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Autorresponsabilidade 
e seus benefícios para 

potencializar resultados

Você já deve ter 
ouvido falar que 
você é inteiramente 
responsável pela vida 
que leva, e isso não é 
um ditado, é um fato

Na escalada da alta 
performance pessoal 
e profissional, ter 

consciência e inteligência 
emocional é um grande 
começo e podem gerar al
terações e transformações 
na vida e nos resultados, 
acompanhados também da 
autorresponsabilidade, que 
seria a habilidade, tanto 
racional quanto emocional, 
de se responsabilizar por 
todos os acontecimentos 
nas mais diversas áreas de 
nossas vidas.

Identificar as atitudes que 
contribuíram para determi
nado incidente ajudará a 
curto, médio e longo prazo, 
numa mudança e melhora 
em ações objetivas e asser
tivas que assegurarão maior 
controle da própria e atingi
mentos de metas positivas 
no dia a dia. Há um termo em 
inglês chamado Account
ability, que é a habilidade 
que um indivíduo tem de 
apropriarse das situações 
em que está envolvido como 
resultado de suas próprias 
escolhas e ações.

É uma virtude pessoal, 
relacionada à habilidade de 
pegar a responsabilidade 
para si e gerar resposta 
com resultados positivos, já 
que é mais fácil ter a quem 
culpar do que assumir a 
escolha, sejam elas certas 
ou erradas. Esse conceito 
ou definição pode parecer 
em um primeiro momento 
muito forte, pois traz a re
flexão de que ao olhar para 
seus resultados, bons ou 
ruins, a responsabilidade é 
somente sua, mas na reali
dade você que se colocou ou 
ao menos se permitiu estar 
onde chegou e ter o que 

conseguiu alcançar.
Uma das histórias de 

autorresponsabilidade que 
mais gosto de falar é a do 
Nelson Mandela. Como 
muitos sabem, ele ficou 
preso cerca de 26 anos. Em 
todo esse período, ele não 
se juntou aos outros presos, 
que focavam em dizer que 
eram vítimas do governo 
e do preconceito racial. 
Ele simplesmente decidiu 
controlar ali a única coisa 
que podia, que eram seus 
pensamentos, sentimentos 
e ações. 

E foi ali dentro da prisão, 
que ele estava estudando e 
desenvolvendo ainda mais o 
seu intelectual e se prepa
rava em silêncio para ser o 
primeiro presidente negro 
da África do Sul. Quando ele 
foi questionado por agir de 
uma forma positiva dentro 
daquele local, ele respon
deu: “Meu corpo eles podem 
ter prendido, mas minha 
mente sou eu quem contro
lo. Posso responsabilizálos 
pelas suas atitudes, porém 
sou o único responsável por 
meus sentimentos”.

É fundamental aprender
mos a viver em primeira 
pessoa e a deixar para trás a 
velha história de que foram 
os outros ou o acaso que 
contribuíram para chegar
mos onde estamos, nos 
tornando responsáveis pe
las nossas escolhas e rumos 
de nossa vida. Compreenda 
que autorresponsabilidade 
é um processo e o tempo 
te mostrará os benefícios. 

Buscar soluções e suges
tões, aprender com os erros, 
evitar culpar o próximo e 
buscar autoconhecimento, 
são pequenas atitudes que, 
se praticadas diariamen
te, poderão ser um início 
de novas possibilidades e 
oportunidades batendo à 
sua porta!

(*) - É consultor e mentor especialista 
em gestão empresarial, CEO da 

LCC - Light Consulting e Coaching 
(lightconsulting.com.br).

