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Quando a liderança 
encontra a inovação

Nos últimos anos, o 
papel dos líderes nas 
empresas foi um tema 
muito comentado 
pelas organizações e 
pela mídia

Isso porque esse concei-
to passou por diversas 
transformações ao longo 

do tempo, e é possível notar 
que tais mudanças foram re-
fletindo as evoluções e alte-
rações que estavam aconte-
cendo com a sociedade como 
um todo. Recentemente, as 
discussões envolvendo o que 
de fato significava liderar 
uma equipe e qual deveria 
ser a postura dos líderes e 
administradores perante os 
seus times foi ganhando cada 
vez mais adeptos. 

Se, antes, o que tínhamos 
como modelo ideal de con-
duta para esses profissio-
nais se alinhava mais a um 
comportamento autoritário, 
no esquema de “mandar e 
obedecer”, totalmente cen-
tralizado na figura do chefe, 
hoje o cenário mudou com-
pletamente. Atualmente, a 
grande tendência é que haja 
uma gestão descentralizada 
na qual todas as opiniões 
são importantes e devem 
ser ouvidas pelos líderes, 
independente dos cargos. 

Essa estratégia com certe-
za tem um enorme potencial 
de trazer retornos positivos. 

Ainda que muitos dos di-
retores e outros C-Level das 
organizações mais maduras 
tenham iniciado suas jorna-
das em uma época na qual o 
modelo de administração im-
perativo era o mais seguido, 
há um movimento voltado a 
guiar os colaboradores de 
forma diferenciada. 

Ao longo dos ciclos das 
empresas é natural que 
a liderança vá assumindo 
formatos distintos - e vale 
ressaltar que isso é essencial 
para manter a sobrevivência 
dos negócios, pois é apenas 
por meio da versatilidade e 
abertura para inovações que 
as companhias conseguem 
ter uma verdadeira trajetória 
de sucesso.

E quando paramos para 
pensar no que de fato motiva 
as equipes a continuarem 
não só vestindo a camisa da 

empresa e entregando bons 
resultados pela perspectiva 
do lucro da instituição, mas 
também a se qualificarem 
cada vez mais e se integra-
rem com os colegas, fica 
claro que não é por meio do 
estabelecimento de regras 
duras e da preservação de 
um ambiente inflexível e 
pouco diverso.

Muito pelo contrário, ao 
incentivar a criação de um 
espaço de troca e colabo-
ração entre todos do time, 
independente do nível hie-
rárquico, além do incentivo 
à diversidade e à procura 
por reinvenção por parte 
dos gestores, é possível 
desenvolver e manter um 
clima favorável à criação de 
novas ideias e produtos e a 
realização de um trabalho 
mais satisfatório e alinhado 
com as metas e valores da 
companhia.

E é por isso que observa-
mos cada vez mais e, prin-
cipalmente, nas startups, 
essa cultura na qual o líder 
é muito menos um executor, 
ocupando uma posição mais 
voltada em apoiar as equipes, 
delegando as atividades e 
tarefas e confiando nelas 
para realizar bons trabalhos. 
Além de, é claro, incentivar 
que inovem e tragam trans-
formações disruptivas para 
dentro do negócio, colocan-
do os times à frente das áreas 
e ajudando-os a alcançar os 
resultados desejados.

A lição de casa para to-
dos os líderes e gestores 
interessados em melhorar 
a estrutura interna de suas 
instituições é investir na 
evolução e qualificação dos 
colaboradores, trazer ino-
vação e entregar soluções 
que de fato atendam às de-
mandas dos consumidores 
sem se acomodar, ou seja, 
manter-se antenado com o 
que está acontecendo tanto 
no seu segmento como no 
mercado como um todo, e 
criar uma cultura que apoia a 
tão necessária metamorfose 
dos negócios. 

Se atente a isso e com 
certeza colherá bons frutos. 
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em telhados, fachadas e pequenos terrenos. A fonte solar já trouxe ao 
Brasil mais de R$ 78,5 bilhões em novos investimentos, R$ 21,7 bilhões 
em arrecadação aos cofres públicos e gerou mais de 450 mil empregos 
acumulados desde 2012. Com isso, também evitou a emissão de 20,8 mi-
lhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade. Para a Associação 
Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o avanço da energia 
solar no país, via grandes usinas e pela geração própria em residências, 
pequenos negócios, propriedades rurais e prédios públicos, é fundamental 
para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do Brasil.  

