
A primeira vez a gente 
nunca esquece

A primeira vez 
que subi em um 
palco para dar uma 
palestra, não foi a 
realização de uma 
meta audaciosa que 
eu tinha traçado 
para mim mesma no 
último Réveillon

Tampouco foi um de-
safio de trabalho que 
abracei como esco-

lha, por saber que fazia parte 
de quem eu era e do que 
queria. Muito pelo contrá-
rio, fui empurrada.

No início dos anos 2000 
morei um período em Foz do 
Iguaçu e, nessa época, tra-
balhava na Microlins como 
Coordenadora Pedagógica. 

Meu chefe interrompeu 
uma reunião com um pro-
fessor de informática, no 
meio de uma tarde de 
quarta-feira, para me dizer 
que eu daria uma palestra 
de Marketing Pessoal para 
uma turma de 300 alunos 
do ensino médio em uma 
escola municipal.

Por ser a aula inaugural de 
todos os cursos da Micro-
lins, eu já tinha a palestra 
pronta e já tinha feito essa 
apresentação algumas vezes 
para turmas de no máximo 
20 alunos. 

Pensando no conteúdo a 
ser apresentado, eu estava 
pronta. Pensando em subir 
no palco, eu não estava. Fui 
sem estar pronta mesmo. 
Eu nem imaginava que esta 
seria a primeira, de mais 
de dez mil horas até aqui, 
que eu falaria em cima de 
um palco para muita gente. 
Também não imaginava que 
nunca me sentiria com-
pletamente pronta e, nem 
mesmo, imaginava que essa 
palestra mudaria a minha 
vida para sempre.

Nesse dia eu aprendi que 
estar pronto é apenas uma 
mentira que contamos a nós 
mesmos para delegar ao seu 
“eu do futuro” aquilo que 
você ainda não tem coragem 
de fazer. Foi aí que eu des-
cobri que no palco ficamos 
mais expostos do que em 
uma praia de nudismo. Na 
praia você despe o corpo, 

no palco você despe a alma. 
Sua energia, suas crenças 
e quem você é de verdade 
ficam expostos ao deleite ou 
à crítica da plateia.

Nesse dia, no palco im-
provisado na quadra do 
colégio, lotada por alunos 
em pé, com cara de quem 
não fazia ideia de porque 
estava lá, também aprendi 
que uma palestra é (ou de-
veria ser) sobre quem está 
te ouvindo e não sobre você. 
A palestra começou como 
se estivesse com o freio 
de mão puxado. Eu estava 
tensa, a fala mecânica e os 
participantes estavam em 
pé. No momento em que os 
convidei para sentarem-se 
no chão e me dei permis-
são para não ser perfeita, a 
mágica aconteceu. 

Nos divertimos, nos emo-
cionamos e aprendemos. 
A escola teve um recorde 
de matrículas na sema-
na seguinte. Aprendi que 
exercitar a empatia com 
quem estiver presente é 
o que fará com que você 
diminua o abismo entre o 
que diz e aquilo que os ou-
tros escutam. Descobri que 
aplausos são maravilhosos, 
mas que não faz sentido 
que eles sejam o objetivo da 
apresentação. São apenas 
consequência de um strip-
tease bem feito da sua alma 
com o ritmo e a sensibilidade 
que envolvem, conquistam 
e tocam.

Uma palestra bem dada 
tem suor, paixão pelo seu 
tema, amor por si mesmo, 
mas tem, acima de tudo, fé. 
É preciso acreditar que em 
um mundo engolido pela 
rotina, cobranças, boletos a 
pagar e quilos a emagrecer 
de cada dia, há a esperança 
de que alguém irá sair do 
piloto automático e mudar 
a própria vida como conse-
quência das suas palavras.

Subir no palco é poder, 
responsabilidade e, se você 
tiver coragem, é ser aquilo 
o que você é de verdade. 
E esse, acredite, é o maior 
desafio de todos.

(*) - Master Trainer em Programação 
Neurolinguística Sistêmica, é 

especialista em comportamento 
humano, ministra cursos e palestras 
com uma metodologia própria(www.

brancabarao.com.br).
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carbônico emitido por cerca de 34 milhões de carros de passeio e de-
monstra o papel fundamental das energias renováveis - e em especial das 
eólicas - no processo de transição para uma economia de baixo carbono. 
Uma das empresas que vem investindo na geração renovável é a 2W 
Energia, que possui dois parques eólicos em construção no Nordeste 
(Currais Novos/RN e Icapuí/CE), um investimento total de R$ 2,2 bilhões 
e que deve acrescentar 400MW de potência ao setor. Juntos, os dois 
parques devem evitar a emissão de mais de 900 mil toneladas de CO2 
por ano por meio da geração de energia limpa (www.2wenergia.com.br).

