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Produtividade e sucesso: 
confira os segredos e 

como melhorar

Muito se fala a respeito 
da produtividade 
humana no cotidiano 
acelerado que estamos 
vivemos

Com os constantes 
avanços tecnológicos 
no mercado de traba-

lho, a agilidade se tornou 
essencial para cumprir as 
demandas. Não à toa, as 
empresas que mais se des-
tacam no cenário competi-
tivo são aquelas que sabem 
usar os recursos de forma 
eficiente e otimizada, o que 
também denota rapidez em 
seus processos. Saber admi-
nistrar o tempo é essencial 
para qualquer pessoa. 

Para isso é preciso ter há-
bitos produtivos, o que nem 
sempre é fácil de conseguir. 
Não existe uma fórmula 
mágica, mas ter uma rotina 
produtiva pode levar você 
a alcançar o sucesso mais 
cedo. Um erro comum para 
alcançar esse objetivo é ten-
tar acelerar os resultados, 
procurando atalhos, que 
possibilitariam o sucesso 
através de pouco esforço 
ou planejamento. Além de 
não funcionar, isso será um 
desperdício de tempo.

Não interessa o quão boas 
sejam suas habilidades ou 
quão completo seja seu 
currículo. Se isso não for 
convertido em produtivida-
de tudo irá por água abaixo. 
Afinal, as empresas querem 
resultados mais que teorias 
e conceitos. Cada vez se 
exige mais no campo pro-
fissional. 

Caso você esteja de olho 
nas oportunidades de em-
prego, deve ter reparado 
que ultimamente os escopos 
das vagas estão muito mais 
amplos, o candidato deve 
além de ser capacitado em 
suas habilidades técnicas, 
ser também um bom auto-
gestor, ter visão crítica e um 
perfil comportamental que 
permita uma coexistência. 
O autoconhecimento como 
a chave para produzir mais 
e melhor.

O autoconhecimento cor-
responde a uma série de 

processos de desenvolvi-
mento e amadurecimento 
emocional, afetivo, cogni-
tivo, relacional e corporal. 
Essa é uma soft skill valiosa 
que, quando desenvolvida 
da forma correta, pode re-
presentar a diferença entre 
desrespeitar os limites do 
próprio corpo ou alavancar 
a produtividade de vez. 

Isso porque o autoconhe-
cimento nos torna capazes 
de compreender as nossas 
questões com maior facili-
dade, o que é fundamental 
para entender a forma com 
que nos comportamos, 
sentimos e reagimos a 
determinadas situações. É 
investindo no autoconhe-
cimento que aprendemos a 
reconhecer nossos limites, 
identificar sinais de cansa-
ço, esgotamento e, conse-
quentemente, a manter a 
mente saudável e a saúde 
equilibrada.

A produtividade de cada 
um pode ser impactada por 
circunstâncias distintas, 
como horários, ambientes 
de trabalho ou o nível de 
disposição. Algumas pes-
soas, por exemplo, não 
conseguem manter o foco 
e produzir bem quando 
expostas a barulhos exter-
nos. Outras, por outro lado, 
trabalham melhor enquanto 
ouvem música. Há, também, 
quem não renda pela manhã 
e prefira horários alternati-
vos, como as madrugadas. 

Cabe a cada um de nós 
desenvolver autoconhe-
cimento suficiente não 
apenas para identificar as 
situações que colaboram 
para a nossa produtividade, 
como também para evitar as 
que podem miná-la. Confira 
dicas para atingir a alta pro-
dutividade no trabalho e na 
vida pessoal:
	 •	Tenha	 organização	 e	

planejamento;
	 •	Desenvolva	o	foco;
	 •	Aprenda	a	priorizar;
	 •	Saiba	dizer	“não”;
	 •	Faça	pausas;
	 •	Divirta-se:	o	equilíbrio	é	

a chave da saúde mental.

(*) - É Psicóloga - CRP 06/51735-1 
(https://biupeducacao.com/). 

Elizabeth B. Nickel (*)

D - Dispositivos Inteligentes 
Cada vez mais conectada, a BMW anuncia a compatibilidade com os 
dispositivos inteligentes da Bosch via Apple Car Play. Com isso, a par-
tir de agora, será possível controlar diversas funções do Bosch Smart 
Home, por voz, diretamente do seu BMW. Ajustar a temperatura, ligar 
ou desligar as luzes e até mesmo verificar se as janelas se encontram 
fechadas estão entre as funções compatíveis de serem realizadas de 
dentro do carro. Basta ativar a assistente da Apple com a palavra ‘Hey 
Siri’ e perguntar. O sistema também é compatível com os assistentes de 
voz do Google e da Amazon. A compatibilidade está disponível, em um 
primeiro momento, no BMW i4 M50, mas chegará aos outros modelos 
da marca, equipados com o Sistema Operacional 8, em breve.

