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O segredo para
obter performances

extraordinárias nas empresas

O que as empresas que 

não atingem as suas 

metas têm em comum? 

Elas vivem em um 

ambiente no qual se 

prolifera a angústia, a 

ansiedade, o estresse, a 

perda de tempo, de foco 

e de improdutividade

Nenhum desses proble-
mas surge do nada. Ao 
contrário, todos come-

çam na forma de confl itos, de 
profi ssionais sem sinergia, 
com ruídos na comunicação 
e com gestores desintegrados 
com os seus times. Esses fa-
tores impactam diretamente 
na falta de resultados e são 
frutos do despreparo dos 
integrantes da companhia 
para gerar relações humanas, 
tanto entre si quanto com os 
clientes. 

Infelizmente, é comum iden-
tifi carmos todas essas adver-
sidades nas instituições - são 
os gargalos das metas que 
deveriam ser atingidas fre-
quentemente. Com a mesma 
frequência, também podemos 
notar que a maioria das organi-
zações tem todas as condições 
para que os resultados sejam 
atingidos, porém apresenta 
um custo operacional que se 
sobrepõe à capacidade de 
entrega. 

Estamos vivendo um cenário 
mundial em que, mais do que 
ter conhecimento técnico, 
tornou-se fundamental ter 
um profundo domínio sobre 
o impacto da comunicação 
em relação às atitudes, às 
motivações e ao desempenho 
das equipes e dos clientes. 
Mas o que pode ser feito para 
que os colaboradores sejam 
convergentes? 

Quando todos compreendem 
o que cada um está buscando, 
o signifi cado da união começa a 
fazer sentido para que, juntos, 
eles possam produzir um resul-
tado que conduza à realização 
geral. É neste momento que o 
“estar junto” é importante, que 
a individualidade deve ser des-
cartada. Entender que, unidos, 
todos são capazes de conquis-
tar as metas e, principalmente, 
os contextos necessários para 
que os sonhos possam se tornar 
realidade é o principal segredo 
para criar equipes de alta per-
formance. 

A Formação Power Profes-
sional foi criada para oferecer 
ao profi ssional todas as solu-
ções que ele necessita para ter 
performances extraordinárias, 
o poder de criar resultados e 
realidades que deseja e me-
rece viver. Ao reunir diversas 
técnicas comprovadas pela 
neurociência para capacitar a 
pessoa com uma comunicação 
poderosa, o curso conduz ao 
empoderamento tanto na vida 
quanto na carreira, com um 
direcionamento preciso do seu 
sucesso profi ssional.

Viver a estratégia do sucesso 
é o segredo para alcançar os 
objetivos e superar as metas que 
estipulamos. Ao experimentar 
essa fórmula irá observar que a 
cada dia, você vai se apropriar 
mais do sucesso que merece. 
Essa é a principal diferença da-
queles que alcançam as metas de 
quem fi ca no quase. Transforme 
os seus potenciais em poderes e 
concretize o que deseja.

(*) - É mestre em neuropsicologia, 
liderança educadora e especialista 

em desenvolvimento das 
competências de liderança 

organizacional e pessoal. É referência 
em ampliar o poder pessoal e a 

autoliderança das pessoas, por meio 
de palestras, coaching, treinamentos 

e livros (www.edushin.com.br).

Eduardo Shinyashiki (*)

A - Bolsas Integrais
O Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos (Ismart), 
projeto que escolhe alunos da rede pública de ensino para bolsas de es-
tudos em escolas particulares de excelência, está com inscrições abertas 
e gratuitas para o processo seletivo no site (www.ismart.org.br). Neste 
ano, serão oferecidas cerca de 280 bolsas integrais nas cidades de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São José dos Campos, Cotia e 
Sorocaba. Além de estudar em colégios com resultados de destaque no 
Enem e nos vestibulares mais importantes do País, os bolsistas do Ismart 
são acompanhados de perto por uma equipe de psicólogos e pedagogos, 
que realizam atividades voltadas ao desenvolvimento socioemocional e 
cultural dos alunos. 

