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A incrível ilusão de
“pular etapas”

na vida profi ssional

A indústria mundial 

vende bilhões oferecendo 

“facilidades” como: 

consiga ter uma barriga 

chapada em três dias, 

emagreça dez quilos em 

um mês, fi que rico sem 

trabalhar e por aí vai

Mas o fato é que obter 
resultados imediatos 
sem esforço não passa 

de uma ilusão. Tudo tem seu 
tempo determinado! Quando fa-
lamos de carreira, esse processo 
de conquista não é diferente. É 
preciso tomar cuidado para não 
“pular etapas”. Com a incrível 
aceleração para alcançar o tal 
sucesso profi ssional, muitos me 
procuram para fazer o processo 
de coaching, uma conhecida fer-
ramenta para desenvolvimento 
comportamental. Nem todo 
mundo, porém, precisa passar 
por um método intenso como 
este. Assim, o primeiro passo 
para identifi car se realmente o 
coaching é a ferramenta mais 
adequada naquele momento, 
as pessoas respondem a um 
questionário avaliativo.  

Em alguns casos, é apenas 
uma questão de paciência para 
que o tempo de cultivo chegue 
e elas possam colher os frutos 
que plantaram naturalmente. 
Por conta de muitos “fenôme-
nos” da internet - aqueles raros 
que inventaram algo e fi caram 
milionários da noite para o dia 
-, as pessoas acreditam que vão 
atingir o sucesso profi ssional tão 
rápido quanto eles. Vale a ressal-
va que não é errado admirá-los, 
já que são exemplos inspirado-
res, mas sejamos sinceros: não 
acontece com todo mundo nem 
a todo momento. Não é produ-
tivo deixar de encarar o dia a 
dia e depositar todas as fi chas 
esperando que o mesmo acon-
teça e o salve da dura realidade. 
Abaixo, apresento três dicas 
para que todos possam encarar 
os obstáculos e construir uma 
carreira sólida e plena: 

1) Estude: não me refi ro 
apenas ao estudo acadêmico. 
É importante ler e buscar 
informações específi cas sobre 
a área de atuação. Pergunte 
a qualquer profissional de 
sucesso sem diploma se ele 
recomenda que seus fi lhos não 
estudem e o quanto a falta de 
conhecimento custa aos cofres 
da empresa para pagar consul-
tores diplomados. Portanto, boa 
educação e investimentos em 
cursos sempre abrirão portas na 
sua trajetória profi ssional;

2) Mostre bons resulta-

dos: mesmo com qualifi cação 
técnica, você não assumirá um 
cargo de liderança com grandes 
responsabilidades logo no início 
de sua carreira. Nem na empresa 
de sua família. O mundo não 
premia o potencial, e sim o real. 
É preciso gerar resultados para 
comprovar o quanto é bom tec-
nicamente. A experiência profi s-
sional na parte comportamental 
tem que ser vivida, e isso requer 
tempo. Tenha paciência;

3) Gaste menos do que 

ganha: é matemático, é a re-
gra de ouro para não se tornar 
refém de nenhuma empresa. 
Ter independência fi nanceira 
lhe dará a liberdade que tanto 
busca em sua carreira. Os pro-
fi ssionais mais procurados no 
mercado são aqueles que têm 
um respaldo fi nanceiro. Será 
coincidência? Claro que não! 
Os profi ssionais livres arriscam 
mais, pois não têm medo de 
algo dar errado e, com isso, 
conseguem os melhores resul-
tados. Conquistar esse patamar 
requer tempo e disciplina, 
portanto, comece logo.

Se você seguir essas dicas 
gerais, irá construir uma carreira 
sólida, no tempo necessário, e 
estará preparado se um fenôme-
no acontecer em sua vida. 

(*) - É coach de carreira, palestrante, 
professora dos cursos de MBA da 

FGV. Este artigo compõe o seu novo 
livro ‘UP! 50 dicas para decolar 

na sua carreira’, que será lançado 
neste mês pela Integrare Editora. 
A obra contém dicas práticas de 

comportamento no trabalho. 

