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Arte da Capa:

Angélica Queiroz - Assistente de Marketing
A arte da capa da Edição 18 da nossa Revista Gente Santa Paula é baseada na ideia de
ilustrar a imaginação e a magia.
É a imagem do castelo dos sonhos, dos contos de infância, de um mundo de fantasia.
Para entrarmos nesse espírito de mente leve e aberta, para lermos os conselhos da matéria
de capa que nos mostra como podemos colocar em prática a “Arte de Encantar”, porém com
atitudes possíveis a nossa realidade.
Desta vez, a ilustração do castelo foi feita com lápis de cor aquarelável, o qual passando
um pincel levemente úmido em seguida dá a impressão que o desenho foi feito diretamente
na aquarela. Com isso, as cores se destacam: o azul e os tons de preto e cinza que usei. Depois
o desenho foi escaneado, feito tratamento e montagem no Photoshop. As nuvens são fotos
tratadas com filtro que deixam a imagem esfumaçada e aquarelada também.
A tipografia do título é baseada nos traços de letras caligráficas, como títulos de histórias
de conto de fadas.

CARTA AO LEITOR

Palavra do Presidente
Encantar é mais que surpreender, além do que surpreender, pois surpreender pode
ser positivo ou até negativamente.
Encantar é fazer com que o outro diga UAU!
Isto pode acontecer pela sensação ocasionada pelo aspecto da estrutura física, tais
como conforto térmico e acústico, arquitetura de interiores, luminotécnica, paisagismo, higiene, entre outras características perceptíveis ao cliente.
Mas na minha opinião o encantamento se dá com o tratamento que o cliente recebe,
um sorriso, um bom dia ou boa tarde olhando nos olhos e, principalmente, acompanhado de uma palavra de carinho.
Já conversei com alguns colaboradores que observei não estarem tendo esta atitude
e a resposta foi que, depois de duas horas de ônibus e somando as dificuldades do cotidiano, eles se esquecem de que é necessário ser gentil e agradável no atendimento ao
cliente. E eu disse a estes colaboradores que se nós não encantarmos o concorrente vai
encantar e este cliente além de não retornar não vai nos indicar para ninguém e aí sim
que teremos motivos para ficarmos chateados e tristes, pois os clientes irão embora!
Li em um cartaz de um hotel muito famoso de Dubai que dizia o seguinte:
“Ao cruzar com um cliente o olhe sempre nos olhos, dê um sorriso e o cumprimente, se todos nós agirmos assim, com certeza estaremos contribuindo em muito para que
este cliente fique ENCANTADO com o nosso Hospital.”
Um abraço a todos e vamos encantar os nossos clientes cada vez mais!
Boa leitura.

George Schahin
Diretor - Presidente
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EDITORIAL

Editorial
Dia destes li uma matéria sobre a arte de encantar e confesso que, me encantei!
Ela dizia sobre o quão difícil é encantar... a palavra Encanto significa seduzir, cativar,
fascinar.
Vem sempre junto, bem perto de palavras tão ou mais encantadoras, como deslumbre, embevecer...
Estou encantado, estou apaixonado, estou extasiado. Você já se sentiu assim? Já fez
algo que deixou alguém encantado? Se sim, se sinta orgulhoso, se não, corra e busque
maneiras de fazê-lo.
Como? Ah, aí é que está o grande segredo, a grande maestria desta arte. Sim, podemos considerar uma arte!
Aqui em nossa revista vamos mostrar e tentar dar caminhos e trilhas para te ajudar
nessa missão. Dicas necessárias para você se diferenciar e se destacar na multidão.
Entre neste mundo encantado!
Boa leitura!

Paula Nascimento Gallo
Gerente Financeiro e Marketing
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CHUVA DE CONFETES

Este é o espaço que a Revista Gente Santa Paula utiliza para colocar as cartas
de agradecimento e de elogios dos pacientes e acompanhantes à dedicação da
equipe Santa Paula.

Prezado Dr. Gebara,
Gostaria, até como dever moral, de relatar minha
última experiência com o Hospital Santa Paula.
Na última sexta-feira, dia 4 de abril, por volta às
21h40, chegamos à emergência do Santa Paula, trazendo minha mãe de 73 anos, que 30 minutos antes apresentara súbitos sintomas, que sugeriam um
AVC. Ainda que contássemos com opções de hospitais mais próximos, optamos por levá-la ao Santa
Paula, ainda que isso nos custasse alguns preciosos
minutos .
Quando chegamos, imediatamente vários enfermeiros, dirigiram-se à porta para recebê-la e em
menos de um minuto ela foi encaminhada à sala de
emergência, onde iniciaram-se os procedimentos
para um rápido diagnóstico de AVC isquêmico.
A Dra. Renata Simm, que sequer estava de serviço naquele momento, vestindo roupas comuns, ao
notar a gravidade do quadro, prontamente assumiu
o comando do atendimento e determinou a realização imediata de uma TC, reservou um leito na UTI
e, nos informou sobre os procedimentos que poderiam ser adotados e seus riscos. Autorizamos a realização da trombólise, que se iniciou imediatamente,
revertendo completamente o quadro de paralisia e
confusão, que rapidamente se agravava.
Em menos de duas horas, minha mãe já se encontrava na UTI, com um quadro muito melhor e, lá
permanece até este momento.
Coincidentemente, dois dias antes, ela havia passado por uma bem sucedida cirurgia ortopédica,
realizada pelo Dr. Gilberto Anauate, cuja eleição foi
feita por ela própria, pela confiança que sentiu, ao
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consultá-lo e também pelas instalações do hospital,
optando por essa razão em dispensar a intervenção
do plano de saúde.
O Dr. Gilberto, ao ser informado do ocorrido,
compareceu à UTI, verificou o estado da cirurgia
e, dividiu com os neurologistas, informações importantes sobre as condições da paciente e, sobre os
métodos e materiais utilizados, que porventura pudessem interferir no tratamento e na realização de
exames como RM.
O tratamento na UTI tem sido muito atencioso,
eficaz e humano, a cada visita, podemos perceber
uma sensível melhora no seu estado de saúde, o que
sem nenhuma dúvida também é fruto do carinho recebido dos enfermeiros, médicos e auxiliares.
Eu não poderia encontrar as palavras adequadas para manifestar a gratidão que guardaremos
por toda a vida, pelos profissionais desta instituição,
muito especialmente pela Dra. Renata Simm, que
com extrema dedicação, permaneceu até a madrugada acompanhando a evolução do quadro, ressalte-se, fora de seu horário normal de trabalho e, sem
dúvida foi a responsável por salvar a vida de minha
mãe e, que continua muito empenhada na investigação das causas do problema.
Podemos notar em toda a equipe do Santa Paula,
uma grande integração, capaz de imprimir um ritmo
muito eficiente e suave no andamento das suas operações, onde cada colaborador é muito consciente de
suas responsabilidades.
Portanto, queremos deixar registrada a nossa

CHUVA DE CONFETES

mais profunda homenagem à diretoria, médicos,
enfermeiros e todos os funcionários do Hospital
Santa Paula, que há muitos anos nos atende com
muita presteza, e que agora nos permite respirar
aliviados com um prognóstico altamente positivo.
Muito Obrigado!
R. E. J.
Bom dia, senhores!
Gostaria de parabenizar as funcionárias Juliana
Alves da Costa e Meiriane de Oliveira pela excelente
postura profissional! Ambas foram muito competentes, responsáveis e principalmente acolhedoras e
dedicadas. Pessoas assim fazem o diferencial em um
ambiente hospitalar.
Parabéns!
T. P. H.
Prezados (as),
O Sr. S... ligou há pouco, para agradecer o envio
da carta pós alta.:
“Fiz uma cirurgia de intestino (por causa de um
tumor) e gostaria que você transmitisse meus elogios ao Dr. Carlos e a toda equipe. Geralmente as
pessoas só ligam para reclamar, mas faço questão de
elogiar a todos mesmo de coração. Desde a minha
entrada até saída fui muito bem atendido. Por favor,
envie esse elogio também a Márcia do setor de guias,
pois, tive muito problemas e demora com meu convênio e ela se empenhou muito, foi atrás de tudo insistiu, me atendeu muito bem e posso dizer que ela
salvou minha vida!“.
Sr. S.
Prezados Senhores:
A família da paciente M. G. J. M. que está internada, neste hospital, quer agradecer os excelentes cuidados dispensados a nossa mãe desde o momento do ingresso pelo Pronto Socorro, através do

Dr. Guilherme Maia e Dr. Roberto, passando pela
UTI geral, Dr. João Geraldo, Unidade Coronariana (UCO) e atualmente na unidade de internação
4011. A dedicação, atenção e carinho proporcionados pela equipe do Dr. Otávio Gebara, Dr. Fabrício,
Dr. Fábio, Dr. Rodrigo e Dr. Thiago estão sendo
fundamentais para a recuperação de nossa mãe. A
auxiliar de enfermagem Lucy da UCO é especial. E
na unidade de internação a Dr. Alessandra.
Quando temos filhos ou pais doentes o que mais
desejamos é que sejam tratados com conhecimento
científico, carinho, atenção e dignidade e é desta forma que nossa mãe sempre é cuidada neste hospital.
Um grande abraço para toda a EQUIPE DO
HOSPITAL SANTA PAULA.
Atenciosamente,
Família M.
Prezados Senhores,
Estive por duas vezes no Hospital Santa Paula
para procedimentos clínicos.
A primeira me submeti a um cateterismo, ocorrido no dia 07 de fevereiro de 2013 entre 12:00 às
18:00 horas.
Gostaria de registrar que o atendimento que
recebi foi de ALTÍSSIMO NÍVEL, desde o preenchimento burocrático na entrada até a minha saída
do Hospital, fazendo uma referencia especial para
o corpo de enfermagem (todas sem exceção) foram
simpáticas, prestativas e profissionais.
A segunda me submeti a uma angioplastia, ocorrido no dia 25 de fevereiro de 2013, nesta ocasião
fiquei internado um dia.
Novamente recebi um atendimento ESPECIAL
idêntico ao que já relatei acima, e este excelente
atendimento se estendeu ao pessoal da internação.
Parabéns por vocês estarem investindo no material humano e preocupados com o cuidado e bem
estar dos pacientes. Abraços,
J.C.P.

GENTE Santa Paula

|

7

CHUVA DE CONFETES

Boa tarde!
Fiquei internado no hospital Santa Paula no início do mês, para a realização de uma cirurgia. Passei
duas noites no hospital.
Estou escrevendo somente para agradecer e parabenizar o hospital. Eu particularmente não tinha
nenhum conhecimento prévio do hospital, nunca tinha entrado para me tratar nem visitar alguém, mas
era o melhor hospital que o meu plano de saúde cobria. Confesso que fui para o Santa Paula um pouco
receoso por esse motivo, mas minha estada por aí
foi uma agradável surpresa. Fui muito bem tratado
por toda a equipe, o centro cirúrgico é de primeira
linha e a hotelaria é extremamente confortável, toda
a estrutura muito bem planejada e mantida para
uma estada confortável e segura. Meus pais também
tiveram a mesma feliz surpresa, ficaram contentíssimos com o nível e qualidade com que fomos recebidos e tratados, além das excelentes acomodações. E
ambos são médicos.
Enfim, estou realmente escrevendo só para agradecer e parabenizar pelo excelente trabalho.
Abraços.
M.
Senhores,
Venho expressar os meus agradecimentos pelos
serviços prestados ao meu atendimento.
Tenho sido atendido pela equipe de Cardiologia
e devo externar quão fui bem atendido.
Não mencionarei nomes, mas afirmo que desde
atendentes, enfermeiros, copeiros e cardiologistas
foram de uma atenção ímpar.
O hospital apresenta boas instalações, mas não
querendo ser um paciente assíduo desejo que este
estabelecimento esteja sempre em crescente.
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A todos que me assistiram foram todos perfeitos
no atendimento, simpatia e prestimosos.
Agradeço a todos e que sejam abençoados por
Deus.
Atenciosamente,
D. O.
Boa tarde!
Estive internada do dia 13.03.13 ao 16.03.13 e
confesso que me surpreendi com o tratamento, os
cuidados e a competência de cada pessoa que compõe a estrutura deste hospital.
Pude encontrar pessoas que ainda cultiva a sensibilidade e a valorização da vida, não tratando os
pacientes como robôs e de forma mecânica, mas que
estão diante de seres humanos que precisam de cuidados e atenção.
Quero agradecer pelo atendimento e os cuidados desde o pessoal da limpeza até os médicos que
me prestaram todo suporte necessário, agradeço em
especial ao Dr. Renato Siqueira Leal que me acompanhou neste período e na consulta de retorno um
excelente médico prestativo atencioso e competente.
Muito obrigada mais uma vez e PARABÉNS a
toda equipe do Hospital Santa Paula!

Escrevo para agradecer e parabenizar os médicos, enfermeiros e recepcionistas que atenderam
minha mãe A. Q. P. durante sua consulta e internação entre 15 e 17/04. Todos foram extremamente solícitos, educados e profissionais o que mostra
a seriedade e confiabilidade deste hospital. Muito
obrigado e abraços a todos.

HSP PRIVILLEGE

O programa de fidelização do hospital Santa Paula proporcionou aos nossos médicos mais uma premiação.
Confira a lista e as fotos dos ganhadores do 1º Trimestre:

Classificação
1
2
3
4
5
6

CIRÚRGICOS

Médicos

Paulo Henrique Pires de Aguiar
Equipe da Oncologia
Eduardo Melo de Castro Moreira
Celso Ferreira
Sergio Morioka
Jamal Azzam

CLÍNICOS

ANESTESISTAS

Classificação

Médicos

Classificação

Médicos

1
2
3
4
5
6

João Geraldo
Equipe Onco Clínica
Maristela
Renata Simm
Gebara
Dieter

1
2
3
4
5
6

Lauro
Frank
Regina
Heber
Helena
Taisa

Parabéns a todos os médicos ganhadores!
GENTE Santa Paula
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As Melhores na Gestão de Pessoas
Prezados colaboradores,

Temos a satisfação de informar que nossa Empresa
irá participar da pesquisa “As Melhores na Gestão de
Pessoas” que será publicada em Outubro na revista Valor Carreira.
O Valor Econômico é o mais importante veículo de
economia, finanças e negócios do país e a Aon Hewitt,
uma das maiores consultorias e fornecedoras de serviços na área de recursos humanos do mundo.
Participar desta pesquisa será uma grande oportunidade da Empresa ser avaliada em suas práticas na
gestão de pessoas, assim como desenvolver ainda mais
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as ações ligadas ao seu principal fator de sucesso: seus
colaboradores.
O objetivo do estudo é apontar as empresas que
se destacam na gestão das pessoas, e para isso, a Aon
Hewitt conduzirá uma pesquisa que selecionará uma
amostragem de respondentes convidados a responder
a pesquisa.
A participação de todos é fundamental, comenta Dr.
George Schahin, diretor presidente do Hospital Santa
Paula.
Conheça nossa campanha:

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Dor - Quinto Sinal Vital

Você sabe o quanto é importante avaliar a dor?

