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VOLTAR AO TOPO

Resultados Uniprime Norte do Paraná
O cooperativismo financeiro tem apresentado um crescimento homogêneo e de forma consolidada em  
todo o país. Com mais de 18 mil cooperados, presente em 25 cidades, nos estados do Paraná e São Paulo,  
a Uniprime reafirma sua missão de gerar riqueza e desenvolvimento para todos os seus Cooperados. 

Confira os números da Uniprime Norte do Paraná: 

Números de Setembro de 2015  |  Números de Setembro de 2016

2015  |  R$ 1.326.454.039
2016  |  R$ 1.562.070.774

2015  |  R$ 383.519.500
2016  |  R$ 420.472.817

2015  |  R$ 50.627.485
2016  |  R$ 65.117.139

ATIVOS 
ADMINISTRATIVOS

PATRIMÔNIO 
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ACUMULADO

Colaboradores da Uniprime Norte do Paraná junto as mais de 60 mil fraldas geriátricas arrecadadas. Crédito para foto: Agência Uniprime Maringá.

A Uniprime Norte do Paraná celebra mais de 60 mil 
fraldas geriátricas arrecadadas em 2 meses de campanha
A Uniprime Norte do Paraná realizou, durante os meses de junho e julho de 2016, a campanha de arrecada-
ção de fraldas geriátricas, com objetivo de beneficiar instituições carentes das cidades em que atua. Durante  
o período da ação, foram arrecadadas mais de 60.000 fraldas, distribuídas em 21 cidades dos estados  
do Paraná e São Paulo. “A Campanha foi um sucesso, superou as expectativas. As fraldas foram doadas  
diretamente nas agências Uniprime e, posteriormente, entregues para as instituições carentes de cada cidade.  
Contamos a colaboração das agências, sempre engajadas nas ações sociais promovidas pela cooperativa  
e, sobretudo, contamos com a solidariedade dos nossos Cooperados”, ressaltou o Dr. Carlos Alberto  
D. Mascarenhas, Diretor Executivo da Uniprime. 

Este é o 5º ano consecutivo que a Uniprime Norte Paraná realiza a campanha das fraldas geriátricas.  
As doações já somam mais de 210 mil fraldas, beneficiando mais de 100 entidades carentes.

III Festival Automotivo Uniprime. Mais um evento de 
sucesso!
A terceira edição do Festival Automotivo Uniprime, realizada em Cascavel, no dia 1º de outubro no Centro 
de Convenções e Eventos de Cascavel, superou as melhores expectativas de público e vendas, alcançando  
mais de 3 milhões em negócios.

As principais marcas do mercado automotivo mundial - BMW, Audi, Mini, Hyundai, Jeep, Mitsubishi, Renault, 
Nissan, Kia, Peugeot, Ford, Toyota, Chevrolet, Volkswagen e Honda - estiveram presentes trazendo as suas 
mais novas atrações a preços diferenciados para o evento. 

Mais de 500 visitantes, entre Cooperados e familiares, puderam encaminhar financiamentos e realizar nego-
ciações diretamente com um dos representantes da Uniprime e das concessionárias participantes. Ao final do 
evento, foram comercializados 28 veículos zero através das vantagens exclusivas que a Uniprime Oeste do 
Paraná ofereceu para os visitantes. Além disso, outras vendas ainda poderão ser concretizadas na sequência.

Em Foz do Iguaçu, o III Festival Automotivo Uniprime aconteceu no dia 22 de outubro no Viale Cataratas  
Hotel e Eventos. 

Confira nas fotos, bons momentos deste Festival Automotivo Uniprime:

O sonho do carro novo foi realizado para muita gente durante a terceira edição do Festival Automotivo da Uniprime.

Fique por dentro de todas as palestras, cursos e eventos que aconteceram durante o mês de outubro 
na Uniprime Central e Singulares.

Aconteceu em outubro

Dia das Crianças

A Uniprime Central fez uma campanha de sucesso para arrecadar e doar brinquedos no Dia 
das Crianças, vamos ver?

