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Líderes com
o toque de Midas

Uma grande parte 

de nós já teve ou tem 

contato com líderes que 

possuem resultados bem 

acima da média e que 

foram ou são admirados 

por suas equipes, pares, 

superiores e parceiros

Eles são tão diferencia-
dos que chamamos de 
Líderes Midas. Midas é 

um personagem da mitologia 
grega que transformava em 
ouro tudo o que tocava, ou 
seja, são profi ssionais deseja-
dos em qualquer empresa ou 
organização. Esses líderes têm 
duas dimensões bem distintas: 
a parte racional (que é formada 
pelas estratégias, processos e 
toda parte técnica necessária 
de um gestor), e a parte emo-
cional (que envolve gestão 
de pessoas, relacionamento 
interpessoal, conhecimento da 
cultura organizacional, entre 
outras). 

A capacidade do líder de 
desenvolver essas duas di-
mensões será altamente res-
ponsável pelos resultados 
que obterá em seus desafi os. 
Quanto mais desenvolver essas 
competências e comportamen-
tos, mais sucesso conquistará. 
E quais são as principais 
características dos líderes 
bem-sucedidos? De maneira 
geral, podemos ressaltar cinco 
características. 

A primeira é a visão de 
futuro e está relacionada a 
capacidade do líder de ter um 
propósito signifi cativo para 
a empresa, para as pessoas, 
para a sua própria liderança e 

ainda compartilhá-lo de forma 
agregadora com todos os en-
volvidos. A segunda é a credi-
bilidade, que é a capacidade do 
líder de pensar, sentir e agir de 
forma coerente e justa gerando 
confi ança e clareza.

A terceira é o relacionamen-
to mobilizador, que leva o líder 
a se comunicar e se relacionar 
com todos os envolvidos para 
gerar uma mobilização racional 
e emocional em direção aos 
objetivos desejados. 

A quarta é o comportamen-
to, que chamo de agridoce. 
Eu o considero um dos com-
portamentos mais tênues, 
pois é quando o líder tem a 
capacidade de trabalhar com 
a “dor e o prazer” das pessoas 
de forma adequada a fi m de 
movimenta-las na direção 
correta, sem comprometer 
o ambiente corporativo. A 
quinta e última característica 
é o autoconhecimento elevado, 
pois ele faz com que os lideres 
saibam exatamente os pontos 
fracos e fortes e áreas a serem 
desenvolvidas, aproveitando 
assim as oportunidades e agin-
do estrategicamente.

 Vale salientar que esses dois 
pontos são importantíssimos, 
tanto o racional quanto o emo-
cional. O equilíbrio entre as 
duas áreas resultam em pesso-
as bem-sucedidas, motivadas, 
conscientes e responsáveis 
pelo desenvolvimento de ou-
tras pessoas. 

Líderes com esse perfil 
são fontes de inspirações 
abundantes!

 
(*) - É coach de negócios certifi cado 

pela ActionCOACH.

Adam Nöckel (*)

A - Artesanato e Gastronomia 
A Fundação Ema Klabin em parceria com a Ong ADUS (Instituto de 
Reintegração do Refugiado Brasil) promove no sábado (10), das 13h00 
às 18h00,  a segunda edição da  Feira Étnica. O evento acontece com 
expositores de diversos países e terá pratos, artigos típicos e objetos de 
arte. Durante o evento o público pode participar de ofi cinas gratuitas 
de turbantes africanos e de cartões de Natal e curtir o som da Banda 
Senegal Sunugal. Tudo com entrada franca. Toda a verba arrecadada 
será revertida para a  ONG ADUS. Durante a Feira, a casa-museu Ema 
Klabin (na Rua Portugal nº 43 - Jardim Europa), estará aberta para 
visitação. Outras informações: (www.emaklabin.org.br).  