B - Musica Clássica no CIEE
Nesta próxima sexta-feira (7), às 19h30, o Teatro CIEE (Rua Tabapuã, 
445 – Itaim Bibi) apresenta recital com o Quarteto de Cordas Britten. 
O repertório contará com composições de Vivaldi, Bach, Mozart e 
Villa-Lobos, entre outros. O Quarteto de Cordas Britten foi formado em 
1998 com o objetivo de levar, de uma maneira didática, música clássica 
a estudantes e ao público em geral, visando formar novas plateias. O 
evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas pelo site (www.ciee.
org.br/portal/eventos). Há estacionamento gratuito no local.

C - Lente de Contato
Nos dias 27 e 28 de abril, a Faculdade de Odontologia da Associação 
Paulista de Cirurgiões-Dentistas promove o curso de atualização em 
Laminados – Lentes de Contato Dental, sob coordenação do especialista 
Aônio Vieira – autor dos livros Sorria com Saúde e Sorrir faz Bem. O curso 
é voltado a profi ssionais graduados em Odontologia e conta com 16 horas 
de conteúdo para orientar o cirurgião-dentista na indicação, planejamento, 
preparação, molde e cimentação de um laminado dental. As aulas têm 
suporte audiovisual, apresentando em vídeo alguns casos realizados na 
clínica como apoio às aulas teóricas. Além disso, o coordenador do curso 
também promoverá demonstrações ao vivo, para melhor apreensão do 
conteúdo. Mais informações e inscrições: (http://www.faoa.edu.br/index.
php/curso/57/atualizacao/laminados-lente-de-contato-dental).

D - Situações de Risco
Em meio à crise político-econômica e aumento do desemprego, cresce 
a demanda por profi ssionais que atuem com compliance no País e que 

conheçam a Lei Anticorrupção 12.846/13. Nesse contexto, o combate 
à corrupção e transparência são fatores decisivos para a criação de um 
ambiente mais favorável aos negócios e retomada do crescimento do 
PIB. A Trevisan Escola de Negócios abre as inscrições para o curso de 
aperfeiçoamento profi ssional “Lei Anticorrupção: Da teoria à prática e 
tendências pós Operação Lava Jato”. Ocorre entre os próximos dias 17 
e 20, e tem como premissa mostrar aos alunos mecanismos para gestão 
efi caz dos riscos relacionados à corrupção e seus desdobramentos nas 
esferas administrativa, civil e criminal. Mais informações tel. 3138-5200 
ou (edexecutiva@trevisan.edu.br). 

E - Principais Promoções
Pioneira no mercado promocional, a Bullet lançou uma plataforma 
integradora, o YouIn, que abriga as principais promoções brasileiras 
em vigência em um único lugar. A novidade já nasce com uma base de 
1 milhão de consumidores cadastrados, o quais já participaram de uma 
ação promocional. Com um banco de dados único, que revela o perfi l 
do participante e acompanha sua jornada de consumo, o YouIn traz 
uma série de benefícios ao usuário, uma vez que ele não precisará mais 
fazer um cadastro por ação – tornando possível concorrer a milhares de 
prêmios com apenas um clique. Como um canal de inteligência, o YouIn 
também poderá ativá-los com novas promoções e mensagens, de acordo 
com suas preferências. Saiba mais em: (www.youinpromo.com.br).

F - Tributação Rural
Nos próximos dias 10 e 11, a Miguel Silva & Yamashita Treinamento Profi s-
sional, promove um curso de especialização em “Tributação da Atividade 
Rural” com a coordenação técnica do professor J. Miguel Silva. A atividade 
acontece na sede social da empresa, na rua do Paraíso, nº 148, e se inicia 
às 8h30 com término às 17h30. Serão explicadas as mudanças contidas 
na Instrução Normativa nº 1.700 de 14 de março de 2017, da Receita, bem 
como preparar os profi ssionais para a apuração dos principais tributos 
sobre a atividade rural (IRPJ, IRPF, CSLL, PIS, Cofi ns e INSS sobre a Co-
mercialização de Produção Rural), e também minimizar a carga tributária 
destinada a esse tipo de atividade. Inscrição e informações: tel. 3284-3092 
ou e-mail (msytreinamentos@msytreinamentos.com.br).