A campanha de arrecadação de brinquedos da Uniprime Central contou com o engajamento de seus 
colaboradores para fazer o dia de muitas crianças mais feliz. A ação, que teve início no final de se-
tembro, foi um sucesso e gerou resultados além das expectativas. No total foram arrecadados em 
média 100 brinquedos, que foram entregues no dia 11 de outubro para as instituições ILES - Instituto  
Londrinense de Educação para Surdos e NUSELON - Núcleo Social Evangélico de Londrina.

Edilson Custódio Soares (Gerente-geral da Uniprime Dourados) e 
João Roberto (Auditor da Uniprime Central).

Auditoria Dourados
A auditoria realizada na Uniprime Dourados aconte-
ceu entre os dias 3 e 7 de outubro, com o auditor 
João Roberto.

Presentes arrecadados pelos colaboradores da Uniprime 
Central para o Dia das Crianças.

Só alegria no dia de doação no Instituto Londrinense de Educação para Surdos (ILES).

Curso de Planejamento Estratégico
O curso de Planejamento Estratégico, realizado pelo 
instrutor Leonel Cerutti, aconteceu nos dias 14 e 15 
de outubro na cidade de Toledo.

Durante o curso, Cerutti abordou os seguintes temas: 
Análise Swot; Metas e Objetivos; Análise dos Am- 
bientes; Gestão Estratégica; Visão Baseada em Re-
cursos. Com isso, os diretores, gerentes e conse- 
lheiros da Uniprime Pioneira do Paraná puderam  
aprimorar seus conhecimentos e adquirir os subsí-
dios necessários para um melhor desempenho de 
suas funções diárias. 

Curso de Conselho Fiscal e Administrativo 
O curso de Conselho Fiscal e Conselho Administrativo, que aconteceu durante os dias 14 e 15 de outubro na 
Uniprime Norte do Paraná, em Londrina, e 28 e 29 de outubro na Uniprime Campos Gerais, em Ponta Grossa, 
foi ministrado por José Assunção, professor do ISAE.

Os conselheiros da Uniprime debateram os seguintes temas: Origem da Governança Corporativa e Separação 
da Propriedade e da Gestão; Conflitos de Agência e o Relacionamento de Partes Interessadas; Governança  
na LC 130/2009 e na Resolução 4434/2015; Conselho de Administração: Atribuições; Regimento;  
Relacionamentos: Associados e Partes Interessadas; Diretoria Executiva; Auditoria Interna e Independente; 
Conselho Fiscal; Comitês: Composição e Qualificação; Avaliação dos conselheiros.

O instrutor Leonel Cerutti junto aos diretores, gerentes e conselheiros 
da Uniprime Pioneira do Paraná, em Toledo.

Curso de Conselho Fiscal e Conselho Administrativo com o professor 
José Assunção, na cidade de Londrina.

Cássia Real Ramos (Gerente do PAC Rolândia) e Jony Tanaca 
(Auditor).

Uniprime Norte do Paraná, PAC Curitiba.

Professor José Assunção junto aos conselheiros da Uniprime Campos 
Gerais, em Ponta Grossa.

Jony Tanaca (Auditor) e Priscila Raugusto (Gerente do PAC 
Apucarana).

Emerson Marcelo dos Santos (Gerente do PAC Paranaguá) e Evelyn 
Teixeira do Nascimento Ramos (Gerente de Negócios).

João Roberto (Auditor) e Elton Alexandre Scramocin (Gerente de 
Controladoria da Uniprime Oeste do Paraná).

Nádia Regiane Vitória (Gerente Administrativa) e Adeli Miyada 
Fernandes (Gerente do PAC Foz do Iguaçu).

Gerentes das Singulares na sede da Uniprime Pioneira do Paraná,  
em Toledo.

Auditoria Uniprime Norte do Paraná
Foram realizadas as auditorias da Uniprime Norte do Paraná nos PAC’s de Rolândia, dia 17, Apucarana, dia 18, 
Curitiba, dias 25 e 26, e Paranaguá, dias 27 e 28 de outubro, com o auditor Jony Tanaca. 