E - Casas de Campo 
A Elite International Realty, imobiliária com mais de 30 anos de atuação 
na Flórida, lança nova divisão voltada para venda de casas de campo, 
fazendas e haras. A “Campo by Elite” inicia a atuação com imóveis lo-
calizados em bairros do sul da Flórida (Wellington, Southwest Ranches, 
Davie e Homestead) e tem pretensão de expandir para o norte, em Ocala. 
A proposta dessa nova divisão é focada em potenciais compradores da 
América Latina que desejam um lugar mais espaçoso para residir ou passar 
as férias. Isto porque a Flórida não é somente composta por regiões de 
praias, festas e entretenimento. Há um lado do estado onde é possível 
comprar terrenos com milhares de metros, podendo ter espaço para 
plantação, cavalos e criação de animais (www.eliteinternational.com).

F - Previdência Privada 
Estão abertas as inscrições para a 10º edição do Fórum Nacional de 
Seguro de Vida e Previdência Privada, promovido pela Fenaprevi, que 
será realizado dia 1º de setembro, em formato presencial, no Hotel 
Renaissance, na capital paulista. É o maior acontecimento do setor de 
seguros de pessoas e previdência privada do país. O tema do evento é 
“Debater o Presente. Pensar o Futuro”, que objetiva discutir cenários, 
mudanças, tendências do mercado e as características desse novo con-
sumidor que surgiu desde o início da pandemia, assim como os melhores 
caminhos para o crescimento sustentável do Setor. Mais informaçõs e 
inscrições pelo link: (https://forumfenaprevi.com.br/). 

G - “Oscar do Bem”
A plataforma Impactos Positivos recebe até o próximo dia 31, gratui-
tamente, inscrições de negócios de impacto (empresas e projetos) e 
ecossistemas de impacto (organizações, setor público, comunidades e 

A - Seletivo de Trainees 
A EY, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, 
o EY Institute e a Eu Capacito firmaram parceria para oferecer online e 
para todo Brasil o ‘EY Empodera’, programa de capacitação gratuita de 
pessoas com acesso limitado à educação que já impactou mais de 400 
pessoas em outras edições. Os candidatos passarão por um processo 
seletivo para iniciar o curso e devem cumprir alguns pré-requisitos. Entre 
eles, é necessário pertencer às classes C, D ou E; estar cursando a partir 
do 2º semestre da graduação, ou ter até 2 anos de formado. Inscrições 
por meio do link: (https://www.ey.com/pt_br/careers/ey-empodera). 

B - Tecnologia & Negócios 
O Parque Tecnológico São José dos Campos, um dos maiores complexos 
de inovação e empreendedorismo do Brasil, promove, entre os próximos 
dias 23 e 26, a primeira edição da ‘PqTec Innovation Week’, com o tema 
‘Futuro das Conexões - Tecnologia, Negócios e Pessoas’. O Congresso, 
cuja expectativa é a de receber cerca de 5 mil pessoas durante os quatro 
dias de evento, objetiva proporcionar a troca de conhecimento, conexão, 
aprendizado e networking. Serão 38 painéis, com diferentes temas, como 
a forma que gestores públicos podem explorar o 5G para a geração de 
receitas acessórias e como podem usar tecnologias remotas na área de 
saúde. Mais informações: (https://pqtecinnovationweek.com.br/).

C - Expansão Internacional 
A Pimpolho, empresa com 60 anos de expertise na fabricação e comer-
cialização de produtos infantis, anuncia a chegada de seus itens a mais 
10 países nos próximos dois anos, considerando América do Sul, América 
Central e Oriente Médio. Com a movimentação, a marca passa a atingir 
50 países e espera incrementar em 20% seu faturamento na divisão de 
comércio internacional. Presente em mais de 3 mil cidades brasileiras, a 
marca atualmente exporta para 40 países em 5 continentes, com destaque 
para a América Latina - em especial Argentina, Chile e Equador. O portfólio 
diversificado soma mais de 3 mil produtos, como calçados, meias, aces-
sórios, roupas, brinquedos e produtos voltados para a saúde e bem-estar 
de bebês e crianças de 0 a 4 anos. Saiba mais: (https://pimpolho.com.br/).

