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50 pequenas ideias de marketing para o seu negocio faturar mais

O marketing, a divulgação do seu empreendimento, é extremamente necessário em seja
qual for a empresa e o seu porte. Mas se o investidor não possui capital suficiente para
financiar uma campanha de marketing para atingir  seu publico alvo, existem algumas
propostas simples e técnicas para o seu pequeno negócio faturar mais. Confira!

1 - Use a sua mente para pensar em seu negócio. Use sua criatividade e pensar em
produtos inovadores. Sempre temos boas ideias, mas comumente as ignoramos porque
achamos que não vai  dar  certo ou apenas não queremos levar nossas ideias adiante
porque não achamos interessante. Analise tudo o que vem a mente: você pode ter tido
uma ideia inovadora e a ignorou.

2  -  Use  o  cérebro  de  seus  funcionários.  Escute  algumas  ideias  de  produtos  de  seus
funcionários, que podem ter boas propostas. Duas mentes sempre pensam melhor que
uma, não?

3 - Use a mente de seus clientes. Analise os produtos que eles estão procurando. Escute o
que eles tem a dizer de bacana sobre o que você vende e o que gostariam de encontrar
em sua loja ou prestadora de serviços. Esta é a melhor forma de garantir um publico para
o seu negócio, já que já há procura, faltando apenas a oferta. Uma boa dica é fazer uma
pesquisa em folha, via e-mail online ou deixar uma caixa de sugestão na loja. Podem
surgir boas ideias sempre!

4 – Inspire e motive seus trabalhadores para aumentar a sua produtividade. Você sabia
que trabalhadores  motivados  produzem muito  mais  do  que  suas  metes?  Eles  sentem
vontade de trabalhar. Bons empresários são também bons lideres motivacionais.

5 - Priorize benefícios a longo prazo e controle a qualidade de seus produtos. Baixar a
qualidade do produto para lucrar mais não é uma boa jogada de marketing. Os clientes
podem demorar a vir, mas logo logo vão perceber que você tem o melhor a oferecer.

6 – Sorria e diga 'Olá' para seus clientes. A melhor campanha de marketing é sempre um
bom atendimento. Esse pode ser seu diferencial.

7 -Responda às perguntas de seus clientes com as respostas certas. Estude sobre seu
setor,  ramo ou serviço para estar  preparado para duvidas,  por  mais  simples  que elas
sejam.

8 - Monte uma loja ou escritório acolhedor. As pessoas precisam de conforto para se sentir
bem no seu estabelecimento comercial.

9 – Cumprimente seus clientes na data de seu aniversário como se fossem seus amigos
íntimos. Mostrar atendimento diferencial é uma forma de cativar o cliente, e lembrar do
seu aniversário é uma delas. Até mesmo grandes lojas online enviam um cartão virtual
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parabenizando  os  clientes  em seu  aniversário.  E  mesmo sendo  uma técnica  comum,
sempre funciona.

10 - Mantenha contato com seus clientes. Tenha um canal de atendimento diferenciado e
pronto para resolver problemas ou escutar elogios.

11 - Faça uma página no Facebook sobre o seu negócio ou produto. Hoje em dia não dá
para ignorar o poderio das redes sociais  e  não estar  nelas é uma falta grave para o
marketing.

12 - Promova seu negócio ou produto em seu mural do Facebook pessoal. Não é errado
usar seu perfil de rede social privado para promover um negocio. É uma forma de mostrar
a amigos e parentes que você vende algo e até fazer bons contatos e parcerias.

13 - Faça uma conta no Twitter sobre o seu negócio ou produto. Poste mensagens e se
torne uma pessoal socialmente ativa na web. A Internet é uma das janelas gratuitas mais
fáceis de promover um empreendimento.

14 - Faça um blog e poste regularmente. Um blog é um canal de conhecimento bacana,
uma vitrine gratuita para a sua loja e produtos e uma forma de se tornar conhecido.

15 – Publique em seu blog/site notícias interessantes da mídia que tenham relação com
seu blog. Exemplo: se você vende frutas e foi publicada uma notícia em que as frutas
podem combater o câncer, esta notícia com certeza é relevante para os seus clientes e
merece estar na página de sua marca.

16 – Estipule preços para seu grupo de clientes corretamente: preço baixo para a classe
inferior e alto para a classe alta. Cobrar caro demais para um empreendimento localizado
em um bairro de baixa renda é certeza de fechar as portas em médio ou curto prazo.

17 – Entregue cartões de visita a potenciais clientes. Tenha sempre na mão ao menos 10
cartões. Nunca se sabe quando poderá falar do seu negócio.

18 – Faça parte de clubes e associações em sua cidade. Qualquer meio em que possa ser
visto e possa falar dos seus produtos vale a pena.