Auditoria Uniprime Oeste do Paraná
A auditoria da Uniprime Oeste do Paraná foi realizada, em Cascavel, durante os dias 17 a 21, pelo auditor João 
Roberto, e em Foz do Iguaçu, no dia 29 de outubro, com o auditor Jony Tanaca.

Reunião de Gerentes
A reunião de gerentes, que aconteceu durante o  
dia 20 de outubro, foi realizada na Uniprime Pioneira 
do Paraná, em Toledo. 

Palestra de Investimentos - Uniprime do Iguaçu
A palestra de Investimento com o instrutor Raphael Cordeiro, da Escola Positivo, foi realizada pela Uniprime do 
Iguaçu, nas cidades de Guarapuava, no dia 27, e em Irati, no dia 28 de outubro. No evento, os Cooperados 
tiveram a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre: Gestão de Investimentos; Introdução aos 
Mercados; Renda Fixa; Renda Variável; Fundos de Investimentos; Análise de Perfil; Gestão de Riscos.

Raphael Cordeiro durante palestra para os Cooperados da Uniprime 
do Iguaçu, na cidade de Irati.

Cooperados da Uniprime do Iguaçu durante a Palestra de Investimen- 
tos com Raphael Cordeiro, em Guarapuava.

Encontro de Núcleos Cooperativos
Cem cooperativistas das regiões Norte e Noroeste do 
Estado estiveram presentes no Encontro de Núcleos 
Cooperativos promovido pelo Sistema Ocepar, na 
manhã do dia 27 de outubro, em Maringá. O evento 
foi o terceiro de uma série de quatro que fazem par-
te da segunda rodada dos Encontros de Núcleos de 
2016. As reuniões já foram realizadas em Medianeira, 
Pato Branco e, por último, em Guarapuava, no dia 28 
de outubro.

Na oportunidade, o presidente da Agência Paraná de 
Desenvolvimento, Adalberto Netto, ministrou palestra 
sobre as atividades realizadas pela entidade. Haviam 
representantes de sete cooperativas agropecuárias, 
cinco de crédito, quatro de saúde, um do trabalho 
e um de transporte, entre eles o Diretor-presidente 
da Uniprime Central, Dr. Álvaro Jabur. O secretário de 
Estado da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, também 
participou do evento e apresentou as ações que es-
tão sendo realizadas pelo governo com objetivo de 
promover o desenvolvimento do Paraná.

Em um segundo momento, José Roberto Ricken, 
coordenador do Núcleo Noroeste, destacou a realiza-
ção dos debates que estão ocorrendo nos Encontros 
de Núcleo sobre o PRC 100, o planejamento estraté-
gico do cooperativismo paranaense. “Nós queremos 
dar uma satisfação sobre onde chegamos até agora 
com o PRC 100, ouvir as cooperativas aqui presen-
tes que estão elaborando os seus planejamentos e  
sobre os resultados que já tivemos. No ano que 
vem, a nossa intenção é concluir os planejamentos  
individuais e começar a fazer os planejamentos re-
gionais”, disse. “Se há uma pequena diferença entre 
o cooperativismo do Paraná em relação às outras re-
giões, ela se encontra no planejamento. É algo que 
sempre foi feito em nosso estado e queremos seguir 
nessa direção”, complementou.

Fórum dos Profissionais de Contabilidade
O Fórum dos Profissionais de Contabilidade, organi-
zado pelo Sistema Ocepar, aconteceu nos dias 27 e 
28 de outubro no Hotel Deville Business, em Curitiba. 
A abertura do evento ficou por conta do Superinten-
dente da Fecoopar – Federação e Organização das 
Cooperativas do Estado do Paraná, Nelson Costa.  
O Fórum, que tem por objetivo promover o inter-
câmbio de informações e discutir atualizações da  
legislação, teve a participação de 70 profissio-
nais de cooperativas de diversos ramos. Também 
acompanharam o Fórum, Marcos Muller, técnico 
de risco da Uniprime Campos Gerais, e Pedrinho 
Paulo Mugnol, contador da Uniprime do Iguaçu.  

