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A todo momento, alguém 

está sendo elogiado 

pelo excelente trabalho 

realizado

Aqui já deixo um ditado 
de que gosto muito: “O 
troféu só é recebido de-

pois de uma prova executada e 
ganha”. Não espere o reconhe-
cimento por algo que ainda é 
uma perspectiva de resultado. 
O potencial precisa e deve ser 
convertido em performance! 
O desempenho comprovado é 
que dará condições para que 
o líder avalie um aumento de 
salário, uma promoção para 
sua carreira, um prêmio ou 
palavras de elogios.

Dessa forma, a receita da ex-
celência vem acompanhada de 
ingredientes como interesse, 
atenção, disciplina, responsa-
bilidade e, como toque fi nal, a 
diferenciação. Para construir 
seu nome, e ele se tornar um 
dia uma marca de sucesso, 
outros aspectos devem ser 
considerados.

Vou focar aqui na “consistên-
cia e frequência”. Essas duas 
palavrinhas tiram de cena a 
famosa sorte! Ela apenas ajuda, 
às vezes.

Cada pessoa tem uma ma-
neira, um estilo, uma forma de 
desenvolver suas atividades, e 
é por isso que alguns se des-
tacam tanto em suas carreiras. 
Consistência e frequência 
fazem parte daquela pessoa 
que a gente tem certeza de 
que realizará um excelente 
trabalho. Historicamente con-
tribui com alto valor agregado. 
É intrínseco, é dela! Alguém 
que consistentemente e siste-
maticamente vai além – se não 
sabe, descobre, vai atrás –, e 
um líder se percebe, às vezes, 
dependente dele por sua fan-
tástica qualidade de trabalho. 

Esses profi ssionais certa-
mente desenvolvem metodo-
logia e processos próprios de 
trabalho, tão fundamentais 

para compor o sucesso. Ter um 
comportamento que envolva 
palavra – diz que vai fazer e 
faz, afi rma que vai mandar e 
manda. Um indivíduo aten-
cioso, bem-humorado, aberto, 
ouvinte, dispõe de característi-
cas que fazem total diferença. 
Isso faz com que as outras 
pessoas tenham a certeza de 
que podem contar com ele, 
do quanto ele está pronto para 
atender algo com urgência e 
sem aviso prévio.

Dia a dia se constrói uma 
imagem. Em algum momento o 
sucesso chega para você como 
um presente, mas na verdade 
tudo começou anos atrás, 
pouco a pouco, dia após dia, 
assumindo a responsabilidade 
de algo que você não dominava. 
Precisou aprender um idioma, 
ou mais de um, participar de 
reuniões com pessoas que 
você não conhecia e ainda 
defender um tema sensível, 
fazer apresentações para um 
grande público, e tantas outras 
atividades que ao olhar para o 
passado você percebe o quanto 
caminhou, o quanto tudo que 
você viveu o trouxe até o dia 
de hoje.

Consistência e frequência 
são preponderantes para que 
você brilhe, ganhe o espaço 
desejado, tenha muita atenção 
dos outros e, por fi m, obtenha 
o reconhecimento que deseja. 
Para quem ainda não chegou 
ao estágio de sucesso que 
espera, recomendo fazer uma 
autoavaliação bem profunda, 
criar um plano de trabalho e 
executá-lo.

Para fi nalizar, compartilho 
um vídeo de Simon Sinek, 
autor britânico-americano, 
palestrante motivacional e 
consultor organizacional, do 
qual admiro a forma clara com 
que trata o tema.
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A - Língua Portuguesa
O Itaú Social e o Ministério da Educação lançaram a 6ª edição da Olimpí-
ada de Língua Portuguesa. Os professores das redes públicas estaduais 
e municipais podem se inscrever até o dia 30 de abril. O evento objetiva 
apoiar os professores da rede pública no aprimoramento das práticas 
de ensino de leitura e escrita. A partir da metodologia do ‘Escrevendo 
o Futuro’, os professores realizam ofi cinas de produção de texto com os 
alunos do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. O 
tema do concurso é “O lugar onde vivo”, um estímulo à refl exão sobre as 
realidades locais. Para que professores e alunos participem, é necessário 
que a secretaria de educação – municipal ou estadual – faça a inscrição 
por meio do site: (www.escrevendoofuturo.org.br).

B - Segurança no Trânsito
O Maxilabor Diagnósticos, laboratório de análises toxicológicas, desen-
volveu o Kit Presto Saliva Sem Álcool®, já registrado na Anvisa, com 
índice de 99% de precisão e capaz de atender a legislação, pois engloba 
o confi rmatório e a contraprova obtido no mesmo instante da coleta. 
Em aproximadamente 3 minutos detecta se houve consumo de drogas 
ou medicamentos capazes de comprometer a capacidade de direção. O 
produto detecta dezenas de substâncias, mas principalmente uma classe 
de substâncias de drogas ilícitas como: maconha, cocaína, anfetamina, 
metanfetamina e opioides, às quais englobam medicamentos de pres-
crição. Outras informações no site: (www.maxilabor.com.br).