G - Olimpíada de Robótica 
Estão abertas as inscrições para um dos maiores eventos de robótica do 
país. É a Olimpíada Brasileira de Robótica - OBR 2017. É uma olimpíada 

científi ca dividida em duas modalidades: prática e teórica. É gratuita e 
podem participar alunos matriculados em escolas de Ensino Fundamental, 
Médio e Técnico. A coordenação nacional desta edição é da UFSCar. Na 
modalidade teórica, os alunos não precisam ter conhecimento específi co 
de robótica; na modalidade prática consiste em um desafi o: considerando 
a simulação de um desastre natural, as equipes de até quatro alunos 
recebem a missão de construir um robô, capaz de navegar por um terreno 
acidentado, localizar vítimas e resgatá-las.  Inscrições até 20 de maio, 
pelo site (www.obr.org.br), onde também está disponível o manual de 
inscrições, que esclarece todos os procedimentos. 

H - Corrida Noturna
Praticar esportes tendo como cenário uma cidade no interior do Rio 
Grande do Sul, com paisagens encantadoras, que cultiva seus costumes 
de origem italiana, e é conhecida nacionalmente como Capital da Uva 
e do Vinho é, sem dúvida, uma das formas mais prazerosas de cuidar 
da saúde e também da mente, conhecendo novos destinos. Com essa 
soma de atrativos, Bento Gonçalves convida atletas – profi ssionais, 
amadores – para participar da quarta edição da corrida noturna de rua 
mais charmosa da Serra gaúcha. A Sparking Night Run 2017, que per-
corre as ruas do município, passando por alguns dos principais pontos 
turísticos, e encerrando no coração da cidade, na praça Via Del Vino. 
Acontece no dia 11 de novembro. Inscrições e mais informações: (www.
sparklingnightrun.com.br). 

I - Cursos Oportunos
A Escola de Pós-Graduação da Faculdades Integradas Hélio Alonso está 
com matrículas abertas para o curso de Comportamento do Consumidor e 
Produção Cultural. O primeiro objetiva passar aos profi ssionais da área os 
conceitos e as formas de aplicação do conhecimento do comportamento 
do consumidor no mundo dos negócios, além de prover ferramentas 
para a reestruturação de empresas; o segundo, tem como fi nalidade 
a formação de profi ssionais dedicados à produção artística e à gestão 
cultural, permitindo a refl exão para a diversidade na área da cultura e a 
elaboração de uma análise crítica da produção artística contemporânea. 
Mais informações em: (http://pos.facha.edu.br/).

J - Programa de Estágio
A Henkel abre seu processo seletivo para o Programa de Estágio. Para 
participar é preciso ter conhecimento intermediário ou avançado de 
inglês e estar cursando o penúltimo ano de graduação dos cursos de 
Administração, Engenharias, Química, Economia, Relações Internacio-
nais, Marketing, Comunicação Social, Comércio Exterior e áreas afi ns. 
Os estudantes selecionados precisam ter disponibilidade para estagiar 
de vinte a trinta horas semanais. As contratações terão início a partir 
de julho. A empresa busca encontrar universitários com competências 
como Iniciativa e determinação para alcançar resultados. Inscrições: 
(www.ciadeestagios.com.br/henkel). As vagas são destinadas para São 
Paulo, Jundiaí, Diadema ou Itapevi.