Durante o primeiro dia do evento, o auditor fiscal do Tra-
balho, da Secretaria de Inspeção do Trabalho e do Mi-
nistério do Trabalho, José Alberto Maia, e o auditor fis- 
cal da Receita Federal do Brasil e chefe da divisão de  
Escrituração Digital, Clovis Belbute Peres, ministraram  
palestra sobre o e Social. Além disso, o professor da 
PUCPR, Marciano Cunha, falou sobre motivação e 
valorização do profissional de contabilidade. Já o pro-  
fessor da Pontifícia Universidade Católica (PUC), Kleber 
Candiotto, abordou o tema “ética e transparência”.

No segundo dia do Fórum dos Profissionais de Con-
tabilidade, houve debates sobre educação profis-
sional continuada, com Nelson Zafra, do Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado do Paraná, 
e gestão de riscos e compliance, com Alexandre 
Antunes Martings, da Deloitte Touche Tohmatsu.  
Neste contexto, Eduardo Lima Queiroz, da Organi-
zação das Cooperativas Brasileiras (OCB), apresen-
tou as conquistas e pleitos de interesse do coope-
rativismo em andamento no Congresso Nacional.  
Já o professor da Pontifícia Universidade Católica 
(PUC), Kleber Candiotto, abordou o tema “ética e 
transparência”.

Encontro de Núcleos Cooperativos realizado na cidade de Maringá.

Leonel Cerutti e membros do Conselho Fiscal durante o Curso de Capacitação na cidade de Cascavel.

Profissionais da contabilidade durante o Fórum, em Curitiba.

Curso Capacitação Conselho Fiscal
O instrutor Leonel Cerutti ministrou o Curso de Capacitação para Membros do Conselho Fiscal para os con-
selheiros da Uniprime Oeste do Paraná, nos dias 28 e 29 de outubro, na cidade de Cascavel.

Durante a oportunidade, Cerutti abordou os seguintes temas: Estrutura do Sistema Financeiro Nacional; 
Entidades de Regulação e de Fiscalização; Normas Inerentes às Cooperativas de Crédito; A Lei 4595/64; A 
Lei 5764/71; A Lei Complementar 130/2009; A Resolução C.M.N. 4434/2015; A Resolução 4122/2012; As 
Resoluções 4.284/2013 e 4.312/2014, entre outras; O Estatuto; Os Manuais Internos; Características das 
Sociedades Cooperativas; Organograma Funcional da Cooperativa; O A.G.O e A.G.E; O Conselho Fiscal;  
O Conselho de Administração; A Diretoria; Origens e Aplicações de Recursos; O Capital Social; Os Depó-
sitos; Operações de Crédito; Sobras/perdas; Procedimentos Mínimos de Fiscalização Conta Corrente Ban-
cária; Aplicações Financeiras; Carteira de Crédito; Concentração; Encargos; Inadimplência; Rentabilidade; 
Devedores Diversos; Credores Diversos; Obrigações Fiscais; Capital Social; Reservas; Receitas e Despesas.

Ciclo de Palestras 2016

Com o objetivo de promover ações de educa-
ção financeira e o fortalecimento da economia, 
a Uniprime Norte do Paraná realizou, neste ano 
de 2016, um ciclo de palestras sobre investimen- 
tos para Cooperados e colaboradores. 

Ministrado pelo especialista em planejamento  
financeiro Raphael Cordeiro, a jornada percorreu 
8 cidades e beneficiou mais de 500 pessoas.  
“A Uniprime entende que pode atuar como uma 
instituição financeira mediadora para o desen-
volvimento da sociedade, com iniciativas ligadas  
a questões de responsabilidade financeira e 
coloca isso em prática: disponibiliza para seus  
Cooperados, palestras sobre o assunto para  
incentivar e viabilizar projetos comprometidos 
com um futuro melhor”, afirmou o Dr. João 
Maria da Silveira, Diretor Regional da Uniprime 
Norte do Paraná.

