
O valor do tempo na 
equação do sucesso

Em um ambiente 
cada vez mais 
dinâmico e 
instantâneo - graças 
às mídias sociais - é 
comum buscarmos 
alternativas 
imediatas para 
nossos problemas, 
nossos negócios e 
até para nossa vida 
privada

Entretanto, com o 
avançar da idade, 
aprendemos que 

nem sempre o que é rápido 
é a melhor solução e, às 
vezes, é necessário dar es-
paço e tempo para algumas 
atividades e refletir sobre 
as opções antes de tomar 
uma decisão. 

No campo dos negócios 
e da carreira, essa regra 
também é válida, mas quan-
do você, que possui sua 
empresa há quase 20 anos, 
começa a olhar em volta e 
repara que diversas pesso-
as que acabaram de come-
çar seus negócios passam 
a ser exaltadas como super 
executivos e, da noite para 
o dia, transformam-se em 
palestrantes, entrevistados 
do mês, gurus de jovens, 
entre outras atividades 
públicas de imagem, você 
se pergunta: será que fiz 
tudo certo? 

Algumas vezes, essas res-
postas chegam com pouco 
tempo, quando empresas 
que foram carimbadas 
como novos cases de su-
cesso, simplesmente, nem 
cinco anos depois, já não 
existem mais e seus exe-
cutivos foram jogados para 
as margens da história mais 
uma vez. 

Aqui vem o primeiro 
ponto, no qual devemos 
separar o sucesso ime-
diato ou uma imagem de 
sucesso de uma carreira 
bem-sucedida e, logo em 
seguida, acrescentar nessa 
equação o fator tempo, que 
pode tanto ratificar que 
algo era incrível, como pode 
destruir tudo na mesma 
intensidade. 

O investidor, escritor e 
palestrante João Kepler 

falou uma vez sobre a im-
portância do tempo para a 
maturação de bons investi-
mentos e sobre como uma 
empresa idealmente chega 
em sua maturidade com 7 a 
10 anos, isto é: a empresa fi-
nalmente se consolida com 
quase uma década de exis-
tência. Sempre existem as 
empresas exponenciais, 
mas estas são pontos fora 
da curva padrão e nunca 
a regra. A grande maioria 
das empresas ou segue essa 
curva média de maturação 
ou acaba fracassando. 

Outro ponto importante é 
não confundir dar tempo ou 
refletir sobre algum tópico, 
com inércia ou incapacida-
de de gestão. Deixar algum 
tema para reflexão ou criar 
um objetivo de mais longo 
prazo não significa que o 
negócio dará certo sem 
trabalho e suor. O tempo é 
adicionado na equação do 
trabalho, suor, dor e apren-
dizado. O chamado fail-fast 
é muito importante, mas às 
vezes não é possível testar 
algo de forma rápida, sendo 
necessário deixar o tempo 
maturar as ações da sua 
empresa. 

Assim como não é possí-
vel construir uma parede 
sem esperar o cimento 
entre os blocos secarem, 
todas as atividades pre-
cisam e devem ter um 
tempo para acontecer, é 
essencial buscar sempre 
calibrar qual deve ser esse 
tempo, sem pular etapas, 
pois esses “pulos” pode-
rão gerar um retrabalho 
futuro ou quem sabe até 
o fracasso. 

Assim, da próxima vez 
que você estiver analisan-
do, seja um investimento, 
seja sua empresa, seja sua 
carreira, seja sua vida, não 
se esqueça de incluir este 
fator e lembre-se: da mes-
ma forma que o sucesso 
vem rápido, ele pode aca-
bar imediatamente. 

Já o que é de fato bem-
-sucedido, graças à solidez 
do tempo que levou para 
ser conquistado, pode 
perdurar por muito anos. 

(*) - É presidente e sócio 
do LIDE Futuro. 

Rafael Cosentino (*) 
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D - Marketing Digital
A Adobe anuncia o lançamento da Experience League, plataforma 
gratuita criada para ajudar os clientes a desenvolverem habilidades em 
marketing digital e trocar conhecimento com outros profissionais de todo 
o mundo. A plataforma é personalizada de acordo com as necessidades 
do usuário e amplia a compreensão sobre as soluções de marketing. 
Usando os dados do perfil e uma combinação de IA, analytics e machine 
learning, a plataforma fornece recomendações personalizadas e únicas 
para cada usuário, baseadas no seu nível de experiência, preferências 
de aprendizado, objetivos específicos e interesses, de forma a ativar o 
melhor do potencial dos usuários. Confira em: (https://experienceleague.
adobe.com/#recom).