D - Gás Carbônico 
A energia gerada pelos ventos no ano passado evitou a emissão de 34 
milhões de toneladas de CO2 no país. O montante é equivalente ao gás 

outros stakeholders) para a 3ª edição do ‘Prêmio Impactos Positivos’. O 
objetivo é reconhecer empresas e organizações que desenvolvem projetos, 
inciativas e negócios inovadores que impactam positivamente a socie-
dade e contribuem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU. A partir de setembro, estarão abertas as votações para eleger 
as melhores iniciativas desta edição e a premiação acontecerá no dia 
30 de novembro. Para participar, basta acessar o site: (www.impactos-
positivos.com) e inscrever o projeto na categoria que mais se encaixa.

H - Prêmio para Embalagem
A embalagem do Sabonete Francis (Francis Infusão Floral - Flor de Lótus 
e Lírio), impressa pela companhia Gualapack, ganhou o 1º lugar como 
embalagem do ano no prêmio FTA Europe Diamond Awards, na categoria 
“Internacional”. O evento celebra a excelência em flexografia – estilo de 
impressão muito utilizado na embalagem de produtos, que consiste em 
imprimir itens em relevo –, premiando as melhores impressões da Europa 
e de todo o mundo. O envoltório ganhador do prêmio é composto por 
papel especial, impresso e laminado com filme de poliéster. A premiação 
foi concedida por conta da qualidade técnica da impressão flexográfica, 
ou seja, pelos efeitos de impressão, pelos relevos foscos e brilhantes, e 
pela tinta especial dourada utilizadas pela Gualapack.

I - Hub de Negócios 
Entre os dias 1 e 4 de setembro, no Píer Mauá, acontece o BlockchaIn 
Rio Festival. Com trilhas que vão desde Blockchain GovBR, NFTs, 
Criptoativos, Metaverse Fashion Summit, ReFi Conference Latam, In-
dústria 4.0 e Soluções para Supply Chain, à Ascensão das DAOs e sua 
Regulamentação, Aplicações Blockchain na Área da Saúde, Energia, 
Agro e Tokenização Imobiliária, Metaverso, entre outros, o evento foca 
no debate e incentivo do uso das novas tecnologias na educação para 
a prospecção de novos negócios. Tudo isso poderá ser apreciado em 
três palcos, bem como nos espaços propícios para encontros que trarão 
uma diversidade de conteúdos e permitirão uma experiência imersiva 
e transformadora nos temas em debate. Mais informações: (https://
blockchainrio.com.br/).

J - Setor Publicitário 
Um dos maiores eventos do setor publicitário do mundo, referência do 
mercado por trazer importantes players e apresentar as principais ten-
dências da publicidade, o ‘Festival Mundial de Publicidade de Gramado 
2022’ acontece entre os próximos dias 24 e 26, trazendo grandes novi-
dades. Este ano o evento acontece na Sociedade Recreio Gramadense 
e trará diversas palestras e painéis com grandes nomes do mercado. 
Ao todo, 24 profissionais fazem parte do júri que terá como missão 
conhecer 19 jornadas de transformação, através de uma plataforma 
online construída com base em áudios de até cinco minutos que foram 
enviados pelas vozes por trás de cada trajetória selecionada. Programa 
e outras informações, no site: (http://www.festivalgramado.com.br/).
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Naquele ano, o setor 
empregava 9,8 mi-
lhões de trabalhado-

res, aos quais foram pagos 
R$ 241,6 bilhões em salários, 
retiradas e outras remu-
nerações. Os dados fazem 
parte da Pesquisa Anual de 
Comércio (PAC), divulgada 
ontem (17) pelo IBGE. 

Também foi apurada re-
dução real de salários, isto 
é, descontada a inflação, 
de 5,7%. Na PAC de 2019, 
havia 10,2 milhões de tra-
balhadores no comércio aos 
quais foram pagos R$ 246,4 
bilhões em salários e outras 
remunerações. Foi apurada 
queda de 9,9% no número 
de empresas do comércio de 
veículos, peças e motocicle-
tas e de 8,7% no comércio 
varejista, em 2020, frente 
ao ano anterior. 