C - Incorporação Imobiliária
Estão abertas as inscrições para um dos tradicionais cursos da Uni-
versidade Secovi, Incorporação Imobiliária. Dirigida a empresários, 
gerentes de incorporação, engenheiros, arquitetos, gerentes de vendas e 
investidores, a iniciativa chega à 14ª turma, que acontece de 11/3 a 12/6. 
Além do alto nível dos alunos que participam, favorecendo um excelente 
networking, outro grande diferencial do curso é o corpo docente. “O 
conteúdo é objetivo, denso e baseado na experiência de profi ssionais 
atuantes no setor”, comenta o docente Carlos Borges, vice-presidente 
de Tecnologia e Sustentabilidade do Secovi-SP e diretor-presidente da 
incorporadora Tarjab. “Como professor, sempre tive uma experiência 
muito gratifi cante de troca de informações e interação com os alunos”. 
Mais informações: (www.universidadesecovi.com.br).

D - Imobiliário e Turístico
Pensar e debater soluções jurídicas para o desenvolvimento dos mer-
cados imobiliário e turístico, envolvendo assuntos como timeshare, 
multipropriedade, hotelaria, comunidades planejadas, loteamentos 
e desenvolvimento urbano. É com esse propósito que a Associação 
para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil (ADIT Brasil) 
promove a 8ª edição do ADIT Juris, nos dias 1 e 2 de abril, no Majestic 
Palace Hotel, em Florianópolis. Reunindo os maiores desenvolvedores 
dos mercados imobiliário e turístico do país, escritórios jurídicos e advo-
gados, o Seminário esclarecerá questões práticas, discutindo estratégias 
e apresentando soluções para estes segmentos. O evento coloca em 
debate questões que, na maioria das vezes, ainda não estão previstas 
na legislação nacional. Mais informações: (www.adit.com.br/aditjuris). 

E - Alfabetização Plena
O Instituto Ayrton Senna e a Fundação Banco do Brasil anunciaram uma 
parceria com foco na alfabetização plena de milhares de crianças brasileiras. 
Dessa forma, além de garantir que os alunos possam ler, escrever e contar 
adequadamente, os projetos também buscarão desenvolver competências 
como colaboração, curiosidade e autoconfi ança, conhecidas como socioe-
mocionais, garantindo-lhes o desenvolvimento integral. O acordo deverá 
benefi ciar cidades em mais de dez estados, de quatro regiões brasileiras, 
por meio da formação de cerca de dois mil educadores que atuam nas 
redes públicas municipais e que poderão impactar quase 300 mil crianças. 
Saiba mais em  (http://tecnologiasocial.fbb.org.br).  

F - Startups de Sucesso
Estudantes brasileiros podem inscrever seus projetos para concorrer na 17ª 
edição da Imagine Cup – competição global da Microsoft que transforma 
projetos acadêmicos em startups de sucesso. As etapas serão realizadas 
online. Somente a grande fi nal será presencial. O Brasil concorrerá na ca-
tegoria Américas (do Norte, Central, do Sul e Caribe), cujo vencedor, que 
irá concorrer a grande fi nal mundial, será anunciado em abril. A iniciativa 
da Microsoft conecta estudantes de todo o mundo e fornece ferramentas, 
recursos e experiências que transformem ideias inovadoras em realidade. 
Inscrições e mais informações: (https://www.imaginecup.com/). 

G - São Paulo e Porto
A TAP vai aumentar o número de voos semanais entre São Paulo e Porto, 

em Portugal, a partir de junho, passando a ter três frequências entre as duas 
cidades. Os voos entre São Paulo e Porto vão realizar-se às terças, quintas 
e sábados. Além disso, a TAP também inaugura este ano mais três rotas a 
partir do Porto para a Europa: Bruxelas, Lyon e Munique, representando um 
aumento de 34% de frequências diretas do Porto à Europa, em comparação 
com o ano passado. Este investimento da TAP no reforço e lançamento de 
novas rotas a partir do Porto faz parte do projeto de modernização e aquisição 
de novas aeronaves. A TAP receberá 37 novos aviões até ao fi nal deste ano e 71 
até 2025. Os bilhetes para estes voos já estão à venda em (www.fl ytap.com).