E - Empreendedorismo para Caminhoneiros 
Guiar um caminhão é realmente como dirigir uma empresa. A responsabi-
lidade é grande. Envolve planejamento financeiro, visão de futuro, gestão 
do tempo, responsabilidade com o produto final, e outros desafios que 
só a estrada pode exigir. O Grupo CCR entende essa vida de caminho-
neiro. Por isso, em parceria com a Empreende Aí, abre vagas para mais 
um programa de capacitação empreendedora online e gratuito focado 
em caminhoneiros e caminhoneiras que desejam melhorar a gestão do 
tempo, dos recursos, das finanças e dos ganhos com a profissão. O curso 
contará com conteúdo inédito e exclusivo nos formatos de podcasts, 
aulas gravadas e aulas intermediárias ao vivo. Tudo poderá ser acessado 
via celular, de onde o aluno estiver. Informações e inscrições: (https://
empreendeai.com.br/institutoccr-caminhoneiros-ii/).

F - Embalagens Sustentáveis
A Yara Brasil, líder mundial em nutrição de plantas, e a Packem S.A 
acabam de fechar uma parceria inédita para a produção de big bags 
sustentáveis. Big bags é o termo utilizado para definir as embalagens 
que fazem o armazenamento e transporte de insumos agrícolas, como 
o fertilizante. Ao buscar uma alternativa ao polipropileno, material uti-
lizado na confecção dos bags e que atualmente tem limitações no seu 
processo de reciclagem e reprocessamento, encontraram no PET/PCR, 
o plástico processado depois de consumido, o substituto perfeito, dando 
origem à primeira embalagem de plástico reciclado e 100% reciclável na 
agricultura brasileira. O contrato prevê início das entregas para julho. 
Para mais informações, acesse: (www.yarabrasil.com.br).

G - Investimento em Startups
A Flash Ventures, fundo global de investimento com foco em pré-seed, 
acaba de anunciar a expansão de suas atividades. O grupo visa investir 

A - Ações Condominiais
De acordo com levantamento do Secovi-SP junto ao Tribunal de Justiça
-SP, foram protocoladas no mês de março, na cidade de São Paulo, 854 
ações por falta de pagamento da taxa condominial. Houve um aumento 
de 24,1% frente às 688 ações registradas no mês anterior e de 3,5% em 
relação às 885 ações ajuizadas no mesmo mês de 2021. Nos três primei-
ros meses do ano, foram protocoladas 2.001 ações, o que representa 
um incremento de 1,2% comparado ao mesmo período de 2021 (1.977 
ações). No acumulado dos últimos 12 meses, de abril de 2021 a março 
de 2022, foram protocoladas no fórum paulistano 8.407 ações, queda de 
9,7% em relação ao período anterior, com 9.307 processos.  

B - Inovação em Embalagens
A Unipac - considerada uma das indústrias de transformação de políme-
ros mais tecnificadas e completas – foi reconhecida pelas embalagens 
desenvolvidas com a tecnologia de plasma, desta vez internacionalmente. 
A empresa recebeu o Prêmio Packaging Innovation Awards (Prêmio de 
Inovação em Embalagens), promovido pela Dow, indústria química, na 
categoria Prata. O prêmio prestigia, desde 1986, as principais novidades 
na indústria mundial de embalagens com foco no avanço tecnológico, na 
sustentabilidade e na melhoria da experiência do usuário. As soluções são 
avaliadas por juízes independentes, atuantes em diferentes setores e em 
diversas partes do mundo. Outras informações: (https://unipac.com.br/).

C - Drones na Pulverização
O uso de drones para pulverização e controle biológico na agricultura e no setor 
florestal será amplamente debatido nos seminários e cursos na DroneShow 
2022. O principal evento da comunidade de drones profissionais da América 
Latina é organizado pela MundoGEO e será realizado presencialmente no 
Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, entre os dias 17 e 19 de 
maio. Além dos seminários e cursos, o evento conta com uma feira de negó-
cios com mais de 80 expositores de diversos países, sendo que muitos deles 
apresentarão modernos drones voltados exclusivamente para a aplicação 
de defensivos agrícolas, adjuvantes, fertilizantes, inoculantes, corretivos e 
sementes. Outras informações, acesse: (www.droneshowla.com).

