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Nesta edição do jornal empresariALL    
o destaque de capa vai para a 
Suzano, que investirá R$ 933 
milhões no Espírito Santo em 
3 projetos. Estão previstas a 
construção de uma unidade de 
conversão de papel tissue (papel 
sanitário) no sul do estado, obras 
de modernização de parte da 
unidade industrial localizada em 
Aracruz e a expansão da base flo-
restal no ES. Com essas ações, 
a previsão é que sejam gerados 
900 empregos diretos e indiretos 
pela empresa em 2020.
A Vale investirá R$ 20 milhões 

na implantação do SmartEner-
gy, novo sistema de gestão de 
energia elétrica da empresa que 
tem como objetivo melhorar o 
desempenho de equipamentos 
e automatizar processos ao lon-
go de sua cadeia produtiva, das 
minas aos portos, contribuindo 
para reduzir emissões atmosfé-

ricas. Em 10 anos, a Vale estima 
economizar R$ 920 milhões com 
energia elétrica.
A ArcelorMittal Tubarão cedeu 

um terreno de 88,4 mil m², loca-
lizado no bairro Praia de Cara-
pebus, na Serra, para o  Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado 
do Espírito Santo (CBMES). No 
local, serão realizadas as ativida-
des da nova organização de res-
postas a desastres do CBMES, 
além de treinamentos com cães 
e cursos de formação de seus 
militares.
A Fundação Renova lançou, no 

início de janeiro, o Edital Doce 
ES, que disponibiliza recursos da 
ordem de R$ 4,5 milhões para 
projetos nas áreas de cultura, 
esporte, lazer e turismo a serem 
executados em municípios do 
Espírito Santo impactados pelo 
rompimento da barragem de Fun-
dão, em Mariana (MG). 

A Codesa destaca nesta edição 
que o Porto de Vitória apresentou, 
em 2019, o seu melhor resultado 
de movimentação de cargas des-
de 2011, além de ter alcançado 
também a maior receita em toda 
sua história: foram R$ 158,4 mi-
lhões, um crescimento de 6,42% 
em relação ao ano anterior.
Nesta edição, o Banco de De-

senvolvimento do ES (Bandes) dá 
dicas para empresários que dese-
jam fazer um bom planejamento 
estratégico para seus negócios 
em 2020. O banco separou 5 pon-
tos indispensáveis, como análise 
de mercado em que a empresa 
está inserida; avaliação de riscos 
e oportunidades; estabelecimento 
de objetivos e resultados chave; 
tradução dos objetivos em metas; 
e a importância de se investir em 
reuniões periódicas para acom-
panhar a evolução do negócio.
As federações das indústrias 

do Espírito Santo (Findes) e de 
Minas Gerais (Fiemg) estão cons-
truindo uma agenda conjunta de 
desenvolvimento econômico que 
busca soluções para questões 
de infraestrutura e alavanca a 
economia dos dois estados, em 
benefício do setor produtivo e da 
sociedade em geral. O foco princi-
pal é a infraestrutura e a logística 
para estimular investimentos em 
estradas, portos e ferrovias.
No artigo desta edição, o autor 

Eliudem Galvão convida o leitor a 
refletir sobre o poder da iniciativa 
para tirar antigos planos do papel 
e, para isso, destaca exercícios 
importantes  que são fundamen-
tais para quem deseja sair da inér-
cia, tanto na vida pessoal quanto 
profissional. Essas e outras notí-
cias sobre as gigantes e o setor 
industrial do Espírito Santo podem 
também ser acessadas no site                                                            
www.jornalempresariall.com.br.