19 - Junte-se movimentos por uma causa: lutar contra a pobreza, salvar o meio ambiente,
dentre  outras.  Já  notou  que  grandes  empresas  estão  fazendo  isso?  É  uma tática  de
marketing para associar sua marca há algo relevante socialmente. E funciona!

20 – Distribua amostras de seus produtos. Uma degustação ou amostragem prova a novos
clientes a qualidade do seu item.

21 - Reúna bons depoimentos das pessoas e publique em seus perfis sociais, blog e sites.
Deixar que as pessoas falem bem do seu empreendimento é uma das táticas de marketing
mais positivas e funcionais.



22 - Faça do seu escritório ou loja um ambiente verde, usando produtos reciclados e que
não desgastem o meio ambiente. Clientes mais ligados no tema vão curtir.

23 - Faça mais novos amigos, independentemente de serem ou não clientes potenciais ou
não. Sua rede de contatos sempre deve ser ampliar. Nunca se sabe quando será útil.

24 - Seja gentil em tudo o que você faz. Preserve sua reputação. A imagem pessoal do
empreendedor sempre será associada com o seu negócio.

25 - Ajude as pessoas, mesmo que com pequenas quantias ou doando algum objeto. Essa
é uma forma de promover o marketing pessoal também e sempre é bem vista. Hoje em
dia,  tudo  o  que  fazemos  é  observado  e  conta  pontos  para  promover  nosso
empreendimento.

26 - Ame sua família e seus parente. Peça para eles promoverem seu negócio e produtos.
Eles possuem uma rede de contatos que possuem uma rede de contatos também e amplia
ainda mais seu poder de divulgação.

27 – Faça fotos de qualidade e interessantes relacionados a seus produtos e negócio e
publique-as no Flickr ou em sua página e perfil do Facebook. Imagens falam bastante e
são sempre bem vindas na promoção de um negócio.

28 -  Crie  vídeos  interessantes  e úteis  sobre o seu negócio  e  publique na rede social
Youtube e compartilhe no seu perfil e de sua empresa no Facebook. Vídeos são uma forma
interessante de marketing livre  e  barata.  Dá até para investir  em um vídeo de baixo
orçamento e usar a rede social Youtube como divulgação.

30 - Seja um bom contribuinte e pague seus impostos em dia.

31 - Promova as leis de sua cidade e ande na linha. O que você faz, mesmo que ache que
é privado, vai chegar nos ouvidos de seus clientes. Andar nos conformes da lei sempre é
mais interessante.

32- Crie promoções, mas não abuse desta forma de chamar clientes. Uma promoção por
semana ou promessas de preços baixos todos os dias é abusivo e os clientes desconfiam.
Uma grande promoção a cada 60 dias é muito mais efeito que várias baixas de preços
toda semana.

33 -  Realize  seminários  gratuitos  e  treinamentos.  Se você sabe alguma coisa  e  pode
compartilhar com seus funcionários e até de outras empresas, por que não?

34 – Crie ou patrocine um concurso. Dar coisas de graça, doadas por um fornecedor ou
compradas  com seu dinheiro,  sempre chamam a atenção e são uma ótima dica  para
chamar mais clientes. Até mesmo os que jamais entraram na sua loja vão querer ir se o
prêmio for bacana, aumentando sua cartela de potenciais clientes.

35 - Reconheça e homenageie outras pessoas e outras empresas para que eles possam
também honrar você e sua empresa. Mais pessoas falando de você, mesmo que seja a
concorrência, conta pontos para uma imagem positiva.



36 - Seja honesto e cumprir suas promessas. Jamais prometa algo, mesmo que não esteja
gravado ou impresso, que não possa cumprir. Se não consegue cumprir, para clientes ou
funcionários,  não faça.  A imagem positiva demora pouco para se tornar negativa e a
chance de recuperação de uma fama de “mentiroso” é pequena.

37 - Pague suas dividas no prazo correto, em especial os fornecedores. Isso garante a boa
imagem do produto ou empresa e você pode contar com crédito quando as contas não
estiverem  tão  alta.  Com  fama  de  mal  pagador,  dificilmente  vai  conseguir  crédito  no
mercado em tempos difíceis.

38 – Ofereça entrega grátis. Logicamente primeiro estude se pode fazer isso. Mas entrega
grátis costuma cativar clientes das mais diversas idades, pois evita seu deslocamento e
pode-se comprar pelo memso preço.

39 – Use nota fiscal, um recibo oficial. Evita problemas com a lei e também garante a
credibilidade de sua loja.

40 - Coloque o seu negócio, endereço e contatos em sua assinatura de e-mail pessoal. As
pessoas só vão saber que você existe e tem algo para vender se você contar,  não é
mesmo?