D - Geração Própria 
O Brasil acaba de ultrapassar a marca histórica de 15 gigawatts (GW) 
de potência operacional da fonte solar fotovoltaica, somando as usinas 
de grande porte e os sistemas de geração própria de energia elétrica 

em ao menos 10 startups na América Latina – seis delas no Brasil –, mais 
do que dobrando sua presença atual. Com foco em empresas de diversos 
setores em estágio inicial, o fundo projeta investimentos iniciais a partir 
de U$ 500 mil por negócio, podendo superar esse valor dependendo da 
oportunidade específica, além de participar de rodadas subsequentes. 
Atualmente, o fundo conta com mais de 30 empresas no portfólio, distri-
buídas em todos os continentes. Entre elas, cinco são brasileiras, como 
a Barte e a Blipay, que já estão em operação, bem como a Compensa e a 
Lunix, que lançarão seus produtos em breve. Há também outra investida 
em modo “stealth”. Saiba mais: (https://fl4sh.vc › about-us).

H - Metamorfose Digital
Para transformar a realidade externa, é necessário transformar primeiro a si 
mesmo. É esse despertar que o Grupo Skill, empresa de tecnologia e inteli-
gência contábil, fiscal e trabalhista, almeja ao realizar o evento “Metamorfose 
2022 – Tecnologias, Soluções e Serviços que Transformam”, no dia 4 de maio, 
das 15h30 às 18h30, com transmissão online. Objetiva mostrar como o poder 
de mudança que vem a partir da humanização e criatividade dentro do am-
biente corporativo, é capaz de transformar organizações. Serão apresentadas 
as soluções e novidades desenvolvidas pela empresa para atender diversos 
segmentos, buscando sempre levar a inovação como principal ferramenta. 
Inscrições: (http://evento.netpoint.live/metamorfoseskill/).

I - Busca por Startups
Já pensou em contribuir para a construção de um futuro mais sustentável? A 
Aceleradora 100+, programa de inovação da Ambev, chega à sua 4ª edição e 
convida startups e empreendedores de impacto socioambiental a apresenta-
rem soluções que unam inovação e sustentabilidade. O objetivo do programa 
é implementar pilotos que ajudem a companhia e seus parceiros a avançar 
em seus compromissos de sustentabilidade para 2025, especialmente os 
que envolvem mudanças climáticas, embalagem circular, agricultura sus-
tentável, gestão de água, ecossistema empreendedor e Amazônia. Podem 
se inscrever startups com soluções prontas para serem implementadas e 
testadas, em fase piloto ou de ida ao mercado. As inscrições podem ser 
feitas pelo site (https://aceleradora.ambev.com.br/#!/).

J - Veículos Sustentáveis 
O compromisso do Governo de São Paulo com a economia sustentável 
e a redução das emissões de poluentes vai assegurar créditos de ICMS 
de até R$ 500 milhões para as montadoras que priorizarem a fabrica-
ção de veículos híbridos, elétricos ou movidos a biocombustíveis. Por 
meio do Programa Pró-Veículo Verde, as empresas do setor poderão se 
apropriar dos créditos de ICMS para financiar projetos de investimento 
que visem a construção e a modernização de suas plantas industriais, 
além do desenvolvimento de novos produtos e ampliação de negócios. 
Com isso, a expectativa do Governo de SP é atrair R$ 20 bilhões em 
investimentos nos próximos três anos, amortizando os custos da indústria 
automotiva para a adaptação das linhas de produção já instaladas e a 
construção de novas fábricas.

Apesar de seguir abaixo 
do nível de satisfação 
(100 pontos), o que 

acontece desde abril de 
2015 (102,9 pontos), o re-
sultado foi melhor do que o 
alcançado em igual mês do 
ano passado, quando a ICF 
apresentou 70,7 pontos.

O principal destaque po-
sitivo da pesquisa foi o 
índice Emprego Atual, que, 
com crescimento de 2,8%, 
apresentou a mais alta 
pontuação entre os itens 
avaliados, 103,9 pontos, e 
atingiu o maior nível desde 
abril de 2020. Perspectiva 
Profissional, que registrou 
a segunda maior pontuação, 
94,9, contou com a maior 
expansão mensal, de 5,7%.

O presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, avalia 
que esses resultados foram 
fortemente influenciados 

Com mais empregos, os consumidores passam 
a ter maior acesso a renda.

O Ministério da Agricultu-
ra divulgou o relatório com 
o resultado consolidado da 
execução do Programa de 
Subvenção ao Prêmio do Se-
guro Rural (PSR) em 2021. 
Ao todo, foram aplicados R$ 
1,18 bilhão em subvenção 
ao prêmio do seguro rural, 
viabilizando a contratação 
de 217.934 apólices ao 
longo do ano passado. Tais 
apólices foram contratadas 
pelos produtores rurais 
e totalizaram cerca de 14 
milhões de hectares segura-
dos. Já o valor total segurado 
representou a importância 
de R$ 68,3 bilhões, informou 
a pasta.