E - Gestão de Riscos 
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) está com inscrições 
abertas para a primeira edição em português do curso online e gratuito 
sobre Gestão de Riscos em Projetos. As aulas são destinadas aos empre-
endedores, gestores, empresários, profissionais autônomos e estudantes 
universitários que desejam iniciar ou aprimorar sua jornada adquirindo 
conhecimentos sólidos sobre como gerenciar riscos em negócios. A 
capacitação terá início no dia 16 de abril, com conteúdo previsto para 
cinco semanas - em média são seis horas semanais. As inscrições podem 
ser feitas pelo link: (http://www.edx.org/course/gestao-de-riscos-em-
-projetos-de-desenvolvimento). 

F - Poderosos do Varejo
As perspectivas para a economia global e para o setor de varejo no mundo 
em 2020 ainda são incertas. Nesse cenário, a pesquisa “Os Poderosos do 
Varejo Global 2020”, elaborada pela Deloitte, identifica os 250 maiores 
varejistas em todo o mundo, com base em dados do ano fiscal de 2018, 
encerrado em junho do ano passado. Embora o cenário econômico 
brasileiro ainda esteja complexo, há sinais positivos de recuperação. 
O País está presente no ranking do relatório da Deloitte com quatro 
grandes redes varejistas: Via Varejo, na 143ª posição, seguida pelas 
Lojas Americanas (211ª), Magazine Luiza (238ª) e Raia Drogasil (239ª). 
A Via Varejo entrou no ranking nessa edição; as outras três empresas 
brasileiras já apareciam no relatório anterior.   

A - Contabilidade e Tecnologia 
A Conta Azul, fintech de gestão B2B mais inovadora do Brasil, anunciou 
a abertura dos ingressos da Conta Azul CON 2020, conferência que dis-
cutirá as inovações e transformações do mundo contábil. O evento será 
realizado nos dias 14 e 15 de outubro, no Transamerica Expo Center. 
A expectativa é reunir 5 mil profissionais contábeis de toda América 
Latina em 2 dias de conteúdos, que serão distribuídos em 5 trilhas e 
mais de 50 palestrantes. A novidade este ano é a criação de workshops 
que serão realizados no pré-evento, uma feira de negócios maior no 
espaço do evento de 18.000 m². Os ingressos do primeiro lote podem 
ser adquiridos pelo site (www.contaazul.com/con). 

B - Vagas de Empregos
A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) divulga em 
seu site e redes sociais as oportunidades de emprego oferecidas pelas 
concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias. 
As 20 empresas responsáveis pela operação e manutenção nos 9,8 mil 
km da malha concedida fecharam o ano de 2019 com um total de mais 
de 25,7 mil empregos e as oportunidades de uma vaga surgem a cada 
nova obra. A  agência atua como ponte entre os trabalhadores e as vagas 
oferecidas pelas concessionárias. No site  (http://www.artesp.sp.gov.br) 
foi criada uma página com os links para os "trabalhe conosco" das 20 
concessionárias do programa. 

C - Mediação Ambiental
No dia 6 de março, às 9h, em sua sede institucional, a OAB-SP traz 
para o centro do debate, os desafios e oportunidades da advocacia na 
mediação ambiental, em mais um evento da série “Café com mediação”. 
A proposta faz parte de um dos objetivos do desenvolvimento susten-
tável da Agenda 2030, da ONU, do qual a Ordem paulista é signatária. 
Glaucia Savin, presidente da Comissão de Meio Ambiente, explica que 
a ideia surge com a percepção de que na área ambiental, o Judiciário 
não consegue dar respostas adequadas aos conflitos. Com a participação 
de especialistas, busca-se entender qual é o principal empecilho para 
a mediação na área ambiental. A programação e as inscrições estão 
disponíveis no link: (https://bit.ly/2P4T7Oq).

G - Estudantes de TI
A Indra, uma das principais empresas globais de tecnologia e consultoria, 
abre inscrições para seu programa de estágio em tecnologias digitais. 
Ao todo, são 24 vagas para estudantes de Tecnologia da Informação 
que tenham disponibilidade para trabalhar nas cidades de São Paulo, 
Campinas e Rio de Janeiro. Os interessados em participar do processo 
seletivo devem se inscrever até o dia 2 de março por meio dos links: São 
Paulo (https://indra.gupy.io/jobs/169992); Campinas (https://indra.gupy.
io/jobs/170748); e Rio de Janeiro (https://indra.gupy.io/jobs/170776).