E

mbora possa parecer simples, a dor é uma sensação complexa, influenciada por diversos fatores como
a formação cultural, expectativa em relação à dor, experiência prévia com dor, contexto em que ocorrem
respostas emocionais e cognitivas. É um processo que
envolve respostas fisiológicas e psicológicas complexas
que variam individualmente (Springhouse Corporation, 2006). Na cidade de São Paulo a prevalência da
dor crônica é de 28,7%, segundo a Sociedade Brasileira
para o Estudo da Dor (SBED). Dentre os fatores que
vêm contribuindo para aumentar a prevalência da dor,
está o aumento da expectativa de vida. Se por um lado
vivemos mais, por outro aumenta a probabilidade de
ocorrerem traumas, doenças relacionadas à idade, sobrecarga do organismo e dores crônicas.
No ambiente hospitalar, 40% a 50% dos clientes não conseguem obter alívio satisfatório da dor apesar da existência de regimes terapêuticos efetivos e da
disponibilidade de orientações para facilitação do tratamento. A avaliação da dor, como 5º vital, foi proposta pela primeira vez em 1996, pelo então presidente da
Sociedade Americana de Dor, Dr. James Campbel. O
principal objetivo era proporcionar a conscientização
dos profissionais da saúde e aumentar a atenção desses
profissionais para esse sintoma tão prevalente em todo
o mundo. O doutor Campbel acreditava que tornando a dor mais visível dentro das instituições de saúde,
a possibilidade dela ser melhor tratada, seria maior.
Acredita-se que a maneira mais eficiente de tratar a dor,
seja também evidenciando sua presença. Se o paciente
refere que tem dor, o próximo passo é tratar adequadamente. Mas como proceder naqueles indivíduos sem
condições físicas de expressar verbalmente que tem
dor?
Pensando no bem estar de todos os pacientes, o
Hospital Santa Paula aderiu à campanha da “dor como
5º sinal vital”. Sempre que se verificam os sinais vitais
(pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, frequência respiratória), também se avaliam a presença e
a intensidade de dor (o quinto sinal vital). O Serviço de
Anestesiologia e Dor (SAD) do HSP preconiza a utilização de instrumentos adequados à condição específica
de cada paciente. No caso de pacientes adultos, conscientes e capazes de compreender o questionamento do
profissional de saúde, a Escala Verbal Numérica (EVN)
e escala descritiva verbal são as mais indicadas. Para

avaliação da EVN, pergunta-se ao paciente qual a intensidade de sua dor em uma escala de 0 a 10, sendo 0=
nenhuma dor e 10=a pior dor imaginável. No caso da
escala verbal descritiva, o indivíduo atribui à dor, intensidade leve, moderada ou intensa (forte). O profissional
responsável pelo atendimento deve registrar esses dados no prontuário do paciente e medicá-lo de acordo
com a prescrição médica. Já no caso de pacientes sedados ou incapazes de responder aos questionamentos
verbais, preconizam-se outros parâmetros para avaliar
a intensidade da dor, descritos através de uma escala
comportamental. E no caso daqueles que apresentam
déficit cognitivo, uma escala apropriada denominada
PAINAID deve ser usada.
O controle adequado da dor, seja aguda ou crônica,
é objetivo essencial da assistência integral aos pacientes
e traz benefícios, muitas vezes imensuráveis do ponto
de vista econômico, para pacientes e instituições de
saúde. Entre as consequências fisiológicas da dor não
controlada, encontra-se a ativação da resposta ao stress,
que desencadeia alterações respiratórias, cardiovasculares, gastrointestinais, tromboembólicas, musculoesqueléticas e psicológicas. O tratamento eficaz e adequado,
por outro lado, facilita a recuperação, melhora a capacidade funcional e reduz a morbidade pós-operatória.
Indicadores de qualidade dos serviços prestados, como
avaliação e gerenciamento da dor e satisfação do cliente
em relação ao seu tratamento são indispensáveis para
a obtenção dos padrões internacionais de qualidade
preconizados pela maior agência acreditadora dos EUA
- Joint Commission Accreditation Healthcare Organization (JCAHO) e pelos demais sistemas de acreditação
nacional e internacional.
A equipe do Hospital Santa Paula está sempre em
busca de melhorias da qualidade e do atendimento humanizado ao cliente que são fundamentais para promover os ajustes necessários ao tratamento dos pacientes.
Componentes:
Coordenador: Dr Lauro Yoiti Marubayashi
Dra Angela Maria Sousa
Dra Adriane Maria Gori Pedroso
Dr Alexandre Slullitel
Dr Flávio Silva Ferreira
Dr José Osvaldo Barbosa Neto
Dra Lizete Terada Fortes
Enfa Talita Araujo de Oliveira
GENTE Santa Paula
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Av. Santo Amaro, 2.382 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
(11) 3040 8200 - www.santapaula.com.br
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Novo IOSP
Instituto de Oncologia Santa Paula

O

Instituto de Oncologia do Hospital Santa Paula
foi criado para oferecer o que há de mais atual no tratamento do câncer. São 4.000m2 especialmente projetados para assegurar eficiência, segurança e conforto no
cuidado de nossos pacientes.
Tendo como modelo as mais avançadas instituições
dedicadas ao tratamento do câncer no mundo, o Instituto foi concebido para reunir em um mesmo espaço
oncologistas clínicos, hematologistas, radioterapeutas
e equipes cirúrgicas especializadas no tratamento dos
diferentes tipos de câncer, estimulando o trabalho em
equipe.
A responsabilidade pela gestão técnica do Instituto de Oncologia é do Centro de Oncologia do Hospital
Sírio-Libanês (HSL). Nessa parceria, todos os atendimentos médicos oncológicos são realizados por profissionais do HSL, que seguem os mesmos protocolos de

tratamento adotados nas Unidades do Centro de Oncologia.
O Instituto possuiu dois andares dedicados à terapia
antineoplásica, com farmácia exclusiva para manuseio e
preparo desses medicamentos, dentro dos mais rigorosos padrões de segurança.
Além disso, inaugura uma unidade de radioterapia
completa e atual, com equipamentos de última geração
para tratamentos, incluindo radiocirurgia e braquiterapia.
Amplos consultórios, área de atendimento multidisciplinar, anfiteatro e espaço para convivência completam essa estrutura.
Conheça um pouco mais sobre o nosso Instituto e
entenda como ele irá transformar positivamente os cuidados com os nossos pacientes.

GENTE Santa Paula
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SUPER INTERESSANTE

O detalhe é a diferença!
Quantas vezes você já assistiu, na internet, ao cli-

pe da música Gangnan Style, do coreano Psy?
O clipe da música é o maior fenômeno na mídia,
com mais de um bilhão de visualizações.
O clipe até agora proporcionou aproximadamente
683 bilhões de fixações oculares de seres humanos. Isto
é um número sem precedentes em toda a história da
mídia.
Mas você acha que o sucesso foi por acaso? Não, ele
não foi por acaso! Elementos visuais e sonoros foram
cuidadosamente escolhidos para provocar reações previsíveis nos espectadores.

Esta técnica do marketing tão bem usada pelo cantor Psy, chama-se NEUROMARKETING.
Em todo o mundo, companhias dos mais diversos
setores passaram a usar o neuromarketing, que nada
mais é, que o resultado do cruzamento do marketing
com a neurociência.
Esta ferramenta ajuda a criar produtos de marketing
e serviços, concebidos da forma mais eficaz e campanhas de comunicação, mais centradas nas respostas do
cérebro.
Com esta técnica entendemos como o consumidor
reage em relação à cor da embalagem, ao cheiro de determinados produtos, ao toque, entre outras coisas.
As empresas que perceberem essa nova tendência
e aplicarem o neuromarketing terão a chance de evitar
erros conquistando mercado neste mundo tão competitivo que o detalhe é a diferença.

Elaysa Pires-Analista ADM. SR.

Campanha da Smirnoff - Sabores frutas- Caipiroska
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SUPER INTERESSANTE

Empresas brasileiras
começam a fazer sucesso no

Instagram

Marcas entram na rede social de fotos com a estratégia de
usar imagens amadoras de usuários para fazer marketing.

D

epois de Facebook e Twitter, as empresas brasileiras estão descobrindo aos poucos o potencial da rede
social de fotos Instagram para promover suas marcas. E
não se trata simplesmente de criar um “perfil” no aplicativo e sair divulgando imagens promocionais. Para
fazer sucesso na rede é preciso envolver os usuários e,
principalmente, contar com eles.
Até agora, uma das estratégias de marketing mais
bem-sucedidas no Instagram tem sido a de incentivar
o compartilhamento de fotos por meio de hashtags, que
nada mais são do que palavras ou expressões, usadas
ao lado do sinal de jogo da velha (#), com a finalidade
de agrupar assuntos. Entre outras vantagens, a hashtag,
adotada inicialmente pelo Twitter, facilita a busca de
um tema específico na infinidade de publicações das
redes sociais. Por exemplo: ao publicar a imagem de um
pôr do sol, o usuário pode associar a ela a hashtag #sol,
#pordosol ou qualquer outra expressão que faça sentido
para ele.
A marca carioca de moda feminina Farm criou a
hashtag #tonoadorofarm para poder encontrar no Instagram fotos postadas por simpatizantes da rede de lojas. As imagens passam por um filtro e são postadas no
próprio perfil da marca, que tem mais de 64 mil seguidores.
A estudante de medicina Anna Carolina da Fonseca, de 28 anos, publicou, com a hashtag da Farm, uma
foto sua de biquíni fazendo uma ponte com o próprio
corpo em cima de uma prancha, no mar. A imagem foi
escolhida para ser publicada no Instagram da marca e
já recebeu 8,5 mil “curtidas” - o que nas redes sociais é
sinal de popularidade.
Estratégia
Mas a Farm não acertou de largada. Quando a marca de moda entrou para o Instagram, o primeiro impulso foi adotar uma linha comercial, de exposição dos
produtos. Depois, fotos da fábrica começaram a ser publicadas, para dar uma ideia de “bastidor”. Hoje, quase
tudo que a Farm posta no Instagram são estampas coloridas e fotos de usuários que usam a hashtag com a
intenção de aparecer no perfil da marca. “Identificamos
que aquele não era um canal comercial, mas sim um
canal de contemplação, de escape”, diz André Carvalhal,
diretor de marketing da Farm.
A #tonoadorofarm foi uma criação da marca cario-

ca, mas há casos em que a força do jogo da velha veio
do outro lado. As fãs da Melissa, por exemplo, encontraram na tarefa de escolher uma sandália pela manhã
um termo que se propagou: #melissadodia. A marca detectou a popularidade do termo e começou a selecionar
alguns pés com Melissa para exibir em seu perfil oficial
no Instagram.
Mas ainda são poucas as marcas brasileiras que usufruem dessa interação com os usuários da rede social.
As companhias do país que têm presença forte no Facebook e no Twitter ainda se mostram tímidas no Instagram - rede que, apesar de ter menos usuários (100
milhões), superou o Twitter em tempo de uso. Segundo
a consultoria comScore, a média de minutos gastos no
aplicativo de fotos em agosto de 2012 foi de 257, contra
170 no microblog.
Uma das razões para essa falta de êxito na tarefa
de atrair usuários está na dificuldade de entender que
o aplicativo de fotos não serve como uma vitrine de
venda de produtos. “A pergunta que deve ser feita é:
o que quero ganhar com essa rede social? Se você só
quer dinheiro, não é lá que você tem de estar”, diz Nino
Carvalho, coordenador dos programas de MBA em marketing digital da FGV. Além disso, manter um perfil
nas redes sociais exige investimento. Agências podem
cobrar de R$ 15 mil a R$ 35 mil por mês para gerir a
presença de uma empresa grande em vários canais.
Embora não sirva como fonte direta de receita para
as empresas, elas estão ficando mais ativas no Instagram: em fevereiro, 55% das maiores marcas do mundo
estavam postando toda semana, ante 49% em novembro, segundo a empresa de análise de dados Simply Measured. Entre as companhias que conseguem maior engajamento estão Nike e Tiffany & Co., que não chegam
a publicar fotos amadoras de usuários, mas vinculam
seus perfis a um estilo de vida “saudável” ou “chic”.
A General Electric, que atua em áreas como energia
e aviação, está entre as dez marcas que mais têm seguidores (132 mil). A empresa publica fotos de locomotivas e ventiladores gigantes. O tamanho enorme dos
equipamentos surpreende os seguidores, e a GE interage com quem faz perguntas ou elogios. Cada empresa a
sua maneira está tentando usufruir desse espaço para se
aproximar do consumidor.
Fonte: @portald24amFacebookGoogle
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E

ncantar alguma pessoa não é fácil, principalmente um cliente ou no nosso caso um paciente.
Encantar nada mais é do que você superar os desejos de uma pessoa. Mas a pergunta é como conseguimos saber o que uma pessoa espera da gente?
É realmente uma arte encantar, ainda mais no mundo de hoje que temos tudo ao nosso alcance, tudo online e que os nossos desejos de 5 minutos atrás já foram
subsistidos neste exato momento.
Mas pensando bem, encantar pode ser mais fácil do
que pensamos. Coisas simples do nosso dia a dia, valores que estão perdidos, podem encantar alguém como
um muito obrigado, desculpa, por favor, são palavras
mágicas e que encantam.
Sempre atendo a secretária de um médico, que
essa sim tem o dom de me encantar, ela é sempre muito gentil, educada e carinhosa e com esse seu jeitinho,
não consigamos e nem medimos esforços para ajudá-la
sempre.
Crescemos em uma cultura em que as histórias de

mundos encantados são retratadas com princesas e
príncipes, vivendo em seus reinos lindos e cheios de seres mágicos. Que enfrentam o mal para ficarem juntos
e felizes.
Sabemos que não podemos viver alienados e perdidos em desejos baseados em histórias impossíveis, mas
podemos trazer para nossa realidade as mensagens de
luta, amor, respeito e trabalho. Não acreditando que
tudo e todos deviam ser perfeitos, e esperar que tudo
aconteça na hora que achamos melhor. O que podemos
acreditar e fazer são justamente essas coisas simples do
cotidiano, conquistar as pessoas e nossos objetivos com
respeito, com palavras sinceras, com atitudes humildes
e com pensamentos inteligentes.
E por que não podemos ter momentos de viajar na
imaginação e ter ideias criativas baseadas na espontaneidade das crianças?
Vamos começar a encantar as pessoas pelo básico,
você pode ter certeza que teremos resultados mágicos!

Separamos para você, também, 7 dicas para encantar (e impactar) as pessoas no trabalho – Fonte: Revista Exame
As habilidades técnicas contam (e muito). Os resultados entregues também. Mas, mais do que nunca, as
empresas estão valorizando profissionais que, além dos dois itens anteriores, também sejam excelentes na
hora de se relacionar com pessoas. E não estamos falando de quem é um exímio organizador de happy hours.
Pessoas que saibam vender ideias, mediar conflitos e influenciar a equipe (mesmo sem ser o chefe) quase
sempre são as mais indicadas para assumir um cargo de chefe na organização.
Neste cenário, a ideia de carisma torna-se essencial para a ascensão na carreira. E ao contrário do que
muitos pensam, carisma não é apenas um traço de personalidade ou um dom destinado apenas a algumas
figuras ilustres. Mas uma habilidade inata que pode ser libertada por qualquer um.
É o que afirma o consultor Andrew Leigh no livro recém-lançado no Brasil “O poder do carisma” (Editora
Gente). De acordo com ele, carisma é o uso de sua personalidade para causar uma “poderosa e marcante impressão nas pessoas”, como escreve no livro.
Quanto aliado com caráter e competência, explica o autor, esta habilidade torna-se uma arma incrível não
só para favorecer você na hora do networking ou da entrevista de emprego, mas uma estratégia essencial para
o bom andamento das empresas.

