Mães inesquecível! 
 
 
 

Seguro de crédito: uma alternativa pouco conhecida pelas 
empresas 

 

 
 
Diante o atual cenário de pandemia, os principais setores produtivos do Brasil 
estão sendo impactados pelo aumento considerável dos riscos de inadimplência, 
sendo projeto para 2020 um crescimento superior a 20% das insolvências 
empresariais. Diante deste cenário as empresas devem proteger seu caixa e 
uma alternativa ainda pouco utilizada pelas empresas é o seguro de crédito. 
 
Mas, muito além de proteger o fluxo de caixa de uma empresa, o seguro de 
crédito também pode ajudar a reduzir custos operacionais e expandir os 
negócios com maior segurança. O superintendente da Euler Hermes no Brasil, 
Daniel Luján, explica que essa é também uma maneira de aumentar as vendas, 
ampliando a carteira de clientes, tendo a possibilidade de escolher os melhores 
mercados para cada tipo de negócio. 



 
"O seguro de crédito permite que a empresa adquira maior confiança para 
negociar com novos clientes e isso consequentemente faz com que exista 
crescimento com segurança e saúde financeira, além da possibilidade de 
acompanhar de perto a estabilidade financeira desses clientes para monitorar 
possíveis riscos", afirma. 
 
Além disso, é muito comum que o mercado associe ou compreenda mais o valor 
dessa ferramenta financeira em um cenário de crise como o atual que estamos 
vivendo. Mas na realidade essa ferramenta é um parceiro do seu negócio não 
apenas no cenário de crise, mas também no cenário de retomada para que o 
crescimento seja sustentável. 
 
Confira abaixo os seis principais benefícios que o seguro de crédito pode trazer 
para a expansão dos negócios: 
 
1 - Market Share Maior: o seguro de crédito é uma proteção dos recebíveis entre 
empresas B2B, portanto, é possível oferecer limites e prazos para os clientes, 
garantindo maior fôlego e afastando o medo de não receber. Inevitavelmente, 
essas ações podem proporcionar aumento nas vendas. 
2 - Expansão: o seguro de crédito atua como uma ferramenta que avalia e 
qualifica as contrapartes com quem a empresa faz negócio, permitindo 
conhecimento maior em relação às empresas que antes eram desconhecidas, 
assim também é possível trabalhar com novas contrapartes. 
3 - Atuação em países estrangeiros: atuando com uma empresa com know-how 
global, conhecer clientes ao redor do mundo aumenta as chances de fechar 
negócios de forma segura, mostrando onde há ou não há riscos de investimento. 
4 - Crescimento diversificado: não existe mais a necessidade de negociar só com 
quem você conhece e confia, pois uma empresa te ajuda a expandir e 
descentralizar suas oportunidades de negócio. 
5 - Garantia: quando a empresa trabalha com seguro de crédito, ela adquire uma 
garantia de saúde financeira, que é muito bem vista por bancos e financiadoras, 
abrindo assim novas alternativas de financiamento. 
6 - Apoio à sua análise de crédito interna: quando o seguro é contratado, ele se 
torna parceiro da área de crédito, ou seja, é adicionado valor ao processo de 
análise de crédito existente na empresa. Esse suporte proporciona maior 
segurança, uma vez que em casos de perdas inesperadas é possível ter garantia 
de recebimento, sem impacto ao fluxo de caixa. 
 
Para saber mais sobre esse produto, consulte a nossa corretora de seguros! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avanço de casos da Covid segue afetando pequenos negócios, 
especialista aponta dicas para sobreviver 

 

 
 
Ao contrário do que se imaginava, a nova onda da Covid-19 está sendo mais 
agressiva do que a primeira. Com isso, milhões de comerciantes do país estão 
sofrendo as consequências das restrições impostas pelos governos estaduais e 
municipais, que já duram semanas, sem previsão de relaxamento. 
 
O comércio voltou a abrir, mas ainda com uma série de regras como horários de 
funcionamento e toques de recolher. Por conta disso, pensando em auxiliar 
empreendedores a enfrentar esse momento difícil, o CEO da Donus, plataforma 
de serviços financeiros para pequenos e médios negócios, Mauro Bizatto, 
levantou 5 dicas essenciais para serem colocadas em prática. 
 