Daniela do Lago (*)

A - Encontro de Contabilistas
Nos próximos dias 20 e 21, no campus Rudge Ramos da Universidade 
Metodista, em São Bernardo do Campo, acontece a a Convenção Re-
gional dos Profi ssionais, Empresários e Estudantes da Área Contábil. 
Uma  oportunidade de se atualizar sobre diversos temas pertinentes 
ao seu dia a dia de trabalho. O evento está embasado em 14 atividades 
entre fóruns e palestras voltados aos que atuam nas áreas de Auditoria, 
Gestão, Tributos, Consultoria, Terceiro Setor, Normas Contábeis, Com-
pliance, Ética e Controladoria de empresas de pequeno, médio e grande 
portes. No encontro estarão presentes renomados profi ssionais. Mais 
informações: (www.crcsp.org.br). 

B - Bolos Caseiros 
A microfranquia Delícia de Bolos Caseiros chega ao mercado como uma 
oportunidade para as boleiras do país entrarem para o mercado formal 
de trabalho. Com uma microfranquia, ao se tornar empresária, a boleira 
terá mais oportunidades de mercado e assim atingir um maior número de 
clientes, além de gerar empregos para outras pessoas. Com o CNPJ da 
empresa, fi ca mais fácil também a aquisição de produtos e equipamentos 
para o preparo de bolos e expansão dos negócios. Outra vantagem de ter 
um negócio formal, é a aquisição de todos os direitos previdenciários, 
como:  aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio doença, 
entre outros. Saiba mais em (www.deliciadebolos.com.br).

C - Ovos Cage-free
O McDonald’s, segunda maior rede de lanchonetes do mundo, se com-
prometeu a eliminar o uso de ovos de galinhas confi nadas em gaiolas de 
toda sua cadeia de produtos após conversas com a Mercy For Animals 
Brasil e outras organizações de proteção animal. A empresa anunciou 
que está estendendo seu compromisso de somente utilizar ovos ‘‘cage-
free’’ para Brasil, México e quase toda a América Latina. Em 2015, a 
empresa já havia se comprometido a banir de suas operações nos Estados 
Unidos o uso de ovos de sistemas que utilizam confi namento em gaiolas 
até 2025. A decisão reduzirá signifi cativamente o sofrimento intenso de 
milhões de galinhas exploradas para produção de ovos. 

D - Busca por Talentos 
A Fundação Estudar está com inscrições abertas para a Ene, sua Con-
ferência de Carreiras destinada a universitários e recém-formados. 
Marcado para o dia 21 de novembro, o evento será inteiramente focado 
no mercado fi nanceiro, a fi m de conectar os jovens participantes com 
organizações desta área. Contará com a presença de 20 empresas dos 
mais variados segmentos, como bancos de atacado e varejo, bancos 
de investimentos, fundos de venture capital, fundos de private equity, 
seguradoras e gestoras de meios de pagamentos. Organizações como 
Ambev, Anima Investimentos, Grupo Recovery, Nubank e BTG Pactual 
estarão presentes no evento. Serão selecionados 350 jovens de alto 
potencial. Mais informações: (www.estudar.org.br).

E - Perfi l dos Municípios 
A Fundação Seade lançou o aplicativo para celular Perfi l dos Municípios Pau-
listas, que dá acesso a 52 tipos de informações sobre temas como habitação, 
educação, economia, saúde, população (nascimentos, óbitos, casamentos), 
história dos municípios (aniversário, padroeiro etc.) e nome dos prefeitos 
e presidentes das câmaras municipais do Estado de São Paulo. As infor-

mações dos municípios podem ser comparadas com os dados do próprio 
Estado e regiões onde estão localizados. Além disso, é possível visualizar a 
evolução dos resultados em formato de gráfi co e entender cada indicador 
ali disponibilizado. Mais informações, acesse: (http://www.seade.gov.br/
seade-lanca-aplicativo-com-dados-de-todos-municipios-paulistas/). 

F - Nanotecnologia e Inovação 
Recheadas de novidades e oportunidades de negócio,  a Nano Trade 
Show e a Venture Capital Expo vão reunir representantes da indústria, 
empresas, cientistas, pesquisadores, universidades, startups e investi-
dores do Brasil e do exterior. Os eventos acontecem simultaneamente, 
de 9 a 11 de novembro, no Centro de Eventos Pro Magno. Paralelamente 
às feiras, será realizada a 1ª edição do PITCh - Prêmio de Inovação com 
Tecnologias Chaves, que visa reconhecer, gerar notoriedade e chancelar 
profi ssionais, empresas e universidades ou instituições cujas inovações 
foram capazes de gerar benefícios diretos à indústria e, consequente-
mente, à sociedade. Saiba mais em (www.nanotradeshow.com.br).