Fábio Lima (*)

D - Treinamento para Empresários 
O Sebrae e a Amazon Brasil lançaram a ‘Academia Amazon Sebrae’, 
que vai oferecer conteúdos e treinamentos para os empresários. O 
acordo consiste em criar as melhores condições para que os pequenos 
negócios possam vender online para dentro e fora do país. O Sebrae 
irá apoiar com a preparação em gestão, finanças, vendas e conteúdos 
de categorias de produtos específicos. A Amazon irá capacitar os 
empreendedores com conteúdos sobre como vender online e os acom
panhará por meio de gerenciamento de contas. A entidade possui três 
frentes de atuação: um portal com conteúdos gratuitos, workshops 
ao vivo e suporte individualizado. Os conteúdos do elearning são 
divididos em quatro trilhas de capacitação e ficarão disponíveis no 
portal do Sebrae. Confira as oportunidades nos links: (www.sebrae.
com.br/academiaamazonsebra) e https://venda.amazon.com.br/cresca/
academiaamazonsebrae).

E - Cabos Submarinos
Com extensão para mais de cem voltas ao redor da terra e cerca de 400 
componentes ativos ao redor do mundo, a tecnologia de cabos subma
rinos ainda deve permanecer como alternativa mais rápida e eficiente 
a longo prazo. O tema, que vem ganhando espaço com a chegada do 5G 
ao Brasil e a busca por conexões com menor latência, ou seja, tempo de 
resposta da rede entre o emissor e o destinatário, será abordado durante 
o Futurecom 2022, que acontece entre os dias 18 e 20 de outubro no 
São Paulo Expo. O país tem, segundo o Submarine Cable Map, 15 cabos 
e deve chegar a 16, em 2023, com a inauguração do Firmina, que vai 
conectar a Carolina do Sul, nos Estados Unidos, ao estado de São Paulo 
e aos países vizinhos Uruguai e Argentina (www.futurecom.com.br). 

F - Investimento Anjo 
A 8ª edição do ‘Congresso de Investimento Anjo’, da Anjos do Brasil, 
será realizada no próximo dia 23, no CUBO em São Paulo. É o evento 
de referência sobre investimento anjo, e significa a junção entre capi
tal e inteligência capaz de apoiar o desenvolvimento de negócios de 
alto impacto, reunindo mais de 300 pessoas com uma programação e 
networking qualificados. O Congresso irá discutir o rápido desenvolvi
mento deste mercado no Brasil, tendências de investimento e melhores 
práticas. Abordará as principais tendências de investimento anjo, além 
de conhecer mais sobre o panorama brasileiro e quais são as práticas 
que potencializam o investimento anjo. Inscriçõs e mais informações: 
(https://congresso.anjosdobrasil.net/).

A - Proteção Ambiental
O Governo de São Paulo publicou decreto que amplia o Parque 
Estadual Carlos Botelho, localizado no município de Sete Barras. A 
ampliação da área de conservação ambiental, que permitirá a geração 
de créditos para a compensação de reserva legal, ocorreu por meio 
da doação da Fazenda Ribeirão da Serra. O parque  passa a contar 
com uma área acrescida de 1,2 mil hectares, totalizando 38,8 mil 
hectares. A doação foi realizada com base no Código Florestal Bra
sileiro, e concebida em formato inédito pela Procuradoria Geral do 
EstadoSP. De 2015 até março último, o Programa Nascente realizou 
o plantio de 42,8 milhões de mudas de plantas nativas e recuperou 
uma área de 25,7 mil hectares, o equivalente a 36 mil campos de 
futebol. Saiba mais: (https://guiadeareasprotegidas.sp.gov.br/ap/
parqueestadualcarlosbotelho/).

B - Redes de Franquias 
A Pesquisa Trimestral de Desempenho do setor de franquias referente 
a janeiro a março deste ano, realizada pela Associação Brasileira 
de Franchising, demonstra que o setor permanece em ritmo de 
recuperação, atento aos desafios de um ambiente macroeconômico 
com inflação e juros em alta. O estudo apontou que as redes de 
franquias cresceram 8,8% em faturamento no 1º trimestre frente 
a igual período do ano passado, com uma receita que passou de 
R$ 39,881 bilhões para R$ 43,380 bilhões. Na comparação com o 
1º trimestre de 2020, quando o faturamento registrado foi de R$ 
41,537 bilhões, o avanço foi de 4,4%. Este é o quarto trimestre 
seguido de alta do setor.  

