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5 ações motivadoras 
na gestão de talentos

Manter a união e os 

bons resultados de uma 

equipe exige uma gestão 

que motive e inspire 

a confi ança de seus 

colaboradores 

Um profi ssional que tra-
balha feliz e satisfeito 
estará sempre focado 

em alcançar suas metas e 
aceitará novos desafi os para se 
superar. Seguem abaixo cinco 
ações que a gestão deve ter 
para motivá-los:

1 – Desafi o - “Aquele que 
procura pérolas deve mergu-
lhar fundo” (John Dryden). 
A maioria dos profi ssionais 
potencializa sua performance 
quando desafi ados e colocados 
à prova. São os “apaixonados 
por recordes”, profi ssionais 
que amam o que fazem e estão 
continuamente em busca da 
superação. Portanto, identifi -
que estes em seu grupo e lhes 
propicie fatos novos, que fujam 
da rotina, que exija um algo 
mais. Momentos instigantes 
para provarem e mostrarem 
seu potencial. O líder moti-
vador é aquele que encara os 
desafios como uma grande 
oportunidade e transmite 
isso à sua equipe, elevando 
as expectativas de todos. Ao 
utilizar desafi os para motivar, 
lembre-se que a meritocracia 
é fundamental para que seu 
time continue a agigantar os 
resultados.

2 – Reconhecimento - Por 
que economizar elogios? Já 
parou pra pensar como algu-
mas pessoas são fortemente 
impulsionadas quando reco-
nhecidas publicamente? Além 
de não custar nada, um elogio 
faz maravilhas e é um estímulo 
poderoso, que motiva as pesso-
as e as tornam ainda mais de-
dicadas e esforçadas. Repare 
que, quando você faz um elogio 
merecido e verdadeiro a uma 
pessoa, além de agradá-la, você 
faz com que ela se preocupe 
em fazer jus às suas palavras 
e, assim, manter a reputação 
sobre o que foi dito. 

3 – Treinamento - “Quanto 
mais você sua nos treinamen-
tos, menos você sangra no 
campo de batalha” (Colonel 
Red). Aposte na constante 
capacitação dos seus colabo-
radores. Isso proporciona a 
eles uma maior confi ança e 

credibilidade para abordar o 
cliente, argumentos variados 
para vencer as objeções e um 
repertório de técnicas para 
aumentar os resultados. 

Prefi ra cursos e treinamen-
tos que estimulam a parte 
pragmática, enfatizam os 
exemplos práticos e interati-
vos. Isso gera fácil assimilação 
e aplicabilidade imediata dos 
ensinamentos. O treinamen-
to realça o conhecimento e 
ninguém ama aquilo que não 
conhece. Lembre-se da frase 
de um campeão mundial de 
golfe, Tiger Woods: “Quanto 
mais eu treino mais sorte eu 
tenho”.

4 – Acompanhamento - O que 
provavelmente acontece com 
as notas escolares do fi lho se 
os pais não se interessam? Para 
manter o bom desempenho 
é fundamental se interessar, 
apoiar, ajudar o time e emitir 
feedback para as pessoas ao 
seu redor. Comandar não 
é apenas cobrar e criticar. 
Afi nal, estrutura muito rígida 
normalmente desestimula. 
É primordial haver reuniões 
e encontros periódicos e in-
teressantes com data e hora 
previamente marcados, onde 
o líder estabeleça claramente 
as metas. Permita que todos 
tenham um momento para falar 
e apresentar seus resultados, 
pois participação gera compro-
metimento. E, acima de tudo, 
não se esqueça de celebrar as 
vitórias!

5 – Foco - “Se você acredita 
que pode, você tem razão. Se 
você acredita que não pode, 
também tem razão” (Henry 
Ford) . Um grande líder dá o 
exemplo, atinge suas metas, 
inspira e transforma pessoas 
e resultados. Aliás, meta é 
saber AONDE quer chegar, 
planejamento é saber COMO 
fazer para chegar lá.  Sua 
equipe jamais pode perder 
o foco. É preciso ter a meta 
clara em mente e persegui-la 
até atingir.

Confi ra sempre o nível de 
disciplina e persistência da 
sua equipe. Afi nal, estes dois 
ingredientes é que vão ligar o 
sonho à realização.

(*) - Palestrante motivacional, 
especialista em vendas, consultor e 
autor dos livros ‘A Divertida Arte de 
Vender’;  ‘Motivação Nota 10’; e ‘21 

soluções para potencializar seu negó-
cio’ (www.erikpenna.com.br).