41 - Participe de fóruns on-line e coloque informações de seu negócio ou produto na sua
assinatura de mensagem. Esta é uma forma gratuita e funcional de ser visto.

42 - Coloque o seu negócio ou marca em seu carro, laptop, chaveiro ou até mesmo na
parte de trás da sua camiseta. A esta prática, chama-se vestir a camisa e funciona muito
bem. Bons empreendedores não tem medo de dizer que estão vendendo algo. Se você
não tem vergonha de vestir a camiseta, então confia em seu produto.

43 – Tenha produtos em sua loja ou escritório com sua marca. Você paga mais caro para
isso,  mas é importante  lembrar  ao cliente  ou  seus  visitantes  curiosos  que sua marca
existe. Pode ser em um copo de café, em copos para água, guardanapos ou papel com
marca d´água.

44 – Crie uma logo para seu negocio. Os clientes lembram mais de uma imagem que um
nome.

45 - Faça um slogan interessante e comovente.

46 - Ofereça treinamentos para a equipe desenvolver habilidades de marketing. Envolva-
os em suas campanhas de marketing. 

47 - Treine-se e não pare de aprender marketing. Todos os dias surgem boas ideias de
campanhas, como melhorar seu negócio, e parar no tempo nessas informações é tornar
seu  negocio  ou  marca  defasados.  Leia  sobre  o  assunto  online  ou  busque  livros  de
especialistas renomados.



48 – Seja paciente. Não espere que uma boa ideia faça efeito agora, neste momento.

49 – Teste uma tática de marketing por vez. Analise os resultados e, se funcionar, você
pode usar uma ou duas mais vezes. Mas não abuse do uso. Tentar várias ideias ao mesmo
tempo complica analisar os resultados. Você pode não saber o que funcionou de fato.

50  –  Inspire-se  nos  seus  concorrentes.  Eles  podem  ter  grandes  ideias  que  também
funcionam em seu empreendimento e não ofende o mercado. Ou você pode se inspirar
em algo que viu em outro negócio e criar ainda melhor. Não é errado buscar ideias de
quem teve boas ideias.
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Os segredos para ser rico

Riqueza é uma das coisas mais desejadas no mundo pelas pessoas. Mas quando se questiona como 
ficarão ricas, nenhuma possui uma boa ideia de produto inovador ou abrir um negócio de sucesso 
ou quem sabe trabalhando em seu ramo. A resposta sempre é bem comum: ganhar na loteria, 
participar de algum reality show. Você sabia que poucos são os casos em que a riqueza surge desta 
forma? Ficar rico é um projeto de longo prazo, com metas rígidas e comportamentos firmes, sem 
esbanjamentos. É preciso transformar seu perfil de ‘gastador’ para ‘poupador’ ou ‘empreendedor’. 
A seguir, alguns dos conceitos mais importantes apontados pelos especialistas de economia.

Colocando a vida financeira no papel – Passe a administrar sua vida financeira com mais rigor para 
saber o destino do seu dinheiro e corte excessos e desperdícios, se for o caso. Tenha a exata noção 
do que se gasta, quanto e se pode vir a gastar menos morando num apartamento menor. Tudo isso 
influencia. Comece a analisar a possibilidade de juntar dinheiro e aplicar em investimentos, mas 
para isso é preciso que sobre algum da sua renda.

Valorize perdas e fracassos – Saber dar o devido valor as perdas e fracassos não significa se 
acostumar com eles. Pelo contrário: é aproveitar a experiência que lhe rendeu e traçar novos planos 
e metas para não repetir e aprender o caminho certo. Aprenda com os erros sempre, dominando as 
frustrações e não se deixando dominar por elas. Assim é o caminho de alguém de sucesso. Analise 
seu erro com cautela e depois pense o que faria de diferente para jamais errar. Terá um grande 
aprendizado com isso.
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:: NOTÍCIAS

Desvendando Cartier-Bresson

Livro traz imagens inéditas sobre o maior fotojornalista de todos os tempos

Por Lidianne Andrade, Da Revista O Grito!, em São Paulo

Até o ano passado acreditava-se que pouca coisa ficou para falar sobre o fotógrafo Henri
Cartier-Bresson (1908 – 2004). O nome já quase tudo para os profissionais de imagem,
pois ele foi ninguém menos que um dos maiores fotógrafos do século 20. Mas o pai do
fotojornalismo ainda tem muito a mostrar a mundo e a prova disto foi a revisão recente do
seu acervo de fotos e negativos, propiciando o lançamento do livro Cartier Bresson: O
Século Moderno, que chega às livrarias pela Cosac Naify

Sobre Bresson são mais de 40 livros publicados, sem contar os que tratam da obra do
fotojornalista indiretamente como releituras, ensaios, resenhas e análises de mestrado e
doutorado em diversas universidades do mundo. Mas talvez nenhum tenha proposto uma
análise tão profunda como ‘O século moderno’, cujo autor é o curador chefe do MoMA
(Museum of modern art – de Nova York) e maior estudioso da obra do fotografo, Peter
Galassi.