Na programação, foram abordadas atualidades sobre o tema, além de conceitos e estratégias de  
investimento. “Este ciclo foi o primeiro de uma série de jornadas que a Uniprime pretende promover 
nos próximos anos”, conclui Dr. João Maria.

Confira as datas e locais onde aconteceram as palestras:

Cooperados e colaboradores da Uniprime Norte do Paraná 
durante o evento de Educação Financeira. 

DATA DESCRIÇÃO 

11 de abril Londrina

12 de abril Maringá

13 de abril Cianorte

16 de maio Curitiba

20 de junho Londrina

16 de agosto Paranavaí

17 de agosto Campo Mourão

13 de setembro Apucarana

14 de setembro Umuarana

Fique de olho na agenda de treinamentos para o mês de 
novembro e participe!

TREINAMENTOS SESCOOP

DATA DESCRIÇÃO PALESTRANTE CIDADE SINGULAR

9, 10 e 12 de  
novembro

Curso de Coaching - 
Módulo III

Com a instrutora  
Magda Rodrigues

Maringá
Fornecido pelo 

Sescoop

11 e 12 de 
novembro

Curso de CF e CA  
para Conselheiros

Com o instrutor  
José Assunção

Pato Branco Uniprime Iguaçu

11 de novembro

Fórum de Mercado 
Financeiro para 

colaboradores do setor 
financeiro

Com os instrutores 
Marcos Cortes e  

Etore Baroni
Curitiba

Fornecido pelo 
Sescoop

19 de novembro
Curso de Grafoscopia 

para colaboradores

Com os instrutores  
Rita Amabile e  
Marcos Vinicius

Toledo
Uniprime Pioneira 

do Paraná

26 de novembro
Curso de Grafoscopia 

para colaboradores
Com a instrutora  
Maura Rebello

Campo Grande
Uniprime Centro 
Oeste do Brasil

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

25 de novembro
Reunião do Conselho  

de Administração
Presencial | Curitiba Uniprime Central

26 de novembro Reunião do Conselho Fiscal Presencial | Londrina Uniprime Central

29 de novembro
Reunião de Gerentes  

da Central
Presencial | Londrina Uniprime Central

30 de novembro
Reunião de Gerentes  

das Singulares
Videoconferência Sistema Uniprime

Podem ocorrer alterações de datas e inclusão de cursos.

Fomos todos rosa. Agora vestimos azul. Juntos por uma 
causa nobre.
De onde surgiu a ideia de se reservar um mês para esse alerta e por que é importante fazermos os check-ups.

Com o objetivo de auxiliar as pessoas no mundo todo conscientizando da importância de preven-
ção e diagnóstico precoce do Câncer de Mama, o movimento Outubro Rosa teve início nos Estados 
Unidos, onde vários estados tinham ações referentes ao Câncer de Mama e à mamografia durante  
o mês de outubro. Com o tempo, e com a aprovação do Congresso Americano, o mês de outubro  
se tornou oficialmente o mês nacional (americano) de prevenção do câncer de mama. 

O nome foi escolhido no século 20, quando um laço cor-de-rosa, lançado pela Fundação Susan 
G. Komen for the Cure, foi distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada  
em Nova York, em 1990. Desta forma, a cor rosa simboliza a luta contra o câncer de mama e estimula  
a participação da população, empresas e entidades no mundo inteiro. 

A popularidade desta campanha alcançou o mundo todo de uma forma bonita, elegante e femi-
nina, motivando a sociedade a lutar junto por uma causa nobre. É por isso que a iluminação em 
rosa assume um papel tão importante, consagrando-se como uma identidade visual, compreen- 
dida em qualquer lugar no mundo.

Por que a prevenção é tão importante?

O Câncer de Mama tem maiores chances de tratamento e cura quando detectado na fase inicial.  
Por isso, a campanha divulga a importância do autoexame das mamas, bem como a necessidade  
do exame de mamografia.