1. Tenha objetivos claros

Ninguém segue um guia que anda em círculos ou que se perde com facilidade. Da mesma forma, se você
realmente quer influenciar pessoas, tenha visão e alvos claros. “Ser pouco claro a respeito do seu objetivo em
uma reunião, por exemplo, pode enviar mensagens contraditórias e gerar confusão”, afirma o autor no livro.
Além de facilitar a tomada de decisões rotineiras, um propósito bem definido facilita a comunicação,
ajuda a embasar argumentos e principalmente abre caminho para o engajamento de outros.
16 | GENTE Santa Paula
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2. Comunique-se bem

“O sucesso pessoal dentro e fora das empresas exige certo jeito com as palavras”, escreve o autor no livro.
E, para isso, é essencial ser simples na hora de explicar conceitos, falar com convicção, sustentar suas opiniões
com fatos e evidências tangíveis, além de usar metáforas e cuidar do ritmo e tom da sua fala.

3. Esteja no lugar onde está

A ideia parece redundante, mas não é. Quem já se irritou com o colega que não tirava os olhos do celular
enquanto conversava com você sabe bem o que isso significa. Uma das dicas simples para encantar pessoas
elencadas no livro é “estar no aqui e agora inteira e integralmente”.
Isso significa ficar atento aos que os outros dizem, fazer contato visual, prestar atenção nos detalhes.
“Quando a sua presença é integral, você, além de estar alerta para o que acontece à sua volta, dispõe de uma
melhor consciência da atmosfera, das tensões escondidas, das expectativas e, talvez, do que as pessoas estão
pensando”, escreve.

4. Seja autêntico

Muitos livros podem trazer fórmulas prontas, mas o caminho certeiro para ser uma pessoa que influencia
os outros é ser quem você é e ponto. Além de transmitir credibilidade, este comportamento faz com que as
pessoas se identifiquem com você, explica o autor. Fato que facilita na hora de conquistar o engajamento delas,
por exemplo.

5. Corra riscos

O carisma depende também do quanto aberto você está para correr riscos. E eles variam desde levantar a
mão em uma reunião para compartilhar um ideia, passando por questionar as pessoas, até estar aberto para
a opinião dos outros também.

6. Tenha olhos que brilham

Ter paixão pelo que se faz é outro item sugerido por Leigh. Segundo ele, “se as pessoas sentem que você
fala com o coração (...), isso é contagiante”.

7. Fique atento aos detalhes

Sem que você perceba, a sua linguagem corporal diz muito sobre o que está para além das palavras que
profere. E seus pequenos gestos também. Olhar nos olhos das pessoas, prestar atenção ao que elas dizem,
lembrar-se do nome delas e sorrir conta muito na somatória final de uma pessoa carismática, ensina o livro.
Angélica Queiroz - Assistente de Marketing
Elaysa Pires - Analista ADM. SR.
Paula Nascimento Gallo - Gerente Financeiro e Marketing
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NA CONTRAMÃO DA SAÚDE

Fuja das Dietas Malucas
A palavra dieta vem do latim “dietare”, que signi-

fica estilo de vida, ou seja, aquilo que fazemos habitualmente e diariamente interfere na nossa saúde - e não o
que fazemos esporadicamente. Não engordamos subitamente, mas lentamente...
É cada vez mais comum ver pessoas aderindo a
dietas totalmente malucas e praticamente impossíveis
de serem seguidas. O problema é que essas dietas prejudicam a nossa autoestima. Como são impraticáveis,
logo as abandonamos e perdemos a confiança em nossa
força de vontade - ficando mais difícil nos comprometermos de verdade novamente. Outro efeito colateral
importante é a perda de vitaminas e o descompasso
metabólico que geramos, pois o nosso organismo padece com isto.
Não é difícil entender a mania de dieta: o mundo
está engordando. Desde 1980, o número de obesos dobrou: hoje são 400 milhões no planeta. São 43% dos
brasileiros acima do peso, e 1 em cada 4 estão ou estiveram recentemente de regime.
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6 Dietas Malucas que nunca devem ser feitas:
- Dieta do Martini: Só pode comer o que cabe
dentro de uma taça de Martini.
- Dieta do ovo cozido: Comer apenas ovos cozidos, no café da manhã, almoço e jantar.
- Dieta da papinha de neném: Comer um potinho de papinha de neném no lugar das refeições.
- Dieta Master Cleanse: Água filtrada, limão, pimenta caiena e maple syrup. Quem obedece a essa dieta
come apenas isso!
- Dieta do morango e do feijão: É isso mesmo,
no lugar das refeições come-se feijão e morangos.
- Dieta intravenosa: Essa é, com certeza, a dieta
mais extrema e insana de todas. Não coma nada, absolutamente nada, e vá ao hospital para injetar proteínas,
vitaminas e minerais direto na veia.
Fonte: Revista Super Interessante e Personare
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Golfe em crescimento no Brasil
Trabalho desenvolvido pela Confederação Brasileira de Golfe (CBG) visa o
aperfeiçoamento dos esportistas de alto rendimento e também o crescimento do esporte no país.

VistaVerde Golf Club - Araçariguama (SP)

O golfe teve origem no século XIV e a chegada ao

Brasil aconteceu no final do século XIX, na capital paulista. Engenheiros ingleses e escoceses que construíam
a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, a São Paulo Railway,
convenceram monges beneditinos a ceder parte do terreno do Mosteiro de São Bento para a construção do
primeiro campo de golfe do país, na região atualmente
situada entre a Estação da Luz e o rio Tietê.
A expansão da cidade de São Paulo em direção ao
rio obrigou a transferência do campo, em 1901, para
um local próximo à confluência das avenidas Paulista
e Brigadeiro Luiz Antônio, local este, até hoje, denominado “Morro dos Ingleses”. Depois, em 1915, uma outra
mudança e foi construído um novo campo na região de

Paulo Pacheco - presidente CBG - crédito foto: Zeca Resendes/CBG

Santo Amaro, o São Paulo Golf Club.
No mesmo ano surgiram mais dois campos, o Santana do Livramento Golf Club, no Rio Grande do Sul, e
outro na cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo.
Atualmente, o Brasil tem 110 campos de golfe, mais
de 30 projetos novos, alguns em fase de construção, e 25
mil praticantes.
“O trabalho desenvolvido pela Confederação Brasileira de Golfe (CBG) visa o aperfeiçoamento dos esportistas de alto rendimento e também o crescimento do
esporte no país”, afirma Paulo Cezar Pacheco, presidente da Confederação Brasileira de Golfe (CBG).
O golfe está em crescimento no país e os golfistas
de todo o mundo estão de olho no Brasil. Isso, porque
o golfe volta a fazer parte dos jogos olímpicos, após 102
anos, na Olímpiadas de 2016, no Rio de Janeiro.
O campo de golfe será construído na Barra, região
que receberá a maior parte dos esportes Olímpicos em
2016. É um projeto financiado pela iniciativa privada e
o projetista do campo é Gil Hanse, da empresa americana Hanse Golf Course Design.
Uma partida de golfe dura de 4 a 5 horas, onde o jogador chega a andar de 5 a 6 km, dependendo do campo. Para entender de uma forma simples, são 18 buracos no campo e ganha quem fizer o percurso do menor
número de tacadas. Uma das grandes vantagens é que
o golfe pode ser jogado com toda a família e qualquer
idade dos amigos ou parceiros de golfe. Pois, pode-se
jogar dos 5 ao 80 anos, e juntos numa mesma partida.
Seja em Itu e Araçariguama, perto da capital paulista, na Bahia, em Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre,
Belém, Manaus, em quase todas as grandes cidades há
um campo de golfe e na maioria não precisa ser sócio
para experimentar as primeiras tacadas.
Para começar a jogar o melhor caminho é procurar
um clube na sua cidade e conversar com o professor de
golfe. No site da CBG você pode encontrar todos os clubes do Brasil.
Fonte: www.cbg.com.br
GENTE Santa Paula
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Campeonato de Golfe
E

ntre os dias 4 e 7 de abril aconteceu no São Paulo Golf Club o Brasil
Classic etapa do Web.com Tour que
conta com o patrocínio do HSBC e
classifica os talentos da atualidade do
golfe masculino para o PGA Tour. O
HSBC disponibilizou gratuitamente ingressos aos seus clientes.

Daniel Stapff - Golfista Profissional Brasileiro

Entenda o Golfe
Muito mais que bolinha e taco, o golfe atravessa fronteiras, inclusive espaciais, e é um dos esportes mais populares do mundo. Ainda tem dúvida?

TERMOS DO JOGO
PAR

É o número de
tacadas que se
deve bater desde
a saída até o
buraco. Varia
entre 3 e 5.

Tacadas para concluir um buraco, em relação ao par

Albatroz

Eagle

Hole in one

Birdie

Buraco feito com
apenas uma tacada,
desde a saída (tee).

Boggey

Double
boggey

Approach

Tacada de
aproximação
à bandeira.

Fontes: Randa, World Golf Foundation, Golf Europe e The Royal Burgess Golfing Society.
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UMA

em 12,6 mil
é a chance do
golfista acertar
um hole in one

GENTE ESPORTE

Curiosidades

1400

60

milhões

30 milhões

de golfistas no mundo

1672

Primeiro tour
reconhecido - The
Old Links.

1915

Fundado o primeiro
clube no Brasil, em
São Paulo.

15
milhões
no Brasil

só nos EUA

Criação do golfe
pelos escoceses.

70
milhões
movimentados anualmente
17 milhões
de dólares

A BOLA
Borracha
sintética

15milhões

só em turismo
de golfe

de golfistas viajam
para jogar pelo menos
uma vez ao ano
Surlyn

Golf vem da palavra alemã
kolbe, que significa taco

Poliuretano

1971

Torna-se o primeiro
esporte jogado na Lua.

1977

Laura Cox consegue
dois hole um one em
sequência.

1984

Golfe chega à China.
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Stand up Paddle
O Stand Up Paddle, (Hoe He’e Nalu na língua havaina), ou SUP como hoje é
chamado carinhosamente pela maioria dos praticantes, constitui-se basicamente no ato de remar em pé sobre uma prancha.

Perguntas mais frequentes:
1) Quais são os requisitos básicos para a prática do Stand
Up Paddle? É fundamental saber nadar?
Um bom equilíbrio facilita! Porém o Stand up Paddle pode também ser utilizado justamente para melhorar
o equilíbrio do praticante. Como todo esporte náutico é
aconselhável saber nadar. Para garantir a segurança dos
praticantes com menor afinidade com a água, é fundamental o uso de colete salva vidas e do leash (cordinha de
segurança), para evitar que a prancha se distancie em caso
de queda.
2) Quais cuidados são necessários no stand up paddle?
Como todo esporte que se faz na água, os principais cuidados para se praticar o SUP com segurança são: Orientar-se com um profissional capacitado sobre as particularidades do esporte. Se informar sobre as condições de vento,
maré e correnteza e possíveis perigos no local escolhido
para praticar. Respeitar os seus limites, respeitar o próximo e respeitar a natureza. O resto é diversão!
3) A modalidade só pode ser praticada no mar?
Não! O SUP pode ser praticado em qualquer lugar que
tenha; água com o mínimo de profundidade para não raspar a quilha e espaço suficiente para remar; como o mar,
lagos, represas, rios e até mesmo na piscina.
4) Quais são os locais mais propícios para a iniciação do
SUP (lagoa, praia, etc.)?
É indiferente! O local de aprendizagem pode ser mar
ou lagoa. O importante é que não haja correnteza forte e
que a superfície da água esteja relativamente lisa. Esses são
fatores, que facilitam muito o equilíbrio para quem está
subindo no SUP pela primeira vez.
5) Existem diferentes tipos de prancha e remo destinados
a diferentes práticas do esporte?
Sim, existe uma variedade de pranchas e remos que são
mais indicadas para as várias modalidades do Stand Up
Paddle.
Entre as modalidades competitivas e autônomas, as mais
conhecidas são:
- SUP lazer (passeios entretenimento e diversão)
- SUP Race (competições de corridas)
- SUP Rafiting (deslizar corredeiras)
- SUP Wave (Surfar ondas com o SUP)
- SUP Fish (Pesca com o SUP)
- SUP Challenge (Desbravar novos lugares e ou travessias
de longa distância)
6) O SUP é uma derivação do surf? Tem alguma ligação
com o surf?
- Apesar dos dois esportes serem praticados com pranchas, a origem é diferente. Acredite ou não a arte de remar
em pé é antecessora ao surf. Além disso, para praticar o

22 | GENTE Santa Paula

surf é necessária à existência de uma onda. Já o SUP pode
ser praticado com ou sem onda, pois existe uma variação
de modalidades que abrangem; corridas, passeios, travessias, SUP rafting em corredeiras, SUP wave nas ondas, SUP
Yoga, SUP transporte, SUP fish que independem de ondas.
Outra curiosidade é que não param de aparecer novas vertentes e possibilidades para o esporte.
7) Quando o esporte chegou ao Brasil? A partir de quando começou a se popularizar?
- A cerca de 7 anos apareceram os primeiros praticantes
no Brasil. O esporte é muito acessível e atraente e o crescimento tem sido constante desde a sua aparição.
As perspectivas são que o SUP seja a vedete do próximo
verão no Brasil.
8) Qual é o nível de condicionamento físico que preciso
ter para começar a praticar?
Qualquer pessoa com o mínimo de equilíbrio e disposição pode começar a praticar o SUP. Conforme o nível
de condicionamento físico de cada um os desafios serão
maiores ou menores. Pois você pode fazer uma analogia do
SUP com a bicicleta. Na hora que você se cansa de pedalar
é só parar. Com o SUP é a mesma coisa a diferença é que
passear livremente e em pé sobre a água, é um prazer que
só se tornou possível após o aparecimento do SUP.
9) Quais são os principais benefícios físicos conquistados
a partir do SUP? O esporte substitui a academia?
- O praticante de SUP é recompensado com uma melhora considerável da postura, como exercício aeróbico melhora o condicionamento e mexe com os chamados músculos internos, músculos que normalmente só trabalham
com exercícios específicos.
Alguns dizem que o SUP é uma academia ao ar livre!
10) Existe alguém que não possa praticar?
Pessoas com extremas limitações físicas. Pois já foram
feitas algumas pranchas de SUP com adaptações para cadeiras de rodas.
11) Existem contra-indicações para a prática do SUP?
- Acredito que não há contraindicações. Talvez o esporte não seja aconselhável para pessoas que possuam algum
tipo de restrição médica, ou estejam com alguma lesão
muscular.
12) Para a prática do Stand Up Paddle, é preciso ter noções de surf?
- Não é necessário ter noções de surf. Praticantes de vários outros esportes tem semelhante facilidade que a dos
surfistas no aprendizado do SUP. Para praticar o Stand Up
Paddle basta apenas interesse e boa vontade.
13) Para quem quer se iniciar no esporte apenas como lazer, o que a pessoa deve fazer? É fundamental se inscrever
em um curso?
- Nós sempre aconselhamos que as pessoas interessadas
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em iniciar no esporte, procurarem escolas e profissionais capacitados antes de adquirir o seu equipamento! O contato com o esporte de forma orientada sempre facilita o aprendizado e também um
conhecimento mais abrangente tanto em relação aos perigos, como
informações sobre equipamentos importantes na hora da compra.
14) Ao fazer um curso de SUP, qual é o tempo médio para que o
aluno comece as aulas práticas?
- É quase que simultâneo, com 15 minutos de aula teórica e contato
com o equipamento, uma pessoa de habilidade média, já consegue
dar as primeiras remadas.
15) O que esse esporte pode fazer pelo meu corpo? Qual relação do
Stand Up Paddle com o tema ‘qualidade de vida’.
- A pratica do SUP traz: equilíbrio para o corpo e para a mente, paz
interior, integração com a natureza, contato constante com pessoas
que procuram o mesmo bem estar e benefícios físicos constantes.
Todos esses benefícios são elementos essenciais para uma boa qualidade de vida.
16) Quais são os equipamentos utilizados no Stand Up Paddle?
- Prancha, Remo, Leash(cordinha de segurança). Para quem não
tem afinidade com a água. Fundamental o colete salva-vidas.
17) Quanto posso esperar gastar para começar a praticar?
Um equipamento completo (Prancha e remo) novo custa de
R$3000,00 a R$5000,00, porém já é possível encontrar equipamentos usados no mercado com valores inferiores. Importante relembrar que ter contato com o esporte antes de adquirir o equipamento
facilita muito na escolha do equipamento mais indicado para o seu
perfil na hora da compra.
18) Quantos praticantes existem no Brasil?
Atualmente já passam de 12 mil o número de praticantes de SUP
no Brasil. Sendo os estado com o maior o maior número de adeptos:
São Paulo com aproximadamente 5 mil e Rio de Janeiro 3 mil.
As estimativas são que até o próximo verão mais de 30 mil pessoas
terão o seu primeiro contato com o esporte.
19) Há quanto tempo existe a Associação Brasileira de Stand Up
Paddle? Como a entidade surgiu?
- A ABSUP foi fundada a 3 anos, A ABSUP surgiu da necessidade
de se organizar o esporte a nível nacional. Inspirada na A.S.U.P.P.
(Association of Stand Up Paddle Professionals), os amigos Ivan
Floater e Romeu Bruno, convidaram atletas de várias partes do país
para participarem da A.B.S.U.P. (Associação Brasileira de Stand
Up Paddle), com objetivo de organizar nacionalmente o esporte de
prancha que atualmente mais cresce no mundo.)
20) Qual é o propósito da ABSUP?
- Como toda Associação esportiva com abrangência nacional, a
ABSUP trabalha organizar e desenvolver o esporte no Brasil.
21) Qual é a média de associados da instituição hoje?
- Hoje a ABSUP tem perto de 500 filiados.
22) Qual é o perfil do associado à ABSUP?
- Competidores amadores e profissionais e praticantes apaixonados pelo esporte que apreciam o trabalho da associação.
23) Quais são as competições de SUP realizadas no Brasil?
- Com o esporte em alta, praticamente toda semana é realizado
algum tipo de competição no Brasil. Seja oficial, promocional ou até
mesmo encontros de grupos interessados apenas em confraternizar
e dar suas remadas.
A ABSUP tem um circuito brasileiro das modalidades Race e Wave
com 9 etapas programadas em vários estados do Brasil. O Brasil
também é palco de uma das etapas do circuito mundial de SUP profissional que acontece na praia de Ibiraquera em Imbituba, SC.
Fonte: Ivan Floater, presidente da ABSUP (Associação Brasileira de
Stand Up Paddle).
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ANÚNCIO - SÃO PAULO CONVENTION & VISITORS BUREAU