Erik Penna (*)

A - Diversão e Aprendizado
Há três anos, os intervalos na Escola Estadual Major Acyr, na capital 
paulista, mudaram. Os tabuleiros de xadrez agora ocupam boa parte 
do espaço e se dividem na popularidade com outras atividades, como 
o futebol. A proposta da equipe gestora é, ao mesmo tempo, divertir e 
ensinar. Isso porque o esporte (também conhecido como jogo e ciên-
cia), desperta o raciocínio lógico e estratégico. Para quem não sabe, 
nas partidas é possível relacionar temas das aulas de História como 
Idade Média, Sociedade Feudal e As Cruzadas e também desenvolver o 
trabalho em equipe e estratégia, práticas das aulas de Educação Física. 
O mesmo vale para Matemática e Lógica. 

B - Tradicional Liquidação
O Magazine Luiza se prepara para realizar sua maior Liquidação Fantástica 
de todos os tempos, e a expectativa da rede, neste ano, é alcançar o melhor 
resultado de sua história, justamente em razão da economia feita pelos 
consumidores em 2016. Em sua 24ª edição, esta ação pioneira mudou o 
calendário do varejo nacional e transformou janeiro no terceiro melhor mês 
para o setor. Como já se tornou tradição, a cada início de ano, milhões de 
pessoas aguardam a realização da maior promoção do varejo brasileiro: a 
Liquidação Fantástica do Magazine Luiza será realizada amanhã (6), nas 
791 lojas da rede distribuídas nos 16 Estados em que atua.

C - Aulas de Zumba
A programação “DayoffPaulista” do Shopping Center 3 continua movi-
mentando a Av. Paulista aos domingos com a aulas de zumba. Na entrada 
principal, do centro de compras, de frente para a Avenida Paulista, o 
público pode participar gratuitamente das aulas realizadas das 11h00 
às 13h00, nos dias 8, 15, 22 e 29, domingos de janeiro. Os interessados 
podem participar de quantas sessões quiserem e ainda ganham uma 
garrafi nha de água gelada para se refrescar. A iniciativa é realizada em 
parceria com a academia Nova Imagem. Outras informações no site: 
(www.shoppingcenter3.com.br).

D - Festival da Ceagesp 
A temporada de eventos gastronômicos da Ceagesp recomeça mais cedo 
em 2017. De hoje (5) a 26 de fevereiro, acontece a Edição de Verão do 

Festival do Pescado e Frutos do Mar. Com mais opções de petiscos e 
de saladas, a nova versão terá ainda sequência de camarões e até fi sh 
and chips, peixe com fritas popular na Grã Bretanha, e mais de 30 
opções de pratos. Os camarões assados servidos no espeto e a paella 
marinera gigante, feita num tacho de 1,20 m de diâmetro, continuam 
como atrações fi xas do evento. O público pode comer à vontade todos 
os pratos quantas vezes quiser pelo preço fi xo de R$ 64,90 por pessoa 
(exceto bebidas, sobremesas e pratos à la carte). Saiba mais em: (www.
festivaisceagesp.com.br).

E - Webmotors de Kart 
A 2ª edição da corrida 12h Webmotors SP de Kart¸ que acontece em 
Interlagos, nos próximos dias 27 e 28, conta com uma grande novidade 
que promete encantar pais e fi lhos: a Corrida Senninha Tuka Racing 
School Kids, uma prova desenhada especialmente para o público in-
fantil. Poderão participar os pilotos federados das categorias cadete e 
mirim. O evento contará com um treino voltado para a Corrida Senninha 
Tuka Racing School Kids que acontece no dia 27, a partir das 9h00, 
com defi nição da classifi cação às 11h00. As inscrições já estão abertas 
e são gratuitas com pagamento de taxa de motor no valor de R$260,00 
e podem ser feitas pelo e-mail (12hsaopaulo@noblu.com.br). Os cinco 
primeiros colocados receberão premiação e o campeão receberá como 
prêmio pneus MG. 

F - Graduação em Direito
O Complexo Educacional FMU - Campus Liberdade - está lançando 
quatro novos cursos de Graduação Tecnológica em Direito: Gestão de 
Segurança Pública, Gestão Tributária, Seguros e Serviços Notariais. O 
início das turmas está previsto para o primeiro semestre de 2017. Os 
interessados podem se inscrever para o vestibular por meio do site 
(www.movemais.fmu.br). A prova acontece no próximo dia 14. Para 
candidatos que realizaram a última edição do Enem, é possível ingressar 
utilizando a nota do exame.