C - Startups em Estágio
A Ocyan, empresa de óleo e gás, está com inscrições abertas para seu 
novo programa de aceleração 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 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 energética e alavancar o ecossistema de startups voltadas a 
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. Inscrições e mais informações, no site 
(www.ocyanwaves.com). 

G - Carros Antigos 
É hora de lustrar a lataria, roncar os motores, calibrar os pneus e botar 
os possantes na estrada para a retomada em grande estilo do maior 
encontro de carros antigos de São Paulo. Depois da saída de cena 
imposta pela pandemia, o 3º Encontro e Exposição de Carros Antigos/
Campo de Marte volta com todas as suas atrações para receber o público 
apaixonado pelo antigomobilismo. A exposição acontece neste final 
de semana, dias 11 e 12, e coloca a capital paulista de volta no roteiro 
dos grandes eventos do setor. Além dos poderosos sobre rodas, haverá 
ainda a tradicional feira de peças, antiguidades e miniaturas, que já tem 
130 estandes confirmados, shows ao vivo, brinquedos infantis, áreas de 
veículos à venda, praça de alimentação atrativa e diversificada. Mais 
informações: (https://www.maxicar.com.br/)

H - Arborização Urbana 
Profissionais da área tecnológica, em especial os gestores públicos que 
atuam nas prefeituras municipais e suas equipes, estão convidados para 
o Fórum Estadual de Arborização Urbana do CreaSP, que acontece na 
terçafeira (14), das 13h às 17h, na sede da entidade na Avenida Angélica, 
2.364, Consolação, em São Paulo. Realizado pelo Comitê Multidisciplinar 
de Arborização Urbana do Conselho, o encontro está com inscrições 
abertas e tem vagas limitadas. Para garantir sua participação de maneira 
gratuita e conferir a programação completa, acesse: (https://sympla.
com.br/forumestadualdearborizacaourbanadocreasp__1605737).

I - Legado Inspiracional
Na manhã do próximo sábado (11),  das 10h às 12h, a Casa ZERØ do 
Beco do Batman – uma galeria de arte a céu aberto com seus muros 
repletos de grafites, espaço que Dimenstein ajudou a criar – abre 
suas portas para receber e lançar o Instituto Gilberto Dimenstein. Na 
ocasião, será apresentada a plataforma digital que reúne o legado de 
Gilberto, para inspirar e potencializar talentos capazes de transformar 
vidas, comunidades e cidades por meio da inclusão, equidade e justiça 
social, seguida por uma oficina de lambelambe e uma apresentação de 
um quinteto de metais formado por alunos do Instituto Bacarelli – do 
qual o jornalista foi Presidente do Conselho de Desenvolvimento, título 
mantido In Memorian.

J - Stellantis na Liderança 
As vendas de automóveis e comerciais leves nos principais mercados da 
América do Sul vêm sendo lideradas pela Stellantis. A empresa emplacou 
232 mil veículos no Brasil de janeiro a maio, o equivalente a 33,7% das 
vendas totais. No mesmo período, liderou o mercado na Argentina, com 
56,6 mil unidades e 34,7% de market share, e também esteve à frente 
no Chile, com 21,3 mil unidades vendidas desde o começo do ano, o 
equivalente a 11,4% de participação. Este desempenho nos principais 
mercados regionais assegurou à Stellantis a liderança na América do 
Sul. De janeiro a maio, a empresa comercializou 323,5 mil veículos no 
mercado sulamericano, o equivalente a 23,5% das vendas totais na região.
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A previsão de maio é 0,6% maior do que a estimada pela 
pesquisa de abril.

Segundo o governo, a 
retirada da capatazia 
do valor aduaneiro vai 

promover “uma abertura 
comercial transversal da 
economia”, diminuindo cus
tos com a importação.