São Paulo Convention & Visitors Bureau
O São Paulo Convention & Visitors Bureau, constituído como Fundação 25 de
Janeiro é uma entidade sem fins lucrativos, que busca ampliar o volume de negócios e o mercado de consumo na cidade de São Paulo.
Com 29 anos de existência, o primeiro Convention & Visitors Bureau da América do Sul, congrega atualmente mais de 600 associados que representam diversos
segmentos.
Além do dinamismo e da diversidade, São Paulo é uma cidade para todos os
gostos, todos os bolsos e todos os paladares.
Ela é capaz de acolher todas as tribos e todos os grupos – desde crianças, jovens
e adolescentes, passando por empresários, executivos e casais apaixonados. Imigrantes, estrangeiros ou nordestinos também têm seu espaço e sua oportunidade.
Por isso, é com muita honra que desejamos boas vindas a todos vocês e torcemos
para que aproveitem cada canto e descubram cada encanto dessa cidade apaixonante.
O melhor de São Paulo em apenas um clique!

Quem não gosta de um bom desconto?
Com o BenefícioSP você encontra maneiras de conhecer e aproveitar o melhor
de São Paulo e seus diversos atrativos. São centenas de descontos e benefícios em
hotéis, bares, restaurantes, espaços de lazer, casas de espetáculos, parques temáticos, clínicas de estética, escolas de idiomas, museus, além de diversos serviços
como locadora de veículos, táxis e estacionamentos espalhados pela capital paulista, litoral e interior.
Basta acessar, cadastrar seus dados, imprimir e apresentar seu cupom ao estabelecimento escolhido. Você pode escolher as opções por destino, por categoria ou
por faixa de descontos que variam de 5% a 60%.
Basta acessar o site www.beneficiosp.com.br

GENTE Santa Paula
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POR CÁ E POR LÁ

Belo Horizonte,
Belzonte ou Beagá?

A capital de Minas Gerais é uma metrópole com

todas as letras, mas não perdeu o jeitinho de cidade do
interior. Urbana e ao mesmo tempo bucólica, Belo Horizonte tem pão de queijo, cachaça, parques e botecos;
além de intensa programação cultural, lojas sofisticadas
e restaurantes estrelados.
Ela está cercada pelas montanhas da Serra do Curral, que encanta o visitante pelo seu belíssimo horizonte
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e garante um clima agradável aos habitantes.
“Beagá” - como a capital é carinhosamente chamada por seus moradores, possui lindos pontos turísticos
como: o Museu de Arte da Pampulha, a Casa do Baile,
e a bela igreja de São Francisco de Assis, ornamentada
com 14 painéis de azulejo de autoria de Cândido Portinari.
No Centro, os destaques arquitetônicos ficam por

POR CÁ E POR LÁ

conta do Palácio da Liberdade, em estilo art déco; e do
Palácio das Artes, cujos palcos são constantemente ocupados por renomados grupos.
E não esquecendo de falar de diversão, “Belzonte”
não abre mão de seus tradicionais botecos. A cidade se
orgulha de ter o maior índice de bares por habitante do
país, o que incentivou a criação, em 2000, do festival
Comida di Buteco. O evento acontece nos meses de

abril e maio, quando os clientes escolhem os melhores
petiscos servidos na capital.
Por que não programar a próxima viagem para conhecer Belo Horizonte UAI!
Fonte: http://www.feriasbrasil.com.br/mg/belohorizonte/
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Escócia

Uma terra que mexe com a Imaginação

H

ogwarts, a fictícia escola de magia frequentada por Harry Potter, fica na Escócia. Para as crianças,
isso já é razão suficiente para uma viagem em família
ao país. Mas há muito mais. Para não sair do mundo
da fantasia, pais e filhos podem navegar no Lago Ness,
que se tornou célebre pelo monstro de silhueta jurássica
supostamente avistado em suas gélidas águas dos anos
30. A Escócia tem uma concentração formidável de castelos medievais. Na capital, ergue-se o Castelo de Edim28 | GENTE Santa Paula

burgo, que já serviu de prisão, fortaleza e palácio real.
Os museus também mexem com a imaginação como o
do transporte e o Kelvingrove, ambos em Glasgow. Neste último, a estrela é Sir Roger, um elefante hoje empalhado que percorreu o país num circo mais de cem anos
atrás. Não há criança que não fique intrigada diante da
gaita de foles, com seu som tão peculiar, ou dos kilts,
aqueles saiotes de estampa xadrez usados com naturalidade pelos homens escoceses.

POR CÁ E POR LÁ

DADOS PRINCIPAIS:
Capital: Edimburgo
Governo: Monarquia Constitucional
Moeda: libra esterlina
PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS:
- Terras Altas da Escócia
- Lago Ness
- Reais Jardins Botânicos

- Museu Nacional da Escócia
- Princess Square
- Porto de Lerwick
- Sir Walter Scott Memorial
- Castelo Eilean Donan
- Igreja Tollbooth Kirk
Fonte: Revista The Traveller

GENTE Santa Paula

|

29

DNA CULTURAL

Para Ler
Giane – Vida, Arte e Luta (Autor: Guilherme Fiuza)

Depois de meses sem dizer uma palavra sobre sua vida, no período em que
ficou internado para tratar de um linfoma, entre o final de 2011 e o começo
deste ano, Reynaldo Gianecchini, de 40 anos, viu que não havia problema
em compartilhar suas experiências e contar tudo em Giane - Vida, Arte e
Luta, escrito pelo jornalista Guilherme Fiuza.
De maneira não linear, o livro intercala a fase do tratamento médico com
lembranças do passado, desde a infância em Birigui, no interior de São
Paulo, passando pela época em que trabalhava como modelo, período em
que conheceu a apresentadora Marília Gabriela, com quem foi casado. Para
relembrar a própria história, Gianecchini teve longas sessões de entrevista
com Fiuza.

Liberdade (Autor: Jonathan Franzen)

A história de Liberdade gira ao redor de um trio de protagonistas. Walter e Patty
Berglund formam, junto com os filhos adolescentes Joey e Jessica, uma típica família
norte-americana liberal de classe média. Richard Katz é um roqueiro descolado que
tenta fugir da fama que tanto buscava no passado. Os três se conhecem no final dos
anos 1970, na Universidade de Minnesota, e a partir daí suas vidas se entrelaçam numa
complexa relação de amizade, paixão, lealdade e traições que culminará com uma série
de conflitos decisivos na primeira década do novo milênio, época em que o conceito de
liberdade parece tão onipresente quanto fugidio.
Uma tragédia familiar para dissecar, com incrível detalhe e personagens tão reconhecíveis quanto surpreendentes, a psique e os sonhos da classe média norte-americana,
explorando temas como o choque entre as políticas liberais e conservadoras no contexto social e privado, os males da superpopulação e das ameaças ecológicas, a crise do
politicamente correto e os dilemas afetivos de uma geração cada vez mais conectada,
individualista e globalizada.

O Lapidador de Diamantes - Estratégias de Buddha para gerenciar seus negócios e sua vida
(Autor: Gueshe Michael Roach)
O autor apresenta estratégias baseadas no budismo para o sucesso no trabalho e na vida pessoal. Ele recebeu uma ordem de trabalhar numa empresa de pedras preciosas sem mencionar que era budista. Foi dirigir um
departamento aplicando os princípios budistas sem que ninguém soubesse. Ele mostra como criou o setor de diamantes da Andin Internacional começando do nada até gerar negócios de milhões de dólares.

Fontes: http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,em-livro-gianecchini-fala-do-cancer-da-vida-amorosa-e-de-suas-insegurancas,972712,0.htm; http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/4289123/giane-vida-arte-e-luta/; http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=12937;
http://www.skoob.com.br/livro/9221
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Para Assistir
Faroeste Caboclo
Lançamento: 30 de maio de 2013 (1h45min)
Dirigido por: René Sampaio
Com: Fabrício Boliveira, Ísis Valverde, Felipe Abib
Gênero: Drama
Nacionalidade: Brasil
Sinopse
João do Santo Cristo (Fabrício Boliveira) deixa Salvador
em busca de uma vida melhor e parte para Brasília atrás de
seu sonho. Lá, ele recebe a ajuda de Pablo (César Troncoso), um primo distante, que nasceu no Peru e vende drogas
vindas da Bolívia. João logo consegue emprego como carpinteiro, mas não demora muito para se envolver também
no tráfico de drogas. É quando conhece Maria Lúcia (Ísis
Valverde), filha de um senador (Marcos Paulo), por quem
se apaixona perdidamente. Ela retribui o amor de João, mas
logo ele se vê envolvido em uma escalada de violência que
tem no playboy e também traficante Jeremias (Felipe Abib)
seu grande antagonista.
Fonte:
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-202601/
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Para Assistir
Oz, Mágico
e Poderoso
Lançamento: 8 de março de 2013 (2h7min)
Dirigido por: Sam Raimi
Com: James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz mais
Gênero: Aventura , Fantasia , Ação
Nacionalidade: EUA
Sinopse
Oscar Diggs (James Franco) trabalha como mágico em um
circo itinerante, é bastante egoísta, mas é seu envolvimento
com mulheres que o acaba levando para uma mágica aventura na Terra de Oz. Chegando lá, ele conhece a bruxa Theodora (Mila Kunis), que o apresentar para a irmã Evanora
(Rachel Weisz). Acreditando que estaria fazendo um bem
para a população local, ele decide enfrentar a bruxa Glinda (Michelle Williams), mas descobre que ela lembra um
amor do passado e seu comportamento em nada se assemelha ao de alguém realmente malvado. Dividido entre saber
quem é do bem e quem é do mau, Oscar se depara com um
lugar rico em belezas, cheio de riquezas, estranhas criaturas
e também mistérios. Vivendo este conflito, o ilusionista vai
usar sua criatividade para salvar o tranquilo povo de Oz
das garras de um poderoso inimigo. Para isso, contará com
a inusitada ajuda de Finley, o macaco alado, e uma menina
de porcelana.
Fonte:
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-180655/
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Para Assistir
Django Livre
Lançamento: 18 de janeiro de 2013 (2h45min)
Dirigido por: Quentin Tarantino
Com: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio
Gênero: Faroeste
Nacionalidade: EUA
Sinopse
Django (Jamie Foxx) é um escravo liberto cujo passado
brutal com seus antigos proprietários leva-o ao encontro do caçador de recompensas alemão Dr. King Schultz
(Christoph Waltz). Schultz está em busca dos irmãos assassinos Brittle, e somente Django pode levá-lo a eles. O
pouco ortodoxo Schultz compra Django com a promessa
de libertá-lo quando tiver capturado os irmãos Brittle, vivos ou mortos.
Ao realizar seu plano, Schultz libera Django, embora os dois
homens decidam continuar juntos. Desta vez, Schultz busca os criminosos mais perigosos do sul dos Estados Unidos
com a ajuda de Django. Dotado de um notável talento de
caçador, Django tem como objetivo principal encontrar e
resgatar Broomhilda (Kerry Washington), sua esposa, que
ele não vê desde que ela foi adquirida por outros proprietários, há muitos anos.
A busca de Django e Schultz leva-os a Calvin Candie (Leonardo DiCaprio), o dono de “Candyland”, uma plantação
famosa pelo treinador Ace Woody, que treina os escravos
locais para a luta. Ao explorarem o local com identidades
falsas, Django e Schultz chamam a atenção de Stephen (Samuel L. Jackson), o escravo de confiança de Candie. Os movimentos dos dois começam a ser traçados, e logo uma perigosa organização fecha o cerco em torno de ambos. Para
Django e Schultz conseguirem escapar com Broomhilda,
eles terão que escolher entre independência e solidariedade, sacrifício e sobrevivência.
Fonte:
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-190918/
GENTE Santa Paula
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Para Assistir
Amor
Lançamento: 18 de janeiro de 2013 (2h6min)
Dirigido por: Michael Haneke
Com: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle
Huppert
Gênero: Drama
Nacionalidade: França , Alemanha , Áustria
Sinopse
Georges (Jean-Louis Trintignant) e Anne (Emmanuelle
Riva) são um casal de aposentados, que costumava dar aulas de música. Eles têm uma filha musicista que vive com a
família em um país estrangeiro. Certo dia, Anne sofre um
derrame e fica com um lado do corpo paralisado. O casal
de idosos passa por graves obstáculos, que colocarão o seu
amor em teste.
Fonte:
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-188067/
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Para Visitar

Festival Internacional
de Animação do Brasil

Um festival que visa informar, formar, educar e entreter utilizando as infinitas possibilidades da linguagem de animação.