“                            O jornal empresariALL está sempre presente em nossas campanhas de marketing, 
proporcionando grande visibilidade e retorno sobre o investimento devido a segmentação 

dos seus leitores, importantes profissionais da cadeia produtiva do Espírito Santo. Sempre que 
pensamos estrategicamente neste público, criamos campanhas para veicular neste jornal, e o 
sucesso é garantido. Parabéns, equipe do jornal empresariALL!”
Leonardo Picinati - Gerente de Marketing na Agência Vermelho Design

Precisando de uma estratégia de comunicação para mostrar seu portifólio para as gigantes 
do Espírito Santo, como Vale, Samarco, ArcelorMittal Tubarão, Suncoke, Grupo Simec Cariacica, 
Fibria Celulose, Chemtrade Logistics, Evonik, Portocel, Estaleiro Jurong Aracruz, Codesa, Porto 
de Vitória, Transpetro e Petrobras, e expandir os negócios de sua empresa? Agora não falta mais 
nada! Chegou o jornal empresariALL, dedicado às empresas atuantes no Espírito Santo.

Confira nossos preços
(27) 99926.5665
(27) 3325.7644
marketing@jornalempresariall.com.br

Envie e-mail informando seu 
nome, empresa, cargo, local 
de trabalho, e-mail, telefones 

fixo e móvel e PRONTO!
ASSINE GRÁTIS!

Opinião do Leitor

Editorial
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Suzano investirá R$ 933,4 
milhões no Espírito Santo

A Suzano anunciou no final 
de dezembro o investimento 
de R$ 933,4 milhões em 3 pro-
jetos no Espírito Santo. Estão 
previstas a construção de uma 

unidade de conversão de papel 
tissue (papel sanitário) no sul 
do estado, obras de moderni-
zação de parte da unidade in-
dustrial localizada em Aracruz 
e a expansão da base florestal 
no ES.

Os 3 projetos devem gerar 
aproximadamente 900 em-
pregos ao longo da execução 
das obras e serão viabilizados a 
partir da utilização de créditos 
de ICMS (Imposto sobre Ope-
rações relativas à Circulação 
de Mercadorias e Prestação 
de Serviços) acumulados pela 
empresa em função de suas ati-
vidades de caráter essencial-
mente exportador no estado.

“Os investimentos represen-
tam o compromisso da Suzano 
com o Espírito Santo e contri-
buem, igualmente, para tornar 

mais competitiva a operação da 
empresa no estado capixaba”, 
destaca Pablo Gimenez  Macha-
do, Diretor Executivo de Rela-
ções e Gestão Legal da Suzano.

UNIDADE DE PAPEL 
SANITÁRIO

 
A unidade de conversão de 

papel receberá investimento 
de R$ 130 milhões. O empreen-
dimento vai gerar cerca de 300 
empregos diretos e indiretos 
durante a obra e 200 empregos 
diretos e indiretos na operação, 
além de fomentar a cadeia de 
fornecedores de suprimentos 
e insumo. O início da produção 
deve ocorrer no quarto trimes-
tre de 2020.

A fábrica terá capacidade 
para converter 30 mil t/ano 

de tissue em produtos acaba-
dos. Serão produzidos no local 
papéis higiênicos de folhas du-
pla e tripla. A matéria-prima 
que abastecerá a unidade será 
produzida pela própria Suzano 
na Unidade Mucuri, no sul da 
Bahia.

MODERNIZAÇÃO DA 
UNIDADE DE ARACRUZ 

Com investimento previsto de 
R$ 272,4 milhões, as obras de 
modernização na Unidade de 
Aracruz ampliarão a eficiência 
energética da fábrica, com mais 
competitividade e geração de 
mais energia limpa, cujo exce-
dente será colocado nas redes 
de transmissão do sistema bra-
sileiro.

Durante a execução do proje-

to, que terá duração de 24 me-
ses, serão gerados aproximada-
mente 300 postos de trabalho. 

BASE FLORESTAL 

A Suzano também anunciou 
a expansão da base florestal no 
estado. O objetivo é reduzir o 
raio médio de distância entre 
os plantios florestais e a fábrica. 
A empresa planeja investir R$ 
531 milhões nesse projeto, por 
meio de aquisição ou arrenda-
mento de áreas rurais, plantios, 
conduções e tratos culturais. 
A iniciativa deve gerar 300 
empregos diretos e indiretos 
nos dois primeiros anos após 
a obtenção das licenças, além 
de estimular a cadeia de for-
necedores da região e o reco-
lhimento de impostos.