B - Retorno à Cuba 
A Delta iniciou na última quinta-feira (1), seu serviço programado de 
transporte de passageiros com voos diários sem escalas dos Estados 
Unidos para Cuba. Os voos decolam de Miami, Nova York-JFK e Atlanta 
para Havana, no retorno da companhia aérea para a capital cubana, pela 
primeira vez em 55 anos. A companhia aérea é a única transportadora 
norte-americana atual a ter operado um serviço de passageiros no país 
até este ser suspenso em 1961 em virtude do clima político instável e 
desafi os de rentabilidade. A Delta também foi a última companhia aérea 
dos Estados Unidos a deixar o mercado cubano, com a suspensão de 
seu voo entre Havana e Nova Orleans.

C - Vales-compras 
O Shopping Frei Caneca encerra sua comemoração de 15 anos com a 
promoção de Natal. Desde o mês de abril, o empreendimento realiza a 
campanha “15 Anos do Shopping Frei Caneca” que já premiou 12 clientes 
com vales-compras de 10 mil reais cada. Durante a promoção de Natal, 
até o próximo dia 30, a cada 400,00 reais em compras o cliente ganha um  
panetone Munik e também pode trocar as suas notas por cupons para 
concorrer a 15 vales-compras no valor de 10 mil reais cada. O prêmio 
deverá ser utilizado em compras realizadas em qualquer loja do Shopping 
Frei Caneca. O clima natalino toma conta dos corredores do shopping 
onde Papai Noel e bichinhos animatrônicos recebem os clientes. 

D - Jogos de Fuga 
As casas de Escape room ganharam fama e espaço nas agendas de diversões 
de muitas pessoas. A “brincadeira”, que na verdade trabalha diversas habi-
lidades pessoais para enfrentar qualquer situação do dia a dia, permite que 
os participantes resolvam os mistérios dentro de uma sala fechada por 1h. 
No entanto, uma nova “versão” do jogo promete levar a diversão e o apren-
dizado até o jogador: o Truckescape. O Escape Time Brasil traz ao mercado 
um veículo equipado, decorado e ambientado com uma sala móvel, que vai 
até onde os jogadores estiverem. É ideal para ações corporativas, festas de 
aniversário, casamentos, eventos em shoppings, foodparks, supermercados, 
entre outros. Saiba mais em (www.escapetime.com.br).

E - Capacitação Profi ssional 
O Instituto ProA, focado em capacitação profi ssional e orientação no 
início de carreira para jovens de baixa renda que estudem na rede 
pública, prorrogou inscrições até o próximo dia 9 para seu programa 
gratuito com duração de seis meses. Durante um semestre, os alunos 
do ProA são estimulados a desenvolver competências técnicas e 
comportamentais por meio de aulas dinâmicas, atividades, vivências 

corporativas, passeios culturais, visita a empresas e trabalhos em 
grupo. Após esse período, os alunos recebem mentoria profi ssional 
e vocacional para conquistar o primeiro emprego e entrar no ensino 
superior. O interessado deve acessar o site (www.proa.org.br) e pre-
encher o formulário do Processo Seletivo. 

F - Carros Autônomos
A Ford anunciou que vai iniciar os testes com carros autônomos em es-
tradas reais europeias em 2017. Como os traçados das vias e as normas e 
sinais  de trânsito na Europa variam em cada país, a empresa realizou uma 
pesquisa para entender como as pessoas pretendem fazer com o tempo 
livre nesses futuros veículos, que dispensam o motorista. As entrevistas 
foram feitas com 5.000 adultos e, como resultado, 80% afi rmaram que 
programam relaxar e apreciar a paisagem, 72% conversar no telefone 
ou navegar na internet e 64% fazer um lanche. Livros e fi lmes vêm logo 
atrás. Entre as mães que costumam levar os fi lhos na escola, 16% dizem 
que deixariam as crianças viajar sozinhas. Quando se trata de sair para 
beber e se deslocar para o trabalho, quase metade dos entrevistados 
considera que os carros sem motorista seriam mais seguros.

