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D - Indústria de Brinquedos
Entre os dias 8 e 11 de março, no Expo Center Norte, sob patrocínio 
da ABRINQ – Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, 
e organizado pela Francal Feiras, acontece a ABRIN 2020 – 37ª Feira 
Internacional de Brinquedos. É o principal encontro anual do setor, 
além de plataforma de lançamentos da indústria de brinquedos. A feira 
movimenta os negócios do varejo para o ano todo e cumpre seu papel 
de colaborar para que os lojistas acompanhem as constantes transfor-
mações no comportamento dos consumidores para melhorarem seus 
resultados. São 135 expositores de brinquedos e tem sua abertura num 
domingo, fato que vai favorecer ainda mais a visita de pequenos lojistas. 
Mais informações: (www.abrin.com.br).

E - Práticas de Desburocratização
Boas práticas que resultaram em melhorias efetivas à prestação juris-
dicional podem ser inscritas até o dia 7 de fevereiro para concorrer ao 
Selo de Desburocratização do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A 
atividade, ação, projeto ou programa submetido à avaliação deve ter o 
foco na simplificação e modernização do Poder Judiciário e promover a 
qualidade dos serviços prestados pela Justiça brasileira. Serão conside-
radas boas práticas de desburocratização aquelas que contribuam para o 
aprimoramento e simplificação de tarefas, procedimentos ou processos de 
trabalho, de modo a promover agilidade, otimização de recursos e ganho de 
eficiência. Outras informações em: (https://boaspraticas.cnj.jus.br/portal).

F - Financeira e Contábil
Fundada em 2017, a Nucont é uma startup de inteligência financeira 
e contábil, que reposiciona o contador no mercado de trabalho, trans-
formando seu papel de um simples despachante do governo a um 
verdadeiro profissional de contabilidade. Por meio da contabilidade 
consultiva, a empresa auxilia escritórios de contabilidade, que, em 
sua maioria, oferecem serviços básicos de escrituração, enquanto seus 
clientes estão demandando cada vez mais análises e inteligência sobre 
suas finanças. A empresa criou o movimento #CSC - Contabilidade Sem 
Chatice, objetivando gerar mais valor e despertando o amor do contador 
pela profissão. Saiba mais: (www.nucont.com).

A - Personalidade do Ano 
A Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos anuncia a escolha de 
Luiza Helena Trajano para receber o Prêmio Personalidade do Ano 2020, 
realizado anualmente, desde 1970, com o intuito de homenagear dois 
líderes proeminentes, um brasileiro e um americano, que tenham exercido 
papel fundamental no fortalecimento das relações entre o Brasil e os 
Estados Unidos. O (a) homenageado (a) americano (a) será anunciado 
(a) em breve. Natural de Franca, Luiza é presidente do Conselho de 
Administração do Magazine Luiza. Será homenageada durante o jantar 
de Gala no Prêmio Personalidade do Ano 2020, que acontece no dia 14 
de maio, no Marriott Marquis, em Nova Iorque. 

B - Jornalismo Literário
Jornalistas que buscam uma oportunidade de desenvolvimento profissio-
nal podem participar do programa de residência de jornalismo literário 
do Banff Centre. Oportunidade para jornalistas passarem um mês com 
bolsa de estudos no Canadá e desenvolver um projeto de reportagem, 
memórias ou ensaio. A residência será realizada do dia 29 de junho a 
25 de julho na província de Alberta. O programa é aberto a escritores 
de ficção e não-ficção, jornalistas, críticos ou curadores freelancers, 
artistas e acadêmicos, com ênfase naqueles que podem escrever para 
um público leigo com lógica, vigor e charme. Outras informações em: 
(https://www.banffcentre.ca/program/apply/9819).

C - Empresa mais Sustentável  
O Banco do Brasil acaba de ser reconhecido como um dos bancos mais 
sustentáveis do mundo, no ranking Global 100, de 2020, da Corporate 
Knights. O ranking foi divulgado durante o Fórum Econômico Mundial 
em Davos. Após uma rigorosa avaliação de 7.395 empresas, com mais 
de US$ 1 bilhão de receita, o BB ficou na nona posição entre as ‘100 
Corporações Mais Sustentáveis do Mundo’, sendo a única empresa 
financeira da América Latina a integrar o índice e a empresa brasileira 
mais bem colocada. O índice classifica as empresas pelo desempenho 
em sustentabilidade, avaliando as dimensões econômica, ambiental e 
social. É baseado em dados públicos disponibilizados pelas empresas. 