Os investimentos 
serão em uma 
nova fábrica de 
papel higiênico, 
modernização 
da unidade 
de Aracruz e 
expansão da base 
florestal no ES

LINHA DE PRODUÇÃO de papel higiênico na Unidade da Suzano em Mucuri, BA

SUZANO
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VALE

Empresa prevê 
economizar R$ 920 
milhões em 10 anos 
com instalação 
de medidores 
inteligentes

Vale cria sistema de gestão de energia para 
reduzir emissões e custo de operações

A Vale vai investir cerca de R$ 
20 milhões na implantação de 
um sistema inteligente de ges-
tão de energia com o objetivo 
de melhorar o desempenho de 
equipamentos e automatização 
de processos ao longo de sua 
cadeia produtiva, das minas 
aos portos, contribuindo para 
reduzir as emissões atmosféri-
cas da empresa. O SmartEner-
gy, como foi batizado o sistema, 
prevê a instalação, até 2021, de 
2 mil medidores inteligentes de 
energia elétrica em 57 unida-
des operacionais e em grandes 
equipamentos da empresa no 
Brasil, por exemplo, em circuito 
de moagem de minério, trans-
portadores de correias de longa 
distância e sistemas de bombe-
amento. O medidor inteligente 
permite a redução de perdas de 
produção através da avaliação 

contínua da qualidade da ener-
gia e identificação das causas 
de falhas no fornecimento. 
Em testes realizados em duas 
minas, a empresa obteve uma 
economia de R$ 90 milhões por 
ano com eliminação de para-
das de equipamentos após o 
acionamento inadequado da 
proteção elétrica.

A partir de 2020,  a Vale vai 
estender o uso do equipamento 
para suas operações no mundo. 
Em 10 anos, a empresa estima 
economizar R$ 920 milhões 
com energia elétrica. 

Segundo o coordenador do 
Projeto de Eficiência Ener-
gética da Vale, Renato Leite 
Arantes, os medidores inteli-
gentes detectam variações de 
tensão e de corrente elétrica 
com extrema precisão, o que 
é importante para o ajuste 
dos protetores. Eles regis-
tram também o consumo de 
energia e enviam os dados ao 
SmartEnergy, que, por sua vez, 
viabiliza interações com vários 
sistemas corporativos, permi-
tindo o gerenciamento de pro-
gramas de eficiência energética, 
entre outras funções. “Muitas 
vezes, o sistema de proteção 
elétrica desliga equipamentos 
ou processos importantes  por 
conta de oscilações de energia  

que poderiam ser suportadas 
perfeitamente, sem trazer qual-
quer risco para as operações. 
Essas pequenas interrupções 
impactam na produtivida-
de, pois é preciso reiniciar os 
equipamentos e processos e, até 
que eles voltem à capacidade 
de operação normal, gasta-se 
energia desnecessariamente, 
sem contar o impacto na pro-

dução e também no aumento 
de emissões CO2 da empresa”, 
explica Arantes. 

A coordenadora de TI do 
SmartEnergy, Laysa Mello, 
explica que o sistema irá pa-
dronizar os dados gerados 
pelos medidores inteligentes 
com o intuito de produzir aná-
lises de performance do uso da 
energia na empresa. “Essa pa-

dronização ajuda a operação a 
planejar melhor o consumo e a 
demanda por energia em todas 
as operações, pois temos maior 
disponibilização e precisão 
dos dados que não tínhamos 
antes”, explica.  Embora seja 
um software já disponível no 
mercado, o SmartEnergy teve 
que ser customizado para as 
necessidades da Vale. 
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O espaço abrigará a nova Força Especial de Busca e Salvamento em Desastre do Corpo de Bombeiros

ArcelorMittal Tubarão cede terreno na 
Serra para o Corpo de Bombeiros do ES

A ArcelorMittal Tubarão 
cedeu um terreno de 88,4 mil 
m², localizado no bairro Praia 
de Carapebus, na Serra, que 
abrigará o mais novo centro 
de treinamentos do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do 
Espírito Santo (CBMES).