G - Férias do Agito
Para pais, tios e avós que tremem só de pensar em fi lhos, sobrinhos e 
netos trancafi ados em casa durante as férias, a pedida em São Paulo é 
levar a garotada para jogar em uma das salas de jogos de fuga do Esca-

pe Hotel. A casa oferece Cena do Crime (investigação estilo Sherlock 
Holmes), O Templo (aventura a la Indiana Jones), Loira do Banheiro 
(lenda urbana mais famosa do Brasil) e Drácula, para grupos de 3 a 
sete pessoas, com opção de modo batalha na sala Cena do Crime. Para 
times maiores, de 6 a 12 jogadores, a dica é a sala A Máfi a - diversão 
com pegada gângster que combina jogos de fuga e de tabuleiro. Fica na 
Pedroso de Moraes 832, em Pinheiros. Reservas pelo tel. 3637-0007 ou 
pelo site (www.escapehotel.com.br).

H - Seguro Climático
A Swiss Re Corporate Solutions emitiu, para a Agrícola Xingu, a primeira 
apólice de seguro paramétrico de índices climáticos para o setor de 
agronegócio no Brasil. Ele é voltado para setores da economia que têm 
receitas e custos de operação diretamente impactados por variações 
inesperadas no clima, como é o caso de grandes players do agronegó-
cio, afetados pelo regime de chuva, vento, sol e temperatura, além de 
empresas geradoras de energia elétrica por fonte renovável. Os seguros 
paramétricos baseiam-se na defi nição de índices para a ocorrência de 
eventos naturais. No momento em que o índice paramétrico é alcan-
çado ou excedido, a apólice pode ser acionada. Saiba mais em (www.
swissre.com).

I - Cursos de Loteamentos   
Três cursos para o segmento de loteamentos estão confi rmados na 
programação 2017 da Universidade Secovi: Desenvolvimento e apro-
vação de projetos de parcelamento do solo urbano, Gestão de ativida-
des específi cas de loteamentos e Contratos específi cos e registro de 
loteamentos. Os dois primeiros oferecem a possibilidade de inscrição 
em módulos específi cos, conforme o interesse do profi ssional. Quem 
concluir com êxito qualquer um dos três cursos poderá se candidatar à 
certifi cação profi ssional GParsolo, como gestor de uma das atividades 
de parcelamento do solo urbano. Outras informações: (universidade@
secovi.com.br) ou (www.secovi.com.br).

J - Carreira para Mulheres
No dia 11 de fevereiro,  das 9h00 às 17h30, na acAsa, Rua Indiana, 90, no 
Cosme Velho, Rio de Janeioro, acontece a Ofi cina de Empoderamento da 
Mulher: Vida & Carreira que a consultoria Carreira Bistrô promove em 
evento voltado para mulheres entre 25 e 60 anos. O encontro surgiu a 
partir da experiência das facilitadoras Dayse Gomes, Ana Couto e Nija 
Vivek que, nos processos de coaching de carreira para mulheres, ob-
servaram que várias questões femininas se repetem. A busca pela dose 
certa de dedicação no desempenho de inúmeros papéis, os dilemas, as 
dúvidas inerentes e o equilíbrio entre a profi ssão e a vida pessoal serão 
os principais aspectos trabalhados. Outras informações (ana.couto@
carreirabistro.com.br).
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Na comparação entre 
novembro e dezembro, o 
valor da cesta diminuiu 

em 25 cidades. As quedas mais 
expressivas foram em Araca-
ju (-5,11%), Campo Grande 
(-4,16%) e São Luís (-4,13%). 
Apenas Manaus (0,22%) e Rio 
Branco (0,97%) registraram 
alta. O maior custo do conjunto 
de bens alimentícios básicos foi 
apurado em Porto Alegre (R$ 
459,02), seguido de Florianó-
polis (R$ 453,80), Rio de Ja-
neiro (443,75) e São Paulo (R$ 
438,89). Os menores valores 
médios foram observados em 
Recife (R$ 347,96), Aracaju (R$ 
349,68) e Natal (R$ 351,96).

Durante o ano passado, o pre-
ço médio do leite integral, feijão, 
arroz agulhinha, café em pó e 
manteiga aumentou em todas as 
capitais. Apresentaram queda 
o tomate (em 26 capitais) e a 

Maiores altas da cesta básica ocorreram em Rio Branco 

(23,63%), Maceió (20,69%) e Belém (16,70%).

A diretora do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, disse 
ontem (4), que 2017 poderá 
contar com um “crescimento 
mais forte e mais sustentável 
a nível global”. Em artigo 
para o jornal de negócios 
alemão “Handelsblatt”, a nú-
mero 1 do FMI disse que “em 
2017, mais fatores poderão 
contribuir a um crescimento 
mais forte e mais sustentável 
a nível global”.

Segundo Lagarde, “A Ale-
manha presidirá o G20 e 
se empenhará em medidas 
e em reformas estruturais, 
aumentando a capacidade 
de resistência das economias 
maiores”. Já a China “con-
tinuará a mudar o modelo 
econômico de exportação 
ao exterior para a deman-
da interna” e vários países 
asiáticos e sul-americanos 
“ajudarão um aumento da 
dinâmica jovem”, disse La-
garde.