G - Congresso de Neurogenética
Entre 26 e 28 de março, no Centro de Convenções Rebouças, a Acade-
mia Brasileira de Neurologia (ABN) realiza o II Congresso Brasileiro de 
Neurogenética – que tem organização da Associação Paulista de Medi-
cina (APM). Entre os temas que serão abordados estão as discinesias 
paroxísticas, além de: diversidade genética humana; neurogenética na 
prática diária; terapias avançadas em neurogenética; terapia gênica; se-
miologia em neurogenética; doenças mitocondriais; doença de Parkinson; 
etc. Também haverá princípios básicos de Neurologia para geneticistas 
e princípios básicos de Genética para neurologistas. Inscrições e mais 
informações em: (http://www.congressoneurogenetica.com.br/).

H - Programa de Estágio 
A B2W Digital - líder no e-commerce na A. Latina e detentora das marcas 
Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato - está com inscrições 
abertas para o Programa de Estágio B2W Tech 2020. Com 20 vagas para atu-
ação no Rio de Janeiro e em São Paulo, a companhia irá formar os estudantes 
durante seis meses para que se tornem desenvolvedores de software ao final 
do programa. Podem concorrer a uma vaga estudantes que estejam cursando 
a partir do 3º período dos cursos de Ciência ou Engenharia da Computação, 
Informática ou áreas afins. Inscrições pelo site (https://estagiotech.b2w.io/).

I - Poder para o Bem
Com o objetivo de combater a crise climática e a desigualdade social ao 
redor do mundo, a Laudes Foundation, mantida pela família Brennink-
meijer, apoiará ações para que o sistema financeiro e o mercado utilizem o 
seu poder para o bem. A nova organização dará continuidade ao trabalho 
desenvolvido pelo Instituto C&A, que tinha como objetivo transformar a 
indústria da moda em um setor mais justo e sustentável. Trabalharemos com 
empresas, acionistas, investidores, intelectuais, acadêmicos, formuladores 
de políticas públicas, sociedade civil, imprensa e movimentos sociais para 
criar um novo conceito de valor, com credibilidade e que traga benefícios 
para a humanidade”, diz Martijn Brenninkmeijer, representante da família. 
Mais informações: (www.laudesfoundation.org).

J - 60 Anos do São Camilo
A Unidade Pompeia da Rede de Hospitais São Camilo está completando 
60 anos. O primeiro complexo hospitalar da Rede, que começou como um 
Centro de Assistência Médica, hoje conta com mais de 440 leitos e investe 
na modernização dos equipamentos e na qualificação do corpo clínico. 
Atuando de forma integral nas suas especialidades, a Unidade objetiva o 
desenvolvimento das linhas de cuidado das especialidades que são referência, 
como a oncologia e a cardiologia e toda a linha cirúrgica, incluindo a cirurgia 
robótica. Além disso, é referência no Transplante de Medula Óssea e conta 
com uma equipe especializada que já realizou mais de 550 transplantes.

Hábitos ineficazes 
que dificultam o 

sucesso da equipe

Ser líder requer 
grandes cuidados em 
muitos aspectos

As palavras possuem 
um peso ainda maior 
numa posição de 

destaque, por isso é impor-
tante estar atento ao uso 
de discursos ou palavras 
que podem soar negativas 
ou ser mal interpretadas. 
Mas essa consciência deve 
ir além da linguagem para 
que a imagem do superior 
não fique desgastada e as 
ações se tornem ainda mais 
eficazes. 

Existem alguns hábitos 
que, ainda que sejam prati-
cados por líderes de suces-
so, não geram resultados 
que eles esperam. 

Um desses costumes é 
ter uma opinião sobre to-
dos os assuntos possíveis, 
o desejo de adicionar seus 
“dois centavos” a cada 
discussão e tentar agregar 
conhecimentos em toda 
conversa, sendo que isso 
pode fazer com que a sua 
equipe perca autonomia. 
Em contrapartida, o hábito 
de não escutar é a forma 
mais passiva-agressiva de 
desrespeito pelos colegas.

Muitos não percebem, 
ou realmente fazem com 
alguma inocência, que estão 
promovendo comentários 
destrutivos, o sarcasmo das 
agulhas e os comentários 
cortantes que achamos 
que nos fazem soar vivos 
e espirituosos, podem des-
truir a equipe com quem 
trabalhamos. 