“Considerando os sucessi-
vos problemas climáticos, o 
produtor rural não deveria 
plantar sem a proteção do 
seguro e as recomendações 
do Zoneamento Agrícola de 
Risco Climático. Apenas 
nos dois primeiros meses 
de 2022, as seguradoras já 
pagaram aos produtores 
aproximadamente R$ 4,5 
bilhões em indenizações, 

Subvenção garante cobertura de 14 milhões de hectares 
em todo o país.

Servidores terão 
ponto facultativo na 
sexta-feira

Portaria do Ministério da 
Economia, publicada no 
Diário Oficial da União de 
ontem (19), inclui, no calen-
dário dos dias considerados 
como ponto facultativo para 
servidores públicos, o 22 de 
abril, sexta-feira próxima. 
Assim, será possível para 
a categoria, prolongar o 
feriado que terá início no 
dia anterior (21 de abril), 
quando se comemora o Dia 
da Inconfidência Mineira.

Para possibilitar o prolonga-
mento do feriado, a Portaria 
nº3.413 alterou a portaria 
nº14.817/21, que divulga os 
dias de feriados nacionais e 
estabelece os dias de ponto fa-
cultativo no ano de 2022. São 
consideradas ponto facultati-
vo datas próximas a feriados 
estabelecidos pelo calendário 
oficial que poderão, segundo 
critérios internos, ter ou não 
expediente. Conforme previs-
to na portaria alterada, “cabe-
rá aos dirigentes dos órgãos e 
entidades a preservação e o 
funcionamento dos serviços 
essenciais afetos às respec-
tivas áreas de competência” 
(ABr).
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Emprego é destaque positivo 
na Intenção de Consumo

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) apresentou, em abril, o quarto aumento mensal consecutivo, 
de 2,7%. Com o avanço, o indicador apurado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) atingiu 
78,5 pontos, o maior patamar desde maio de 2020, quando havia registrado 81,7 pontos

4,3% e Acesso ao Crédito 
retraiu 2,1%. Segundo a 
análise, isso pode ser expli-
cado pelo encarecimento 
do crédito provocado pelo 
aumento constante da Selic, 
realizado pelo Banco Central 
como forma de controlar a 
inflação.

A economista da CNC, 
Catarina Carneiro da Silva, 
observa que, considerando 
todos os resultados de abril, 
as famílias revelaram uma 
percepção positiva no curto 
prazo, com as melhorias no 
mercado de trabalho criando 
condições de consumo favo-
ráveis. “Contudo, os efeitos 
da guerra no exterior e os 
problemas internos com a 
inflação e os juros levaram os 
consumidores a serem mais 
cautelosos com suas apostas 
para o longo prazo”, alerta a 
economista (Gecom/CNC).

pela recuperação do mer-
cado de trabalho. “Estamos 
vivenciando um momento 
de retomada da economia, o 
que faz com que a população 
se sinta mais esperançosa 
em relação às oportunida-
des profissionais. Com mais 
empregos, os consumidores 

passam a ter maior acesso a 
renda”.

As perspectivas mais posi-
tivas foram confirmadas pelo 
aumento de todos os índices 
da pesquisa na comparação 
mensal. Já na comparação 
anual, Momento para Du-
ráveis apresentou queda de 

Seguro rural registrou 217 mil 
apólices contratadas em 2021

decorrentes dos sinistros 
observados nas lavouras 
de soja e milho na região 
centro-sul. Isso demonstra a 
importância e efetividade do 
seguro”, afirmou o diretor do 
Departamento de Gestão de 
Riscos do ministério, Pedro 
Loyola. 

Em 2021, o total pago em in-
denizações pelas seguradoras 
aos produtores foi de R$ 5,4 
bilhões. O produtor que tiver 
interesse em contratar o se-
guro rural deve procurar um 
corretor ou uma instituição 
financeira que comercialize 
apólice de seguro rural. Atu-
almente, no Brasil, há cerca 
16 seguradoras habilitadas 
para operar no PSR. O se-

guro rural é destinado aos 
produtores, pessoas físicas 
ou jurídicas, independente 
de acesso ao crédito rural.

A subvenção econômica 
concedida pelo Ministério 
da Agricultura pode ser plei-
teada por qualquer pessoa 
física ou jurídica que cultive 
ou produza espécies con-
templadas pelo programa. A 
partir de 2022, o percentual 
de subvenção ao prêmio 
será fixo em 40% para todas 
as culturas e atividades, 
exceto para a soja, cujo 
percentual permanece fixo 
em 20%. A regra vale para 
qualquer tipo de produto 
e cobertura, conforme as 
regras do programa. (ABr) 