No local serão realizadas as 
atividades da nova organização 
de respostas a desastres do CB-
MES: a Equipe USAR - Força 
Especial de Busca e Salvamento 
em Desastre, incluindo especia-
lização e formação de seus mi-
litares e integrantes de outras 
agências cooperadas e, ainda, a 
preparação de equipes K9 (cães 
e seus condutores) para atua-
rem em situações de resgate.

A cessão de comodato, que 
valerá por dez anos, podendo 

ser prorrogado por mais dez, 
foi assinada no dia 19 de dezem-
bro, no Batalhão do CBMES, na 
Enseada do Suá, em Vitória. O 
evento faz parte da programa-
ção de aniversário de 107 anos 
do CBMES e de Formatura do 
Curso de Aperfeiçoamento de 
Sargentos (CAS). 

Localizado na Avenida 
Vitória, o terreno pertencente 
à ArcelorMittal Tubarão fica na 
Área de Preservação Ambiental 
de Praia Mole. “Para nossa 
empresa, é especialmente 
gratificante firmar essa 
parceria, pois contribuiremos 
com o importante trabalho 
desenvolvido pelo CBMES 
e daremos uma destinação 
especialmente útil a esse 
terreno. Estamos certos de 
que as atividades a serem 
ali realizadas pelo Corpo de 
Bombeiros se reverterão em 
mais segurança e agilidade 
no atendimento à população 
diante de cenários de desastres 
ou resgates”, afirma o Gerente 
Geral de Sustentabilidade e 
Relações Institucionais da 
ArcelorMittal Tubarão, João 
Bosco Reis da Silva.

Localizado na Área 
de Preservação 
Ambiental de 
Praia Mole

A SOLENIDADE foi realizada no dia 19 de dezembro, na sede do CBMES

DIVULGAÇÃO
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VISTA AÉREA do Rio Doce na cidade de Baixo Guandu, ES

DIVULGAÇÃO

Esse valor será 
dividido de acordo 
com estimativas 
dos municípios 
e das áreas de 
abrangência

Iniciativa 
disponibiliza 
recursos para 
projetos nas áreas 
de cultura, esporte, 
lazer e turismo

Fundação Renova lança Edital Doce ES 
com R$ 4,5 milhões para projetos

A Fundação Renova abriu, 
no dia 08 de janeiro, as inscri-
ções para o Edital Doce ES. 
Por meio dele, serão apoiadas 
iniciativas sociais comprome-
tidas com o incentivo ao turis-
mo, cultura, esporte e lazer em 
municípios do Espírito Santo 
impactados pelo rompimen-
to da barragem de Fundão, em 
Mariana (MG). 

O edital irá destinar até R$ 
4,5 milhões dentro dos eixos 
temáticos previstos a projetos 
novos ou já existentes, que de-
vem ser executadas em até 12 
meses. Esse valor será dividi-
do de acordo com estimativas 
dos municípios e das áreas de 
abrangência. 

Podem participar projetos de 
pessoas físicas, microempre-
endedores, coletivos e grupos 

informais, organizações sem 
fins lucrativos e empresas que 
possuam atuação nos municí-
pios de Aracruz, Baixo Guandu, 
Colatina, Conceição da Barra, 
Fundão, Linhares, Marilândia, 
São Mateus, Serra e Sooretama. 

A participação é gratuita e cada 
proponente pode apresentar 
até três propostas diferentes. 

A analista do Programa de 
Apoio ao Turismo, Cultura, 
Esporte e Lazer da Fundação 
Renova, Rafaela Cavalcanti, 

acredita que a iniciativa do 
edital auxilia no processo de 
parcerias para os projetos das 
comunidades. “Por meio dos 
editais, as parcerias poderão 
atender de forma mais abran-
gente os municípios impacta-

dos e, assim, contemplar mais 
iniciativas para as comunida-
des”, afirma.

