
Saúde e bem-estar: a 
vida além das planilhas

50,3% das pessoas têm 
a falta de tempo como 
motivo para não se 
exercitarem

Checar e-mails, criar 
um powerpoint, fazer 
uma apresentação 

para a equipe, fechar no-
vos negócios, prospectar 
clientes, criar campanhas, 
negociar com fornecedores, 
fazer contas, assinar con-
tratos e claro, preencher 
planilhas, são atividades 
rotineiras para boa parte dos 
trabalhadores. Tudo isso, de 
modo geral, deve ser feito no 
período de 8 horas, o tão co-
nhecido horário comercial. 

Todos os dias recebemos 
um total de 24 horas. Se 
nesse período, 8 horas 
são voltadas ao trabalho e 
outras 8 devem ser direcio-
nadas para o sono, segundo 
recomendações, restam 8 
horas para fazer qualquer 
outra atividade que promova 
bem-estar. É justamente por 
sobrar somente um terço do 
dia para atividades gerais 
que boa parte dos trabalha-
dores não praticam exercício 
físico. 

Um estudo quantitativo, 
feito com 82.019.207 pro-
fissionais em exercício, por 
meio da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios, 
realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) em todo 
território nacional, revelou 
que 50,3% das pessoas têm a 
falta de tempo como motivo 
para não se exercitarem. 

Outro fator que impede a 
prática é a questão financei-
ra, de acordo com 10% dos 
entrevistados da pesquisa. 
Sendo assim, o sedentaris-
mo não é algo distante da 
realidade dos trabalhadores, 
e isso deve ser um sinal de 
alerta, já que as consequ-

ências para a ausência de 
atividade física podem ser 
desde atrofia muscular até 
o surgimento de doenças 
cardiovasculares, que são 
a principal causa de morte 
no mundo, de acordo com 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 

Além de prevenir doenças, 
a atividade física estimula 
a produção de hormônios 
como a serotonina, dopami-
na e endorfina, que geram 
sensações positivas no cor-
po, aliviando o mau humor, 
a indisposição e o mal-estar, 
trazendo benefícios para os 
trabalhadores, tanto na vida 
pessoal quanto profissional. 

Dessa forma, o incentivo 
para a prática de atividade 
física pelas empresas pode 
ser o diferencial para criar 
um ambiente de trabalho 
onde os colaboradores se 
sintam bem, além de agre-
gar qualidade de vida. Se 
o custo e a falta de tempo 
eram impedimentos para 
boa parte dos profissionais, 
o benefício corporativo para 
a prática de exercícios pode 
ser uma boa saída. 

Além de valores reduzi-
dos, o benefício proporciona 
flexibilidade de escolha de 
academia, possibilitando 
ao profissional variar entre 
uma mais próxima de casa 
e outra do trabalho, otimi-
zando o tempo gasto com 
deslocamento, de acordo 
com a disponibilidade na-
quele dia. 

Aumentar a capacidade 
de concentração, o espírito 
de equipe e a confiança em 
si são alguns dos efeitos 
que a atividade física gera, 
os quais beneficiam tanto 
os profissionais quanto os 
empregadores. Uma equipe 
mais feliz e saudável certa-
mente será mais produtiva. 

(*) - É diretor executivo da TotalPass.

Diogo Corona (*)
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D - CEO for One Month
O Grupo Adecco amplia o processo seletivo do programa ‘CEO 
for One Month’. A partir de agora, além de universitários, recém-
-formados e profissionais que estão em início de carreira também 
poderão se inscrever para participar da iniciativa. Para isso, basta 
acessar o site: (http://www.ceoforonemonth.com/). Os candidatos 
inscritos passarão por fases globais de seleção e por etapas nacio-
nais que irão selecionar os dez finalistas, que participarão de um 
bootcamp na matriz do grupo, em São Paulo. Em parceria com a 
Estágio Online, uma das dinâmicas do processo seletivo, utiliza tec-
nologias de inteligência artificial para simular a vivência e tomada 
de decisão de um CEO. 