G - Indústria Imobiliária  
Nesta terça-feira (6), a partir das 12h00, Secovi-SP e Fiabci-Brasil reú-
nem seus associados em mais uma edição da tradicional mesa-redonda 
“Perspectivas para o Brasil em 2017 e Tendências do Setor Imobiliário”. 
O evento apresenta retrospectiva do cenário político e econômico do 
ano que se encerra, bem como avaliação sobre as possibilidades do País 
e do setor em 2017. A análise do ambiente nacional, atual e futuro, fi ca 
por conta do economista Delfi m Netto e do jornalista e escritor Merval 
Pereira. Gilberto Duarte de Abreu Filho, presidente da Abecip, traça 
um panorama dos fi nanciamentos imobiliários. Flavio Amary e Rodrigo 
Leite Luna, presidentes do Secovi-SP e da Fiabci-Brasil, respectivamente, 
participam dos debates. Informações e reservas tel. 5591-1306. 

H - Mayors Challenge 
A Bloomberg Philanthropies anunciou os ganhadores do Mayors Challenge 
de 2016, uma competição de ideias que incentiva cidades a elaborar ideias 
inovadoras que possam resolver grandes desafi os e melhorar a vida na 
cidade – e que tenham o potencial de se difundir. A cidade de São Paulo 
foi agraciada com o Grande Prêmio deste ano e irá receber US$5 milhões 
para a sua proposta de conectar agricultores locais dos arredores da 
cidade, que estão passando por difi culdades, aos dinâmicos mercados e 
restaurantes da cidade, que necessitam de produtos orgânicos. Mayors 
Challenge de 2016 é o primeiro oferecimento de Government Innovation 
(Inovação Pública) da Bloomberg Philanthropies na América Latina e no 
Caribe. Saiba mais em: (http://mayorschallenge.bloomberg.org).

I - Graduação na França 
Candidatos interessados em fazer graduação e pós-graduação na França, 
no ano letivo 2017-2018, já podem enviar suas candidaturas por meio do 
site (www.bresil.campusfrance.org). Os dossiês eletrônicos devem conter 
informações sobre os percursos acadêmico e profi ssional dos candidatos, 
além de motivação e outros anexos. A data limite para envio dos dossiês 
varia de acordo com o nível e a área de estudo. O prazo máximo é 17 
de março. As aulas no sistema de ensino superior na França têm início 
em setembro. A França é o terceiro país mais procurado por estudantes 

internacionais em mobilidade universitária. Todos os anos, cerca de 300 
mil alunos estrangeiros são acolhidos pelas universidades. 

J - Processo Seletivo
A UNIP está com inscrições abertas para o Processo Seletivo de Pós-
Graduação em todas as áreas, para turmas de 2017. São mais de 500 
cursos nas modalidades presencial, semipresencial e a distância em 
Administração e Negócios, Ciências da Saúde, Ciências Exatas, Jurí-
dicas, Multiprofi ssionais, Comunicação, Educação, Educação Física, 
Enfermagem, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Odontologia, Psicologia 
e Tecnologia da Informação, com duração de seis, doze ou mais meses, 
conforme a disponibilidade. O processo seletivo já está em andamento e 
as inscrições já podem ser feitas pelo site (www.posunip.com.br), onde 
também há mais detalhes sobre cada formação.

K - Programa de Estágio
O Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados está com vagas abertas 
para o Programa de Estágio 2017. Os candidatos devem cursar Direito, 
do 5º ao 8º semestres, falar inglês fl uentemente e ter disponibilidade para 
atuar em São Paulo e Rio. O programa tem duração de dois anos e carga 
de seis horas por dia. O processo seletivo inclui testes e entrevistas. Os 
benefícios são bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência mé-
dica, seguro de vida, vale-refeição, auxílio-transporte e participação nos 
programas internos de formação e desenvolvimento. Currículos podem 
ser enviados para (trabalhe.conosco@souzacescon.com.br).