A

21ª edição do Festival Internacional de Animação do Brasil, ANIMA MUNDI 2013, acontece nas
duas maiores cidades brasileiras, Rio de Janeiro (de 2 a
11 de agosto) e em São Paulo (de 14 a 19 de agosto), e
depois percorre outras cidades do Brasil na sua versão
itinerante.
Mostras competitivas e informativas exibem curtas
e longas de animação dos mais diversos gêneros, vindos de todo o mundo. O Estúdio Aberto traz oficinas

instantâneas e gratuitas de animação para o público.
O Papo Animado apresenta ao vivo os grandes nomes
da animação internacional. E o Anima Fórum reúne
os profissionais da animação para debates, palestras,
workshops e negócios!
A grande festa da animação está para começar mais
uma vez!
Fonte: http://www.animamundi.com.br/
GENTE Santa Paula
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Estreia dos Beatles faz 50 anos

Saiba como disco apontou futuro do grupo
‘Please please me’, 1º LP, tem ‘Love me do’, ‘Twist and shout’
e outros hits.
‘Gritinhos’, trocadilhos, e até ‘plágios’ se repetiram em
álbuns seguintes.

D

os jovens de terninho e franja da capa de “Please please me”, primeiro LP dos Beatles, lançado em 22
de março de 1963, aos hippies cabeludos do encarte de
“Let it be”, último álbum da banda, que saiu sete anos
depois, uma transformação total parece ter acontecido.
Mas na estreia dos ingleses, que completa 50 anos nesta
sexta-feira (22), há elementos que marcariam os anos
seguintes de sucesso do quarteto.
Na primeira faixa, “I saw her standing there”, a linha
de baixo idêntica a “Talkin’ about you”, de Chuck Berry,
prenuncia plágio que seria levado pelo músico à justiça - em “Come together” (1969). O gosto de John por
jogos de palavras (que mais tarde cairiam para a psicoledelia) ou dos compositores por temas mais reflexivos
(que geraria clássicos como “In my life” e “Yesterday”,
de 1965), entre outras características que floresceriam
nos discos posteriores, também têm sementes plantadas
em “Please please me”.
Fonte: Rodrigo Ortega - Do G1, em São Paulo
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ELEGÂNCIA DE BASE

Maquiagem
N

o mundo moderno a maquiagem deixou de ser
um recurso de correção do rosto ou de simples embelezamento para tornar-se um requinte de acabamento.
Ou seja, ela sinaliza um cuidado a mais com a própria
aparência.
Estar maquiada, assim como sair de roupa limpa e
bem passada, demonstra que você não saiu de qualquer
jeito; “cara lavada” entrou definitivamente para o território intimo e do relax.

APRENDIZAGEM COM A PELE

Uma pele viçosa chama tanto a atenção quanto
olhos ou cabelos bonitos e brilhantes, com aspecto de
saúde e bons tratos.
E, se você der um pouco de cuidado a ela, a resposta
vem rápida e agradecida. Uma boa limpeza, uma hidratação sistemática, proteção atenta contra os raios do
sol e, com o passar dos anos, um reforço de substancias
nutritivas vão garantir uma aparência saudável e elástica para esse órgão tão delicado e importante do nosso
corpo.
Não deixe para começar a prestar atenção só quando ela estiver dando sinais muito evidentes de socorro.

O SOL NÃO PERDOA...

Os raios solares atuam do mesmo modo que outras
formas de radiação, como a nuclear.
Por isso mesmo, seu efeito é por acumulação: quanto mais você se expõe, mais sofrerá. Os anos que você
ficou esticada ao sol; serão cobrados mais tarde.
APOSTE EM:
Filtro solar todos os dias, independente de ir à praia
ou de se expor diretamente ao sol. Até em dias de chuva
ou dentro dos escritórios você está sofrendo, embora
com menos intensidade, os efeitos nocivos da luminosidade.
O fator de proteção mínimo considerado seguro
para a maioria das brasileiras é o FPS 15, pois filtra
93,35% dos raios UVB.
Peles muito claras pedem FPS 30. No rosto, o fator
de proteção pode variar de FPS 15 para as morenas até

FPS 100 para as peles mais claras ou com manchas.
Produtos específicos para crianças e adolescentes;
os Oil-free (livres de óleo), por exemplo, previnem cravos e espinhas na pele durante a puberdade.
EVITE:
O sol entre 10 h e 16h.
Bronzeamente artificial, uma hora de exposição
corresponde a praticamente um dia inteiro na praia.
Para ler o rótulo do filtro:
FSP: fator de proteção solar: menor para as peles
mais escuras, maior para as mais claras.
Anti UVA, UVB: protege contra raios ultravioleta A
e ultravioleta B.
Hipoalergênico: utiliza substancias que, em geral,
não provocam alergias, mas não garantem 100% proteção.

AUTOMAQUIAGEM
KIT BÀSICO

Base com protetor solar, rímel, lápis para os olhos,
blush, batom e pó fixador.

CARAS PÁLIDAS

Um rosto sem cor é como uma máscara de gesso:
os contornos ficam indecisos. Para colorir, comece preparando a pele com base e corretivo. Dê um realce na
sobrancelha e passe um rímel nos cílios. Um blush bem
aplicado, levantando o maxilar, encarrega-se de contornar o rosto. Finalmente, brilho ou batom para os lábios.
Base: corrige imperfeições, dá uma aparência lisa e
homogênea à pele e serve também como protetor solar.
Porém, seu efeito será desastroso se estiver num tom
muito diferente da cor de sua pele.
Corretivo: disfarça pequenas manchas e uniformiza
a pele, iluminando as áreas escuras - em geral, em baixo
dos olhos, nas laterais do nariz e ao redor da boca.
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Rímel: É difícil pensar outra maneira de valorizar o
olhar que dispense rímel nos cílios.
Cerdas curtas e grosas: Ajudam a
dar mais volume porque retem o
produto entre as cerdas.
Cerdas finas, curtas e duras: Alongam sem deixar o produto ecumular.
Cerdas separadas: Separam e penteiam bem os cilios.
Cerdas alternadas: Definem e aumentam o volume.
Escovinha: Modelo tradicional, o
melhor para dar volume.
Pente: Penteia, alonga e define os
cilios.
Curvado: Ajuda a curvá-los para
cima.
Ouriço: Permite passar o produto
em qualquer ângulo. Pega todos os
cílios.

Lápis e delineador: recursos que reforçam ou dão novo
formato aos olhos.
Sombras: saindo dos tons de pele e marrom, entram no
território da fantasia e da moda. Aí, o território é para as
que dominam a arte do make-up.
Blush: bem colocado e na cor certa, dá uma saúde imediata para o rosto.
Pó: controla o brilho e tem o poder de fixar a maquiagem. Mal passado, ou em tom mais claro que o resto do
rosto pode dar ar de envelhecimento. Quando fizer uso somente do pó, ideal passar um hidratante.
Batom: se a boca é pequena prefira os tons na cor de
boca ou gloss, pois realçam sem enfatizar o contorno.
Batons vermelhos e em tons fortes ao contrário do que
se imagina, ficam bem em lábios cheios.
38 | GENTE Santa Paula

Sobrancelhas
É muito perigoso alterar demais o contorno
das sobrancelhas, submetendo-se aos modernos.
Pode dar ao rosto uma expressão “espantada” e artificial.
Retocar falhas com lápis é bem mais delicado que fazer uso de sombra, mais fácil e natural.
Cuidado com a pinça, com o tempo de tanto
tirar os pelos, eles não voltam mais.

BEM TEMPERADOS
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BEM TEMPERADOS

Receitas para fazer quando estiverem com vontade de cozinhar para alguém
especial.

Ingredientes:

½ Kg arroz arbório
01 kg de camarão limpo do tipo congelado, mas não muito pequeno
02 colheres de sopa de manteiga
01 colher de sopa de queijo parmesão ralado
01 cebola média bem picada
04 dentes de alho amassado
02 litros de água fervendo
Sal a gosto

Modo de fazer:

Colocar os 2 litros de água para ferver, em seguida em uma panela grande colocar a manteiga deixar derreter colocar a cebola e deixar fritar até dourar. Colocar os dentes de alho e deixar fritar até sentir o aroma do alho, despejar os
camarões e fritá-los até ficarem rosados. Em seguida colocar ½ litro de água
misturar tudo e ir mexendo até a água secar, colocar mais ½ litro de água e ir
mexendo até secar e repetir o processo até que o arroz esteja cozido a seu gosto.
Desligar o fogo colocar mais uma colher de manteiga e a colher de queijo ralado misturar bem se necessário colocar sal a gosto, deixe alguns camarões fritos
reservados para decorar. Servir bem quente.

Claudio Escobar
Chef
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Ingredientes:

3 colheres (sopa) de farinha de mandioca úmida
1 fatia fina de queijo de cabra
1 fatia de peito de peru
Sal
¼ de xícara (chá) de óleo de girassol

Modo de fazer:

1. Coloque a farinha de mandioca em uma frigideira antiaderente e espalhe
deixando em formato de disco.
2. Ligue o fogo em chama média e espere aproximadamente 1 minuto ou até
que consiga virar a tapioca sem quebrá-la.
3. Após virá-la, acrescente o recheio em apenas uma metade, dobre, retire da
frigideira e sirva ainda quente.
Fonte: Naiara Rimoli
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Mais um desafio:

Certificação de Programa de Cuidados Clínicos –
Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI)

E

m total sintonia com a evolução mundial da
acreditação, no Hospital Santa Paula iniciamos o programa de certificação do nosso protocolo de AVCI pela
Joint Commission International, através do Consórcio
Brasileiro de Acreditação.
Ciente da importância dos cuidados sistematizados
com os Acidentes Vasculares Cerebrais, nossa equipe
multidisciplinar trabalha as boas práticas desta patologia, obedecendo a um protocolo aplicado e gerenciado
na instituição desde 2009.
Os resultados obtidos até o momento são bastante

satisfatórios e foram encorajadores para que fosse tomada a decisão de submetermos nossa prática às rigorosas exigências da certificação.
Já em abril iniciamos as primeiras etapas, com reuniões com toda a equipe envolvida, assistidas pela consultora externa especializada para este tipo de programa.
Com a certificação, seremos o segundo hospital no
Brasil a obter este certificado, que certamente nos consolidará como referência no atendimento aos pacientes
com Acidente Vascular Cerebral Isquêmico.

GENTE Santa Paula
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Resultado
P

esquisa de Clima é um instrumento de avaliação
que tem como objetivo investigar a satisfação dos colaboradores do Hospital Santa Paula e identificar as oportunidades de melhoria, além de elaborar um plano de
ação que visa incrementar a motivação, a produtividade
e a qualidade de vida dos nossos colaboradores.
A pesquisa traz como benefício a redução dos conflitos internos, alinha a cultura com as ações efetivas da
empresa, otimiza a comunicação, treinamento, desenvolvimento, integra os diversos processos e áreas funcionais.
Em 2013 com adesão de 81% dos colaboradores, o
maior número já alcançado pelo hospital.
Isso demonstra que todos confiam no instrumento
e nas ações tomadas através da pesquisa nestes últimos
anos.
Foram avaliadas doze dimensões e comparando
com o ano anterior, todas tiveram melhoras nos índices
de satisfação.
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Pesquisa
De
Clima

Vejam as dimensões avaliadas e os índices de satisfação dos nossos colaboradores:
1. Credibilidade, 72%
2. Respeito, 74%
3. Imparcialidade, 76%
4. Orgulho, 88%
5. Camaradagem, 76%
6. Desenvolvimento profissional, 84%
7. Saúde e segurança na empresa, 86%
8. Comunicação, 84%
9. Liderança 86%
10. Relação com o trabalho 90%
11. Acolhimento do colaborador. 73%
12. Benefícios, 67%
Agradecemos a todos que entraram no clima e responderam a nossa pesquisa!
Muito obrigada. Um abraço!
Aline Corbeta Siqueira Gerente de Recursos Humanos

CORPO E ALMA

#Projeto (escreva seu nome aqui)
Novos fenômenos do Instagram, Carol Buffara e
Gabriela Pugliese inspiram
milhares de seguidoras ao
trocar o icônico “look do
dia” por fotos de malhação,
nutrição e abdômens perfeitos.

E

m meados de janeiro, a publicitária Gabriela Léda Pugliese
postou uma fotos de um guardanapo de papel no seu Instagram, com
a seguinte frase escrita à mão: “Vem
aí um novo blog, e não é de moda!”
A mensagem era uma pista (irônica
e provocadora) do que vinha por
aí. Com hashtags bem-humoradas
e motivadoras, como #projetobundadura e #projetocoxadasabrina
(a Sato), Gabriela e a empresária
carioca Carol Buffara, ambas viciadas em malhação, mudaram a cara
da timeline do Instagram de quem
estava acostumada a seguir it girls
e seus incontáveis “looks do dia”
e viraram formadoras de opinião
quando o assunto é exercício e vidas saudáveis.
Hoje, as fotos do dia mais clicadas dos Instas de ambas tem imagens de academias, tênis funcionais
com estilo, suplementos alimentares e, campeãs de audiência, seus
abdômens sarados.
Legenda da foto: DUPLA – As superdisciplinadas
Carol Buffara (à esq.) e Gabriela Pugliese
GENTE Santa Paula
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Agora, além de em seu Instagram (que
conta com mais de 26 mil seguidores – mil
novos a cada dia), a rotina de Gabriela pode
ser vista no novíssimo blog tips4life.com.br,
que tem detalhes de seus treinos, dicas de
sobremesas sem gordura, barrinhas de cereal sem açúcar e perfis de amigas igualmente
inspiradoras.
Carol, que comanda a multimarcas Nag
Nag, no Rio de Janeiro, contabiliza mais de
22 mil seguidores interessados, também, em
cada detalhe de seu treinamento e alimentação espartanos. Não se surpreenda se você
acordar às 10h da manhã e sentir remorso
depois de checar as fotos da empresária – ela
malha, diariamente, a partir das 7h.
Suas barrigas não deixam dúvidas: ao
contrário dos looks do dia, no Insta dessas
meninas imagem não é tudo; malhação e disciplina, sim.
Por Vânia Goy / Fotos Nicole Fialdini
Fonte: Revista Harper’s Bazzar – Março
2013. Pág. 156.

Gabriela Pugliesi, do Blog Tips 4 Life,
foi no evento em Comemoração ao
Dia Mundial da Saúde, criado pelo
Hospital Santa Paula.

Gabriela Pugliese e Dr. Raphael Simões - Diretor
Médico / Técnico do Hospital Santa Paula
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TOC ou TIQUE?
O que é o TOC e quais são os seus sintomas?
O TOC é um transtorno mental incluído pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
da Associação Psiquiátrica Americana (DSM-IV) entre
os chamados transtornos de ansiedade. Manifesta-se
sob a forma de alterações do comportamento (rituais
ou compulsões, repetições, evitações), dos pensamentos (obsessões como dúvidas, preocupações excessivas)
e das emoções (medo, desconforto, aflição, culpa, depressão). Sua característica principal é a presença de
obsessões: pensamentos, imagens ou impulsos que invadem a mente e que são acompanhados de ansiedade ou desconforto, e das compulsões ou rituais: comportamentos ou atos mentais voluntários e repetitivos,
realizados para reduzir a aflição que acompanha as
obsessões. Dentre as obsessões mais comuns estão a
preocupação excessiva com limpeza (obsessão) que é
seguida de lavagens repetidas (compulsão). Um outro
exemplo são as dúvidas (obsessão), que são seguidas de
verificações (compulsão).

O que são obsessões?