E - Melhores E-commerce
Já	estão	abertas	as	inscrições	para	a	2ª	edição	do	The	Digital	Commerce	
Ranking, premiação que visa reconhecer os 100 maiores e-commerce 
do país, que oferecem as melhores experiências de compras à popu-
lação. A iniciativa é realizada pela Eshopper, especialista em analisar 
a usabilidade das lojas online em benefício dos consumidores. As em-
presas interessadas em participar da nova edição têm até 12 de julho 
para efetivar as inscrições no site (https://eshopper.global/contato/). 
Podem se inscrever empresas de qualquer segmento. Esta é uma nova 
oportunidade para as empresas, de diversos setores do e-commerce 
brasileiro, receberem uma análise com indicadores e boas práticas de 
mercado e serem reconhecidas nacionalmente por isso. 

F - Mentorias para Startups
A Campus Party Brasil, a maior experiência tecnológica em Internet das 
Coisas, blockchain, cultura marker, educação e empreendedorismo do 
mundo, abre as inscrições para o programa Startup 360, realizado em 
parceria com o Sebrae, que tem como objetivo possibilitar que startups 
iniciantes e avançadas exponham seus trabalhos. Além disso, as empresas 
de inovação receberão mentorias e treinamentos. O chamado vale para 
a 2ª edição da Campus Party Goiás que ocorrerá entre 15 e 19 de junho, 
no Passeio das Águas Shopping, Goiânia, e já está com os ingressos à 
venda no site (https://cpgoias2.vaitercampus.org/#/inscricao/cpgoias2-
campus-party-goias-2022).

G - Cartão AmoPet
A Credz conhecida no mercado como a fintech do varejo, que leva às 
redes varejistas soluções financeiras, tecnológicas e de marketing para 
os diferentes segmentos, lança o cartão de crédito co-branded Credz 

A - Imersão Contábil 
A KPMG realiza no próximo dia 12 (quinta-feira), das 9h às 18h, 
o segundo treinamento da jornada contábil (Accounting Jour-
ney). A maratona nomeada como Imersão Contábil contará com 
especialistas do mercado. Este encontro abordará temas como as 
atualizações das normas contábeis mais debatidas no momento 
como,	por	exemplo,	a	IFRS	17	-	CPC	50	sobre	contratos	de	seguros	
e	que	entrará	em	vigor	em	1º	de	janeiro	do	próximo	ano.	Também	
serão	discutidos	pagamentos	baseados	em	ações	(CPC	10	-	IFRS	
2), provisões, ativos e passivos contingentes e principais futuros 
focos	no	pós-pandemia	(CPC	25	-	IAS	37).	Liderando	essa	mara-
tona de conhecimento de oito horas, estarão os especialistas em 
contabilidade da KPMG. Inscrições: (https://materiais.kpmgbrasil.
com.br/accountingjourney).

B - Passaportes para Investimento
A Global Citizen Solutions, consultoria global de migração de investi-
mentos, acaba de divulgar o ranking dos 10 passaportes mais fortes do 
mundo para oportunidades de investimento. São eles: Cingapura, Hong 
Kong, Macau, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Mônaco, Catar, 
Andorra, Suíça e Arábia Saudita. Para determinar o clima de negócios, 
foram escolhidos seis pilares: sistema financeiro, tamanho do mercado, 
dinamismo empresarial, mercado de produtos, mercado de trabalho e 
capacidade de inovação. O passaporte de Singapura é apontado como 
o melhor passaporte. Com a renda per capita mais alto do mundo, de 
US$	92.270	e	tributação	pessoal	de	22%,	a	cidade-estado	asiática	é	a	
opção	mais	favorável	para	os	investidores.	Fonte:	(globalcitizensolutions.
com/pt-pt/).

C - Comunicação Organizacional
Considerada uma das maiores premiações da área, o Prêmio Aberje 
abre as inscrições para a sua 48ª edição até o dia 14 de julho. Em suas 
edições anuais podem se inscrever, empresas, agências, órgãos públicos 
e organizações sem fins lucrativos sediadas em todo o território nacio-
nal. São 16 categorias que abrangem os públicos, os principais temas e 
meios utilizados na área de comunicação organizacional. Os vencedores 
regionais concorrem ao disputado troféu do Prêmio nacional. O Prêmio 
vem acompanhando as mudanças do setor e hoje, por meio da apresen-
tação de cases inspiradores e do compartilhamento de experiências, 
ajuda a promover melhores práticas da comunicação de empresas e 
instituições de todo o Brasil. Inscrições e mais informações: (https://
premioaberje.com.br/).