H - Master in Management 
A Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da FGV está 
com processo seletivo para um programa único no Brasil. Com inscrições 
abertas até o dia 6 de março, o Master in Management tem como foco 
recém-graduados de qualquer área de formação. Há duas possibilidades 
de formatos de curso para escolha do aluno. No regular, a duração é 
de 15 meses com aulas, somente em inglês, no período diurno integral. 
No formato de dupla graduação, as aulas ocorrem na FGV EBAPE e na 
Católica-Lisbon School of Business and Economics, em Portugal. Nesse 
caso, o curso dura 21 meses. O curso objetiva preparar os alunos para 
entrada imediata no mercado de trabalho no Brasil e no exterior (http://
ebape.fgv.br/en/programs/mim/home). 

I - Ensino 100% à Distância
A Multivix, o maior grupo educacional do Espírito Santo, implementou 
a assinatura eletrônica e transformou seus processos totalmente digitais 
para otimizar ainda mais a rotina dos alunos de EaD. Com a solução da 
DocuSign, empresa pioneira e líder em assinaturas eletrônicas, o grupo 
tornou o processo de matrículas e rematrículas mais prático, uma vez que 
não exige a presença do aluno nos polos de ensino para assinar os contratos, 
proporcionando que o estudante realize todos os trâmites com a faculdade 
remotamente. Adotar e desenhar um ambiente 100% digital e que facilite o 
ingresso do aluno que mora longe dos grandes centros, pode levar o acesso 
à educação a mais lugares. Saiba mais em: (www.docusign.com.br).

J - Estudos Eleitorais 
A Escola Judiciária Eleitoral do TSE (EJE/TSE), em parceria com a 
Comissão TSE Mulheres, prorrogou a data-limite para o envio de textos 
para a edição especial da revista 'Estudos Eleitorais' que será publicada 
em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Os trabalhos pode-
rão ser enviados até o dia 15 de março para (eje.revista@tse.jus.br). O 
objetivo com a edição especial da publicação é traçar um panorama e 
contextualizar a realidade e os avanços das mulheres nas questões que 
envolvem a participação feminina na política e sua representatividade 
nos espaços de poder. Serão aceitos vários gêneros textuais, como ar-
tigos, poesias, contos e ensaios, que podem ser escritos em coautoria. 

Os setores beneficiados serão a indústria, 
o comércio e os serviços.

A chegada da Nova Geração 
de caminhões Scania revolucionou o mercado.

O programa usará meto-
dologias e ferramen-
tas de baixo custo 

para melhorar a capacidade 
de gestão e de produção, re-
duzir desperdício e aprimo-
rar processos, em um cenário 
de transformação digital. Os 
setores beneficiados serão 
a indústria, o comércio e os 
serviços.

Para participar do progra-
ma, as empresas devem se 
cadastrar no portal Brasil 
Mais e responder a uma 
avaliação do grau de maturi-
dade, de produtividade e de 
gestão. Depois dessa etapa, 
a companhia será encami-
nhada para o atendimento 
assistido do Senai, no caso 
das indústrias, ou para o 
Sebrae, para as empresas dos 

Aposentados podem 
acessar extrato do 
Imposto de Renda

O demonstrativo está dis-
ponível no Portal Meu INSS, 
com login e senha. Caso 
seja o primeiro acesso, é 
necessário fornecer os dados 
solicitados na área de login 
e fazer o cadastro, criando 
uma senha com, no mínimo, 
com nove caracteres, pelo 
menos uma letra maiúscula 
e um número. Ao acessar o 
sistema com a senha, basta 
escolher a opção Extrato 
para Imposto de Renda, do 
lado esquerdo da página, e 
emitir o documento.

É possível ainda retirar 
o extrato nas agências do 
INSS, com agendamento 
prévio. Para isso, é neces-
sário acessar o Meu INSS, 
informar os dados pessoais 
na área de login, clicar em 
“não sou um robô” e depois 
em “continuar sem login”. 
Em seguida, clicar em Novo 
Requerimento e digitar a 
palavra extrato no campo 
de pesquisa para selecionar 
o serviço desejado. 