G - Contadores e Sindicatos
A FecomercioSP, em parceria com sindicatos patronais, realiza em sua 
sede, no próximo dia 18, a primeira edição do evento “ECOS - Encontro 
de Contadores e Sindicatos Patronais”. O encontro objetiva esclarecer 
dúvidas dos contabilistas sobre o eSocial, que tem o prazo de 1º de janeiro 
de 2018 para que empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões 
passem a utilizá-lo como ferramenta. Para os demais empregadores e 
contribuintes o prazo estabelecido é 1° de julho de 2018. Ocorrerá também 
um debate sobre aspectos da Convenção Coletiva de Trabalho e auxílio 
aos escritórios de contabilidade na solução de problemas enfrentados 
pela classe. Inscrição gratis: (http://goo.gl/xGJS0J).

H - Saquê Artesanal
A Tradbras, empresa focada na importação e exportação de produtos da 
cultura oriental, comemora a exclusividade da distribuição do Neko Sake, 
desenvolvido especialmente para o Brasil. Produzido artesanalmente em 
uma pequena fábrica de Hokkaido, norte do Japão, a bebida utiliza um 
blend de arrozes próprios para saquê da própria região. Levemente seco, 
fresco, com aromas nítidos, puros e leves, o produto possui a classifi ca-
ção Futsuushu (polimento do arroz 28%) e Nihonshudo +2. O produto, 
que estará disponível nos principais restaurantes de todo o país, possui 
graduação alcoólica de 14,2% e será comercializado na garrafa de 600ml. 
Para mais informações, acesse: (www.tradbras.com.br).

I - Ciência Mineral
Grandes nomes do Setor Mineral já confi rmaram presença no Word 
Mining Congress (WMC 2016), um dos mais importantes eventos de 
mineração do mundo. Organizado pelo Instituto Brasileiro de Mineração, 
o WMC 2016 aconytece entre os próximos dias 18 e 21, no Centro de 
Convcenções SulAmérica, no Rio de Janeiro. Com o tema “Mineração 
no mundo em inovação”, o evento apoiará, técnica e cientifi camente, 
a cooperação para o progresso nacional e internacional nas áreas de 
mineração e o desenvolvimento de recursos minerais naturais. Além 
disso, o evento busca implantar uma rede mundial de intercâmbio de 
informações com relação à ciência mineral, tecnologia, economia, saúde 
e segurança nas operações de mineração e à proteção ambiental. Outras 
informações: (www.ibram.org.br).

J - Inteligência de Mercado 
O Centro Universitário Senac lança, para o 1º semestre de 2017, a 
pós-graduação em Inteligência de Mercado, que surge para auxiliar 
organizações por meio de técnicas, métodos e ferramentas para a loca-
lização, análise e utilização de informações. O curso é direcionado aos 
profi ssionais graduados em áreas do conhecimento, especialmente em 
administração, tecnologia da informação, engenharias, comunicação, 
ciências sociais, marketing, propaganda e outras afi ns. A especialização 
visa formar profi ssionais para atuar como analistas, coordenadores ou 
gerentes de inteligência de mercado com o seguinte objetivo: aperfei-
çoar o processo de tomada de decisão empresarial por meio do melhor 
uso de informações, com atitude empreendedora e ética. Informações 
e inscrições: (www.sp.senac.br/posgraduacao). 

K - Mondial de La Bière
Para comemorar o sucesso da sua linha de cervejas especiais, a 
Cervejaria Leopoldina fará o lançamento ofi cial da marca durante o 
Mondial de La Bière (www.mondialdelabiererio.com.br). O festival 
acontece entre os próximos dias 12 a 16, no Pier Mauá, no Rio Janei-
ro. Oportunidade de apreciar todos os tipos de cerveja da marca, que 
incluem as linhas Old Strong Ale, IPA, Pilsner, Witbier e Weissbier. 
Elaborada pelo Grupo Famiglia Valduga, a Cervejaria Leopoldina foi a 
nova aposta da empresa e já é considerada uma marca de sucesso. O 
nome é uma homenagem à Maria Leopoldina, arquiduquesa da Áustria 
e imperatriz-consorte de Dom Pedro I, que chegou ao Brasil em 1824, 
abraçou a causa independentista e foi admirada pelos brasileiros da 
época (www.famigliavalduga.com.br).