E - Whisky Experience
Imagine aprender o passo a passo para fabricar seu próprio Whisky 
Single Malt em casa, de maneira simples, rápida e profissional: é o que 
oferece o novo curso do Mestre dos Destilados, o “Whisky Experience”. 
Com formato 100% online, ele é dividido em cinco módulos: introdução 
(sobre a compra do alambique e demais acessórios direto da fábrica); 
matéria-prima (sobre os conceitos do whisky); fermentação (como 
as leveduras transformam o açúcar em álcool); destilação (utilização 
das mesmas técnicas de destilarias famosas e premiadas da Escócia) 
e envelhecimento (como envelhecer o whisky perfeitamente). Para 
mais informações, acesse: (https://mestredosdestilados.com.br/whisky-
-experience/).

F - Maratona de Criação  
O Santander Brasil abre as inscrições para a segunda edição do The 
Code Force – Hackathon. A maratona visa estimular a criação de no-
vas soluções tecnológicas, atendendo aos desafios propostos de três 
empresas do ecossistema Santander: a emDia, de negociação online de 
dívidas; a Pi, plataforma digital de investimentos; e SIM, que concede 
crédito com garantia. Podem participar desenvolvedores, designers 
e especialistas de negócios de qualquer lugar do País, e as inscrições 
deverão ser realizadas no site (www.thecodeforce.com.br). O prazo de 
envio dos dados dos interessados é até o dia 10 de março.

A - Programa de Formação 
As inscrições para o Programa de Formação do Grupo FCamara 
(www.fcamara.com.br) – empresa de TI e consultoria que transforma 
desafios de tecnologia em soluções digitais inovadoras - está com 
inscrições abertas até amanhã (14). O programa tem vagas para 
a Capital e Santos e busca perfis nas áreas de desenvolvedor Full 
Stack –  profissional que desenvolve diversas aplicações utilizando 
linguagens modernas para solucionar problemas em diferentes 
áreas do mercado – e User Experience -  especialista em garantir 
que o design projetado atenda a todas às necessidades dos usuá-
rios. Formulário de inscrição e mais informações no link (https://
bit.ly/2NR3YL1).

B - Engenharia de Custos
De 25 a 28 de março, profissionais de engenharia estarão reunidos 
em Brasília para discutir o Sistema de Custos Referenciais de Obras 
– SICRO. O evento, promovido pela New Roads, será ministrado pelo 
engenheiro e analista de Infraestrutura de Transportes do Dnit, Luiz 
Heleno Albuquerque Filho. O encontro objetiva fornecer aos técnicos 
e profissionais elementos básicos de Engenharia de Custos, princi-
palmente os conceitos e as discussões afetas à definição dos custos 
diretos das obras de infraestrutura de transportes, particularmente 
da mão de obra, dos equipamentos, das atividades auxiliares e das 
cargas e descargas de materiais. Mais informações: (www.newroads.
com.br).

C - Empréstimo pela Internet 
Pesquisa encomendada pela fintech de crédito online Noverde aponta 
que o principal motivo das pessoas que buscam por empréstimos pela 
internet é quitar contas básicas em atraso: 54.5%. O segundo motivo 
é sair do cheque especial com 13,9%; e 10,7% alegaram razões como 
pagar uma reforma ou conserto que saiu mais caro que o previsto, ter 
capital de giro para o negócio ou despesas de saúde. O crédito digital 
já é hábito para 51,7% dos entrevistados que relatam terem feito dois 
empréstimos pela internet nos últimos 12 meses. Mais informações 
(www.noverde.com.br).  

G - Brasileiros em Ushuaia 
A agência brasileira, que vem atuando há sete anos com os destinos da Pa-
tagônia Argentina, e já levou mais de 150 mil visitantes para cidades como 
Ushuaia e El Calafate, vai receber o Prêmio Empresa Brasileira 2020. O 
evento, que ocorre no dia 12 de maio no Maksoud Plaza, integra a 13ª edição 
do Brazil Quality Summit, realizado pelo Latin American Quality Institute 
– LAQI. Com a premiação, a organizadora ressalta a importante gestão reali-
zada pela Brasileiros em Ushuaia, por sua destacada atividade empresarial e 
pelo compromisso de adequar-se ao Modelo de Excelência Latin American 
Excellence Model. Outras informações: (www.brasileirosemushuaia.com.br).