Uma doença de causa multifatorial e que não aparece de um dia para o outro. Embora tenha  
fatores genéticos envolvidos, muito se sabe que grande parte dos cânceres se relaciona  
fortemente com fatores ambientais e estilos de vida, além de alimentação indevida. Por isso o ideal  
é seguir alguns hábitos de prevenção, como praticar atividade física regularmente, manter-se  
dentro de uma faixa de peso adequada, evitar o uso de tabaco e o consumo excessivo de bebida  
alcoólica, amamentar e ter uma alimentação adequada. 

Os homens também devem ficar atentos!

Apesar de raro, o Câncer de Mama pode ser desenvolvido em homens também. Claro que os ca-
sos são bem menos comuns do que nas mulheres. Pode-se mensurar que, a cada 100 casos de  
Câncer de Mama em mulheres, apenas 1 homem será diagnosticado com a doença. Mas infe-
lizmente esse número vem crescendo por conta do preconceito dos próprios homens por não  
fazerem os exames de rotina.

Como identificar os primeiros sintomas?

Os primeiros sintomas do Câncer de Mama nos homens geralmente acontecem em torno dos 35 
anos de idade, quando, na maioria das vezes, há o aparecimento de um nódulo indolor nos mamilos, 
causando coceira e/ou irritação. 

Qual a forma mais adequada de prevenção?

Tanto para as mulheres, quanto para os homens, o autoexame é o caminho mais rápido para que 
a doença seja diagnosticada a tempo. Com o toque, é possível notar a mudança da mama em  
seu formato, tamanho, textura e se há saída de líquidos ou sangue dos mamilos. Já para os  
homens acima dos 40 anos, além do autoexame, há a necessidade de passar por exames clínicos  
e mamografia se houver suspeita. 

Com início na Austrália, em 2003, em comemoração ao Dia Mundial de Combate ao Câncer de Prós-
tata, dia 17 de novembro, o movimento Novembro Azul é uma campanha de conscientização reali-
zada por diversas entidades no mês de novembro dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, 
para conscientização relacionada a doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico  
do Câncer de Próstata.

No Brasil, o Novembro Azul teve início em 2008 com a campanha Um Toque Um Drible, desenvolvi-
da pelo Instituto Lado a Lado, com o objetivo de discutir temas relacionados ao Câncer de Próstata.  
Alguns anos depois, inspirado pelo Movember, movimento internacional dedicado à conscientiza- 
ção e arrecadação de fundos na luta contra a doença, o instituto passou a declarar um mês inteiro  
e intenso de mobilizações focado na saúde do homem.

Por que precisamos ficar em alerta?

Na fase inicial, o Câncer de Próstata não apresenta sintomas. Em 95% dos casos, eles aparecem 
em estágio avançado. É por isso que os exames preventivos frequentes são fundamentais para que  
a doença não seja descoberta em estado avançado. 

Como realizar a prevenção?

Homens a partir dos 50 anos de idade devem procurar um urologista anualmente para realizar os  
exames preventivos. Um desses exames é o toque retal. O exame é rápido e indica se a próstata 
apresenta algum tipo de alteração. Caso a alteração seja detectada, o médico pode solicitar ou-
tros exames para confirmar o diagnóstico, como o PSA (Antígeno Prostático Específico), o ultrassom  
transretal e a biópsia da glândula, que consiste na retirada de fragmentos da próstata para  
análise. Só então é feito o diagnóstico.

Somos Rosa | Como tudo começou?

Somos Azul | Como tudo começou?

Todos juntos! 

E como forma de apoio aos movimentos Outubro Rosa e Novembro Azul que acontecem em todo 
o mundo, a Uniprime Central e seus colaboradores vestiram a camisa desta causa tão nobre 
e uniram-se para contribuir com as ações das campanhas que incentivam homens e mulheres a 
realizarem os exames de prevenção e os check-ups regulares, a fim de estimular o início dos tratamentos  
e evitar possíveis novos casos.

Colaboradores da Uniprime Central juntos no Outubro Rosa e Novembro Azul.