1 - Organização 
"Um bom truque para manter a organização das finanças é alimentar uma 
planilha, que pode ser dividida em semanas ou meses, com toda a quantia que 
entra e sai da conta", explica Mauro. "Ela pode conter um mapeamento dos 
gastos no tempo estipulado, comparação dos gastos com o lucro e distribuição 
de despesas", complementa. Assim, é possível manter o controle e não exceder 
os gastos permitidos no período estipulado. 
 
2 - Contar com gastos futuros 
Gastos maiores também podem ser previsíveis. Segundo o especialista, "É 
preciso tentar planejar ao máximo em relação a valores como grandes impostos 
e despesas fixas". Nessa conta entram gastos como energia, aluguel de espaço, 
compras de estoque, combustível e até marketing digital, que podem auxiliar na 
manutenção das contas em dia, sem prolongar dívidas. 
 
3 - Delivery e pagamentos com maquininha 
Atualmente é muito difícil sobreviver sem um serviço de entrega. Aceitar cartões 
e receber o pagamento com maquininhas traz grandes vantagens não só ao 
cliente, mas ao estabelecimento também, já que as vendas aumentam, pois 



abrangem uma maior quantidade de pessoas que têm acesso ao modo de 
pagamento. 
 
4 - Estipular metas 
Estabelecer metas a curto prazo também ajuda a controlar o impulso de comprar 
artigos supérfluos ou de segunda necessidade. O planejamento desses objetivos 
é essencial para economizar dinheiro para grandes mudanças que virão ao longo 
do percurso. 
 
5 - Procurar melhores ofertas 
Ao comprar novos produtos, a melhor alternativa é fazer uma pesquisa para 
encontrar os melhores preços, além de promoções, liquidações e ofertas. "A 
negociação dos preços com fornecedores, por exemplo, permite que grande 
parte do valor total estipulado para compras de estoque seja economizado e 
usado em outra situação", comenta o CEO. 
 
 

Seguro de vida para autônomos: por que todo profissional 
deveria contratar? 

 

 
 
Os trabalhadores autônomos no país chegaram a 24,5 milhões, segundo dados 
da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), publicados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com os impactos 
econômicos da pandemia do novo coronavírus, muitos profissionais têm 
buscado alternativas para evitar consequências no orçamento e garantir sua 
sustentabilidade financeira. 
 
Trabalhar por conta própria exige do profissional autônomo um planejamento 
financeiro que compense a ausência de um salário fixo. No caso de quem quer 
empreender, ficar impossibilitado de exercer sua ocupação por conta de um 
acidente, invalidez ou doença grave pode gerar grandes dificuldades em sua 
vida, muitas vezes obrigando-o a morar de favor, retornar à casa dos pais ou até 
mesmo desfazer-se de seu patrimônio. 



E é justamente aí que entra o seguro de vida: em situações de eventos cobertos 
pela apólice, ele proporciona liquidez imediata para o indivíduo tocar sua vida 
até estar plenamente apto para retomar a sua ocupação profissional. 
 
Proteção para a geração de renda: o seguro de vida entra nesse cenário como 
uma ferramenta que garante a tranquilidade financeira ao profissional autônomo 
segurado, evitando as situações anteriormente citadas. 
 
Com opções de coberturas para despesas médico-hospitalares, diárias de 
internação, acidentes e invalidez permanente, o produto protege as reservas e 
patrimônio do segurado, garantindo liquidez imediata para cobertura de 
situações inesperadas, uma vez que elas estejam previstas em apólice. 
 
Para saber mais sobre esse produto, consulte a nossa corretora de seguros! 

 

 
Startup de cuidados com a saúde mental lista 10 dicas práticas 

para evitar a solidão 
 

 
 
Nesse último ano, o sentimento de solidão tem alcançado muitas pessoas, 
principalmente em decorrência do isolamento social. De acordo com o psicólogo 
Luiz Eduardo Barcellos Rodrigues, cofundador da Eurekka - startup voltada para 
cuidados com a saúde mental, a solidão é uma emoção humana universal que é 
complexa e única para cada indivíduo. 
 