H - Brasileiros na República Tcheca
Com a entrada de 60,858 brasileiros em 2019, a República Tcheca contabiliza 
5,50% de crescimento na entrada de visitantes do Brasil, em comparação com 
2018. Maior exportador de turistas da América Latina com 30,62% do merca-
do, o Brasil é seguido pelo México, que tem uma fatia de 22,63% e mostrou 
crescimento de 3,96%. Tais números são mais expressivos se levarmos em 
conta as dimensões do país, a distância e a ausência de vôos diretos e a não 
contabilização de turistas brasileiros com dupla cidadania e que entram no 
país como europeus. Praga continua a ser a cidade mais visitada, mas outras 
cidades como Karlovy Vary, Cesky Krumlov e Brno apresentam fatias maiores 
do número de turistas brasileiros. Saiba mais em (www.destinotchequia.com).

I - Transformação Digital 
A Sky.One – uma das 10 melhores empresas segundo o ranking Top 25 Startups 
LinkedIn Brasil e detentora do selo Great Place To Work – promove no dia 10 
de março, no WTC Golden Hall, das 8h às 19h, o ‘Sky.One Connect’, evento 
que discutirá o impacto da transformação digital nas empresas de software. 
Com três trilhas de conhecimento: Tecnologia & Inovação, Mercado & Negócio 
e Startups & Empreendedorismo, reunirá grandes especialistas de mercado, 
como o autor do best-seller “Receita Previsível”, Aaron Ross. O evento supre 
a carência de compartilhamento de boas práticas e networking focado na 
indústria de TI, para empresas desenvolvedoras e integradoras de software. 
Confira a programação em: (https://skyoneconnect.com.br).

J - Gestão Sucroenergética
Está aberto o período de inscrição para o curso Master of Technology Admi-
nistration em Gestão Industrial Sucroenergética, oferecido pela UFSCar. As 
aulas acontecem no Ceise-BR, em Sertãozinho. O curso objetiva capacitar 
para o gerenciamento de atividades relacionadas ao setor sucroenergético, 
visando qualidade e sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Ao longo 
dos meses, serão oferecidas disciplinas sobre matéria-prima para produção 
de açúcar e de álcool; tecnologia de produção de açúcar, álcool e energia; 
biotecnologia na indústria sucroalcooleira; e gestão de pesquisa, desen-
volvimento e inovações e de recursos humanos e metodologia científica. 
Informações (http://bit.ly/mtaserbox), Tel. (16) 3543-2671.
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Presidente do Simpi, Joseph Couri.

Os dados fazem parte da 83ª ro-
dada do Indicador de Atividade 
da Micro e Pequena Indústria 

de São Paulo, encomendado pelo Sin-
dicato da Micro e Pequena Indústria 
(Simpi) ao Instituto Datafolha.

Mesmo que alguns indicadores es-
tejam melhores este ano, ainda não 
foi possível compensar as perdas 
sofridas com os resultados negativos 
dos últimos anos. A satisfação com o 
faturamento melhorou 12% no mês 
de janeiro de 2020 em relação a ja-
neiro de 2019 e se manteve estável 
comparando com dezembro/2019. A 
pesquisa mostrou que 43% das MPI’s 
consideraram o faturamento ótimo/
bom, comparado com janeiro de 2019 
eram 31%.

A disfunção erétil é um grande problema que acompanha a 
população adulta.

Ainda que preocupados, 
os homens estão cada vez 
mais engajados no com-
bate à disfunção erétil. 
Segundo pesquisa feita 
pelo Farmácias APP, maior 
aplicativo de vendas online 
de saúde e beleza do Brasil, 
o crescimento nas vendas 
de medicamentos para esta 
doença foi exponencial em 
2019: 36,72% em relação 
a 2018.

“A disfunção erétil é 
um grande problema que 
acompanha a população 
adulta. Estes medicamen-
tos trouxeram uma nova 
perspectiva e uma melhor 
qualidade na vida sexual 
e na autoestima dessas 
pessoas” afirma Marcos 
Caseiro, professor do curso 
de medicina da São Judas.

Segundo o especialista, o 
aumento nas vendas não é 
uma surpresa. 

Indústria fecha 
2019 com 
recuo de 1,1%

A produção industrial 
caiu em sete dos 15 locais 
pesquisados pelo  IBGE, em 
2019, o que levou a indústria 
brasileira a encerrar o ano 
com recuo de 1,1%, depois 
de dois períodos seguidos de 
crescimento. O resultado ne-
gativo foi puxado, sobretudo, 
pela crise no setor extrativo 
dos estados de Minas Gerais 
e Espírito Santo, que fez 
com que as indústrias desses 
estados recuassem 5,6% e 
15,7%, respectivamente.