Compareça à unidade do 
INSS indicada no Meu INSS, 
no dia e hora marcados, com 
os documentos necessários. 
Para mais conforto aos cida-
dãos, o INSS recomenda que 
a obtenção do extrato seja 
feita pela internet. Também é 
possível fazer o agendamen-
to pelo telefone 135 (ABr).

O Índice da Confiança da Indústria (ICI) 
cresceu 0,7 ponto na prévia de fevereiro em 
relação ao número consolidado de janeiro, 
segundo dados divulgados ontem (19) 
pela Fundação Getulio Vargas. Com isso, 
o indicador chegou a 101,6 pontos, mesmo 
patamar de setembro de 2013.

A alta da confiança foi resultado da melhora 
da percepção dos empresários em relação 
ao momento presente. O Índice de Situação 

Atual teve alta de 1,7 ponto, passando para 
101,4 pontos, o maior valor desde outubro 
de 2013 (101,6 pontos).

Já o Índice de Expectativas, que mede a 
confiança no futuro, recuou 0,3 ponto, para 
101,7 pontos. O resultado preliminar de feve-
reiro indica alta de 0,5 ponto percentual do 
Nível de Utilização da Capacidade Instalada 
da Indústria (NUCI), para 76,2%, o mesmo 
valor outubro de 2018 (ABr).

A expectativa da Scania 
para 2020 é de crescimento 
nas vendas em todos os seus 
mercados de atuação: cami-
nhões, ônibus, serviços e mo-
tores industriais, marítimos 
e para geração de energia. 
O portfólio com as melhores 
soluções do mercado, a rede 
e equipes mais bem prepa-
radas, a real parceria com os 
clientes e uma esperada con-
tinuidade do aquecimento 
da economia nacional são os 
principais ingredientes para 
as perspectivas positivas. 

A maior novidade para o 
mercado de 2019, a Nova Ge-
ração de caminhões com 12% 
a mais de economia em com-
paração à anterior, registrou 
mais de 12.000 encomendas.  
“Para 2020, ainda existem 
algumas incertezas sobre os 
rumos das economias global 
e nacional, por isto estamos 
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Programa Brasil Mais pretende 
atender 200 mil empresas até 2022
Concebido como um programa para melhorar a gestão e a produção das micro e das pequenas empresas, 
o Brasil Mais pretende atender 200 mil empregadores até 2022, informou o Ministério da Economia

Sebrae oferecerá orientação 
técnica e consultorias indi-
viduais, para que os micro 
e pequenos empresários 
aperfeiçoem habilidades e 
práticas gerenciais. 

Em nota, o presidente 
do Sebrae, Carlos Melles, 
destacou que o aumento 
da produtividade brasileira 
passa pelas micro e peque-
nas empresas, que concen-
tram 99% dos negócios do 
país. “Acreditamos que o 
Brasil Mais será a porta de 
entrada para disseminar 
melhorias gerenciais e 
inovações tecnológicas de 
modo a aumentar a parti-
cipação dos pequenos ne-
gócios no PIB, de 27% para 
40% na próxima década”, 
ressaltou (ABr).

demais setores que faturam 
até R$ 4,8 milhões por ano.

O Senai atenderá indús-
trias de 11 a 499 funcio-
nários. Fará a capacitação 
profissional, promovendo o 
aprendizado coletivo em gru-

pos de seis a oito empresas, e 
conduzirá consultorias espe-
cializadas em práticas e tec-
nologias que potencializem 
os resultados da produção, 
com base nas metodologias 
de manufatura enxuta. Já o 

Scania prevê alta nas vendas de 
caminhões, ônibus e serviços

com um otimismo moderado 
neste momento. Mas, a fase 
da Scania no Brasil é ótima e 
nossas projeções são de cres-
cimento em todos os segmen-
tos”, afirma Roberto Barral, 
vice-presidente das Operações 
Comerciais da Scania no Brasil. 

“Vai avançando também nos-
sa jornada liderando o sistema 
de transporte para ser mais 
sustentável. Em 2020, temos 
mais dois importantes passos 
com a tecnologia de motores 

a gás e/ou biometano com 
as entregas dos caminhões 
a partir de abril e o início 
das vendas dos ônibus, no 
segundo semestre”. A Scania, 
parceira líder na transição 
para um sistema de transpor-
te mais sustentável, acredita 
que em 2020 o mercado de 
caminhões em que atua, 
acima de 16 t (semipesados 
e pesados), deverá crescer 
entre 10% e 15% na compa-
ração com 2019 (AI/Scania).

Confiança da indústria cresce 0,7 ponto