AmoPet Visa. O objetivo é ser aliada nos negócios e potencializar o 
faturamento de pequenos e médios pet shops, clínicas e hospitais 
veterinários, agrolojas e varejo alimentar. Isto porque o cartão é uma 
solução de pagamento que contribui para aumentar o tíquete médio e 
permite ao lojista atrair, reter e fidelizar os clientes ao oferecer a eles a 
possibilidade de pagar suas compras com parcelas que cabem no bolso. 
A fintech já emitiu mais de 3 milhões de cartões, resultado da parceria 
com 600 redes, que juntas somam 6 mil pontos de venda em todo o 
Brasil (www.credz.com.br).

H - Conferência do Pinterest
No próximo dia 26 (quinta-feira), às 11h, acontece o Pinterest Presents, 
sua segunda conferência anual para anunciantes no Brasil. O tema é 
“Aqui	é	diferente”	e	nele,	os	participantes	saberão	novidades	exclusivas	
sobre o que o Pinterest está desenvolvendo em compras, criadores e 
tendências; como estão construindo uma plataforma diferente das outras 
onde marcas, criadores e anunciantes podem se conectar de maneira 
única. Essa conferência anual virtual foi desenvolvida para inspirar e 
despertar a criatividade entre o seu público e proporcionar às lojas uma 
prévia exclusiva das próximas novidades da empresa que oferecem 
oportunidades para anunciantes, criadores e usuários. Inscrições e mais 
informações:  (https://pinterestpresents.com/brasil/).

I - Guarda-roupa Masculino
A Oficina Reserva, fashiontech do grupo AR&CO, quer dobrar de tama-
nho em três anos. A caçula do conglomerado, criada em 2018 por Rony 
Meisler e hoje parte da companhia dos Birman, tem a meta de abrir 
200 pontos de venda pelo Brasil até dezembro, além de sete novas lojas 
próprias. A entrada no mercado de atacado acontece esta semana com a 
abertura da Casa Oficina, no bairro do Itaim, em São Paulo, um espaço 
pensado para funcionar como uma imersão no universo da marca que 
vai	abrigar	um	“pulmão”	de	estoque	para	atender	o	país	todo.	Conhe-
cida por recriar os básicos do guarda-roupa masculino, a empresa foi 
ganhando força com sua presença no varejo. A partir do princípio de 
que modelagens de roupas são como equações matemáticas, levará sua 
capacidade de inovação e seus clássicos atemporais ao Brasil inteiro. 
Saiba mais: (www.oficinareserva.com).

J - Aceleração de Cleantechs
A Ocyan, está com inscrições abertas para seu novo programa de ace-
leração de startups, o Booster, que faz parte da plataforma de inovação 
Ocyan Waves. O objetivo é impulsionar startups ainda em estágio de 
validação. O foco neste primeiro ano será em cleantechs que tenham 
soluções conectadas a temas como o ar e meio ambiente, eficiência 
energética, armazenamento de energia e energia limpa. O programa 
busca ampliar o olhar da Ocyan para a diversificação da matriz energé-
tica e alavancar o ecossistema de startups voltadas à energia limpa no 
país. As startups selecionadas receberão um capital semente de R$ 30 
mil reais, a serem utilizados no período em que o programa estiver em 
curso. Um time de mentores especialistas, vão apoiar durante a acele-
ração, além de parceiros ao longo do programa. Informaçõs e inscrições 
(www.ocyanwaves.com).

Após aprovação pelo Congresso 
Nacional, foi sancionada na terça-feira 
(4)	a	Lei	14.329,	que	institui	6	de	junho	
como	o	Dia	Nacional	do	Profissional	
de	 Logística.	 A	 norma	 teve	 origem	
no projeto votado no Senado em 30 
de	março,	e	está	publicada	no	Diário	
Oficial da União de ontem (4). 

Apresentado pelo ex-deputado 
Julio	 Lopes,	 o	 projeto	 que	 criou	 a	
nova lei recebeu parecer favorável da 
senadora	Daniella	Ribeiro	(PSD-PB)	
e foi acatado na íntegra pelos demais 
parlamentares. A senadora ponderou 
que a atividade de logística é impres-
cindível para o bom funcionamento 
das grandes organizações: 

“São	trabalhadores	com	perfil	flexí-
vel, dispostos a encarar jornadas em 
horários não convencionais, necessá-
rias para lidar com a operação de cen-
tros de distribuição, fábricas, portos, 
aeroportos	e	varejo”,	ressaltou.	