Por não ter uma causa comum, a prevenção e o tratamento desse estado de 
espírito podem variar entre os indivíduos, por exemplo, uma criança solitária que 
luta para fazer amigos na escola tem necessidades diferentes das de um idoso 
solitário cujo cônjuge morreu recentemente. 
 
O especialista da Eurekka afirma ainda, que a solidão não significa 
necessariamente estar sozinho, por exemplo, um calouro da faculdade pode se 
sentir sozinho, apesar de estar cercado por colegas. Um soldado em início de 
carreira militar pode se sentir solitário após ser implantado em um país 
estrangeiro, apesar de estar constantemente cercado por outros membros da 



tropa. "A solidão faz com que as pessoas se sintam vazias, sozinhas e 
indesejadas. As pessoas solitárias muitas vezes anseiam por contato humano, 
mas seu estado de espírito torna mais difícil estabelecer conexões com outras 
pessoas". 
 
"Vale ressaltar que para entender a solidão é necessário analisar mais de perto 
cada paciente, pois é de extrema importância verificar os gatilhos que levam as 
pessoas a terem os sintomas para posteriormente aplicar um tratamento", 
finaliza Luiz. 
 
Se você se sente solitário, confira abaixo 10 dicas listadas pela Eurekka que 
podem te ajudar a melhorar isso. 
 
1. Evite o isolamento 
Não ter uma pessoa amada não o impede de sair. Trate-se como se estivesse 
em um relacionamento consigo mesmo - saia para um encontro. Só. Pode 
parecer estranho no início, especialmente se você estiver preocupado com o que 
as outras pessoas vão pensar, mas com o tempo você vai perceber que é uma 
das experiências mais libertadoras. 
 
2. Tente entender a causa do isolamento 
Os fatores que contribuem para a solidão incluem variáveis situacionais, como 
isolamento físico, mudança para um novo local e divórcio. Ademais, a morte de 
alguém importante na vida de uma pessoa também pode levar a sentimentos de 
solidão. Além disso, pode ser um sintoma de um distúrbio psicológico, como a 
depressão. 
Portanto, a solidão também pode ser atribuída a fatores internos, como baixa 
autoestima. Dessa forma, pessoas que não têm confiança em si mesmas muitas 
vezes acreditam que não merecem a atenção ou consideração de outras 
pessoas, o que pode levar ao isolamento e à solidão crônica. Reconheça que a 
solidão é um sinal de que algo precisa mudar. 
 
3. Aprecie a sua própria companhia 
Desde o dia em que você nasce até o dia em que você morre, a única pessoa 
que sempre estará com você nos momentos de perigo, enfermidade e pecado é 
você. E se você não se ama, vai passar o resto de sua vida se afogando em sua 
própria toxicidade. 
A maneira como você se trata, como você se vê se reflete em como os outros o 
tratam. Se você não se ama e se considera indigno de ser amado, você se 
permite aceitar muito menos do que merece. Você permite que as pessoas o 
tratem mal porque não percebe que merece coisa melhor. 
Assim, seja seu próprio melhor amigo. Cuide de sua saúde mental e bem-estar. 
Aproxime-se de si mesmo com graça e gentileza. Certifique-se de que vem de 
um lugar de amor e apreço, em vez de crítica e sabotagem. 
Uma vez que aprendemos a estar bem consigo mesmos, entramos nessa 
mentalidade de "antes só do que mal acompanhado." Você não precisa de 
ninguém para validar ou completar você. Depois que você aprende a ficar 
sozinho, você para de andar com pessoas que não apreciam o que você traz 
para a mesa. 
 



4. Procure interações de qualidade 
Os especialistas acreditam que não é a quantidade de interação social que 
combate a solidão, mas a qualidade. Ter apenas três ou quatro amigos íntimos 
é o suficiente para afastar a solidão e reduzir as consequências negativas para 
a saúde associadas a esse estado de espírito. 
 