As inscrições vão até o dia 24 
de fevereiro, e os resultados 
devem ser divulgados a partir 
do mês de junho. A primeira 
chamada de projetos já acon-
tece no 1º semestre de 2020, 
oferecendo apoio financeiro 
aos melhores colocados. 

Dúvidas sobre o Edital po-
dem ser enviadas, entre os dias 
9 de janeiro e 7 de fevereiro, 
para o e-mail editaldocees@
fundacaorenova.org. Também 
serão realizadas oficinas pre-
senciais para esclarecimentos 
sobre o Edital Doce ES em São 
Mateus, Linhares, Aracruz e 
Baixo Guandu.
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O porto também 
registrou a maior 
receita de sua 
história

Porto de Vitória apresenta melhor resultado 
de movimentação de cargas em oito anos

A Companhia Docas do Espí-
rito Santo (Codesa) apurou um 
crescimento de 4,26% na movi-
mentação de cargas, que totali-
zou quase 7 milhões/t, em 2019, 
em comparação com o exercício 
anterior. Foi o melhor resultado 
desde 2011.

O destaque ficou por conta dos 
graneis sólidos, que movimenta-
ram 2,944 milhões/t, cujo cres-
cimento foi de 16,4% em relação 
ao ano anterior. Nesta categoria, 
o bom desempenho foi puxado, 
especialmente, por adubo e fer-
tilizante, malte, e ferro gusa.

O primeiro lugar ficou com 
adubo e fertilizante, que totali-
zaram 1 milhão/t, registrando 
crescimento de 50,9% em rela-
ção a 2018. Foram movimenta-
das 345 mil/t de malte (aumento 
de 46,5%) e 820 mil/t de ferro 
gusa (cresceu 29% no compa-
rativo com 2018).

Sobre os contêineres, os resul-
tados também indicam cresci-
mento: foram movimentadas 

2,780 milhões/t de cargas, que 
representaram aumento de 
4,5% no comparativo com 2018. 
Entre as cargas de destaque es-
tão café em grãos, blocos e placas 
de mármore e granito.

A Codesa também apurou em 
2019 a maior receita em toda 
história do Porto de Vitória: fo-
ram R$ 158,4 milhões, um cres-
cimento de 6,42% em relação ao 
ano anterior. 

Esse recorde foi possível graças 
a alguns fatores como o aumento 
na movimentação de cargas e 
o reajuste de tarifas. O melhor 
mês de 2019 foi dezembro, que 
ultrapassou os R$ 20 milhões. 
Outra contribuição importante 
foi o resultado dos trabalhos da 
Comissão de Recuperação de 
Créditos da Codesa, recuperou 
R$ 2,5 milhões em 2019.

Crescimento 
de 4,26% na 
movimentação 
de cargas

VISTA AÉREA do Porto de Vitória

CODESA
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Objetivo é 
estimular 
investimentos 
em estradas, 
portos e ferrovias

Findes e Fiemg discutem investimentos 
em infraestrutura e logística 

As federações das indús-
trias do Espírito Santo (Fin-
des) e de Minas Gerais (Fiemg) 
estão construindo uma agenda 
conjunta de desenvolvimento 
econômico para buscar solu-
ções para questões de infraes-
trutura e alavancar a economia 

dos dois estados, em benefício 
do setor produtivo e da socie-
dade em geral.

O foco principal é a infra-
estrutura e a logística para 
estimular investimentos em 
estradas, portos e ferrovias. Os 
trabalhos incluem também o 

desenvolvimento dos muni-
cípios no Vale do Rio Doce, a 
segurança jurídica nas tran-
sações entre as empresas dos 
dois estados e ainda a indústria 
de petróleo e gás.

Para alinhar essa atuação 
em conjunto, o presidente da 
Fiemg, Flávio Roscoe esteve 
em Vitória no dia 09 de janeiro. 
Ele se reuniu com o presidente 
da Findes, Leonardo de Castro, 
e os dois tiveram agendas com o 
governador do Estado, Renato 
Casagrande, o secretário de 

Desenvolvimento, Marcos 
Kneip Navarro, e o Presidente 
do Bandes, Maurício Cézar 
Duque.