Galassi foi curador e responsável pela última exposição realizada sobre Bresson, realizada
em maio/junho deste ano no MoMA, a exposição mais bem sucedida dos últimos 20 anos
no Museu.  Do estudo para  tal  evento  surgiu  a  idéia  do  livro.  Para  inveja  de  muitos,
primeira  vez  um  pesquisador  teve  acesso  livre  ao  acervo  pessoal  do  artista  sem  a
interferência  de  parentes,  conseguindo  reunir  negativos  de  fotos  famosas  e  imagens
inéditas de diferentes eventos com cobertura fotográfica do profissinal. São mais de 60
anos de trabalho reunidos em mais de quinhentas fotos.

“Uma das atrações da obra, além da lista completa de seus registros, é mostrar o layout
de como foram publicadas, então você pode já conhecer a foto mas não sabia como tinha
saído nas revistas da época. Tem a capa dessas publicações e o conteúdo das páginas,
como um fac-símile de quando foram publicadas pela primeira vez”, conta Cassiano Elek
Machado,  Editor  da  Cosac  Naify,  no  lançamento  do  livro,  em São  Paulo,  na  casa  da
editora.

A publicação faz um passeio por toda a carreira de Bresson, começando nos anos 1930,
início de sua carreira, quando ele tinha atuação próxima a dos surrealistas e fazia fotos
absolutamente inovadoras, até sua trajetória como fotojornalista. A obra é dividida em
sessões,  correspondente  a  eventos  e  fases  do  fotógrafo,  mas  uma merece  destaque:
“Pontos de Referência”, apresentando pela primeira vez ao mundo os roteiros das viagens
de Cartier-Bresson para expedições fotográficas.

Mitos e verdades
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A obra deve atrair não apenas fotógrafos, mas curiosos sobre o acervo e biografia de um
dos maiores fotógrafos de todos os tempos. Sua biografia pode ser considerada uma das
mais estudadas e revisadas no mundo da imagem. Boatos rolam aos montes sobre um
fotógrafo misterioso, com um dom sobrenatural de apertar o botão do obturador e nunca
ter editado uma foto.

“Por mais poético que possa ser, ‘nunca ter editado uma foto acredito’ é uma dádiva que
nenhum fotografo conseguiu no mundo, mesmo Bresson. Mesmo mínimo, houve ajustes”,
comenta  o  fotojornalista  pernambucano  Ivan  Alecrim.  “Vale  ressaltar  que  na  hora  de
compor  uma foto  já  estamos  editando,  e  isso  ele  fazia  muito  bem”,  complementa  o
profissional.

Segundo o autor de O Século Moderno, Henri editava bastante suas imagens na mesa de
luz.  “Pude  estudar  negativos  e  ampliações  bastante  retocadas,  bem  diferente  das
originais. Alguns são pequenos retoques como eliminar pessoas através do crop, mas o
mito que eram imagens únicas e intocadas infelizmente não existe”, explica Peter Galassi
na coletiva de imprensa de lançamento do livro.

Uma novidade em seu acervo é o trabalho com recortes, fragmentos. A partir dos retratos
que fazia, em alguns casos, pegava uma parte deste retrato e ampliava, fazendo uma
nova foto. “Pode-se descobrir que ele editava através da folha de contato, ou seja, todas
as imagens que ele fez para chegar em uma imagem”, esclarece Galassi.

Aversão social

O ângulo em que se fotografa pode dizer muito sobre o profissional. No caso do mestre do
fotojornalismo, suas fotos mostram-no como observador passivo, sem interferir na cena.
Um transeunte, mas atento. Seu ângulo e presença imperceptíveis no cenário criou o mito
de uma forte ‘misantropia’, uma aversão ao humano e o meio social em geral. “Se fosse
misantropo, ele teria vivido na profissão errada, não? Pois seus retratos são basicamente
retratos interagindo com o meio”, comenta o fotógrafo social Pablo Correia, admirador e
estudioso da obra de Bresson.

Mas seria Bresson apenas fotojornalista? Descobrimos em O Século Moderno que não,
Bresson fez trabalhos como feelancer para empresas como automóveis e tintas, imóveis,
entre outras. ‘O Século Moderno’ traz alguns desses trabalhos publicados, incluindo moda
e anúncios publicitários.