Começar as frases com 
“mas”, “não” e também o uso 
do “de qualquer forma” pode 
ser algo prejudicial para os 
líderes. O uso excessivo des-
sas palavras negativas faz 
com que qualquer frase soe 
como: eu estou certo, você 
está errado. Além disso, não 
perca tempo tentando obter 
o que as pessoas não têm. 

Trate de estimular o que 
equipe, ou o colaborador, 
já têm. 

O líder precisa aprender 
que o seu poder de ala-
vancagem depende muito 
mais de sua humildade e 
capacidade de apoiar seus 
colaboradores do que da sua 
capacidade técnica. Suas 
competências básicas são 
a delegação e o empower-
ment, a defesa da visão e o 
comportamento coerente 
com os valores. 

Em algumas pessoas tam-
bém é perceptível o egocen-
trismo, uma necessidade 
excessiva de ser o centro das 
atenções, mas é preciso ser 
sucinto e ter zelo ao exaltar 
as próprias virtudes. Quem 
convive com pessoas de su-
cesso entende que eles es-
tão nessa posição por mérito 
e ao exaltar determinadas 
competências o efeito pode 
ser exatamente o contrário 
do desejado. 

Em vez de tratar de re-
solver o defeito, deve-se 
investir suas fontes para 
corrigir o mecanismo que o 
gerou. Desse modo, não só 
se conserta aquele defeito 
específico como também se 
melhora o rendimento geral. 
Quando se sente à vontade 
de percorrer esse caminho, 
você entende por que os 
japoneses afirmam que “um 
defeito é um tesouro”. 

Quais desse comporta-
mentos, você como um líder 
de sucesso, tem percebido 
em si mesmo e não reconhe-
ce os efeitos e resultados 
no seu time? Se qualquer 
uma dessas situações es-
tiver acontecendo na sua 
empresa, e até mesmo na 
vida, é possível que você 
esteja perdendo dinheiro, 
produtividade e resultados 
por conta disso. 

(*) - É empreendedora, coach 
e palestrante. Além da formação em 

arquitetura, cursou a 
Marshall Goldsmith Stakesholder 

Centered Organization 
(https://palestras.renatatolotti.com.br).

Renata Tolotti (*)

A Pesquisa de Confiança dos Supermer-
cados do estado de São Paulo de janeiro 
aponta que os empresários do setor estão 
cautelosos sobre os resultados de vendas, 
taxas de juros, inflação e empregos. No 
geral, a neutralidade subiu de 28% em 
dezembro para 50% em janeiro, sendo a 

maior queda no otimismo (de 52% para 
38%). Para o economista da APAS, Thiago 
Berka, o resultado é esperado no começo 
do ano, quando muitos empresários re-
visam seus números no pós-Natal, ainda 
mais quando se registram seis meses se-
guidos de aumento na expectativa do setor. 

“O principal motivo para os empresários 
adotarem uma postura mais conservadora 
no início de 2020 pode ser explicado pela 
alta inflação dos supermercados em 2020 
de 5,3%. O principal motivo para esse 
aumento foi a súbita alta no preço das 
proteínas, impulsionado pela exportação 

para a China e preço da arroba do boi”, 
explica o economista, que ressalta que o 
valor das carnes já iniciou o ano em queda, 
refletindo o novo preço da arroba do boi. 
Para ele, o pior já passou e, desta forma, a 
APAS volta a projetar teto da inflação em 
4% e piso de 3% para este ano (AI/APAS).

Iniciativa faz parte do plano de investimentos da multinacional 
espanhola no Brasil até 2023.

O Governador João 
Doria e os Secretários 
de Desenvolvimento 

Econômico, Patricia Ellen, 
e Relações Internacionais, 
Julio Serson, se reuniram 
em Davos, na Suiça, com o 
Presidente e CEO do grupo 
Iberdrola, Ignacio Galán, e 
anunciaram o investimento 
de R$ 8,8 bilhões da mul-
tinacional espanhola para 
São Paulo e outros estados 
brasileiros

O recurso, que faz parte 
do plano de investimentos 
da empresa no Brasil até 
2023, vai beneficiar o sis-
tema de energia, progra-
mas sociais e modernizar 
tecnologias da área de 
energia. “Fico feliz em ver 
que nossos esforços para 

Fazendas no Rio Grande do Norte e no Ceará foram visitadas 
por técnicos chineses.