A PAC 2020 mostra que 
a maior parcela da receita 
operacional líquida - R$ 4,3 

A pesquisa mostra que a maior parcela da receita operacional 
líquida foi gerada no comércio por atacado.
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Pela primeira vez, um censo demográfico do IBGE vai 
contabilizar a população quilombola do Brasil. A iniciativa 
já vinha sendo trabalhada há algum tempo pelos pesqui-
sadores. Ao todo, serão 5.972 localidades quilombolas, 
que começaram a ser visitadas pelos recenseadores. “É o 
primeiro censo em que o IBGE poderá oferecer à socieda-
de estatísticas oficiais sobre quantos são os quilombolas, 
onde vivem e como vivem. 

É muito importante que a própria população quilombola 
esteja preparada e sabendo que o censo está trazendo essa 
possibilidade pela primeira vez”, disse a coordenadora 
do Censo de Povos e Comunidades Tradicionais, Marta 
Antunes.

A intenção é sensibilizar as lideranças quilombolas 
para abrirem suas comunidades ao censo e receber os 
entrevistadores, compreender o que é e a importância 
do levantamento de dados para retratar a realidade dessa 
população. 

“Outro grande objetivo é mostrar para a população em 
geral essa grande novidade do Censo 2022 em termos de 
povos e comunidades tradicionais. Esse é o grande avan-
ço neste censo, a inclusão de mais um grupo de povos e 
comunidades tradicionais, que é o grupo quilombola”. Os 
dados nos territórios quilombolas serão coletados a partir 
da pergunta: sua cor ou raça é branca, preta, amarela, 
parda, indígena? 

Independentemente da resposta, pré-registrada, apare-
cerá a próxima pergunta: você se considera quilombola? 
Se a resposta for sim, o questionário vai querer saber: 
qual o nome da sua comunidade? Já existe uma lista de 
comunidades pré-registradas no aplicativo usado pelo 

Serão visitadas 5.972 comunidades em todo o país.

Comércio perdeu 7,8% de empresas 
e reduziu salários em 2020

O Brasil tinha, em 2020, 1.339.460 empresas comerciais, que somavam 1,5 milhão de lojas em todo 
o país

atacado de combustíveis e 
lubrificantes (10,1%), em-
bora com retração de 1,1%; 
e o de comércio por atacado 
de produtos alimentícios, 
bebidas e fumo (8,5%), com 
aumento de 1%. 

As oito maiores empresas 
do comércio responderam, 
em 2020, por 8,9% da receita 
líquida de revenda total, o 
que corresponde a uma re-
dução de 1,4 ponto percen-
tual diante dos resultados 
obtidos em 2011. A análise 
regional revela que a Região 
Sudeste teve, em 2020, a 
maior receita bruta de reven-
da do país (49,4%); número 
de unidades locais (47,7%); 
pessoal ocupado (50,7%); e 
salários, retiradas e outras 
remunerações (55,6%). O 
ranking permaneceu inal-
terado a partir de 2011 e 
é completado, em ordem, 
pelas regiões Sul, Nordeste, 
Centro-Oeste e Norte (ABr).

trilhões - foi gerada no co-
mércio por atacado (47,4%), 
seguido do comércio vare-
jista (43,9%) e do comércio 
de veículos, peças e moto-
cicletas (8,7%). O comércio 
por atacado, por outro lado, 
subiu a participação em 
3,6 pontos percentuais, de 
43,8% para 47,4%, enquanto 
o comércio varejista avançou 

2,4 pontos percentuais (de 
41,5% para 43,9%).

Dos 22 agrupamentos 
de atividades comerciais, 
os três que tiveram maior 
destaque na composição da 
receita operacional líquida, 
em 2020, foram os de hiper-
mercados e supermercados 
(13,6%), revelando alta 
de 3%; o de comércio por 

IBGE faz censo em territórios 
quilombolas pela primeira vez

recenseador, mas é possível acrescentar nomes que não 
estejam citados. Essa pergunta e a de cor ou raça são 
feitas separadamente. “Uma não interfere na outra em 
que se fala em presunção de ancestralidade negra e não 
de que existe cor ou raça pré-definida para a população 
quilombola”.

“O IBGE considera quilombola toda pessoa que se 
autoidentifica como quilombola. Então, no momento da 
entrevista, o recenseador vai perguntar: você se identifica 
como quilombola?, e o informante vai responder. No caso 
de pessoas que estiverem ausentes do domicílio, ele tam-
bém vai responder se se considera, ou não, quilombola”, 
completou a coordenadora (ABr).
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