Algumas questões ainda não tem resposta, mas nada tira a magia da escolha perfeita de
enquadramento e dramaticidade da obra de Bresson. Talvez um dia ainda se encontre uma
caixa secreta com mais negativos ou um diário explicando o porque de ser fotojornalismo
e não moda.
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Os Sertões – Carlos Ferreira e Rodrigo Rosa

A LUTA EM QUADROS

Depois de anos de forte entrega pessal de seus autores, chega ao público Os Sertões,
adaptação em quadrinhos da obra de Euclides da Cunha

Por Lidianne Andrade, Da Revista O Grito!

Todo escritor  tem uma grande missão,  transformar um conjunto  de  páginas  em algo
atrativo palatável  e talvez até conquistar fãs,  mas talvez a da dupla Carlos Ferreira e
Rodrigo Rosa tenha sido um pouco mais árdua: condensar 546 páginas de um clássico da
literatura brasileira em 80 com entre texto e ilustração, formando um material atrativo
para os leitores de quadrinhos. Os Sertões não é um livro fácil. Escrito em 1902, a obra
trata sobre a conturbada Guerra de Canudos e sua chacina no sertão baiano como prova
de resistência do líder religioso Antonio Conselheiro e seu povo. Mas, ilustrador e escritor
conseguiram resumir o clássico que está agora em livro lançado pela editora Desiderata.

O livro original  é divido em três partes,  A Guerra,  O Homem e A Luta.  A adaptação,
porém, prende-se à terceira parte, uma escolha da própria editora. “A Desidrata sempre
foi clara em dizer que a obra trataria sobre ‘A Luta’, mas conseguimos colocar um pouco
de outras partes também. Começamos o livro 37 anos antes do conflito, uma escolha
pessoal porque não gosto de ir direto à história”, explica Carlos ferreira, em entrevista à
Revista O Grito!.

O trabalho surgiu de uma forte entrega pessoal  dos autores,  contabilizando três anos
desde o contrato firmado até a chegada do livro nas lojas. Os autores foram até a região
do conflito, nas cidades de Nova Canudos e Serra do Cambaio, em uma viagem de dez
dias  com gravação em documentário  ainda  inédito,  fotos  para a  transcrição  visual  do
ambiente e pesquisa nas livrarias locais. Um pouco do trabalho pré HQ pode ser conferido
no blog dos bastidores. “Na viagem conseguimos ótimos depoimentos. Nenhum neto ou
filho, mas aquele povo é tudo o que sobrou. As faces são páginas do livro, traços e rugas
sofridas. Para chegar lá é estrada de chão batido, terra esquecida, já que Canudos tá
embaixo das águas”, conta Carlos.

O passeio deu resultado e muitas fontes foram surgindo, como a publicação da caderneta
original  de Euclides da Cunha com anotações de sua apuração.  Um livro perdido nas
livrarias,  mas que os  autores  encontraram em um sebo baiano.  Conseguiram ainda o
quadrinho de João Batista Mottini, o segundo quadrinista a colocar o episódio de Canudos
em HQ,  de  1977.  Ao  todo foram 12 livros  lidos,  inúmeros  sites  e  muito  trabalho  de
pesquisa em jornais e ensaios. “Lendo o livro de seu Euclides, o primeiro contato para a
adaptação, nas primeiras leituras, foi como ver a Muralha da China”, declara o roteirista.
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Além de pesquisa, o trabalho de produção foi árduo. Foram oito meses de desenhos para
Rodrigo Rosa, seis meses no primeiro tratamento e dois meses no segundo tratamento. O
processo de criação do roteiro também não foi linear, aumentando mais ainda o trabalho.
Carlos Ferreira foi construindo o roteiro em partes, entregando ao ilustrador por cenas,
criando assim sua própria atmosfera de degustação para criação da obra. “Isso foi uma
tortura para Rodrigo. Quando chegamos à página 53 ele estava tenso, pois até então nada
da quarta batalha e ainda faltavam 11 páginas para terminar o livro. Por muitos momentos
ele pensou que eu não sabia o que estava fazendo”, conta Carlos aos risos. “Um dia surge
o cara ansioso na minha casa querendo saber quando surgiria a quarta batalha”.

Os Sertões não é o primeiro livro adaptado para quadrinhos de Carlos Ferreira, que já traz
no currículo roteiros das histórias João e Maria e As Portas do Céu, conto de Júlio Cortázar.
Mas também não é o  primeiro  trabalho  dos  autores  juntos,  amigos  há  20 anos  com
estúdio  conjunto  e  co  autores  da  animação  Os  Degoladores,  cujo  trabalho  rendeu  a
indicação para a editora e o convite para a adaptação. “Eles viram algumas imagens no
blog do Rodrigo e fizeram o convite. Então recebi um email. Mágico momento. Aceitei no
mesmo instante sem pensar em nada além de publicar”, conta Ferreira.

O  livro  pode  ser  comprado  nas  principais  livrarias  do  gênero  de  todo  país  ao  preço
sugerido de R$ 44,90.

