
Como resolver 80% dos 
problemas de uma

equipe automaticamente

Você já reparou como, 

em certos momentos, 

algumas equipes 

esportivas parecem se 

tornar imbatíveis? 

Observe jogos de vôlei, 
por exemplo. Quando 
esses momentos sur-

gem, todos os saques são per-
feitos, o bloqueio se transforma 
em uma parede e o refl exo do 
time não deixa nenhum ataque 
colocar a bola no chão. Em 
contra partida, cada ataque é 
um tiro certeiro na quadra do 
adversário. O que acontece 
com essas equipes que, em 
certos momentos, se tornam 
tão efi cazes em tudo que fa-
zem? A resposta é IMPULSO.

O impulso é um grande exa-
gerador. Quando um líder con-
segue gerá-lo em sua equipe, as 
pessoas se sentem o máximo, 
fazendo parte de algo incrível 
e produzem como nunca antes. 
Nos esportes, quando um time 
está com impulso, nenhum 
atleta parece se machucar ou 
sentir cansaço. Os problemas 
simplesmente desaparecem 
sem que ninguém intervenha. 
Enquanto gerentes estão 
preocupados em resolver 
problemas, líderes trabalham 
duro para gerar impulso. O 
impulso é um solucionador de 
problemas.

O que poucos sabem é que o 
início desse trabalho de gerar 
impulso é a parte mais difícil. 
O começo é a fase com maior 
energia empregada e com me-
nor retorno. É como um trem 
sobre os trilhos. Colocá-lo em 
movimento requer muita ener-
gia, mas depois que ele está 
embalado, nem uma parede de 
concreto é capaz de impedi-lo 
de avançar. Jovens líderes, por 
mais competentes que sejam, 
normalmente não recebem 
muito crédito. 

Por outro lado, líderes mais 
experientes frequentemente 
são mais valorizados do que re-
almente merecem. A diferença 
entre os dois é justamente o 
impulso já criado pelo líder 

mais experiente. Entender isso 
é fundamental para líderes em 
inicio de carreira. Saber que 
o primeiro degrau é sempre o 
mais alto pode mantê-lo moti-
vado a continuar trabalhando 
para construir impulso. Quanto 
mais velocidade houver, mais 
fácil fi cará subir para o próxi-
mo nível.

Além de tudo isso, o impulso 
é um grande agente de mu-
danças. Manobrar um navio 
parado é algo impensado, mas 
mudar o curso com o navio 
em movimento é muito mais 
fácil. Quando pessoas seguem 
líderes capazes de inspirar, 
motivar e desafi ar suas equipes 
a produzir resultados e que já 
obtiveram conquistas relevan-
tes, elas se tornam muito mais 
abertas a mudanças de rumo. O 
histórico de sucesso do líder e 
seu engajamento com a equipe 
gera a credibilidade necessária 
para dizer pra onde o time deve 
seguir sem que haja grandes 
percalços.

O impulso é o melhor amigo 
do líder. 80% dos problemas 
de uma equipe se resolvem 
automaticamente quando ela 
tem impulso. Não é a toa que 
o técnico do time adversário 
do jogo de vôlei pede tempo 
quando seu oponente toma 
impulso. Ele precisa quebrar 
esse processo. Caso contrá-
rio, será engolido pela outra 
equipe. Há pouquíssimo tempo 
podíamos ver isso no vôlei, 
quando o técnico Bernardinho 
energizava a equipe brasileira. 
Eram geniais, venciam jogo 
após jogo, campeonato após 
campeonato. 

Mas essa é uma verdade que 
se aplica também no mun-
do corporativo. Como líder, 
dedique-se a criar impulso, 
e você verá seus problemas 
se tornarem insignificantes 
e seus resultados crescerem 
exponencialmente.

(*) - É Coach e palestrante, 
especialista em liderança e membro 

licenciado do John Maxwell
Team – a mais relevante equipe de 

formação de líderes do mundo
(www.ricardoresstel.com.br).
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A - Desenvolvimento de Jovens
Há 23 anos reconhecendo iniciativas de educação integral no País, o 
Prêmio Itaú-Unicef abre inscrições para sua 13ª edição. O objetivo da 
premiação é identifi car, estimular e dar visibilidade aos projetos que 
contribuem para garantir o desenvolvimento integral de crianças, ado-
lescentes e jovens, em situação de vulnerabilidade social. Neste ano, a 
premiação terá um aporte 47,5% maior que de 2017, totalizando R$ 5,9 
milhões. As inscrições podem ser realizadas até o dia 21 de maio no site 
(www.premioitauunicef.org.br), onde está publicado também o regula-
mento. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800-701-7104.