5. Escreva 
Tornar-se seu melhor amigo é entrar em sintonia consigo mesmo, estar ciente 
de seus gatilhos, comportamentos, gostos, aversões, medos, motivos, 
necessidades, desejos e sonhos. Encontre o que você quer, quem você é, o que 
o motiva, o que o impede. Fale consigo mesmo, escreva um diário, medite, pense 
em voz alta, escreva, faça o que for necessário para se apoiar em si mesmo, 
mergulhe nas profundezas do que o faz descobrir os tesouros enterrados dentro 
de você. 
Você nem sempre encontrará tesouros, às vezes encontrará caranguejos e 
ervas venenosas - as coisas de que não gosta em você. E isso também é uma 
coisa boa. Encontrar o que está faltando, onde você está errado é o primeiro 
passo para consertar. Isso o impulsionará para o mundo do auto 
aperfeiçoamento, do desenvolvimento pessoal, do trabalho sobre você mesmo. 
 
6. Tenha hobbies 
Talvez você esteja procrastinando em ir à academia porque odeia malhar em um 
espaço apertado com tantas pessoas assistindo. Talvez você não esteja 
trabalhando em seu livro porque tem medo do que os outros vão pensar dele. 
Por fim, faça cursos online, assista a vídeos no Youtube, leia blogs, livros, ouça 
podcasts para melhorar nas áreas de sua vida que você precisa trabalhar. Além 
disso, crie hábitos melhores, crie seus próprios rituais diários, aprenda 
habilidades de gerenciamento de tempo e dê um passo em direção à construção 
de um estilo de vida mais feliz e saudável. 
 
7. Faça terapia 
Um dos métodos mais eficazes para combater a solidão é a terapia cognitivo-
comportamental (TCC), que pode te ajudar a entender melhor como suas 
suposições e comportamento podem estar trabalhando contra o seu desejo de 
se conectar com outras pessoas. 
 
8. Avalie suas amizades 
Procure pessoas que compartilhem atitudes, interesses e valores semelhantes 
com você. 
 
9. Viva novas experiências 
Vá lá fora, experimente novas aventuras, leia livros diferentes, conheça novas 
pessoas, adote hobbies incomuns, visite lugares inexplorados. Tentar coisas 
novas nem sempre significa fazer bungee jumping ou mergulho (embora isso 
também seja ótimo!). Às vezes, significa fazer modificações simples em seu 
estilo de vida atual para trazer mais alegria e realização em sua vida. 
Portanto, se você não gosta de ir à academia, experimente yoga, corrida, pular, 
Zumba, ciclismo, escalada, caminhada - há uma infinidade de opções. Além 
disso, se você não está motivado o suficiente para escrever um livro, tente 
começar um blog. Se você não está feliz com sua aparência, estilize seu cabelo 



de forma diferente, experimente diferentes cores de roupas, padrões e 
combinações, use acessórios peculiares. Experimente. 
 
10. Invista na sua autoestima e autoconhecimento 
Se conecte consigo mesmo. Se você é solteiro, espere, invista em si mesmo, 
aprenda a desfrutar da sua própria companhia antes de começar a namorar 
alguém. 
Portanto, encarar verdadeiramente a sua sombra - os aspectos sombrios da sua 
psique - significa cultivar a auto aceitação e o amor próprio. Do contrário, nós 
nos julgamos e nos criticamos até o ponto da dor insuportável. Isso só pode ser 
prejudicial, pois só nos fará mascarar ainda mais e fugir da autodescoberta. 
Muitas pessoas recorrem à meditação, espiritualidade ou terapias alternativas, 
como a cura holística, a fim de cultivar a auto aceitação e o amor. Mesmo se 
apenas dissermos a nós mesmos "Eu me permito sentir assim. Não sou diferente 
- nem melhor nem pior - do que ninguém", podemos começar a deixar nossas 
emoções seguirem seu curso natural. 
Por fim, observe como você fala consigo mesmo - as palavras, a voz, o tom e 
certifique-se de que seja caloroso e amigável. Trabalhe com alguns exercícios 
de autoconsciência, como instruções de registro no diário ou meditações 
guiadas, para começar a observar seus padrões de pensamento e aprender 
como canalizá-los criativamente. 