“Estamos cada vez mais es-
treitando relações com Mi-
nas Gerais, que é um parcei-
ro estratégico natural para o 
Espírito Santo. Esse diálogo 
vai desaguar numa reunião no 
dia 17 de fevereiro, na Fiemg, 
onde estaremos com os go-
vernadores dos dois Estados, 
as bancadas federais dos dois 
Estados, os presidentes das 
Assembleias Legislativas e os 
empresários, debatendo essas 
prioridades e definindo uma 
estratégia comum para que a 
gente possa resolvê-las”, disse 
o presidente da Findes, Léo de 
Castro.

“Minas Gerais e o Espíri-
to Santo têm uma economia 
sinérgica. São economias com-
plementares, que podem se 
beneficiar muito da união, da 
ação política coordenada dos 
setores industriais e também 
dos governos. O objetivo é me-
lhorar o ambiente de negócios 
nos dois estados e facilitar a in-
tegração entre as empresas e os 
poderes públicos, fazendo com 
que os Estados trabalhem con-
juntamente em prol da região”, 
completou Flávio Roscoe.

OS PRESIDENTES da Fiemg e da Findes, Flávio Roscoe e Leonardo de Castro

FINDES

O foco 
principal é a 
infraestrutura 
e a logística 
para estimular 
investimentos 
em estradas, 
portos e 
ferrovias
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REUNIÕES periódicas ajudam a manter o time alinhado

DIVULGAÇÃO

Avaliação de riscos 
e oportunidades 
está entre as dicas

Bandes dá dicas de como fazer o 
planejamento da sua empresa em 2020

No início de cada ano, é 
comum as pessoas traçarem 
metas para serem alcançadas e 
refletir sobre as ações realiza-
das no período que terminou. 
No meio empresarial não é 
diferente. Para auxiliar neste 
processo, o gerente de Planeja-
mento e Processos do Banco de 
Desenvolvimento do Espírito 
Santo (Bandes), Sávio Bertochi 
Caçador, separou 5 pontos in-
dispensáveis para empreende-
dores que desejam ter um ano 
promissor nos negócios.

1) ANALISE O MERCADO 
EM QUE A EMPRESA 
ESTÁ INSERIDA

Analise as mudanças de mer-
cado que aconteceram no ano 
que acabou. Faça um levan-
tamento da procura, gastos e 
lucros da comercialização do 
seu produto ou serviço. Além 
disso, pesquise as previsões 
do mercado para o novo ano. 
Outro passo importante é en-

tender a rotina de consumo do 
seu público-alvo.

2) AVALIE RISCOS E 
OPORTUNIDADES PARA 
A EMPRESA

Avaliar riscos e oportunida-
des ajuda a administrar os ne-
gócios de maneira mais asserti-
va, reduzindo as incertezas de 
maneira estruturada. Alguns 
fatores podem ter impacto 
negativo (riscos) ou positivo 
(oportunidades) para a em-
presa. Mapeá-los é o início do 
processo de desenvolvimento 
de estratégias para eliminar 
riscos ou potencializar pontos 
positivos.

3) ESTABELEÇA 
OBJETIVOS E 
RESULTADOS CHAVE

Investir na metodologia OKR 
(objetivos e esultados chave, 
em português) é uma maneira 
de a empresa se organizar para 
atingir seus objetivos e alcan-
çar os melhores resultados 
possíveis. Para isso, é neces-
sário o engajamento de todos 
os colaboradores da empresa. 
Funciona da seguinte forma: 
É necessário estabelecer um 
objetivo (eu vou) e como a em-

presa saberá se está chegando 
lá (medido por). Por exemplo, 
“Eu vou fazer o planejamento 
do orçamento anual, medido 
por entregar o relatório da au-
ditoria do ano anterior e con-
cluir projeções de receitas”.