A capatazia é a atividade 
de movimentação de merca
dorias nas instalações dentro 
do porto e está relacionada 
ao recebimento, conferên
cia, transporte interno, 
abertura de volumes para 
a conferência aduaneira, 
manipulação, arrumação e 
entrega, bem como o car
regamento e a descarga de 
embarcações. 

O decreto altera outro 

A medida está em harmonia com os compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil.

Governo reduz custo de movimentação 
de importados em portos

O governo federal publicou ontem (8) no Diário Oficial da União decreto que retira da base de cálculo 
do imposto de importação a chamada taxa de capatazia
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manuseio, associados ao 
transporte da mercadoria 
importada.

Com a nova redação, para 
efeito do cálculo de valor 
aduaneiro, ficam excluídos 
os gastos “incorridos no ter
ritório nacional e destacados 
do custo de transporte”. As 
novas regras valem a partir 
de hoje, data da publicação 
do decreto. De acordo com 
o governo, a medida “está 
em harmonia com os com
promissos internacionais 
assumidos pelo Brasil junto 
aos parceiros do Mercosul 
e à Organização Mundial do 
Comércio (OMC)” (ABr).

dispositivo, de 2009, que re
gulamenta a administração 
das atividades aduaneiras, 

a fiscalização, o controle e 
a tributação das operações 
de comércio exterior rela

A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas 
deve fechar 2022 com um volume recorde de 263 
milhões de toneladas. Caso a estimativa se confirme, 
a safra será 3,8% superior à registrada em 2021, de 
253,2 milhões de toneladas. O dado é do Levantamento 
Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de maio, 
divulgado ontem (8) pelo IBGE. A previsão de maio é 
0,6% maior do que a estimada pela pesquisa de abril, 
de 261,5 milhões de toneladas.

A alta em relação a 2021 deve ser puxada princi
palmente pelas safras de milho, que devem fechar o 
ano em 112 milhões de toneladas, um crescimento de 
27,6% na comparação com o ano anterior. “A colheita 
da segunda safra está começando agora e as condições 
climáticas são boas, especialmente em Mato Grosso e 
Paraná, que são os principais produtores desse grão”, 
informou o pesquisador do IBGE, Carlos Alfredo 
Guedes.

O trigo é outra lavoura que deve ter aumento na 
produção este ano, com uma alta de 13,6% na compa
ração com o ano passado. Segundo Guedes, o aumento 
esperado tem relação com a invasão da Ucrânia pela 
Rússia. Os dois países são grandes exportadores do 
produto. “Isso fez os produtores brasileiros expandi
rem as áreas de plantio. Se tiver uma boa condição 
climática, a produção deve ser recorde em 2022”, 
explica. A área colhida do produto deve crescer 2,1% 
no ano, enquanto o rendimento médio de produção 
por hectare deve ter aumento de 11,3%.

Mesmo assim, o pesquisador acredita que o Brasil 
ainda precisará importar o produto, uma vez que a 
produção nacional de trigo deverá ficar em 8,9 mi

IBGE estima safra recorde de 
263 milhões de toneladas em 2022

lhões de toneladas, abaixo da demanda interna de 
12 milhões. Outras lavouras importantes com previ
são de alta na produção são o feijão (15%), algodão 
herbáceo (15,2%), aveia (8,2%) e sorgo (19,2%). Já 
a principal lavoura do país, a soja, que está com sua 
colheita praticamente finalizada, deve fechar 2022 
com uma produção de 118,6 milhões, 12,1% abaixo 
do ano anterior. O arroz também deve ter queda no 
ano, de 8,6%.

Além dos cereais, leguminosas e oleaginosas, o IBGE 
também faz estimativas para outras safras importan
tes para o país, como o café, que deve crescer 7,8%, 
e a canadeaçúcar, que deve ter alta de 19,2%. São 
esperados aumentos ainda para as safras de banana 
(1,6%) e laranja (2,3%). Devem ter quedas as pro
duções de batatainglesa (5,1%), mandioca (2,3%), 
tomate (7,9%) e uva (11,8%) (ABr).
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