Carlos Ferreira, entre Von Trier e beatniks

Dividindo  o  tempo entre  TV  e  quadrinhos,  Carlos  Ferreira  sabia  tão  logo  começou  a
segurar  uma  caneta  o  que  queria  fazer  da  vida.  Desde  pequeno  escrevia  histórias,
chegando a ganhar um concurso que posteriormente virou HQ desenhada por ele mesmo.
“Desde criança eu sempre gostei de brincar de aventura, contar histórias. Acho que nunca
parei de brincar, só mudei a plataforma”, explica.

Atualmente  divide  o  tempo  entre  os  quadrinhos  e  a  produção  de  um  programa  de
documentários (Histórias Extraordinárias, disponível no Youtube) na emissora RBS-TV, filial
da Rede Globo em Porto Alegre, onde reside desde criança.

Quantos roteiros para quadrinhos já escreveu a vida? “Publicados uns 30, inéditos uns
200, mas não consigo afirmar ao certo”, admite o escritor, mas cita os mais recentes:
Dundum, Picabu e Olho Mágico. Não pública os inéditos por falta de editora? pergunto.
“Gosto de escrever e produzir as minhas próprias HQs, não sou muito preocupado com
editoras”, confessa.

Desafios Carlos costuma aceitá-los,  degustá-los e talvez bater no peito com um certo
orgulho quando abraça mais um filho pronto, como chama seus livros. Ao ver o projeto Os
Sertões em mãos, pensou muito e encontrou uma inspiração, o diretor David Cronenberg
e seu filme Mistérios e Paixões, adaptação de um clássico da literatura um tanto complexo,



O Almoço Nu, de William S. Burroughs (1959). “A obra é complexa e conseguiu estar em
síntese no longa metragem, o que me deu uma certa força seguir no trabalho”, diz Carlos.

Quando  a  conversa  chega  ao  tópico  influências,  muitos  nomes  surgem  na  boca  do
escritor: Julio Cortazar, Borges, Raymond Chandler, Kafka, Machado de Assis… Uma lista
interminável de autores e diretores de cinema como Orson Wells, Roman Polanski, David
Lynch, Godard, Las Von Trier, referência também usada para Os Sertões. De Trier, Carlos
usa o filme Europa como referência, com o uso do preto e branco e contraste de brilhos
para dar força na narrativa. “Cinema é oxigênio!”, diz.

Sobre os novos projetos, tudo em segredo. Devem sair em julho deste ano mais dois livros
com  roteiro  do  autor  que  prometem  abalar  o  mundo  dos  quadrinhos,  pois  são  de
personalidades  de  conhecimento  mundial,  pesquisa  iniciada  em2007.  “Gosto  de  me
entregar ao trabalho”, comenta. Mas, tudo em segredo absoluto.
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Redação para concursos – dicas para não errar

A partir do momento em que os concursos públicos começaram a cobrar redação, algumas
pessoas começaram a temer sua aprovação na prova. A redação para concursos é uma
nova forma dos processos seletivos garantirem que os aprovados terão capacidade de
leitura  e  interpretação  para  ocuparem suas  funções  nos  novos  empregos,  por  isso  a
necessidade da prova escrita.

Redação para concursos

Não dá para escrever bem sem ler bastante. Procure livros os quais gosta para ter maior
apreço pela leitura, principalmente se você não tem costume de ler. Quanto mais a leitura
for prazerosa, mais você conseguirá ler mais e acabará por gostar mais de ler. Leitura é a
chave  para  um  bom  texto,  pois  você  acaba  por  aprender  palavras  novas,  adquirir
vocabulário e entender mais sobre interpretação de texto.

Teste em casa com temas simples

Coloque em sua rotina de estudos escrever um texto por semana. Siga as normas dos
concursos: textos de 30 linhas com letra cursiva e um tema proposta. Uma boa dica é
buscar temas usados anteriormente, principalmente se o concurso público o qual você
está se preparando já cobrou redação para concursos em provas anteriores. Busque temas
nos editais.  Em seguida peça para um amigo ou parente ler  para que ele  revise sua
ortografia e diga se entendeu a ideia central do texto.

Busque notícias e leia bastante

A maior parte dos concursos públicos cobra redações sobre temas atuais como mudanças
na economia, desenvolvimento sustentável e mudanças em governos. Observar sites de
notícias é sempre uma boa pedida, sobretudo os mais completos. Leia jornais e assista
jornais televisivos diários, em especial os noturnos por serem mais completos. Você vai
precisar da maior quantidade de informações para argumentar em seu texto, por isso
precisa  estar  bem informado.  Procure notícias  sobre  saúde ou do seguimento do seu
concurso em especial, principalmente se ele cobrar o tema ‘atualidades’.

http://mundodanoticia.com.br/redacao-para-concursos-dicas-para-nao-errar/


Turismo – Joinville

Santa Catarina é um lindo Estado que deve ser levado em consideração quando se fala
em  viagens e turismo. Existem boas cidades para visita e bons roteiros, e uma boa opção
pode ser conhecer Joinville. Esta é mais uma cidade brasileira que, por conta da grande
quantidade  de  imigrantes,  possui  um  ar  alemão  em  suas  construções.  É  como  um
pedacinho da Europa dentro do país.