L - Rodeio de Eletricistas
Com direito a torcida uniformizada, berrante e espírito de competição, 
o VI Rodeio Nacional de Eletricistas acontece de 5 a 7 de novembro, 
em Curitiba. Representando São Paulo no torneio, 5 eletricistas da AES 
Eletropaulo e 5 da JF Steel miram título inédito e já estão em treina-
mento para disputar o primeiro lugar no desafi o que reunirá técnicos 
de todo o Brasil. No rodeio, cada equipe será avaliada por dois juízes e 
terá um padrinho para dar diretrizes na realização das tarefas. Durante 
a competição, os eletricistas passarão por dez tarefas que vão desde ‘a 
inspeção de ferramentas e equipamentos, até ‘equipar-se com EPI com 
olhos vendados’.

M - Gestão Tributária
O IBPT promove a 20ª edição do Seminário Nacional de Excelência 
na Gestão Tributária, nos próximos dias 20 e 21, visando esclarecer e 
compartilhar novas experiências no contexto do gerenciamento da tri-
butação nas empresas industriais, mercantis e de prestações de serviços. 
A atividade conta com a participação de renomados palestrantes, que 
irão explorar o universo do compliance tributário com casos práticos 
nos lineamentos do planejamento, coordenação e controle fi scal, que 
permitem aos participantes obterem novas perspectivas de como elaborar 
a estrutura e a forma de seus negócios empresariais, com o objetivo de 
alcançar consequências tributárias menos onerosas. Mais informações 
e inscrições (http://seminario.ibpt.com.br/).

N - Escolas da Cachaça
Um encontro para aprender sobre Cachaça. É assim que a Confraria 
Paulista da Cachaça vai receber o público durante o 12º Encontro Aberto 
da Confraria Paulista da Cachaça, que acontecerá no próximo dia 25 
(terça-feira), às 19h00, na Choperia São Paulo (Rua dos Pinheiros, 315). 
O valor da entrada é de R$ 40,00 e contemplará a degustação de até 
20 rótulos de cachaças e água. Uma palestra, com Felipe Jannuzzi, do 
Mapa da Cachaça, que abordará o tema “Territórios e Escolas da Cacha-
ça - Regionalismos e Filosofi as de Produção”. Outra parte interessante 
do evento será a participação de Fábio Magueta, Chefe de Bar do Rock 
Wheels, que irá ensinar um drink com cachaça aos presentes. 

A - Encontro de Contabilistas
Nos próximos dias 20 e 21, no campus Rudge Ramos da Universidade 
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Instituições financeiras 
consultadas pelo Ministério 
da Fazenda esperam que o 
défi cit primário do Governo 
Central (Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Banco 
Central) termine este ano 
em R$ 159,8 bilhões ante os 
R$ 160,3 bilhões previstos 
anteriormente. A projeção 
consta da pesquisa Prisma 
Fiscal divulgada mensalmente 
e elaborada pelo Ministério 
da Fazenda, com base em 
informações de 30 institui-
ções fi nanceiras. O resultado 
foi divulgado ontem (13), em 
Brasília.

Para 2017, a estimativa de 
défi cit passou de R$ 140,1 
bilhões para R$ 145,3 bilhões. 
A projeção para a arrecadação 
federal este ano permanece 
próxima de R$ 1,269 trilhão e 
para 2017 a estimativa chega a 
R$ 1,354 trilhão. Para a receita 

A receita líquida do Governo deve cair de R$ 1,082

para R$ 1,078 trilhão.

Apenas no mês passado, 
44.910 participantes 
passaram a fazer parte 

do programa. Ao todo, o Tesou-
ro Direto conta com 930.196 in-
vestidores cadastrados, alta de 
68,4% nos últimos 12 meses.