A diretora do FMI tam-
bém fez suas previsões 
para o governo dos Estados 

Diretora do FMI, Christine Lagarde.

Setor de serviços 
paulista elimina 
mais de 134 mil 
empregos em um 
ano

Em outubro, o saldo de empregos 
formais no setor de serviços no 
Estado de São Paulo foi negativo 
em 4.346, resultado de 157.095 ad-
missões e 161.441 desligamentos. 
Mesmo com mais uma redução de 
vagas, o resultado do mês é menos 
desfavorável do que o apurado em 
outubro de 2015 quando houve 
uma redução de 16.793 vagas. 
Nos dez primeiros meses do ano, 
o saldo fi cou negativo em 47.066 
empregos, e entre novembro de 
2015 a outubro deste ano, 134.341 
postos de trabalho foram fechados 
no setor de serviços paulista. Os da-
dos compõem a pesquisa realizada 
mensalmente pela FecomercioSP 

Das 12 atividades pesquisadas, 
11 apresentaram queda no estoque 
de empregos na comparação entre 
outubro e o mesmo mês de 2015. 
Os destaques negativos foram as 
atividades de transporte e arma-
zenagem (-4,6%) e profi ssionais, 
científi ca e técnica (-3,6%). Ape-
nas o setor de serviços médicos, 
odontológicos e serviços sociais 
apresentou crescimento no período 
(+1,5%) do estoque de funcioná-
rios. No caso das ocupações, em 
outubro, os trabalhadores dos 
serviços ligados a condutores de 
veículos e operadores de equipa-
mentos perderam 1.618 vagas no 
mês, seguidos pelos trabalhadores 
nos serviços de proteção e segu-
rança (-1.538 vagas).

Segundo a FecomercioSP, o de-
sempenho do mercado de trabalho 
do setor de Serviços do Estado de 
São Paulo não é mais de grandes 
perdas mensais de vagas (AI/Fe-
comercioSP).
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Custo da cesta básica aumentou 
em todas as capitais em 2016

O custo da cesta básica aumentou nas 27 capitais brasileiras no acumulado de 2016, segundo 
pesquisa do Dieese. As maiores altas ocorreram em Rio Branco (23,63%), Maceió (20,69%) e Belém 
(16,70%). As menores variações foram em Recife (4,23%), Curitiba (4,61%) e São Paulo (4,96%)

quinha teve altas expressivas 
em Maceió (133,48%), Rio 
Branco (125,30%) e Manaus 
(100,37%).

O tomate acumulou queda 
em todas as cidades, menos Rio 
Branco (7,71%). As retrações 
mais expressivas ocorreram 
em Campo Grande (-40,04%), 
Recife (-36,98%) e Brasília 
(-33,78%). A batata teve o 
preço reduzido em 10 locali-
dades. As taxas variaram entre 
-48,09% em Belo Horizonte 
e -19,86%, em São Paulo. O 
Dieese estimou que o valor do 
salário mínimo necessário para 
suprir necessidades básicas de 
uma família de quatro pessoas 
deveria ser, em dezembro, de 
R$ 3.856,23. O tempo médio 
de trabalho necessário para 
adquirir os produtos da cesta 
básica foi de 98 horas e 59 
minutos (ABr). 

batata (em 10 capitais).
O preço do leite integral au-

mentou 37,97% em Salvador. 
A manteiga teve variações 
que oscilaram entre 27,15% 

em Rio Branco, e 63,53% em 
João Pessoa. O feijão preto 
também registrou alta de 
72,97% em Florianópolis e 
85% em Vitória. O feijão cario-

FMI: economia crescerá 
mais forte em 2017

Unidos do presidente eleito 
Donald Trump, que começará 
no próximo dia 20. “A nova 
administração dos EUA terá 
o foco na reforma fi scal das 
empresas e nos investimentos 
das infraestruturas”. Lagarde, 
no entanto ressaltou que ha-
verá “desafi os” neste ano que 
foram criados pelos “fatores 
políticos que infl uenciaram 
2016” e que “uma distribuição 
da renda mais iqualitária” é de 
extrema importância.

“O FMI acredita que uma 
distribuição da renda mais 
iqualitária representa não 
apenas uma boa política so-
cial, mas também uma boa 
política econômica”, escre-
veu a diretora da instituição 
na publicação alemã afir-
mando que “nos últimos 20 
anos, a renda dos 10% mais 
ricos da população cresceu 
40%, enquanto que os mais 
pobres quase não ganham” 
(ANSA).
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