Qual é a importância de um líder no ambiente de trabalho 
e como este profissional influencia na sua carreira?
Assumir um papel de líder não é fácil. Tomar decisões, direcionar a equipe e comandar projetos são algumas 
das atribuições deste cargo tão estimado nas grandes empresas e instituições de hoje em dia. Muita gente, 
porém, mesmo no meio de tantas exigências e desgastes da profissão, ainda almeja chegar ao topo da cadei-
ra empresarial conquistando a liderança de uma equipe ou setor. Agora, o que muitos não sabem é que uma 
coisa é ser proficiente em uma função ou conjunto de habilidades em particular, outra bem distinta é assumir  
a responsabilidade e ganhar o respeito de funcionários com diferentes histórias de vida, funções e culturas.

Para muitos, a transição entre deixar de ser um colaborador para tornar-se o líder é marcada por um perío-
do de autoquestionamento: Será que sou forte o suficiente? Extrovertido o suficiente? Não é possível, no 
entanto, definir se você está apto ou não para assumir um cargo de liderança na sua empresa, visto que 
não existe uma fórmula única para executar essas tarefas com sucesso. A sua competência dependerá dos  
objetivos a serem atingidos e do estilo da empresa na qual você está inserido. 

Mas, cuidado: nem sempre o melhor caminho é seguir o estilo de liderança dos outros. “Muitas vezes, as pes-
soas acham que precisam mudar ou se moldar em uma versão idealizada de liderança”, diz Brenda Booth, 
professora titular de prática de gestão na Kellogg School. “Isto cria uma espécie de síndrome do impostor.  
Elas pensam que, se forem verdadeiramente autênticas, as pessoas não irão aceitá-las”. 

Neste contexto, tornar-se um líder não exige adotar uma nova personalidade. Significa amplificar seu verdadeiro 
eu, com foco e disciplina. A dica é se envolver e destacar as suas próprias experiências, valores e pontos fortes.

Para o professor Michael D. Watkins, da escola de negócios IMD, o primeiro passo para se tornar um lí-
der é deixar o seu lado especialista para explorar um perfil mais generalista. Ou seja, um gestor de sucesso  
precisa saber como integrar diferentes áreas, isso não quer dizer que você precisa se tornar um expert em  
todos os setores, o que se tornaria inviável por conta do tempo, mas saber extrair o melhor das pessoas  
que trabalham em cada função de uma empresa.

Vamos partir para a ação.

Agora que você já sabe quais as principais atitudes para se tornar um líder de sucesso e gostaria de al-
cançar tal posto na sua empresa, que tal ampliar o seu conhecimento sobre a área? Um dos eventos mais  
esperados do ano, para quem é amante do cenário de gestão empresarial, acontece durante os dias 7 a 9 
de novembro na HSM Expo, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Esta é uma excelente chance de  
aprimorar os seus conhecimentos em um espaço dinâmico, que incentiva experiências com novas metodolo- 
gias de aprendizagem e convida você a interagir e construir novas perspectivas para a prática da gestão.

Anote na agenda e não perca um evento enriquecedor para a sua carreira profissional. A Nova HSM Expo  
vai proporcionar momentos de protagonismo para o desenvolvimento de sua liderança e oferecer, em um  
novo formato de evento, trilhas de aprendizagem que vão aprimorar e atualizar seus conhecimentos em  
temas essenciais para sua carreira e negócio.

ACONTECEU 
EM OUTUBRO

SAIBA MAIS

Fique por dentro de tudo o que 
aconteceu na Uniprime Central e 
Singulares.

AGENDA DE 
EVENTOS

SAIBA MAIS

Anote em sua agenda toda a 
programação de treinamentos, 
palestras e eventos para o mês 
de novembro. Participe!

VOCÊ SABE QUAL É O 
PAPEL DE UM LÍDER?

SAIBA MAIS

Como a liderança no ambiente 
de trabalho pode interferir na sua 
carreira profissional?

SEU INFORMATIVO MENSAL DA UNIPRIME CENTRAL

Central In Foco

EDIÇÃO 5 • NOVEMBRO DE 2016

http://www.uniprimecentral.com.br