B - Concurso da PF
O diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, autorizou a realização 
de concurso público para 500 vagas para as cinco carreiras policiais. De 
acordo com o órgão, o edital de abertura das inscrições, previsto para 
ser publicado em até seis meses, informará que para todos os cargos 
será necessário diploma de curso superior. A portaria prevendo as novas 
vagas foi publicada no Diário Ofi cial da União de sexta-feira (20). São 
150 vagas para o cargo de delegado; 60 para o cargo de perito criminal 
federal; 80 para escrivão; 30 para papiloscopista e 180 para agente de 
polícia federal.

C - Serviço de Reserva
A Via Varejo avança em seus projetos de omnicanalidade para tornar a 
jornada de compra ainda mais ágil e conveniente. A empresa é a primeira 
do segmento a iniciar a operação Reserva Site, em que o cliente pode 
reservar o produto no e-commerce da Casas Bahia ou do Pontofrio e 
efetuar o pagamento e retirada nas lojas físicas. Esse serviço oferece 
mais condições de pagamento para aqueles que não possuem cartão de 
crédito, não são bancarizados ou tem receio de colocar seus dados na 
internet – e, por isso, deixam de efetuar uma compra online. Como o 
pagamento é feito na loja (não havendo necessidade de aprovação on-
line), o produto fi ca disponível para retirada minutos após a conclusão 
da reserva, que dura até 24 horas (www.casasbahia.com.br) e (www.
pontofrio.com.br).  

D - Congressos e Feiras
A cidade de São Paulo terá em breve um novo e moderno centro de con-
venções. Para suprir uma demanda da cidade por locais que comportem 

eventos, congressos e feiras de negócios em um ponto de fácil acesso, o 
Shopping Ibirapuera está investindo R$ 7 milhões em uma área de 3.500 
m². Inteiramente modulável, o novo espaço foi projetado para receber 
eventos simultâneos e ainda contará com mais quatro salas para palestras e 
workshops. As obras já estão em fase inicial e a previsão para inauguração é 
até o fi m de 2018. Além do projeto inovador, o Centro de Convenções será 
uma opção próxima ao Aeroporto de Congonhas, metrô e está localizado 
ao lado do segundo maior hotel em números de apartamentos da cidade 
e de outros localizados na Av. Ibirapuera e ruas adjacentes.  

E - Congresso de Compliance
Rodrigo de Pinho Bertoccelli, sócio responsável pela área de Infraes-
trutura do Felsberg Advogados, é um dos nomes confi rmados para o 6º 
Congresso Internacional de Compliance, que acontece entre os dias 8 e 
10 de maio, na Amcham. Promovido pela Legal, Ethics and Compliance, 
reunirá por três dias mais de 600 especialistas de todo o mundo para 
tratar dos novos desafi os, em especial nesse momento de maturidade 
e complexidade do compliance no Brasil. Bertoccelli participará do 
Workshop I - Governança Corporativa e Compliance, no dia 8 de maio, 
trazendo sua experiência de mais de 15 anos como advogado corporativo 
em grandes grupos nacionais e multinacionais de infraestrutura. Outras 
informações no site (http://www.congressodecompliance.com.br/).

F - Rede de Compras
Está nascendo a primeira rede social de compras do país, o Wishare. 
O aplicativo começa com 40 contratos de grandes marcas, entre elas 
Laura Novais, Thais Gusmão, Adidas, Nike, Converse, Coca-Cola, Ca-
valera, Dryzun, John John, Synchron. Até o fi nal do ano, a expectativa 
que o Wishare tenha um crescimento de 400% com a entrada de novas 
marcas e cerca de 100 mil usuários cadastrados na plataforma. A fun-
cionalidade do Wishare é muito parecida com as outras (Facebook e 
Instagram), porém o que torna único no segmento é a possibilidade de 
efetivar a compra direto na plataforma sem direcionamentos. Saiba mais 
em (www.wishare.com.br). 

G - Capital da Cachaça
Entre os dias 7 e 10 de junho, Belo Horizonte se transforma na capital 
mundial da cachaça. A cidade recebe a 28ª edição da Expocachaça, que 
completa 21 anos em 2018, chegando à maioridade, e espera receber 

cerca de 200 expositores, entre produtores da bebida e fornecedores 
de equipamentos do todo o país. Uma das novidades deste ano é a co-
memoração dos 30 anos da Associação Nacional dos Produtores e de 
Integrantes da Cadeia Produtiva e de Valor da Cachaça de Alambique, 
75 anos da Havana, que terá uma garrafa especial. Além disso, os visi-
tantes poderão conferir 12 shows ao longo dos quatro dias de festival, 
como a dupla César Menotti e Fabiano, no primeiro dia da feira. Outras 
informações: (www.expocacahaca.com.br).