Inflação oficial 
fica em 0,71%

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 15 
(IPCA-15), que mede a prévia 
da inflação oficial, registrou 
taxa de 0,71% em janeiro. 
O resultado ficou abaixo do 
1,05% do IPCA-15 de dezem-
bro, mas acima do 0,30% de 
janeiro de 2019. Essa é a maior 
taxa para o mês desde 2016 
(0,92%). O dado foi divulgado 
ontem (23) pelo IBGE.

A taxa do IPCA-15 acu-
mulada em 12 meses ficou 
em 4,34%, acima dos 3,91% 
registrados nos 12 meses 
imediatamente anteriores. 
A taxa de janeiro foi puxada 
pelos alimentos e bebidas, 
que tiveram inflação de 1,83% 
e responderam por mais da 
metade da taxa de 0,71% do 
IPCA-15. Os principais res-
ponsáveis por esse resultado 
foram as carnes, que tiveram 
alta de preços de 17,71% no 
período e foram o item indi-
vidual com maior impacto. 
A alimentação fora de casa 
também teve alta importante, 
de 0,99%.

Também tiveram inflação os 
grupos de despesa vestuário 
(0,10%), saúde e cuidados 
pessoais (0,35%), despesas 
pessoais (0,47%), educa-
ção (0,32%) e comunicação 
(0,02%). Por outro lado, 
tiveram deflação (queda de 
preços) os grupos de despesa 
habitação (-0,14%) e artigos 
de residência (-0,01%) (ABr).
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Grupo Iberdrola vai investir 
R$ 8,8 bilhões no Brasil

Do total do investimento, R$ 2,1 bilhões serão para o Estado de São Paulo e R$ 6,7 bilhões para outras 
regiões do país

R$ 6,7 bilhões para outras 
regiões do país. A Iberdrola 
tem mais de 170 anos de 
história, é líder do setor 
energético global, além de 
ser a primeira geradora 
eólica e uma das maiores 
empresas de energia elé-
trica em valor de mercado 
do mundo. 

Ignacio Galán ressaltou 
que o investimento da Iber-
drola nos próximos anos no 
Brasil é em torno de R$ 30 
bilhões e cerca de 25% desse 
valor será destinado para o 
estado de São Paulo. “Se 
o Brasil vai bem, é porque 
São Paulo vai bem. O nosso 
compromisso com o país é 
total e estamos muito sa-
tisfeitos com essa parceria” 
(AC/SDE).

atrair novos investimentos 
e recuperar a confiança do 
mercado internacional es-
tão dando bons resultados. 
Mais empregos e renda para 

os brasileiros de São Paulo”, 
disse Doria.

Do total do investimento, 
R$ 2,1 bilhões serão para 
o Estado de São Paulo e 

A Administração Ge-
ral de Aduana da China 
(GACC, órgão responsável 
pela sanidade vegetal e 
animal) publicou comu-
nicado, em sua página 
oficial, ontem (23) que 
autoriza a importação de 
melão do Brasil. Em no-
vembro, o Brasil fechou 
acordo com a China para 
viabilizar a exportação 
de melão. O acordo é 
simbólico por se tratar do 
primeiro entendimento 
sobre frutas com o país 
asiático.

A China ainda irá pu-
blicar a lista de fazendas 
e estruturas de embalo 
para exportação (packing 
houses) certificadas para 
a venda ao mercado chi-
nês. Técnicos da GACC 
inspecionaram fazendas 
produtoras de melão no 
Rio Grande do Norte e 
no Ceará, neste mês. Os 
estados são os maiores 

China autoriza importação 
de melão do Brasil

produtores da fruta. O ob-
jetivo da visita foi verificar 
as plantações nas áreas 
livres da mosca-da-fruta 
nos estados. 

A China é o maior merca-
do consumidor de melões 
no mundo - consome cerca 
de metade da produção 
mundial, o equivalente a 
17 milhões de toneladas em 
2017. Se o Brasil conquistar 

1% do mercado chinês, o 
volume de exportações da 
fruta deverá dobrar. Em 
2018, o Brasil exportou 
cerca de 200 mil toneladas 
de melão para diversos 
países, como Estados 
Unidos, Chile, Argentina, 
Uruguai, Rússia e União 
Europeia. A safra brasilei-
ra coincide com a entres-
safra na China (AI/Mapa).

Setor supermercadista começa ano mais cauteloso