A indústria capixaba tam-
bém foi influenciada pela 
menor produção de óleos 
brutos de petróleo e gás 
natural, além da saturação 
do setor de celulose e papel, 
de acordo com a Pesquisa 
Industrial Mensal Regional 
divulgada pelo IBGE. Os 
demais resultados negativos 
do ano foram registrados nas 
indústrias da Região Nor-
deste, com queda de 3,1%, 
e ainda na Bahia, no Mato 
Grosso, em Pernambuco e 
no Pará.

Por outro lado, o melhor 
desempenho industrial de 
2019 veio do Paraná, que 
avançou 5,7%, com o aumen-
to na produção de automó-
veis e caminhões. Também 
apresentaram crescimento 
as indústrias do Rio de Janei-
ro, Amazonas, de Goiás, do 
Rio Grande do Sul, de Santa 
Catarina, do Ceará e de São 
Paulo (ABr).

O Produto Interno Bruto (PIB) do 
agronegócio cresceu 2,4% de janei-
ro a novembro de 2019, segundo a 
Confederação da Agricultura e Pe-
cuária do Brasil (CNA) e do Centro 
de Estudos Avançados em economia 
Aplicada (Cepea/USP). O resultado 
foi impulsionado pelo segmento de 
insumos, que teve alta de 6,42%, 
seguido por agrosserviços (4,57%) 

e agroindústria (3,93%). A atividade 
primária foi a única com desempenho 
negativo (-4,12%).

A pecuária continuou puxando a 
expansão do PIB do agro. No acu-
mulado de 11 meses no ano passado, 
o setor teve crescimento de 17,19%, 
com resultado positivo em todos os 
elos da cadeia produtiva. “Ao longo 
de 2019, os preços dos produtos do 

ramo pecuário tiveram alta significa-
tiva, refletindo a aquecida demanda 
por carne no mercado externo em 
decorrência da Peste Suína Africana 
(PSA). Além disso, registrou-se bom 
desempenho das produções de bovi-
nos, suínos, ovos e leite no País”, diz 
o estudo CNA/Cepea.

Já o ramo agrícola teve queda de 
3,06% no período de janeiro a novem-

bro. “O elevado custo de produção em 
2019 pressionou significativamente o 
PIB do segmento primário agrícola. So-
mada à elevação do custo de produção, 
2019 foi marcado por queda de preço 
de produtos como algodão, mandioca, 
café e soja, comparativamente ao 
ano anterior”, explica a publicação 
(Redação AI/SI).

Indicadores das pequenas indústrias 
estão melhores que no ano passado

Comparando com o ano de 2019, alguns indicadores das micro e pequenas indústrias (MPI’s) do estado 
de São Paulo apresentam melhoras, mas o resultado de janeiro de 2020, comparado a dezembro 2019, 
segue estável

O Índice de Contratação e Demissão 
fechou o primeiro mês de 2020 com a 
marca de 101 pontos, bem próximo da 
margem de estabilidade. Esta pontu-
ação significa que houve mais contra-
tações do que demissões. Em janeiro 
o Índice de Expectativa alcançou 167 
pontos, o mesmo resultado de fevereiro 
do ano passado. Está é a maior pontu-
ação registrada desde março de 2013, 
quando a pesquisa começou.

O presidente do Simpi, Joseph Couri, 
comenta os indicadores do primeiro 
mês de 2020. “O índice de expectati-
va está alto e começa a se refletir em 
alguns indicadores econômicos. E, 
quanto ao crédito, o anúncio da queda 
na taxa de juros não chegou na ponta, 
para o tomador”, destacou (AI/Simpi).

Cresceram as vendas de 
medicamentos para disfunção erétil c

A tendência em 2020 é 
de alta nas vendas. Um dos 
principais fatores para esse 
aumento é a democratização 
destes medicamentos após 
a quebra da última patente 
do Viagra ainda este ano. 

Com isso, a fabricação será 
ainda mais facilitada e, con-
sequentemente, os preços 
estarão mais competitivos. 
Fonte e mais informações: 
(www.farmaciasapp.com.
br).

PIB do agronegócio cresceu 2,4% de janeiro a novembro

D
iv

ul
ga

çã
o