Joinville  é  uma cidade  encantadora  para  morar  ou  passar  uma temporada.  A  cidade

preserva o verde com belos jardins que colorem a cidade, bem como os jardins das casas.

Há  uma  boa  quantidade  de  espaços  que  lembram  bastante  a  Alemanha,  pois  são

elaborados em uma arquitetura colonial típica do começo do século XX.

O turista que escolher Joinville como um local para passar suas férias com certeza não vai

se  arrepender.  Por  lá  vai  ele  vai  ter  como  opção  o  turismo  histórico  e  também um

maravilhoso turismo gastronômico, com iguarias típicas da Alemanha que os imigrantes

ensinaram para seus filhos que passaram para os netos e estão presentes em diversos

restaurantes locais.

A Alemanha continua viva em Joinville

É comum escutar a língua alemã pela cidade. Assim como em Blumenau, a cidade de

Joinville traz uma boa quantidade de imigrantes que tentaram aqui refazer suas vidas e

por isso é comum ouvir o alemão como língua materna em diversos lares. Muitas ruas

possuem nomes em alemã e pontos turísticos com placas em português e em alemão,

uma forma de lembrar o passado daqueles que fundaram a cidade.

Um dos destaques da cidade é a escola do balé Bolshoi, única unidade fora da Rússia no 
mundo. Grandes bailarinos brasileiros se formaram pela instituição de renome no universo 
da dança, que tem a fama de ser a melhor escola de dança do mundo. Pouco para 
Joinville, não é? Este é apenas um dos atrativos da cidade. 
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Tipos de Corte de Cabelo Chanel
O corte de cabelo Chanel, eternizado pela estilista francesa Coco Chanel, é considerado o mais
chique dos chiques cortes de cabelo. Quem tiver os fios lisos não pode rejeitar jamais este corte de
cabelo. Ele é bacana, combina com todos os rostos e já ganhou tantas versões que com certeza uma
vai te agradar. Confira os tipos de chanel que você pode fazer no seu cabelo:

Tipos de Corte de Cabelo Chanel

O Chanel Longo é a versão mais moderna deste corte.  Nele é possível deixar o estilo original
redondo mas com as madeixas maiores na frente. A nuca continua curtíssima, bacana para mostrar
um pouco mais do alongamento da coluna, deixando a mulher mais alta.

Tipos de Corte de Cabelo Chanel

Corte de chanel com franja longa. Curtinho, a foto acima mostra o novo chanel muito usado em
2011.  O  chanel  com franja  longa  mantém o  comprimento  curtíssimo mas  deixa  um pouco  da
modernidade com os fios alongados. A nuca continua curta mas a frente vai até o queixo ou um
pouco acima disso.

Tipos de Corte de Cabelo Chanel

Com  franja  cortada  em  camadas  a  sugestão  de  corte  chanel  da  foto  acima  ficou  bem  mais
moderninha, não? Ela mantém o comprimento do corte reto como o original mas deixou a franja
mais solta. Este modelo de franja em camadas, vale informar, dá mais volume ao cabelo. É uma boa
dica para quem tem cabelo com pouco volume ou fios muito finos e em pouca quantidade.

Tipos de Corte de Cabelo Chanel
 
Esta sugestão da foto acima também é um Chanel, mas um pouco mais moderno. Traz a franja
clássica mas repicada nas pontas, a conhecida pelos profissionais da beleza como desconectada. É
ótima para quem deseja ter um ar mais moderno e continuar dizendo que escolheu um corte chanel
para o cabelo. Também dá mais volume a franja, bem como deixa a linha dos olhos mais destacada.

Tipos de Corte de Cabelo Chanel

Para quem não lembra, esta acima é a estilista Coco Chanel. Seu corte curtou ganhou seu nome
porque ela foi inovadora. Em sua época, nos anos 20 do século XIX, Chanel presava pelo conforto e
praticidade nas roupas e estilo de se vestir.  Quando todo mundo usava madeixa longa ela usou
cabelos curtos e foi considerada revolucionária. O corte merece seu nome.

http://mundodanoticia.com.br/tipos-de-corte-de-cabelo-chanel/
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Fantasias Fáceis de Fazer 

Fantasias podem ser complexas de elaborar, como os famosos cosplay de eventos de anime que
mais parecem o personagem de filme saindo mesmo da tela, e mais simples, feita em casa. Os
custos de comprar fantasia online ou em lojas de sua cidade no geral não saem por menos de R$ 60
de boa qualidade, por isso pode ser legal investir em vestimentas feitas em casa mesmo. Aqui temos
algumas  sugestões  não  apenas  simples,  mas  que  apenas  com alguns  itens  em casa  você  pode
elaborar lindas fantasias e o melhor: gastando pouco ou quase nada.