Segundo a Associação Brasileira 
de	Logística	(Abralog),	6	de	junho	é	
uma	referência	ao	Dia	D,	a	data	do	
desembarque aliado na Normandia, 
França,	durante	a	2ª	Guerra	Mundial.	
A operação, que marcou o início da 
derrota dos nazistas, é considerada 
um dos maiores e mais importantes 
movimentos logísticos da história.  

Embora existam cursos de gradu-

A operação – feita 
em	 nome	 da	 RDVE	
Subholding, empre-

sa do grupo Casa dos 
Ventos –, no valor de R$ 
430 milhões, tem como 
finalidade captar recursos 
para a conclusão de quatro 
dos oito parques eólicos 
que compõem a expansão 
do Complexo Eólico Rio do 
Vento, em João Câmara, no 
Rio Grande do Norte. 

Com a ampliação, serão 
adicionados 534,2 MW de 
capacidade instalada de 
geração, energia suficiente 
para atender 1,33 milhão 
de	 domicílios.	 Desse	 total,	
268,6 MW serão financiados 
por meio das debêntures de 
infraestrutura ofertadas e de 
financiamento pelo BNB, no 
valor de R$ 600 milhões. 

João Câmara: o novo financiamento trará energia suficiente 
para atender 1,33 milhão de domicílios.

Produtividade da indústria 
recua 4,6% em 2021

A produtividade do trabalho na indústria 
em	2021	recuou	4,6%,	em	comparação	
com 2020, considerando as séries livres de 
efeitos sazonais. A informação é do estudo 
Produtividade na Indústria, da Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI).

Foi	a	maior	queda	anual	do	indicador	
da série histórica iniciada em 2000, 
superando a perda registrada em 2008 
(-2,2%),	ano	da	crise	financeira	global.

Foi	o	segundo	ano	seguido	de	queda	
do indicador que mede a relação entre 
o volume produzido e as horas trabalha-
das na produção. Em 2021, acrescenta 
a confederação, houve um aumento de 
4,3%	no	volume	produzido	e	9,3%	nas	
horas trabalhadas na produção, ou seja, 
a produção apresentou um crescimento 
menor.

Segundo a CNI, a queda da produti-
vidade foi causada pelos os efeitos da 
segunda onda da Covid-19 e as dificul-
dades enfrentadas para a retomada dos 
investimentos e da produção.

Outro fator que contribuiu para a queda 
no último ano foi a mudança na compo-
sição	do	mercado	de	trabalho.	 “Houve	
maior crescimento do setor informal fren-
te ao setor formal, o que indica o avanço 
de ocupações de baixa escolaridade e 
menor	produtividade”,	disse	a	gerente	
de política industrial da CNI, Samantha 
Cunha, em nota. A CNI explica que, no 
curto prazo, a perspectiva é de baixo 
crescimento, em patamar semelhante aos 
anteriores à crise sanitária. Em 2018 e 
2019, a produtividade na indústria ficou 
abaixo	de	1%	(ABr).

BNDES: coordenação de oferta 
pública de emissão de debêntures
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) concluiu sua primeira coordenação 
de oferta pública de emissão de debêntures

o restante do volume. 
As debêntures possuem 

prazo de vencimento de 16 
anos e estão enquadradas 
nos	incentivos	fiscais	da	Lei	
12.431/2011. Para o diretor 
de	 Finanças	 do	 BNDES,	
Lourenço	Tigre,	a	iniciativa	
é mais um passo da institui-
ção em se estabelecer como 
um banco de serviços para 
os setores público e privado, 
indo além da tradicional 
oferta de crédito. 

Com isso, não apenas am-
plia se escopo de atuação, 
mas fortalece seu papel de 
indutor de investimentos 
para a economia brasileira. 
“O	Banco	precisa	desenvol-
ver a melhor maneira de 
fazer alocação de capital e 
gestão	de	risco”,	declarou	o	
executivo	(AI/BNDES).

Além de ter estruturado 
a colocação das debêntu-
res, como coordenador da 
emissão – em sindicato 
com	o	BTG	Pactual	(líder)	
e	 o	 Itaú	 BBA	 –,	 o	 BNDES	

ofertou garantia firme de 
colocação de R$ 86 milhões, 
correspondentes	a	20%	do	
volume da oferta pública 
de debêntures. Os demais 
coordenadores garantiram 
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Sancionada lei que institui 
Dia do Profissional de Logística

ação específicos para a atuação com 
logística, a área reúne profissionais de 
diversas formações. Os profissionais 
são responsáveis por tarefas como 
administração de materiais e recursos, 
melhoria do uso dos espaços físicos, 
busca da eficiência de processos de 
trabalho, controle de estoque e arma-
zenagem e movimentação interna de 
insumos (Ag.Senado).
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Data em homenagem aos profissionais 
será comemorada anualmente em 6 de 

junho, o Dia D.