 
 

Cuidados ao viajar de avião com seu pet 
 

 
  
Quem tem um animal de estimação sabe bem como é viajar e deixar seu pet em 
casa. Apesar de ter hotéis especializados em cuidar dos bichinhos na ausência 
dos donos, nem sempre é viável fazer uso dessa opção, seja pelo tempo de 
duração da viagem ou apenas porque você quer a companhia do seu pet no 
passeio. Mas saiba que viajar com o seu animal de estimação requer alguns 
cuidados especiais, principalmente em uma viagem de avião. 
  
Infelizmente, nem toda raça de cães e gatos podem embarcar. Animais de 
focinho curto, como pug e pitbull – também conhecidos como braquicefálicos 



- correm mais risco de terem problemas respiratórios durante um voo e, por isso, 
são vetados pela maior parte das companhias aéreas. Essas raças lidam mal 
com grandes variações de temperatura e no ar ficam com a respiração mais 
pesada, podendo sofrer graves danos. 
  
Como funciona o transporte do animal? 
  
O local de transporte do animal também é outro fator a ser levado em 
consideração ao planejar a sua viagem. “O fator que determinará se o seu 
bichinho de estimação irá na cabine ou no compartimento de carga são as 
dimensões e o peso da caixa de transporte – Kennel - somado ao peso do pet”, 
explica Euclides Lanzarin, gerente de Operações Sênior da Allianz Global 
Assistance. Isso, entretanto, varia de acordo com cada companhia aérea. 
  
O tamanho da caixa de transporte é muito importante. Como o animal ficará 
confinado em um pequeno espaço por muito tempo, a caixa deverá ser 
apropriada ao tamanho do seu pet. Ela deverá caber sob o assento à frente, ser 
larga o bastante para que o cão ou o gato possa circular, deitar e ficar em pé 
naturalmente. “Caso você possa viajar com o seu pet na cabine do avião, deve 
ficar atento aos diferentes espaços entre as poltronas, que variam muito. Além 
disso, como alguns voos são mais longos do que outros, o animal pode ficar com 
fome ou sede, então é preciso ter acoplado recipientes de água e comida, além, 
é claro, de ser forrada com material absorvente” explica o executivo. 
 
Qual documentação é exigida para viajar com pet? 
Além dos cuidados básicos com a saúde do animal, é necessário também estar 
atento para as documentações necessárias para viajar com o seu pet. A Allianz 
Global Assistance lista abaixo os principais itens a serem avaliados antes da sua 
viagem: 
- Certificado de inspeção veterinária (também conhecido como atestado de 
saúde), com assinatura de um veterinário registrado no Conselho Regional de 
Medicina Veterinária e com emissão de no máximo 10 dias antes da viagem; 
- Exigências específicas dos destinos: cada país tem requisitos próprios para 
autorizar o ingresso de cães e gatos no seu território. Sendo assim, é necessário 
entrar em contato com a embaixada/consulado do país de destino e pedir ao 
médico-veterinário os atestados solicitados. 
- Para viagens internacionais algumas outras documentações são necessárias, 
como o Certificado de Aclimatação. Para viagens aos Estados Unidos, por 
exemplo, entre 15 de setembro e 15 de maio, fora do verão americano. Quando 
a temperatura estiver acima de 29,4º C e abaixo de 7,2ºC, em qualquer itinerário, 
pets não serão permitidos. 
– Passaporte animal: o Ministério da Agricultura emite, gratuitamente, um 
documento para livre trânsito do pet, que pode ser requisitada aqui. 
- Apresentação de comprovante de idade do animal. A maioria das companhias 
aéreas só aceitam transportar animais com mais de oito semanas de vida. 
Não se esqueça das reservas! 
Por último, vale ressaltar que o número de animais de estimação na cabine é 
limitado, então é necessário fazer a reserva com antecedência para garantir o 
lugar do seu bichinho de estimação. 
 