H - Tecnologia e Negócios
O Oracle OpenWorld Brasil 2018, evento de tecnologia e negócios para 
clientes, especialistas e líderes da indústria, será realizado no Parque do 
Ibirapuera, nos dias 20 e 21 de junho. Com a opção pela área verde e aberta, 
a empresa traz um novo formato, que incentiva a colaboração e uma maior 
interação entre os participantes, para discutirem as novidades e ideias que 
vão impactar a sociedade e as empresas de todos os tamanhos. O evento 
destaca a inovação e promove o conhecimento com conteúdo inspiracional, 
bem como apresentações e exposições divididas entre o o Pavilhão da 
Bienal e o Auditório Ibirapuera. Quem tiver interesse em participar pode se 
inscrever no site (https://go.oracle.com/LP=67988?elqCampaignId=14173) 
e receber informações até o dia do evento. 

I - Sailing Festival
Entre os próximos dias 27 e 30, os velejadores de oceano terão um en-
contro no Ubatuba Iate Clube para a disputa do já tradicional Ubatuba 
Sailing Festival. O evento é aberto para as classes ORC, IRC, C30 BRA-
-RGS e Clássicos e valerá como primeira etapa do Campeonato Paulista 
de Oceano. A organização espera receber cerca de 35 barcos, incluindo 
o Argos, de Jaime Cupertino, campeão em 2017. Além das boas disputas 
na água, com regatas de percurso e barla-sota, o UIC também promove 
muita festa em terra, com canoa de cerveja todos os dias e a Galinhada, 
que será oferecida no sábado e que já faz parte da programação todos 
os anos, além de churrasco. As inscrições já estão abertas através do 
e-mail (ubatubaiateclube@terra.com.br). 

J - Autêntico Pilates 
Entre os dias 25 e 27 de maio, no Hotel Maksoud Plaza, acontece a 
Convenção Internacional Authentic Pilates Experience 2018. Os mais 
renomados Teachers de Pilates do mundo se reunem no maior evento do 
Autêntico Pilates da América Latina. A edição evidencia a trajetória de 
vida e o legado deixado por Romana Kryzanowska, discípula de Joseph 
Pilates, para as gerações atuais e futuras. Romana é o maior nome do 
Autêntico Pilates, pois foi a sucessora de Joseph e responsável por es-
truturar e propagar sua metodologia pelo mundo. A programação inclui 
20h de palestras com 9 palestrantes internacionais, 100h de workshops 
e uma exposição de peças originais usadas por Joseph e Romana. 
Programação completa disponível em (pilates.com.br/apxbrasil), onde 
também é possível se inscrever. 

A - Desenvolvimento de Jovens
Há 23 anos reconhecendo iniciativas de educação integral no País, o
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O mercado fi nanceiro reduziu, pela quarta vez 
seguida, a projeção para o crescimento da 
economia este ano

De acordo com a pesquisa do Banco Central (BC) a institui-
ções fi nanceiras, a estimativa para a expansão do Produto 
Interno Bruto (PIB), desta vez, passou de 2,76% para 

2,75%. Há quatro semanas, a estimativa estava em 2,89%. Para 
2019, a expectativa permanece em 3% há 12 semanas seguidas. 

Já a estimativa para a infl ação subiu, após dez semanas conse-
cutivas de redução. A projeção para o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA – a infl ação ofi cial do país) passou 
de 3,48% para 3,49%. A projeção segue abaixo do centro da 
meta de 4,5%, mas acima do limite inferior de 3%. Para 2019, a 
estimativa para a infl ação foi ajustada de 4,07% para 4%, abaixo 
do centro da meta (4,25%).

Para alcançar a meta, o BC usa como principal instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 6,5% ao ano. Quan-
do o Comitê de Política Monetária do BC (Copom) aumenta a 
Selic, a meta é conter a demanda aquecida, e isso gera refl exos 
nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança.

Estimativa de infl ação subiu após 10 semanas.

M
ar

ce
llo

 C
as

al
 J

r/A
B

r

 

O CRCSP está sempre procurando formas para 
facilitar a vida dos profissionais da contabilidade. Por 
isto, criamos o aplicativo CRCSP Mobile, para você 
acessar nossos serviços de onde estiver.  

O APP traz as notícias do meio contábil, informações 
institucionais do CRCSP, acesso aos canais Fale Conosco 
e Ouvidoria e muito mais: 

Agendamento: seu tempo é valioso para nós. Com o 
CRCSP Mobile você pode agendar dia e hora de 
atendimento na sede do CRCSP, sem filas ou longas 
esperas. É só acessar o menu Agendamento com seu 
número de registro e senha.  