No mês passado, os títulos 
mais vendidos foram os corrigi-
dos pelo IPCA, que mede a in-
fl ação ofi cial. Esses papéis con-
centraram 59,4% das vendas 
em agosto. Em segundo lugar, 
vieram os papéis vinculados à 
taxa Selic (juros básicos da eco-
nomia), que responderam por 
27,1% das vendas. Em terceiro, 
fi caram os títulos prefi xados, 
que responderam por 13,4% 
das vendas. Os investimentos 
de menor valor continuaram a 
liderar a preferência dos aplica-
dores. As vendas abaixo de R$ 

Os títulos mais vendidos foram os corrigidos pelo IPCA, que 

mede a infl ação ofi cial.

Vendas do Dia das 
Crianças caíram 8,1% 

O Indicador Serasa Experian de 
Atividade do Comércio – Dia das 
Crianças 2016 teve o pior desempe-
nho desde o início da série, em 2006. 
Durante a semana da data, de 5 a 11 
de outubro, as vendas caíram 8,1% 
em relação ao mesmo período do ano 
anterior. No fi nal de semana do Dia 
das Crianças (7 a 9), houve queda de 
4,8% em todo o país na comparação 
com o fi nal de semana equivalente 
ao do ano anterior (09 a 11).

Na cidade de São Paulo, as ven-
das realizadas na semana do Dia 
das Crianças caíram 7,2% ante a 
mesma semana do ano passado. No 
fi nal de semana da data, as vendas 
tiveram queda de 3,2% em relação 
ao período equivalente ao ano ante-
rior. De acordo com os economistas 
da Serasa Experian, a tendência 
de alta do desemprego no país e o 
poder de compra corroído por uma 
infl ação ainda num patamar elevado, 
pesaram negativamente sobre o mo-
vimento dos consumidores nas lojas 
por ocasião da data comemorativa do 
Dia das Crianças deste ano. 

Por ser considerado uma prévia 
das vendas de Natal, este resultado 
sinaliza que deveremos ter recuo nas 
vendas de fi nal de ano na compara-
ção com as do mesmo período do ano 
passado (Serasa Experian).
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Venda de títulos públicos a 
pessoas físicas bate recorde

A venda de títulos públicos a pessoas físicas somou R$ 1,542 bilhão em agosto, informou o Tesouro 
Nacional. O valor vendido por meio do programa Tesouro Direto é recorde para meses de agosto e o 
quarto melhor mês do ano

reconhecimento dos juros que 
incidem sobre os títulos.

O Tesouro Direto foi criado 
em janeiro de 2002 para permi-
tir que pessoas físicas possam 
adquirir títulos públicos direta-
mente do Tesouro, via internet, 
sem intermediação de agentes 
fi nanceiros. O aplicador só tem 
de pagar uma taxa à corretora 
responsável pela custódia dos 
títulos. A venda de títulos é uma 
das formas que o governo tem 
de captar recursos para pagar 
dívidas e honrar compromissos. 
Em troca, o Tesouro se compro-
mete a devolver o valor com um 
adicional que pode variar de 
acordo com a Selic, índices de 
infl ação, câmbio ou uma taxa 
defi nida antecipadamente no 
caso dos papéis prefixados 
(ABr).

5 mil concentraram 73,2% do 
volume aplicado no mês.

Com o resultado de agosto, 
o estoque de títulos públicos 
aplicados no Tesouro Direto 
subiu 3,7% em relação a julho, 

alcançando R$ 35,4 bilhões. Isso 
ocorreu porque, no mês passa-
do, o Tesouro resgatou R$ 526,3 
milhões. A variação do estoque 
representa a diferença entre as 
vendas e os resgates, mais o 

Instituições estimam leve 
redução no défi cit do Governo

líquida do Governo Central a 
estimativa é que caia de R$ 
1,082 trilhão este ano para 
R$ 1,078 trilhão e, no ano que 
vem, apresente também queda, 
registrando R$ 1,171 trilhão. 
Para as despesas, a expectativa 
é de queda de R$ 1,241 trilhão 
para R$ 1,237 trilhão este ano, 
e passe de R$ 1,320 trilhão para 
R$ 1,316 trilhão em 2017.

A pesquisa apresenta tam-
bém a projeção para a dívida 
bruta do Governo Central, 
que, na avaliação das institui-
ções fi nanceiras, deve fi car em 
73,50% do Produto Interno 
Bruto (PIB) este ano. Para 
2017, a estimativa passou de 
78,40 para 78,20% do PIB – a 
soma de todas as riquezas 
produzidas pelo país (ABr).