H - Inovação e Tecnologia
Grandes nomes do mercado de inovação e tecnologia já confi rmaram presença 
na Oiweek SciBiz, que começa nesta segunda (25) e vai até quinta-feira (28), 
na USP Campus Cidade Universitária. Terá uma  programação que inclui 
palestras e workshops com executivos de grandes empresas, como Yellow, 
Nubank, GymPass, TruckPad, Natura, Braskem, iFood, Cemig e Matera. É o 
maior evento de inovação aberto do país, reunindo a comunidade de inovação 
para discutir os rumos do setor e estimular as conexões e negócios dentro 
desse ecossistema, aproximando profi ssionais de áreas como digitalização, 
robotização, inteligência artifi cial, manufatura avançada, big data, IoT, drones, 
biotecnologia e tendências que estão mudando a estrutura do mercado e da 
sociedade. Veja em: (http://www.oiweekscibiz.com/agenda.html). 

I - Cordas Musicais
Potencializando o DNA ítalo-americano, a Mazzaferro4 - Innovation for 
you -, principal referência em soluções a partir de fi os da América Latina, 
chega ao mercado com marca própria de cordas musicais de alta per-
formance. Hyper.PRO une a alta qualidade em fi os de nylon produzidos 
pela empresa, e que garantem o som agudo, às cordas revestidas em 
metal – som grave – de uma mais tradicionais fabricantes mundiais de 
cordas musicais, a La Bella - com sede nos Estados Unidos. No segundo 
semestre de 2018, um teste cego, realizado com outras cinco marcas 
concorrentes, comprovou que a Hyper.PRO dura até 58 vezes mais que 
as outras cordas analisadas, sem que fosse identifi cada a perda do timbre 
e da sonoridade. Outras informaçõesem: (www.hyperprostrings.com.br). 

J - Banco Plastic Free 
O Santander anunciou hoje a decisão de ser o primeiro banco plastic 
free do País. O plano prevê, no primeiro momento, atacar o consumo 
chamado de single use, que vai de copos de água e café a garrafas, e 
representa 73% do total de plástico utilizado a cada ano pela instituição, 
ou 207 toneladas. O fi m do uso de descartáveis começará, neste ano, 
pelas áreas administrativas, e, até o fi m de 2020, a medida será aplicada 
a toda a rede de cerca de 3,5 mil agências e pontos de atendimento do 
Banco. O plano de redução do uso de plástico pela instituição fi nanceira 
foi desenvolvido por 13 profi ssionais do programa Young Leaders, que 
elege jovens executivos para passar por um conjunto de treinamentos 
e endereçar temas estratégicos da organização.
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A Declaração de Imposto 
da Pessoa Física deve ser 
entregue entre 7 de março 
e 30 de abril de 2019, pela 
Internet. As regras para a 
entrega da declaração anual 
estão em Instrução Norma-
tiva da Receita, publicada 
sexta-feira (22) no DOU. 
Está obrigada a apresentar 
a declaração a pessoa física 
residente no Brasil que, no 
ano-calendário de 2018 te-
nha recebido rendimentos 
tributáveis, sujeitos ao ajuste 
na declaração, cuja soma foi 
superior a R$ 28.559,70 ou 
tenha recebido rendimentos 
isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente na 
fonte, cuja soma foi superior 
a R$ 40 mil.

Deve declarar ainda quem 
obteve, em qualquer mês, 
ganho de capital na alienação 
de bens ou direitos sujeito 
à incidência do imposto ou 
realizou operações em bolsas 
de valores, de mercadorias, 
de futuros e assemelhadas. 
Também, quem passou à 
condição de residente no 
Brasil em qualquer mês e 
nessa condição encontrava-se 

Quem não entregar a declaração está sujeito à multa

de 1% ao mês.

Confi ança do 
consumidor recua 0,5 
ponto em fevereiro

O Índice de Confi ança do 
Consumidor (ICC), medido 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), recuou 0,5 ponto de 
janeiro para fevereiro deste ano 
e chegou a 96,1 pontos, em uma 
escala de zero a 200 pontos. 
Essa foi a primeira queda de-
pois de quatro meses de altas, 
quando o aumento acumulado 
chegou a 13,5 pontos. A queda 
foi provocada por um recuo na 
confi ança dos consumidores em 
relação aos próximos meses. 

O Índice de Expectativas 
diminuiu 1,7 ponto, para 109 
pontos, devido principalmen-
te ao grau de otimismo com a 
situação fi nanceira das famílias 
nos próximos meses, que caiu 
5,7 pontos. O Índice de Situação 
Atual, que mede a confi ança no 
momento presente, por outro 
lado, manteve a trajetória de 
alta pelo quarto mês consecuti-
vo ao subir 1,3 ponto, para 78,1 
pontos, atingindo o maior nível 
desde abril de 2015 (78,9).