Obsessões são pensamentos ou impulsos que invadem a mente de forma repetitiva e persistente. Podem
ainda ser imagens, palavras, frases, números, músicas,
etc. Sentidas como estranhas ou impróprias, as obsessões geralmente são acompanhadas de medo, angústia,
culpa ou desprazer. O indivíduo, no caso do TOC, mesmo desejando ou se esforçando, não consegue afastá-las
ou suprimi-las de sua mente. Apesar de serem consideradas absurdas ou ilógicas, causam ansiedade, medo,
aflição ou desconforto que a pessoa tenta neutralizar realizando rituais ou compulsões, ou através de evitações
(não tocar, evitar certos lugares).

O que são compulsões ou rituais?

Compulsões ou rituais são comportamentos ou atos
mentais voluntários e repetitivos, executados em resposta a obsessões, ou em virtude de regras que devem
ser seguidas rigidamente. Os exemplos mais comuns
são lavar as mãos, fazer verificações, contar, repetir frases ou números, alinhar, guardar ou armazenar objetos
sem utilidade, repetir perguntas, etc. As compulsões
aliviam momentaneamente a ansiedade associada às
obsessões, levando o indivíduo a executá-las toda vez
que sua mente é invadida por uma obsessão. Por esse
motivo se diz que as compulsões têm uma relação funcional (de aliviar a aflição) com as obsessões. E, como
são bem sucedidas, o indivíduo é tentado a repeti-las,
em vez de enfrentar seus medos, o que acaba por perpetuá-los, tornando-se ao mesmo tempo prisioneiro dos
seus rituais.
As compulsões mais comuns são:
•
De lavagem ou limpeza
•
Verificações ou controle
•
Repetições ou confirmações
•
Contagens
•
Ordem, simetria, seqüência ou alinhamento
•
Acumular, guardar ou colecionar coisas inúteis (colecionismo), poupar ou economizar
•
Compulsões mentais: rezar, repetir palavras,
frases, números
•
Diversas: tocar, olhar, bater de leve, confessar,
estalar os dedos.
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Compulsões Mentais

Algumas compulsões não são percebidas pelas demais pessoas, pois são realizadas mentalmente e não
mediante comportamentos motores, observáveis. Elas
têm a mesma finalidade: reduzir a aflição associada a
um pensamento. Alguns exemplos:
•
Repetir palavras especiais ou frases
•
Rezar
•
Relembrar cenas ou imagens
•
Contar ou repetir números
•
Fazer listas
•
Marcar datas
•
Tentar afastar pensamentos indesejáveis, substituindo-os por pensamentos contrários.

Tratamento

O tratamento pode ser medicamentoso e não medicamentoso. O medicamentoso utiliza antidepressivos
inibidores da recaptação de serotonina. São os únicos
que funcionam.
A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem não medicamentosa com comprovada eficácia
sobre a doença. Seu princípio básico é expor a pessoa à
situação que gera ansiedade, começando pelos sintomas
mais brandos. Os resultados costumam ser melhores
quando se associam os dois tipos de abordagem terapêutica.
Luiz Gonzaga Leite
Doutor em Psicologia Clinica PUCSP
Coordenador Departamento Psicologia Hospital
Santa Paula e do Instituto de Oncologia do Hospital
Santa Paula.

Comportamento compulsivo - lavar
as mãos várias vezes

O que é Tique?

O tique é um transtorno do movimento de um ou
mais grupos musculares e que se caracterizam por movimentos repetitivos, estereotipados (ou seja, não possuem nenhum significado concreto), e podem ser parcialmente suprimidos pela vontade (se o indivíduo se
concentrar, ele consegue parar de fazer o movimento
por um curto período de tempo).
São movimentos irresistíveis, em que a pessoa não
tem controle dos seus impulsos. São conhecidos popularmente como tique nervoso, porque podem ser exacerbados em períodos de mais ansiedade. Iniciam geralmente na adolescência e, algumas vezes, na infância.

Indicação de filme, que retrata o TOC:
“Melhor É Impossível”, com Jack Nicholson.
Tiques
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Coréia do Sul e Coréia do Norte
Entenda o conflito entre Coréia do Sul e Coréia do Norte

Dados

- Regime ditatorial

- Regime democrático

- 120.538 Km2

- 99.720 Km2

- Capital: Pyongyang

- Capital: Seul

- 27,4 milhões de habitantes

- 48,9 milhões de habitantes

- PIB: 40 bilhões de dólares

- PIB: 1,62 trilhão de dólares

- Expectativa de vida: 69 anos

- Expectativa de vida: 79 anos

- Exército: 1,1 milhão de

- Exército: 686.000 soldados

soldados

U

m território dividido entre extremos. Ao norte,
o país mais fechado do mundo. Ao sul, uma aliada dos
Estados Unidos, país símbolo do liberalismo. Ao norte,
uma população miserável, faminta e perseguida, dependente das doações de alimentos que vêm do exterior.
Ao sul, uma economia próspera, um país moderno e
industrializado. Compare os dois países:

A tensão entre Coréia do Sul e Coréia do Norte
tem origem na divisão de poder global após a Segunda
Guerra Mundial (1939-1945). Durante o processo de
ocupação das áreas tomadas pelo Japão - um ex-aliado
nazista -, os Estados Unidos ficaram com o sul da península Coreana, enquanto a União Soviética estabeleceu suas tropas no norte.
GENTE Santa Paula
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Inspirados pela revolução comunista na China, em
1949, os norte-coreanos decidiram, no ano seguinte,
tentar unificar as Coreias por meio de uma declaração de guerra ao Sul. Começava ali a Guerra da Coréia
(1950-1953), que tinha de um lado o apoio das tropas
soviéticas e, do outro, a participação de militares americanos.
O conflito foi encerrado com ambos os lados voltando para os limites do paralelo 38, a linha imaginária
que marcava a divisão inicial entre os territórios comunistas e capitalistas. Apesar da assinatura do Tratado de
Pan-munjom ter acabado com as batalhas imediatas,
um acordo de paz nunca foi estabelecido, e Coréia do
Sul e Coréia do Norte continuam oficialmente em guerra até hoje.
Nas décadas seguintes, enquanto a Coréia do Sul
modernizou sua indústria e virou um dos principais países exportadores da Ásia, a Coreia do Norte manteve
o sistema comunista de governo, com rígido controle
sobre os meios da produção.
Ambos os países, no entanto, continuaram investindo fortemente em suas Forças Armadas. No Sul, o foco
estava no treinamento das tropas e na aquisição de caças e tanques americanos. O Norte, por sua vez, desenvolveu um polêmico programa nuclear que culminou,
em 2006, com o primeiro teste de uma bomba atômica
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do país comunista.
O desenvolvimento da arma nuclear pela Coréia do
Norte elevou as tensões a um novo patamar na península e provocou intensificação das sanções econômicas da
ONU (Organização das Nações Unidas) contra o país.
Paradoxalmente, analistas acreditam que a situação só
não se desenvolveu em um novo conflito por causa da
bomba atômica norte-coreana, que desencoraja um ataque do Sul.
Mais recentemente, em março de 2010, um ataque
com torpedo atribuído a um submarino norte-coreano
provocou o afundamento da corveta Cheonan, da Marinha da Coréia do Sul. Ao menos 46 militares morreram na ação, fortemente condenada pela comunidade
internacional.
Parte da agressividade da Coréia do Norte pode ser
atribuída à constante necessidade de ajuda internacional em questões básicas como alimentação e remédios.
O governo norte-coreano, liderado pelo ditador Kim
Jong-il, é incapaz de suprir todas as necessidades de sua
população e constantemente usa a chantagem militar
como forma de conseguir mais recursos.
Fonte: Veja e Rede Record

CARTA FORA DO BARALHO

Superego

O

que é SUPEREGO, pois bem, vou descrever
de uma forma que deixará você com curiosidade de se
adentrar neste mundo encantador da psicologia.
Designa na teoria psicanalítica uma das três instâncias dinâmicas do aparelho psíquico. É a parte moral
da mente humana e representa os valores da sociedade.
Está é última estrutura da personalidade a se desenvolver a partir do Ego. O Superego atua como um juiz
ou sensor sobre as atividades e pensamentos do Ego, é
o depósito dos códigos morais, modelos de conduta e
dos parâmetros que constituem as inibições da personalidade.
Freud descreve três funções do Superego: consciência, auto-observação e formação de ideais.
Enquanto consciência pessoal, o Superego age tanto
para restringir, proibir ou julgar a atividade consciente,
porém, ele também pode agir inconscientemente. As
restrições inconscientes são indiretas e podem aparecer
sob a forma de compulsões ou proibições.
As relações do superego com o ego são relações
como pais e filhos. O superego censura e pune através
de sentimentos de culpabilidade indicando o que não se
pode e não se deve fazer. O importante aos pais é terem
limites e imporem algumas proibições aos filhos, pois
se os pais não são rígidos, o superego não vai organi-

zar bem e torna-se frágil. O contrário também acontece
com os pais muito rígidos, o sujeito vai ter um superego
muito forte, que prevalece na defensiva o tempo todo.
Em sumo, ele manifesta-se à consciência indiretamente, sob forma da moral, como um conjunto de interdições e deveres, e por meio da educação, pela produção do “eu ideal”, isto é se dá a formação da pessoa
moral, boa e virtuosa.
Diana Evangelista - Sup. Financeiro e Psicóloga
GENTE Santa Paula

|

51

GENTE SANTA PAULA

10º Andar
Acreditamos que nem todos saibam que no 10º

andar do Edifício Olímpia exista mais um time da equipe Santa Paula. Aqui estão os setores: Financeiro,
Marketing, Qualidade, Gerência de Relacionamento
Médico e Presidência; somos uma equipe de 13 pessoas,
que trabalham em harmonia e com muito comprometimento. Na verdade nos sentimos como uma família,
com pai, mãe, muitas irmãs e irmãos.
Em nosso dia a dia assessoramos os setores locados
neste andar e também todos os colaboradores e médicos que nos procuram sempre com muito carinho e
atenção em tudo que nós e solicitado. É aqui que nascem grandes ideias que depois são motivos de orgulhos
e celebrações para toda a família Santa Paula
Temos muito orgulho em trabalhar ao lado do Dr.
Schahin e Dr. José Paulo, pois com eles aprendemos que
tudo é possível, desde que haja engajamento. São grandes professores da vida!

Qualidade:

José Paulo Cividanes
Christiane Padovani
Sheila Maria Brito
Carlos Alberto da Silva

Financeiro

Diana Evangelista
Layane Oliveira

Financeiro/Marketing:
Paula Gallo
Elaysa Colucci Pires

Relacionamento Médico:
Leandro Dias

Diretoria:

George Schahin
Simone Araújo
Eva Beserra
Denila Oliveira
Edifício Olímpia: Rua Alvorada, 48 – 10ºandar.
Por: Simone Araújo e Eva Beserra
Assessoras de Diretoria.
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01
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01 - Adeline Ap. Queiroz Buss - Enfermeira
02 - Ademaria S. Almeida - Téc. Enfermagem
03 - Adriana Regina da Silva - Recepcionista IOHSP
04 - Andreia de Oliveira - Encarregada Higienização
05 - Daiana Teixeira - Enfermeira
06 - Dr. João Geraldo - Clínico Geral
07 - Fabiana Nossi - Farmacêutica Clínica

08 - José Pedrosa - Aux. Serv. Apoio
09 - Karla Medeiros Veras - Téc. Enfermagem
10 - Maria Cícera F. de Oliveira - Aux. Serv. Apoio
11 - Rogerio Luiz Raimundo - Aux. Serv. Apoio
12 - Selma Gonçalves da Silva - Téc. Enfermagem
13 - Sonia Vieira Santos - Téc. Enfermagem
14 - Viviane Cristina O. Santos - Recepcionista
GENTE Santa Paula
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NÃO VIVO SEM

Viajando
na
Viagem

V

iajar sempre foi uma das minhas paixões, mas
depois que fiz a minha primeira viagem internacional e
que descobri que vivo em um mundo enorme e que tem
tanta coisa para eu conhecer ainda, esta virou uma das
prioridades da minha vida.
Não tem coisa melhor do que você programar suas
próximas férias, escolher o destino, planejar detalhadamente cada lugar que você quer conhecer, o dia que
você quer chegar em cada lugar ou até mesmo quando
voltar.
Quando você viaja, você está aberta a conhecer
lugares que você nem imaginava, comidas que nunca
pensou que experimentaria, viver paixões mesmo que
seja de quatro horas ou até mesmo aquelas que você
volta para casa e ainda fala com a pessoas que conheceu.
Outro dia entrei em um blog que só falava de viajem
e li um verso que explicava perfeitamente o amor pela
viagem:

MALA ARRUMADA
PÉ NA ESTRADA
AMO VIAJAR
SOL NO ROSTO, SOM BEM ALTO
VOU APROVEITAR
CONHECER NOVOS LUGARES
NAVEGAR POR OUTROS MARES
CARRO, MOTO, NAVIO OU AVIÃO
PODE ATÉ SER DE BUSÃO
O RITUAL ME CAUSA EXCITAÇÃO
PLANEJAR O ROTEIRO
PASSEAR O DIA INTEIRO
EM NOVAS PRAIAS MERGULHAR
BALADA, AMIGOS, PAISAGEM
MOSAICO DA NOSSA VIAGEM
HOTEL, RESORT
BARRACA OU POUSADA
QUANDO FICO EMPOLGADA
QUALQUER LUGAR É LUGAR
FAZER PROGRAMA DE TURISTA
FOTOGRAFAR, REVELAR
COMIDAS DIFERENTES PROVAR
RESTAURANTES NOVOS VISITAR
SAIR PRA BALADA
VOLTAR ACABADA
DORMIR E ACORDAR EM OUTRO LUGAR
APROVEITAR PRA NAMORAR
E POR MELHOR QUE SEJA A VIAGEM
TÃO GOSTOSO QUANTO É VOLTAR...
(autor desconhecido)

Elaysa Pires - Analista ADM. SR.
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Liderança
Artigo publicado originalmente no site da revista HSM. Como achei interessante, transcrevo-o aqui por completo, colocando em destaque as frases que
mais me chamaram a atenção.
O artigo é sobre as frases de vários pensadores, proferidas no fórum mundial
de liderança. Os créditos do texto é do site HSM.