A - Bolsas Integrais
O Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos (Ismart), 

conheçam a Lei Anticorrupção 12.846/13. Nesse contexto, o combate
à corrupção e transparência são fatores decisivos para a criação de um
ambiente mais favorável aos negócios e retomada do crescimento do

O setor de defesa no Brasil 
deve ganhar incentivos gover-
namentais para aumentar a 
competitividade e participação 
no mercado internacional, 
anunciou ontem (4) o ministro 
da Defesa, Raul Jungmann, na 
abertura da Feira Internacional 
de Defesa e Segurança LAAD. 
Aas ações vão incluir uma linha 
de crédito do BNDES para 
fi nanciar países que comprem 
produtos da base industrial de 
defesa brasileira, instrumentos 
de seguro aos fabricantes na-
cionais e também um grupo na 
Camex, que tratará exclusiva-
mente do setor. 

“Precisamos dotar o setor de 
uma política específi ca, com 
instrumentos robustos, que 
confi ram maior efi ciência nas 
nossas relações comerciais”, 
disse o ministro, ao destacar 
que a indústria de defesa 
serviu de base para avan-
ços tecnológicos na história 
como o GPS, o micro-ondas 
e o tefl on e disse acreditar 
que o setor pode contribuir 

Modelo de míssil Aspide 2000, exibido em estande da empresa 

de defesa europeia MBDA na Feira Internacional

de Defesa e Segurança LAAD.

Melhora da indústria 
ainda não representa 
recuperação

O gerente de Análise e 
Estatísticas do IBGE, André 
Macedo, disse ontem (4) que 
a melhora dos indicadores da 
indústria nos primeiros meses 
do ano é positiva, mas ainda não 
caracteriza uma tendência de 
recuperação. Macedo destacou 
que o crescimento de 0,3% da 
atividade industrial em janeiro 
e fevereiro mostra a retomada 
do dinamismo no setor. 

No entanto, sinais negativos 
nos indicadores de produção 
mantém a indústria em alerta. 
“A própria comparação intera-
nual, que no mês anterior havia 
crescido 1,4%, interrompendo 
sequência de 34 meses de taxas 
negativas, voltou a registrar 
queda em fevereiro, com predo-
mínio de resultados negativos 
nesta base de comparação”, 
ponderou. “De uma forma geral, 
há sim uma melhora no nível de 
estoque [de alguns segmentos], 
embora setores importantes, 
como o automobilístico, por 
exemplo, ainda estão com nível 
bem elevado”, acrescentou.

Apesar da cautela na análise, 
Macedo disse que é possível 
comemorar a melhora gradual 
nos indicadores de expectativa, 
tanto de empresários quanto de 
consumidores. “E a indústria 
acaba acompanhando, também 
refl etindo este movimento, daí 
a estabilização e o crescimento 
mais gradual do setor”.

Segundo o analista do IBGE, 
a demora na recuperação da in-
dústria refl ete o cenário de mer-
cado de trabalho ainda bastante 
desfavorável, com aumento da 
taxa de desocupação.

Com a ligeira alta, a 
indústria fechou o pri-
meiro bimestre com alta 

acumulada de 0,3%. Os dados 
foram divulgados ontem (4), no 
Rio de Janeiro, pelo IBGE. Eles 
indicam que, na série sem ajuste 
sazonal, no confronto com igual 
mês do ano anterior, a indús-
tria teve queda de 0,8% em 
fevereiro, após avançar 1,4% 
em janeiro último. Neste caso, 
interrompendo 34 meses conse-
cutivos de resultados negativos 
nesse tipo de comparação.

Com o resultado de feverei-
ro, a taxa anualizada, indicador 
acumulado nos últimos doze 
meses, fechou o mês passado 
com recuo de 4,8% frente aos 
quatro meses imediatamente 
anteriores e manteve a redu-
ção no ritmo de queda iniciada 