O indicador sobre a situação 
econômica subiu 1,2 ponto, e 
aquele que mede a percepção 
em relação às fi nanças fami-
liares aumentou 1,5 ponto. 
Segundo a economista da FGV, 
Viviane Seda Bittencourt, as 
previsões dos consumidores 
sobre economia e situação 
financeira das famílias, que 
atingiram níveis próximos ao 
máximo da série em janeiro, 
recuaram em um movimento 
aparentemente normal depois 
da onda de otimismo que se 
seguiu ao período eleitoral.

A intenção é que as 
empresas façam auto-
controle da qualidade 

e integridade dos seus pro-
dutos antes de levá-los aos 
mercados interno e externo. 
As inspeções em diferentes 
cadeias produtivas incluem 
melhor gestão de processos 
nas propriedades das lavouras 
e de criação de animais; fi sca-
lização dos insumos utilizados, 
na etapa de transformação in-
dustrial e de comercialização.

Segundo a ministra da Agri-
cultura, Tereza Cristina, as 
empresas deverão adotar 
protocolos mais rígidos de 
inspeção direta. “No sistema de 
autocontrole, o empresário fi ca 
responsável pela qualidade do 
produto que fabrica e comer-
cializa, e o Estado fi scaliza”, 
afi rmou a ministra, ao garantir 
que o auditor fi scal “continuará 

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

O conselho de administração da 
empresa italiana TIM aprovou na 
última quinta-feira (21) o plano 
industrial para o triênio 2019-2021, 
que tem como objetivo relançar 
a operação na Itália e reduzir a 
dívida para 22 bilhões de euros. 
O plano, apresentado pelo CEO 
Luigi Gubitosi, é o primeiro ela-
borado sob o comando da gestora 
norte-americana Elliott, que no ano 
passado venceu a briga com o grupo 

francês Vivendi, maior acionista da 
companhia, pelo controle do con-
selho. O projeto industrial da TIM 
também fala em “reforçar” a fi lial no 
Brasil, “explorando oportunidades 
de crescimento e prosseguindo 
a migração para o pós-pago”. A 
matriz italiana espera um cresci-
mento de 3% a 5% nas receitas com 
serviços na operação brasileira em 
2019, já desconsiderando o fator 
câmbio (ANSA).
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Agricultura prepara medida provisória 
que muda inspeção sanitária

O governo vai editar uma MP modifi cando a inspeção sanitária de alimentos de origem vegetal e animal 
e de produtos agroindustriais, como celulose e álcool

“O Brasil cresceu muito, a nos-
sa economia no agronegócio é 
gigante e não temos mais como 
fazer esse controle diário, mas 
nós podemos fazer ele bem 
feito”. Para Tereza Cristina, 
“o maior responsável por esse 
patrimônio de segurança é 
o dono da marca. O empre-
sariado está consciente e o 
ministério também”, disse.

De acordo com o secretário 
de Defesa Agropecuária do 
ministério, José Guilherme 
Leal, “pensar em autocontrole 
é conferir responsabilidade ao 
agente econômico da produ-
ção, que deve ter capacidade 
de controlar seus processos, 
seus produtos – pensando 
em qualidade e segurança, 
cabendo regular a verifi cação 
da conformidade por diversos 
meios, entre eles a auditoria e 
fi scalização” (ABr).

responsável pela fi scalização, 
porém, de forma mais ágil e 
moderna, sem a necessidade 
de estar presente diariamente, 
acompanhando a atividade 

rotineira das empresas”. 
Na avaliação da ministra, o 

autocontrole tem que estar em 
todas as cadeias produtivas em 
que o ministério é responsável. 

Declaração do IR deve ser entregue 
entre 7 de março e 30 de abril

em 31 de dezembro ou quem 
optou pela isenção do Imposto 
sobre a Renda incidente sobre 
o ganho de capital auferido na 
venda de imóveis residenciais 
cujo produto da venda seja apli-
cado na aquisição de imóveis 
residenciais localizados no País, 
no prazo de 180 dias.

No caso da atividade rural, 
deve declarar quem obteve 
receita bruta em valor superior 
a R$ 142.798,50 ou pretenda 
compensar, no ano-calendá-
rio de 2018 ou posteriores, 
prejuízos de anos-calendário 

anteriores ou do próprio ano-
-calendário de 2018. Também 
deve declarar quem teve em 
teve, em 31 de dezembro, a 
posse ou a propriedade de 
bens ou direitos, inclusive ter-
ra nua, de valor total superior 
a R$ 300 mil.

Quem não entregar a de-
claração está sujeito à multa 
de 1% ao mês-calendário ou 
fração de atraso, lançada de 
ofício e calculada sobre o total 
do imposto devido nela apu-
rado, ainda que integralmente 
pago (ABr).

Novo plano industrial da TIM 
fala em ‘reforçar’ Brasil