Liderança

1. “O que importa na liderança é a qualidade da lide-

rança que oferecemos” - David Ulrich;
2. “O que fazemos como líderes é refletido no comportamento que nossos funcionários terão” - David Ulrich;
3. “Nossos pontos fortes devem favorecer os outros” David Ulrich;
4. “Marca de liderança significa transformar as expectativas dos clientes e investidores em ações dos funcionários por meio de comportamentos de liderança”
- David Ulrich;
5. “Prosperidade só ocorre quando os líderes são humildes e estão dispostos a aprender sempre” - David
Ulrich;
6. “Líderes constroem as empresas não só para o presente, mas também para o futuro” - David Ulrich;
7. “Quando a liderança fracassa, todos pagam o preço”
- Bill George;
8. “O líder sustentável tem que ter um modelo mental
global” - Luiz Carlos Cabrera;
9. “Exerça sua liderança de forma a se orgulhar dela e
poder escrevê-la, na sua biografia, com orgulho.” - Luiz
Carlos Cabrera;

Responsabilidade

1. “Liderança significa responsabilidades” - Bill Geor-

ge;
2. “Encare a realidade - Não fuja da sua responsabilidade” - Bill George;
3. “Cada um de nós temos que ter a responsabilidade
de mudar pequenas coisas. A soma dessas pequenas
mudanças tem o poder de mudar a história” - Bill George;

Valores

1. “Valores é maneira como você pauta sua vida e como

você faz seus julgamentos” - Luiz Carlos Cabrera;
2. “Use os valores como bússola para a tomada de decisões” - Luiz Carlos Cabrera;

3. “Temos que colocar nossos valores em prática todos
os dias. Não basta falar, tem que fazer” - Bill George;
4. “Preste atenção na sua bússola, não no seu relógio”
- Bill George;
5. “Valores são o eixo que conduz a liderança” - Luiz
Carlos Cabrera;

Miopia Gerencial

1. “É a arrogância que nos faz desconsiderar os núme-

ros e achar que o que aconteceu com outras empresas
não acontecerá conosco por acharmos que somos diferentes” - Jeffrey Pfeffer;
2. “Downsize prejudica a inovação, pois rompe as redes
sociais de relacionamento necessárias para desenvolver
coisas novas e para desenvolver e lançar novos produtos
e serviços no mercado” - Jeffrey Pfeffer;
3. “O cultivo da ignorância é que quando um gestor
afirma que se ele não gosta dos dados, então ele não
precisa reconhecê-los” - Jeffrey Pfeffer;
4. “Quanto mais alto você está na hierarquia, mais distante você está da realidade” - Jeffrey Pfeffer;

Ativos intangíveis

1. “O fator que determina a escolha de instalação de

centro de P&D é a existência de pessoas talentosas - não
impostos, leis ou incentivos fiscais” - Jeffrey Pfeffer;
2. “A questão não é quanto você paga aos seus funcionários, a questão é quanto você consegue obter de resultados a partir deles” - Jeffrey Pfeffer;
3. “O foco tem que ser nos seus funcionários, nos seus
clientes e nos seus produtos. Valor para acionista é resultado desse foco” - Bill George citando Jack Welch;

Visão de mundo

1. “Nós vemos o que esperamos ver” - Jeffrey Pfeffer;

Credibilidade da alta administração

1. “A desconfiança da gerência atingiu níveis epidêmicos - cerca de 50% da força de trabalho não acredita no
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que a administração da empresa diz” - Jeffrey Pfeffer;
2. “Não se torne uma fábrica de desculpas” - Jeffrey Pfeffer;

Comprometimento

1. “Para que seu funcionário tenha compromisso com

você, você deve ter um compromisso com ele” Jeffrey
Pfeffer;

Alinhamento

1. “Existe acordo sobre o que produz sucesso? Se não

houver, esforce-se para criar um entendimento comum
do negócio e da sua estratégia” - Jeffrey Pfeffer;
2. “Todo membro de equipe tem que ter um entendimento comum sobre a estratégia” - David Ulrich;
3. “A estratégia de negócios tem que estar alinhada com
a evolução do corpo social da empresa” - Luiz Carlos
Cabrera;

Integridade

1. “Você é aquilo que você faz” - Jeffrey Pfeffer;
2. “Não seja superficial” - Luiz Carlos Cabrera;

Cultura organizacional

1. “Crie uma cultura em que as pessoas possam falar”

- Jeffrey Pfeffer;
2. “Não puna pessoas por tentarem coisas novas” Jeffrey Pfeffer;
3. “Deixe que as pessoas tenham controle sobre seus
futuros” - Jeffrey Pfeffer;
4. “Todas as pessoas procuram alegria no trabalho” Peter Senge;
5. “Sistema de gestão falham ao não explorar o espírito
e a inteligência coletiva das pessoas” - Peter Senge;
6. “A cultura é a identidade percebida pelo seu cliente”
- David Ulrich;

Medo

1. “O medo faz com que você se concentre nas suas me-

tas pessoais e não com o todo” - Jeffrey Pfeffer;
2. “Quando vivemos em um ambiente de medo, nós
perdemos muito da nossa consciência, da nossa visão
periférica” - Peter Senge;
3. “Nós reagimos ao invés de pensar” - Peter Senge;

Benchmarking

1. “Temos realizado o benchmarking das coisas erradas. Em vez de copiar o que as outras empresas fazem,
precisamos copiar como elas pensam” - Jeffrey Pfeffer;

Sustentabilidade

1. “Temos um problema fundamental de governança

na sociedade” - Peter Senge;
2. “Não é o PIB que define o nível de bem-estar social”
- Peter Senge;
3. “Todas as empresas com resultados altos e sustentáveis tem preocupação com o bem-estar social” - Peter
Senge;
4. “A idéia de bem-estar social não deve servir apenas
para a sociedade, ela deve ser aplicada nas empresas” Peter Senge;
5. “Alto desempenho sustentável somente acontece
quando cultivamos o bem-estar social” - Peter Senge;
6. “Sustentabilidade é prover o melhor para as pessoas
e para o ambiente, tanto agora como no futuro” - Luiz
Carlos Cabrera.
Paula Nascimento Gallo - Gerente Financeiro e
Marketing
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David Ulrich:
Seis etapas para construir a marca da liderança
Mini-Currículo de David Ulrich: Norte-americano, é professor de Management na Ross School of Business da Universidade de Michigan e autor de mais de 100 artigos e 15 best-sellers.
Além disso, David Ulrich é palestrante, coach e consultor. É tido como um dos maiores nomes no meio empresarial quando o assunto é liderança.
David Ulrich - ‘O Código da Liderança’, que aborda as cinco regras fundamentais para liderar
com eficiência.

P

ara David Ulrich, assim como em uma receita,
para criar a marca da liderança, separe os seguintes ingredientes: adicione os valores da marca, prepare líderes de valor e analise os códigos de liderança presentes
na organização.
Boas receitas precisam de ingredientes de qualidade. Após falar sobre as características essenciais de um
líder, o modo como as empresas podem estimular ações
de liderança em seus ambientes corporativos e a forma
como as marcas se posicionam no cenário atual, David
Ulrich dá, em sua palestra na ExpoManagement 2010
seis etapas de como construir a marca da liderança.
São elas:
1) Construa a liderança de fora para dentro
A marca da empresa permeia a construção da marca
da liderança, bem como as experiências oferecidas ao
cliente e o que de fato ele recebe e percebe, além das
ações dos funcionários, vista de cima para baixo, de baixo para cima e lateralmente.
Este modelo vai ao encontro dos conceitos de cocriação mencionados por Kotler, em que o cliente participa ativamente no desenvolvimento e opinião sobre
as marcas. Já os funcionários, buscam reconhecimento,
possibilidade de desenvolvimento e novos desafios.
2) Transforme a marca da empresa em marca da
liderança
Levante as três principais coisas pelas quais queremos ser reconhecidos por nossos clientes.
Identifique quais são os comportamentos da liderança que estariam refletidos em cada marca da empresa.
“Neste momento entram em cena os líderes inovadores, focados em atitudes socialmente responsáveis”,
diz Ulrich. Ele ressalta ainda que os comportamentos
da liderança devem estar alinhados à expectativa do
cliente e, quanto mais houver essa cocriação mais coe-

David Ulrich

rência terá com os negócios da empresa.
3) Avalie os líderes e a liderança
Quais são as expectativas e deficiências em habilidades, conhecimento e perspectiva de meus líderes?
Outro aspecto fundamental apontado por Ulrich é a
percepção dos stakeholders em relação à qualidade da
liderança. Estão inclusos nesta pesquisa os profissionais
da empresa, bem como os investidores, clientes e fornecedores.
Líderes de alto potencial devem ser avaliados de
modo diferenciado e são reconhecidos como pessoas
com alto grau de ambição, habilidade, agilidade e por
suas ousadas aspirações.
4) Invista na liderança
É possível atribuir ‘pesos’ sobre o que se oferece aos
colaboradores-líderes, sendo:
GENTE Santa Paula
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50% relacionado ao desenvolvimento dele por meio de atribuição
de cargo, tarefa e participação em
processos decisórios da empresa.
Depois, aplique 30% em sua
educação e treinamento, oferecendo a possibilidade de participação
de programas internos e externos
de formação continuada ou até
mesmo incentivando o aprendizado
prático como parte da experiência
educacional.
E, por último, destine 20% de
suas ações para incentivar práticas
que ofereçam experiências de vida
com trabalho, vida pessoal e ações
de voluntariado. “Dê aos seus bons
funcionários a experiência de se
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desenvolverem e assegure que suas
ideias inspiradoras se transformem
em ação”, diz Ulrich.
5) Meça o impacto dos investimentos
Entre os principais indicadores
que apontam para a presença de
liderança em um ambiente organizacional está a existência de substitutos imediatos plenamente preparados, os projetos de sucessão, bem
como a reputação formada pelos
líderes de cada setor da empresa.
Além disso, “as histórias e experiências vividas devem mudar as
atividades e nos conectar às novas
posturas que mudam e transfor-

mam nossas ações”.
6) Assegure a conscientização
dos conceitos e práticas
Todo mundo tem consciência
de seu papel na organização? A
questão levantada ajuda a ser respondida se acompanhar a opinião
dos analistas, os resultados publicados na mídia (tradicional e redes
sociais), os impactos avaliados pelos investidores e, de fato, o quão
alinhado os líderes estão em relação
aos valores da marca e da marca da
liderança criada.
Paula Nascimento Gallo - Gerente
Financeiro e
Marketing
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Uma estratégia para vencer
Não importa sua formação acadêmica nem mesmo a experiência profissional.
Você pode chegar longe na carreira se prestar atenção nas atitudes dos
profissionais de sucesso.

Por: Renato Grinberg

M

uito antes de ser executivo e de chegar a ser
presidente de empresas, eu era músico, mas estava insatisfeito com a minha carreira. Havia optado pela
música instrumental e, mesmo tendo alcançado certo
reconhecimento, com CDs gravados e turnês realizadas, enfrentava muita dificuldade, pois a música instrumental nunca foi muito valorizada. Como a maioria dos
jovens artistas, meu sonho era ser famoso. No entanto,
conforme o tempo foi passando, percebi que isso não
aconteceria. Então deparei com o dilema: me contentar
com a vida de músico sem fama ou mudaria de carreira.
Pensando nessa questão, descobri que o que realmente me movia era o objetivo de realizar algo grande,
e quando não vi mais essa possibilidade com a música
ficou claro que deveria mudar. Foi quando decidi que
perseguiria o objetivo de ser um executivo de sucesso. A
partir daí, embarquei em uma árdua jornada de transformação, o que me levou aos Estados Unidos, onde
cursei uma MBA na University of Southern California,
e assim trabalhei em uma das maiores corporações do
mundo, como a Sony Pictures e a Warner Bros.
De volta ao Brasil, continuei galgando os degraus do
mundo corporativo e cheguei à presidência da operação brasileira da Trabalhando.com, uma multinacional
do segmento de recrutamento e seleção. Dirigindo uma
empresa desde 2008, tive o privilégio de conhecer muitos executivos e profissionais que estavam em busca de
novas oportunidades de trabalho, o que me deu acesso
a uma infinidade de histórias muito interessantes. Analisando minha trajetória, os anos nos Estados Unidos e
os inúmeros de executivos que tive a oportunidade de
conhecer, passei a refletir mais profundamente sobre a
seguinte questão: o que faz um profissional se destacar
dos demais, independente da formação acadêmica ou
mesmo da experiência?
A busca da resposta se tornou quase obsessiva para
mim. Frequentemente, quando orientava profissionais ou executivos com dificuldades na carreira, vinha
à mente uma cena de um dos filmes do personagem

Renato Grinberg

Rocky Balboa, o incrível boxeador vivido por Sylvester
Stallone a partir dos anos 1970. Na cena em questão, em
que o protagonista estava prestes a perder uma luta, seu
treinador se aproximava dele e falava: “Olho de tigre!
Lembre-se do olho de tigre!”. Era a senha para a grande
virada.
Desde então, passei a estudar e a associar a ideia
do olho de tigre às lutas da vida profissional. Cheguei
à conclusão de que esse é o critério realmente levado
em conta para detectar aquelas pessoas que são forjadas
para o sucesso. Entretanto, o olho de tigre não é algo
que surge casualmente ou que é espontâneo sempre. É
algo que se cultiva ao longo da vida e que se aprende
a manejar, mas que depende, antes de tudo, de tomar
a decisão de ser um vencedor. Fui mais fundo em minha pesquisa e identifiquei sete características comuns
a todos esses profissionais, e o conjunto dessas características é o que verdadeiramente constitui o olho de
tigre. Confira.
1) Ter consciência de suas fortalezas e de suas fraquezas, ou seja, desenvolver apurado autoconhecimento. A percepção que temos de nós mesmos pode
ser distorcida, por isso, é necessário frieza e fazer uma
autoanálise rigorosa e realmente honesta sobre nossas
competências.
2) Ter dedicação extrema, incansável e eficiente.
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Renato Grinberg é diretor-geral da Trabalhando.com
Brasil e autor do livro A Estratégia do Olho de Tigre,
que acaba de ser lançado pela Editora Gente

Muita gente se engana contando a dedicação apenas
por horas, e não por eficiência. O tempo investido em
um projeto deve ser maximizado para obter resultados,
independentemente da quantidade de horas gastas.
3) Ser criativo para transpor os obstáculos que aparecem pelo caminho. O que distingue o profissional
criativo dos outros é sua atitude em relação aos problemas. O criativo direciona sua energia para a solução.
Não fica paralisado, lamentando o problema.
4) Ter foco ao definir os objetivos e não confundi-los com sonhos, pois objetivos devem ser coerentes
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com suas habilidades e limitações. Ao contrário dos
sonhos, objetivos são tangíveis, pertencem à realidade
e têm características muito claras: são específicos, são
mensuráveis, são planejados, são flexíveis e têm prazo
para serem atingidos.
5) Ter a capacidade de identificar oportunidades
menores e não deixar as grandes chances passarem por
medo de fracassar. Para saber se uma situação pode impulsionar sua carreira ou seus negócios, verifique se a
situação leva você para mais perto de seu objetivo.
6) Desenvolver e manter uma rede de contatos. Se
você quiser ficar bem no mundo corporativo, precisará
estar rodeado de aliados. Conhecer pessoas chave é a
meta final, o alvo do networking.
7) Saber se posicionar. A maneira como você se
apresenta e se posiciona vai comunicar se você é um
vencedor ou um perdedor. Assim como um produto,
um profissional precisa ter um posicionamento claro e
alinhado com suas fortalezas. Quem tenta ser tudo demonstra um posicionamento confuso.
Fonte: Revista VOCÊ S/A – Outubro de 2011. Pág.
66-67.
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5 cases de acertos
e erros financeiros
Levantamento da VOCÊ S/A com
mais de 100 leitores de 2010 para cá
revela histórias distintas de erros e
acertos financeiros
Por: Aline Lima e Danylo Martins

D

izem as cartilhas de finanças pessoais que, para
conquistar seu sonho, é preciso calculá-lo, definir um
prazo para alcança-lo e estabelecer metas factíveis de
investimento. Ao menos 10% da renda mensal deve ser
dedicada ao projeto. Outra fatia de 10%, à aposentadoria, e uma pequena reserva, para emergências. Dito
assim parece fácil. Na prática, porém, seguir a teoria é
bem mais complicado. A reportagem da VOCÊ S/A foi
atrás de mais de 100 relatos de profissionais que, nos
últimos três anos, enviaram dúvidas para seção Suas
Finanças, publicada na revista desde maio de 2009. Na
seção, consultores financeiros respondem a pessoas que
procuram orientação sobre como investir para realizar
seus sonhos de forma mais eficiente. Dentre duas dezenas de casos apurados, é possível contar nos dedos
quem se manteve firme em seu propósito. Uma parcela
dos investidores sucumbe as tentações do consumo e
outra é pega de surpresa pelos imprevistos que aparecem no caminho.
Em tese, um bom planejamento deveria ser flexível
e contemplar pequenos acasos. Na vida real, manter o
foco e ter disciplina para atingir a meta é tarefa para
poucos. “Disciplina é o que determina o sucesso, mais
do que os conselhos”, diz Mauro Calil, sócio da Calil
& Calil. Ter um pouco de flexibilidade também ajuda.
“é importante revisitar a meta estabelecida sempre que
necessário e readequar o planejamento e os investimentos”, diz Fábio Gallo, professor de finanças da Fundação
Getúlio Vargas de São Paulo. (FGV-SP). Confira cinco
histórias de leitores que procuraram a VOCÊ S/A e
agora relatam seus casos – sucessos e percalços da vida
(financeira) como ela é. Há quem tenha superado os objetivos definidos, outros mudaram de plano, mas todos
continuam poupando. O caminho é esse.