L - Festival do Pescado 
Termina no próximo dia 18 a edição 2016 do Festival do Pescado e Frutos 
do Mar Ceagesp. Desde setembro, milhares de pessoas frequentam o 
evento gastronômico que mostra, por meio de receitas, toda a variedade 
de peixes e frutos do mar comercializados no maior entreposto da América 
Latina, na Vila Leopoldina. Por um preço único de R$ 64,90 por pessoa, o 
público pode comer à vontade mais de 30 opções de pratos, como Camarões 
Assados, servidos à vontade nas mesas, e a Paella Gigante feita num tacho 
de 1,20 m de diâmetro. Toda semana, receitas com três peixes diferentes, 
como  forma de ressaltar a diversidade de produtos do Setor de Pescados 
da Ceagesp. Saiba mais em: (www.festivaisceagesp.com.br).

M - Produtos de Limpeza 
O Brasil, quarto maior mercado mundial de produtos de limpeza e higiene 
doméstica, encerrou o ano de 2015 com uma movimentação de mercado 
de US$ 5,9 bi. O primeiro colocado, os Estados Unidos registraram uma 
movimentação de US$ 25,5 bi; seguido pela China com US$ 15,5 bi e 
Japão com US$ 7,9 bi. Esse cenário refl ete a aderência que o setor tem 
no país, atingindo 100% dos domicílios brasileiros. O levantamento feito 
pela Euromonitor, em parceria com a Associação Brasileira das Indús-
trias de Produtos de Limpeza, mostra que mesmo com a atual situação 
econômica do país, a população não deixou de comprar produtos de 
limpeza. O setor representa 5,2% do PIB da Indústria Química e Petro-
química Nacional, na contramão da crise, registrando bons índices de 
crescimento nos últimos oito anos (www.abipla.org.br). 

N - Serviços Contábeis 
Na quarta-feira (7), às 8h30, o Sindcont-SP promove em sua sede a 10ª 
edição do programa Café Contábil, apresentando o tema: “A Contabili-
dade como Instrumento de Economia Fiscal para as Empresas - Como 
Inovar nos Serviços Contábeis Faturando Alto”. A palestra é gratuita e 
será conduzida por Wander Brugnara, presidente do Grupo Brugnara, 
que vai analisar os dados da tributação no Brasil; falará sobre auditoria 
como forma de economia tributária, com destaque para a necessidade 
do compliance; oportunidades tributárias contábeis-administrativas; 
além de sanar dúvidas dos participantes  relacionadas ao assunto. 
Inscrições e mais informações: (http://www.sindcontsp.org.br/menu/
agenda-de-cursos/1080/).

A - Artesanato e Gastronomia 
A Fundação Ema Klabin em parceria com a Ong ADUS (Instituto de 

corporativas, passeios culturais, visita a empresas e trabalhos em
grupo. Após esse período, os alunos recebem mentoria profi ssional
e vocacional para conquistar o primeiro emprego e entrar no ensino

Em encontro que os dois 
tiveram em Cancún (Mé-
xico), durante a COP 13, 

a Conferência da Biodiversida-
de, Blairo Maggi reforçou que a 
OIE (Organização Internacional 
de Saúde Animal) reconhece 
a sanidade no Brasil como 
“excelente”.

De acordo com Hiromichi 
Matsushima, “faltam apenas 
resolver algumas questões 
burocráticas no Ministério da 
Saúde do Japão”. Ele destacou 
o avanço das negociações ini-
ciadas pelo secretário-executivo 
do Mapa, Eumar Novacki, em 
outubro, para que o Brasil pos-
sa exportar àquele mercado. E 
observou que o fi m das barreiras 
alcança tanto a carne bovina

O fi m das barreiras alcança tanto a carne bovina processada 

quanto a in natura.