Fantasias fáceis de fazer para mulheres

Empregada doméstica – digamos que ninguém curte ser empregada doméstica e ainda se fantasiar
disso pode não ser agradável. Mas que tal uma versão sexy? Coloque um avental curtinho, um
espanador em uma mão ou uma vassoura e vista algo bem curtinho e apertado, sexy e quem sabe
um pouco chamativo. O imaginário masculino pede uma fantasia de vestido preto com

Noivinha – todo o necessário é tecido de tule, um diadema branco, algumas flores para o buquê e
uma roupa branca. Se quiser ser uma noivinha sexy é só encurtar o vestido e colocar um lindo salto
alto e já está pronta para a festa.

Índia – usando um top ou biquíni cor de terra, pode criar uma tanga (uma saia com lacinhos do
lado) e um cocar com contas. As penas são fáceis de achar em loja de artesanato para fazer a sua
decoração na cabeça com o chapéu típico do índio. Nos pés, vá descalça, como toa boa indígena.

Dançarina de salão – muitas danças espanholas e mexicanas usam o mesmo traje, um vestido médio
com babados, uma flor na cabeça e cabelos soltos com um lindo salto alto. Não se esqueça do
decote chamativo em V ou um pouco mais largo e muito charme para ser chamada para dançar.

Enfermeira – o traje é simples. Coloque um shortinho ou saia branco com uma blusa ou top branco
(até em redes de supermercado você consegue um facilmente para comprar), uma seringa na mão e
busque com um amigo estudante de enfermagem ou medicina. Pode-se ainda criar versões desta
mesma fantasia, como enfermeira macabra sujando a roupa de sangue e enfermeira zumbi com uma
linda maquiagem de morto vivo.

Estudante – há diversas versões desta fantasia, como a famosa colegial sexy. Na versão básica você
pode  usar  uma  saia  xadrez  curta,  camiseta  social  com botões  manga  curta  ou  comprida,  uma
mochila nas costas, meia alta (próxima ao joelho) e um sapatinho. Um caderno nas mãos ajuda a
manter o visual.

Dançarina de boate – não é para todas, apenas para as mais ousadas e sexys. Use um lindo top,
shortinho curtinho ou mini saia e um salto alto.  Inspire-se em visuais de grandes bailarinas do
cinema, como Demi Moore e coloque um visual bem colorido, com uma maquiagem pesada e salto
alto fino. Busque roupas com amigas se não tiver nada legal para compor.

Vou para a praia – pegue todo o seu look básico de praia e se vista para a festa. Tem algo mais
prático que isso e barato para vestir? Vale chapéu e óculos de sol, uma bolsa lateral, bronzeador na
mão e você já está pronta para a festinha com look até confortável demais.

Fantasias fáceis de fazer para homens



Os homens também possuem algumas opções retiradas do próprio guarda roupa e até mais simples
que as femininas. São boas dicas:

Caveira – tudo o que você precisa é de uma roupa preta, uma tinta para pintar o rosto preta e branca
e criatividade. Pinte as mãos de branco e desenho ossos na mão, nos pés e no rosto. Há fantasias
prontas neste estilo deixando apenas os olhos de fora também e até com valores bem em conta.

Índio – se tem o corpo em forma e amigo da balança, esta é a fantasia mais fácil de fazer. Compre
um tecido de cor marrom e faça a sua tanga. Por baixo coloque uma sunga de praia e um cocar com
algumas penas na cabeça. Pode até fazer pinturas no rosto simples com tinta para rosto antialérgica.

Playboy – fantasia simples de fazer e até com certa graça dependendo da roda de conversa da festa.
É só vestir a maior quantidade de itens de grife bem com o nome da marca bem estampado no
visual, uma roupa esporte fino e desfilar de óculos escuros e uma garrafa de whisky na mão ou
apenas uma garrafinha de cerveja para ser mais discreto.

Vendedor de doces de cinema – inspire-se em cinemas antigos, antes das grandes companhias. Com
um caixote cole embalagens vazias ou cheias se quiser brincar com os convidados de doces dos
mais diversos. Vista uma bermuda ou calça mesmo, tênis e leve na mão ou pendurado no pescoço o
seu produto de venda. Será divertido brincar na festa.