A ligeira expansão da indústria traz como destaque o 

crescimento de 7,1% de bens de consumo duráveis

e de 6,5% em bens de capital.
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Produção industrial sobe 0,1% e 
acumula alta de 0,3% no bimestre
A produção industrial brasileira fi cou praticamente estagnada em fevereiro ao crescer 0,1% frente a 
janeiro, na série livre de infl uências sazonais, revertendo uma queda de 0,2% de janeiro

sados pelo IBGE.
A ligeira expansão da indús-

tria brasileira, ao refl etir avan-
ços em três das quatro grandes 
categorias econômicas, traz 
como destaque o expressivo 
crescimento de 7,1% de bens 
de consumo duráveis e de 6,5% 
em bens de capital. No primeiro 
caso, o item bens de consumo 
duráveis elimina um recuo de 
4,8% assinalado em janeiro últi-
mo; ao mesmo tempo, o setor de 
bens de capital recupera parte 
da perda de 7% de dezembro do 
ano passado e janeiro deste ano. 
Outro setor que fechou com 
expansão foi bens intermediá-
rios, com avanço de 0,5% sobre 
janeiro, neste caso a quarta taxa 
positiva consecutiva, acumu-
lando no período expansão de 
3,6% (ABr).

em junho de 2016 (-9,7%). O 
ligeiro aumento verifi cado em 
fevereiro refl ete crescimento 

em três das quatro grandes 
categorias de uso e em 13 dos 
24 ramos da indústria pesqui-

Governo aumenta competitividade 
da indústria de defesa

para que a economia cresça 
com mais força. Ele explicou 
que incentivos são necessários 
porque o mercado de defesa 
é assimétrico entre os países 
concorrentes e não conta com 
as mesmas regras que outros 
setores na Organização Mundial 
do Comércio (OMC).

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, também 
disse que o setor é uma área 
importante e que se benefi cia 

de mudanças estruturais que 
vem ocorrendo na economia 
brasileira. O peso do setor no 
PIB supera os R$ 200 bilhões, 
e Meirelles destaca que, além 
de gerar empregos de renda 
maior que a média brasileira, 
a área benefi cia a indústria 
como um todo. “A indústria da 
defesa é um importante polo 
gerador de tecnologia e de 
produtividade na economia” 
(ABr).

O ministro dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil, Maurício Quintella, disse ontem (4) que o 
governo está elaborando um decreto que dará 
mais autonomia às autoridades portuárias. 
“Nós queremos voltar a ter uma autoridade 
portuária autônoma, descentralizada, com o 
poder que lhe foi retirado na última Lei dos 
Portos”, disse ele.

O novo marco regulatório deverá ainda reduzir 
os entrazves burocráticos e facilitar os investimen-
tos privados. “Vamos lançar o decreto com aquilo 
que é consenso. Tem muita coisa que é consenso 
e que vai ajudar a desburocratizar, a dar mais 
velocidade [aos portos, como] na questão da possi-
bilidade dos arrendatários fazerem investimentos 
que seriam públicos”, exemplifi cou (ABr).

O presidente Michel Temer 
participou ontem (4) da abertura 
do Brazil Investiment Fórum, 
em São Paulo. Após falar sobre 
as reformas no país, o presi-
dente pediu aos participantes 
que disseminem a importância 
das reformas para o Brasil. “Os 
senhores são ouvidos que po-
dem repercutir aquilo que aqui 
ouviram e se convenceram, por 
isso quero dizer que nada nos 
destruirá da nossa agenda da 
transformação, nada nos afastará 
da nossa disposição ao diálogo e 
de nosso sentido de responsabili-
dade social e fi scal”.

Sobre a lei que libera a tercei-
rização para todas as atividades 
das empresas, Temer admitiu a 
possibilidade de alterações. “Se 
houver necessidade alguma al-
teração, nós faremos, porque a 
última coisa que o governo quer 
é prejudicar o trabalhador. Ao 
contrário, quando se pensa na 
terceirização, num momento 
com milhões de desempr-
egados, é exatamente para 
incentivar o emprego”. A lei 
divide as opiniões de entidades 
patronais, centrais sindicais 
e representantes da Justiça 
trabalhista (ABr).

Autonomia de autoridades portuárias

Nada destruirá ‘agenda de 
transformação’