Cresceram as vendas 
de material de 
construção 

As vendas de material de constru-
ção cresceram 5,5% em novembro 
na comparação com outubro, e 6% 
ante o mesmo mês do ano passado. 
Os dados são da pesquisa mensal da 
Anamaco, que ouviu 530 lojistas das 
cinco regiões do país, entre os dias 
25 a 30 de novembro. As regiões 
Sul e Nordeste tiveram os melhores 
resultados do mês, seguidas pelo 
Norte. Já Centro-Oeste e Sudeste 
apresentaram vendas pouco supe-
riores ao mês passado.

O mesmo desempenho não deve 
ser esperado para este mês, segundo 
o presidente da Anamaco, Cláudio 
Conz. “O consumidor não quer obras 
em casa por causa da proximidade 
com o Natal. Então, podemos 
fechar os números de 2016, e pro-
vavelmente fecharemos o ano com 
queda de 8% sobre 2015”, destacou. 
Conz afi rmou que o faturamento 
do setor, no ano passado, foi de R$ 
115 bilhões, uma queda de 5,8% 
comparada a 2014.

Desde que a associação iniciou 
o acompanhamento anual da sé-
rie histórica do varejo, em 1994, 
esta é a primeira vez que o setor 
registra retração em dois anos 
seguidos (ABr).

A produção industrial bra-
sileira registrou redução de 
1,1% em outubro, na compa-
ração com setembro. A queda 
veio depois de uma alta de 
0,5% entre agosto e setembro. 
Em relação a outubro de 2015, 
a queda chegou a 7,3%, a tri-
gésima segunda taxa negativa 
neste tipo de comparação. Os 
dados da Pesquisa Industrial 
Mensal foram divulgados pelo 
IBGE. A produção da indústria 
acumula perdas de 7,7% no 
ano e de 8,4% em 12 meses.

Na passagem de setembro 
para outubro, as quatro gran-
des categorias econômicas 
da indústria tiveram queda, 
com destaque para os bens de 
capital, ou seja, as máquinas 
e equipamentos (-2,2%). Os 
bens intermediários, isto é, 
os insumos industrializados 
para o setor produtivo, caí-
ram 1,9%. Entre os bens de 
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Brasil abre mercado do 
Japão para carne bovina

O Japão vai permitir a importação de carne bovina brasileira, informou o vice-ministro de Assuntos 
Internacionais do Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do país asiático, Hiromichi Matsushima, 
ao ministro Blairo Maggi (Agricultura)

neses para exportar ao Brasil a 
carne bovina da raça wagyu in 
natura. O ministro disse que o 
Mapa não tem restrições a essa 
importação e prometeu resolver 
a questão o mais rápido possí-
vel. “Talvez ainda neste ano.” 
Para Hiromichi Matsushima, 
isso “seria um grande presente 
de Natal”.

O Brasil ainda vai abrir mer-
cado no Japão para frutas e 
produtos pets (rações e outros 
alimentos para animais de esti-
mação). Maggi se comprometeu 
a enviar informações comple-
mentares sobre manga e melão. 
Também serão priorizados, 
naquele país, entendimentos 
para a exportação de abacate 
(Mapa). 

processada quanto a in natura.   
O vice-ministro também 

pediu a Maggi que sejam apro-
vados estabelecimentos japo-

Produção industrial caiu 1,1% 
entre setembro e outubro

consumo, isto é, os destinados 
ao consumidor fi nal, os bens 
duráveis recuaram 1,2%, en-
quanto os semi e não duráveis 
caíram 0,8%.

Vinte das 24 atividades in-
dustriais pesquisadas tiveram 
queda na produção entre 
setembro e outubro de 2016, 
com destaque para os produtos 
alimentícios (-3,1%), os veícu-

los automotores (-4,5%) e o 
setor de borracha e plástico 
(-4,9%). Apenas quatro ati-
vidades industriais tiveram 
alta na produção: derivados 
de petróleo e biocombustíveis 
(1,9%), produtos de mine-
rais não metálicos (1,4%), 
produtos do fumo (0,9%) e 
equipamentos de informática 
e eletrônicos (0,2%) (ABr).
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