Atualização cadastral: atualize suas informações de 
registro em tempo real, de forma rápida e fácil. 

Delegacias: os endereços e contatos das 133 
delegacias do CRCSP podem ser consultados no 
aplicativo, que traz um mapa para facilitar a localização. 

Cronograma de atividades: confira os temas e as 
cidades onde serão realizadas as próximas atividades de 
Desenvolvimento Profissional e faça sua inscrição nas de 
sua preferência. É possível ainda filtrar a busca por 
região, facilitando assim a procura pelas atividades. 

CRCSP MOBILE: PRATICIDADE 
PARA O SEU DIA A DIA

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo 
Presidente: Marcia Ruiz Alcazar – Gestão 2018-2019 
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909 
Telefone: 11 3824.5400 - www.crcsp.org.br 
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Além do CRCSP Mobile, disponibilizamos diversas 

publicações em formato digital e o APP Revista CRCSP. 
A Revista CRCSP é enviada em versão impressa 

aos profissionais da contabilidade registrados que se 
cadastraram para receber a publicação, mas também 
pode ser lida online, no nosso portal, e em tablets e 
smartphones, por meio do APP. 

Os APPs CRCSP Mobile e Revista CRCSP estão 
disponíveis para Android e iOS e podem ser baixados 
nas lojas Google Play e Apple Store. 

Este é o CRCSP Mais Você! Apostamos em 
inovação e tecnologia para manter um contato ágil e 
diferenciado com você, profissional. 

Segundo o Indicador Serasa 
Experian de Atividade Eco-
nômica (PIB Mensal), houve 
avanço de 1,5% no ritmo dos 
negócios em fevereiro na 
comparação com o mesmo mês 
do ano passado. Esta taxa foi 
menor que a alta interanual de 
1,8% observada em janeiro/, 
sinalizando uma desaceleração 
do ritmo de expansão da eco-
nomia no segundo mês do ano. 

De acordo com os economis-
tas da Serasa Experian, apesar 
da desaceleração do crescimen-
to econômico em fevereiro, o 
primeiro trimestre do ano ainda 
mantém trajetória de expansão, 
embora em um ritmo mais 
brando do que se esperava an-
teriormente. Pelo lado da oferta 

Mercado reduz projeção de 
crescimento da economia

Quando o Copom diminui os juros básicos, a tendência é que o 
crédito fi que mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, 
reduzindo o controle sobre a infl ação. De acordo com a previsão 
do mercado fi nanceiro, a Selic encerrará 2018 em 6,25% ao ano e 
subirá ao longo de 2019, encerrando o período em 8% ao ano (ABr).

Atividade econômica 
desacelera, mas 

tendência é de alta

agregada, a agropecuária re-
cuou 1,3% na comparação com 
o mesmo mês do ano passado. 
A indústria também registrou 
queda interanual de 1,2% no 
segundo mês do ano. Somente 
o setor de serviços cresceu 1,5%  
comparativamente ao segundo 
mês de 2017.

Pelo lado da demanda agrega-
da, as exportações avançaram 
9,1% em fevereiro sobre o mesmo 
mês do ano passado e os inves-
timentos cresceram 5,1% nesta 
mesma comparação. O consumo 
das famílias, em termos intera-
nuais, cresceu 1,6% e as impor-
tações 7,2%. Somente os gastos 
do governo exibiram queda na 
comparação com fevereiro/17: 
-1,6% (Serasa Experian). 

Divulgação

O número de microempreendedores 
individuais (MEIs) no país cresceu 14,4% 
em fevereiro, na comparação com o mes-
mo mês do ano passado, quando foram 
criadas 138.187 novas empresas nesse 
segmento, aponta pesquisa da empresa de 
consultoria Serasa Experian. Das 191.498 
empresas criadas em fevereiro, 82,5% são 
MEI, um total de 158.038. O total de novos 

microempreendedores individuais é o 
maior para fevereiro desde 2010, quando 
teve início a série histórica do Indicador 
de Nascimentos de Empresas.

Nos dois primeiros meses do ano, foram 
criadas 338.184 MEIs no país, que repre-
sentam 84,2% do total de 401.633 novas 
empresas. A representatividade desta 
modalidade tem sido crescente desde 2010, 

passando de um percentual de 46,1% do 
total em fevereiro de 2010 para 82,5% 
neste ano. Na avaliação dos economistas 
da Serasa Experian, os números refl etem 
a lenta recuperação do nível de emprego 
formal e a retomada do crescimento da 
economia, que favorecem a abertura de 
novos negócios, especialmente os de mi-
croempreendedores (ABr).

Cresceu o número de microempreendedores individuais