4) TRADUZA ESSES OBJE-
TIVOS EM METAS

Após estabelecer esses ob-
jetivos e resultados chave, 
devem-se formular equipes 
ou colaboradores individuais 

para alcançá-los. Traduzi-los 
em metas é uma maneira de 
engajar os funcionários.

5) INVISTA EM REUNIÕES 
PERIÓDICAS 

É necessário que sejam fei-
tas reuniões periódicas para 
acompanhamento dos resul-
tados das metas propostas. 
Acompanhar o desenvolvi-
mento permite avaliar as es-
tratégias propostas no que diz 
respeito às suas funcionalida-
des, e, se necessário implemen-
tá-las ou modificá-las.

É necessário 
que sejam 
feitas reuniões 
periódicas para 
acompanhamento 
dos resultados 
das metas 
propostas
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2020 começou. E agora?

O autor é consultor de carreiras, coach executivo e mentor de empresas. Possui 
especialização em Gestão Estratégica de Negócios pelo IFES, MBA em Gestão 

Empresarial e Coaching pela Fundação Escola de Sociologia e Política 
de São Paulo (SLAC-FESPSP) e é Diretor Executivo da Evolvetools.

Por mais que você seja uma 
pessoa muito comprometida 
e responsável com as suas 
atividades, se você não en-
contra tempo para colocar 
nada novo em prática, nem 
pensar em novas ideias, na 
verdade seu novo ano será 
igual ao anterior e você con-
tinuará sem novas perspec-
tivas. 

Talvez você esteja distraí-
do em meio a atividades me-
ramente operacionais, que 
podem até ser de alta impor-
tância e complexidade para 
você e para o negócio, mas 
que a longo prazo nada de 
novo está sendo realmente 
construído. 

Você pode estar estagnado 
mentalmente e profissional-
mente e talvez isso esteja te 
deixando ansioso e frustrado 
por razões que você nem te-
nha identificado. 

Esse é um cenário em que 
muitos executivos já estive-
ram em algum momento das 
suas carreiras. E isso acon-
tece principalmente quando 
não é ele quem está seguran-
do as rédeas da própria vida 
profissional. 

Só de lembrar que o novo 
ano que se inicia será pare-
cido com o anterior faz você 
se sentir desanimado e im-
produtivo. 

Sempre que você perceber 

que seus dias estão repletos 
de atividades repetidas ou 
semelhantes, é hora de dar 
um passo para trás e refletir 
sobre os seguintes aspectos:

1) Assuma o papel de pro-
tagonista da sua carreira 
ao invés de ficar esperando 
as coisas acontecerem para 
você. Faça cursos. Desen-
volva novas competências. 
As melhores oportunidades 
sempre aparecerão para 
aqueles que já estão prepa-
rados. 

2) Faça o exercício de inver-
ter a sua perspectiva sobre os 
problemas que acontecem no 
seu dia. Ao invés de pensar 
sobre “o que você espera do 
seu time”, pergunte “o que o 
meu time espera de mim?” 
“O que as outras áreas da 
empresa esperam do meu 
trabalho?”

3) Invista em melhorar e 
ampliar sua rede de relacio-
namentos com parceiros e 
clientes. Busque compre-
ender o cenário de cada um 
deles e procure compartilhar 
seu conhecimento, ajudando 
sempre que possível. 

Embora essas ações pare-
çam triviais, o dia a dia mui-
tas vezes nos impossibilita 
vivenciá-las, impactando 
diretamente na construção 
de um estilo de trabalho mais 
inovador, produtivo e inspi-
rador. 

Por Eliudem Galvão
ARQUIVO PESSOAL

‘’        Por mais 
que você 
seja uma 
pessoa muito 
comprometida 
e responsável 
com as suas 
atividades, 
se você não 
encontra 
tempo para 
colocar nada 
novo em 
prática, nem 
pensar em 
novas ideias, 
na verdade 
seu novo ano 
será igual ao 
anterior e você 
continuará 
sem novas 
perspectivas ‘’

››

››

››
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