Caso: De casa nova
Nome: Flávio Soares dos Santos Idade: 23
Empresa: RPV Turismo
Cargo: Gerente de Novos Negócios
Cidade: Duque de Caxias
Estado: RJ
Meta Financeira: Comprar um imóvel de 80.000
reais

Cumprimento da Meta: Superou
Orientação: Acumular 20.000 reais para dar entrada

em um financiamento e arcar com os custos do registro
do imóvel e os impostos. As opções de investimento de
baixo risco, por um prazo de 18 meses, são poupança
ou fundo de renda fixa.
O que fez: Desde que teve promoção de cargo, no fim
de 2011, Flávio passou a poupar cerca de 1.500 reais por
mês, bem acima dos 350 reais que costumava guardar
quando era auxiliar administrativo. Tem hoje 25.000 reais distribuídos assim: metade na poupança, metade em
dois CDBs. Um ano e meio atrás, quando enviou sua
pergunta à VOCÊ S/A, tinha 10.000 reais na caderneta, acumulados na época em que era estagiário. “Sempre fui muito disciplinado”, diz. Além de juntar mais
dinheiro, Flávio postergou a compra do imóvel para
junho, em vez de fevereiro, pois resolveu comprar um
bem mais caro. “Na hora do financiamento, é importante ficar atento não só aos juros que irá pagar, mas as
outras taxas que incidem na operação.” “Peça também
o cálculo do Custo Efetivo Total do crédito e compare
com o de outras instituições financeiras”, alerta Elyseu
Mardegan Junior, diretor da BM Sua Casa.
Resultado: Flávio poupou mais do que os 20.000
recomendados e aumentou o valor do imóvel que vai
adquirir em São José do Rio Preto, no interior paulista,
onde pretende morar. A meta agora é um apartamento
de até 120.000 reais.
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Caso: Milionário em uma década
Nome: Douglas Giordani Idade: 26
Empresa: Aziforma Estofados
Cargo: Proprietário
Cidade: Bento Gonçalves
Estado: RS
Meta Financeira: Acumular 1 milhão de reais
Cumprimento da Meta: Vai superar a meta
Orientação: Transferir 100.000 reais da poupança

para CDB, Letra Financeira do Tesouro ou fundo DI. A
meta seria atingida em aproximadamente 17 anos, considerando a rentabilidade líquida de 8% ao ano.
O que fez: Obstinado, Douglas conseguiu reduzir o
prazo de 17 para 10 anos a fim de alcançar sua meta.
Desde maio de 2011, quando enviou sua dúvida para
a revista, passou a investir no CDB, conforme a recomendação do especialista. Mas não transferiu todo o
montante. Foi mais arrojado: aplicou 85.000 reais em
ações e o restante, 15.000 reais, em CDB. Tem ainda
20.000 investidos em um fundo de ações. A atitude é
arriscada, na opinião de Rodrigo Menon, sócio da Beta
Advisors, de São Paulo, que o orientou à época. “Como
ele é jovem e a meta é de longo prazo, pode ser um perfil
mais agressivo. Mas fica um alerta: vá diminuindo aos
poucos as ações em renda variável.” Douglas também
tem um colchão de segurança: faz aportes de 2.000 reais
na poupança, onde já acumula 70.000 reais. Para atingir
a meta do milhão sonho de muitos brasileiros, ele pode
até arriscar na hora de investir, mas não perde o foco e
a disciplina.
Resultado: Reduziu em sete anos o prazo para atingir seu objetivo. Douglas foi mais agressivo na hora de
investir e, pelas suas projeções, vai alcançar a meta de
se tornar um milionário bem antes do que imaginava.
Apesar do risco que corre, tem tempo para recuperar
eventuais prejuízos.
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Caso: Futuro Tranquilo
Nome: Felipe Antunes Magalhães Idade: 27
Empresa: Autônomo
Profissão: Médico Veterinário
Cidade: Belo Horizonte		
Estado: MG
Meta Financeira: Aposentadoria em 20 anos
Cumprimento da Meta: Dentro da Meta
Orientação: Para prazos de 10 anos ou mais, os fun-

dos de ações são a melhor opção. Mas é importante
diversificar os investimentos, alocando 50% em CDB,
20% na poupança e 30% em fundos.
O que fez: Felipe aumentou o valor destinado aos
investimentos de 1.000 reais para 1.300 reais em janeiro de 2012, logo após ler as orientações financeiras da
VOCÊ S/A – as quais seguiu parcialmente. Desse total,
ele aplica 60% em renda variável – metade em ações e a
outra parcela em um fundo multimercado. Os 40% restantes vão para o CDB. Mesmo não enxergando mais a
poupança como investimento interessante, Felipe mantém na conta 17.000 reais para emergências. “É importante ter essa reserva porque não dá para saber como os
papéis que ele comprou estarão daqui a 20 anos”, alerta
Conrado Navarro, sócio do site Dinherama.com. Para
que a meta seja alcançada, Conrado sugere que Felipe
aumente mais a quantia dos investimentos ou estenda
o prazo da aposentadoria para 30 anos. “Ele é jovem.
Se fizermos uma simulação com rentabilidade mensal
acumulada de 0,8% para esse horizonte, considerando
alíquota de 15% para Imposto de Renda, Felipe terá
próximo a 2 milhões de reais, com possibilidade de retirar 15.000 reais por mês.
Resultado: Caso aumente de 20 pra 30 anos o horizonte de tempo para se aposentar, Felipe irá elevar em
50% o valor mensal a receber.
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Caso: A Carreira Falou Mais Alto
Nome: Eduardo Kerchner
Idade: 29
Empresa: Spring Wireless Brasil
Cargo: Gerente de Projetos
Cidade: São Paulo
Estado: SP
Meta Financeira: Acumular 100.000 reais para um
mestrado nos Estados Unidos

Cumprimento da Meta: Mudou a Meta
Orientação: Se investir 1.500 reais por mês em tí-

tulos do Tesouro Direto com taxa mensal de 0,7%, incluindo os 30.000 reais que já tinha de reserva, deverá
acumular 126.423 reais em quatro anos.
O que fez: Quando pensou em fazer mestrado, em
julho de 2010, Eduardo não esperava uma promoção no
trabalho ao enviar sua história à VOCÊ S/A. No início
de 2011, veio a surpresa: passou de analista de processos a gerente de projetos e viu seu salário saltar de 3.500
reais para 10.500 reais. Após a mudança, Eduardo abandonou a ideia do mestrado e traçou um novo objetivo:
comprar um apartamento de 450.000 reais daqui a dois
anos, pois mora de aluguel. Em março, estava próximo
de alcançar sua meta, com um imóvel de 320.000 reais em São José dos Campos, São Paulo, financiado na
planta há quase dois anos. Daqui pra frente, pretende
migrar as aplicações de títulos públicos para fundos
imobiliários, como orienta o consultor Mauro Calil.
“A troca é vantajosa, mas o valor destinado às aplicações precisa aumentar. Considerando uma carteira de
fundos imobiliários com valorização média de 12% ao
ano, ele teria de depositar mensalmente 4.850 reais para
atingir 130.000 em 24 meses”, diz Mauro.
Resultado: Para concretizar a nova meta dentro do
prazo, Eduardo deve investir tudo em fundos imobiliários e reinvestir o aluguel das cotas do fundo que receberá todo o mês.

1 – Ilustração: Michel Lott sobre Foto de Tamires Kopp
2, 3 e 4 – Michel Lott sobre Fotos de 2 André Valentim, 3 Leo Drumond, 4 Claudio Rossi
5 - Ilustração: Michel Lott sobre foto de Fernando Vivas

Caso: Mais qualidade de vida
Nome: João Washington Santos de Souza Idade: 38
Empresa: Hospital Bom Samaritano
Profissão: Médico
Cidade: Riachão do Jacuípe
Estado: BA
Meta Financeira: Diminuir o ritmo de trabalho em

sete anos

Cumprimento da Meta: Mudou a meta
Orientação: Investir metade dos 8.000 reais dispo-

níveis por mês em aplicações conservadoras e a outra
parte em ações de alta liquidez, como Vale e Petrobras.
O que fez: João tem hoje um saldo de 200.000 reais
aplicados na poupança. Mas não porque tenha conseguido poupar os 8.000 reais por mês que pretendia
desde maio de 2010, quando escreveu à VOCÊ S/A.
O aporte na caderneta, feito há seis meses, é resultado
da venda de 300 garrotes de sua fazenda, avaliada em
700.000 reais. Uma seca que atinge o norte da Bahia há
um ano e meio pegou em cheio sua criação de bois, o
que fez com que ele, no fim das contas, perdesse 20%
do capital investido. Agora, espera a chuva para poder
vender a fazenda e evitar um prejuízo maior. O dinheiro arrecadado João quer colocar numa aplicação que
renda próximo de 1% ao mês. Mas é avesso em investir
em ações. Seu objetivo? “Ter uma renda que permita
diminuir o ritmo de plantões e ganhar qualidade de
vida”, diz o médico, pai de três meninas. Pelos cálculos do consultor Mauro Calil, se João aplicar a grana da
venda da fazenda mais os 200.000 que possui em um
mix dividido metade em fundo imobiliário e metade do
Tesouro Direto, deverá atingir um montante próximo a
1,19 milhão de reais em sete anos – uma renda perpétua
equivalente a 77.515 ao ano ou 6.459 ao mês.
Resultado: Se tivesse aplicado somente 4.000 reais
por mês na poupança e o mesmo valor em ações nos
últimos dois anos, João teria menos que os 200.000 reais
amealhados com a venda dos bois, em função da queda
da bolsa.
Fonte: Revista VOCÊ S/A – Fevereiro de 2013. Pág.
70-74.
GENTE Santa Paula
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ÁGUA SEM FRONTEIRAS
A água é um recurso que não
respeita divisas: atravessa cidades,
estados e nações; portanto,
é um bem a ser compartilhado.
Mas o desperdício e a poluição
de rios, lagos e aquíferos fazem
com que ela se torne cada vez
mais escassa e cara. Nos últimos
50 anos, a disputa pela água
registrou 42 conflitos violentos –
a maioria no Oriente Médio –,
contra 157 tratados pacíficos
de cooperação para o uso.

Para que a paz
continue ganhando,
a ONU declarou
2013 como o Ano
Internacional
da Cooperação
pela Água, a fim
de incentivar o
mundo a agir de
forma colaborativa
no acesso e na
conservação
desse recurso.

O PLANETA SUSTENTÁVEL acompanha, produz e dissemina
conhecimento sobre desafios e soluções para as
questões ambientais, sociais e econômicas do nosso
tempo. Esta e outras 40 revistas e sites da Editora Abril
fazem parte desse projeto.

Apenas 0,5% da água
doce está disponível
na superfície, na
forma líquida, em rios
e lagos que não são
distribuídos igualmente
no planeta. O Brasil
concentra 70% da sua
água doce na bacia
Amazônica, que é
compartilhada com
seis países.

planetasustentavel

@psustentavel

Preservar florestas
é proteger a água:
elas interferem no
clima de uma região,
favorecendo as
chuvas, alimentam
a nascente dos
rios, e protegem os
mananciais da erosão
e do assoreamento.

A cada dia, os brasileiros
produzem 8,4 bilhões de
litros de esgoto, mas nem
a metade recebe tratamento
e é despejada diretamente
no meio ambiente,
causando doenças.
A ONU quer estender
os serviços de saneamento
dos atuais 63% para
75% da população
mundial até 2015.

A cada segundo,
100 mil litros de
água movem as
engrenagens da
indústria brasileira.
Hoje, os maiores
investimentos das
companhias estão
direcionados para
a utilização de água
de esgoto tratada,
a chamada água
de reúso.

Beba mais desta fonte:
leia notícias e artigos
e veja sugestões de
livros sobre a água em
nossa página especial
abr.io/especial-agua2013
Conteúdo desenvolvido para
o Planeta no Parque 2013

Realização

#ofuturoagentefazagora

planetasustentavel.com.br

EQUIPE PLANETA SUSTENTÁVEL | ESTÚDIO ALCACHOFRA

A agricultura
é responsável
por 70% do
consumo hídrico.
Frutas e verduras
são os alimentos
mais ricos em água
(de 80% a 90%).

Festa Junina
Santa Paula

8 de junho 2013 - das 16h as 22h
Local: Esporte Clube Banespa - Av. Santo Amaro, 5355 - Brooklin
(Estacionamento: Rua São Sebastião, 276)

Preparem-se!
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Dia da Mulher e Páscoa
N

este ano preparamos alguns presentes especiais
para vocês em datas comemorativas.
Entre eles tivemos o Dia Internacional da Mulher
e a Páscoa que vocês já receberam... E melhor do que
nossas palavras é receber o agradecimento de um colaborador.
EU FUNCIONARIA DO PA, IDALINA RODRIGUES DA SILVA SALES, QUERO AGRADECER A
VIVIANE E SUA EQUIPE, PELA DEDICAÇÃO E DESEMPENHO, QUE TEM DEDICADO A NOS FUNCIONARIOS.
O PRESENTE DO DIA DA MULHER KIT DE MAQUIAGEM , FOI MUITO APROVEITOSO
O DA PáSCOA. QUE CHOCOLATE MARAVILHOSO.
FICO MUITO GRATA E AGRADECIDA. ISSO
DEIXA O FUNCIONÁRIO, BEM MAIS EMOTIVO
EM VER QUE TEM UMA EQUIPE QUE SE PREOCUPA EM NOS AGRADAR.
Mensagem recebida pelo TASY - 13/04/2013
09:35:33 - Idalina Rodrigues da Silva Sales
MARKETING, ADOREI O PRESENTE DE MUITO BOM GOSTO.
AGRADEÇO Á TODOS.
Mensagem recebida pelo TASY - 06/03/2013
16:55:18 - Ivonete Cintra Tamai
Equipe do Marketing
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N

o dia 06 de Abril, realizamos o evento
anual do “Cuide-se, Viva a Vida Melhor” em
comemoração ao dia mundial da saúde 2013,
desta vez no Parque do Povo.
No Parque do Povo foi montada uma estrutura com uma equipe de profissionais composta
por médicos cardiologistas, clínico geral além
da equipe de enfermeiros, oferecendo atendimentos gratuitos para avaliação do risco cardiovascular, aferição de pressão arterial, teste
de glicemia, teste de colesterol e avaliação de
massa corpórea – IMC.
Este ano estiveram presentes também uma
equipe multidisciplinar da Medicina Esportiva,
composta por fisiologistas, nutricionistas, médicos do esporte, fisioterapeutas e educadores
físicos, que montaram uma clínica de treinamento de alta performance.
Além de a comemoração ter sido um sucesso em todos os aspectos, contamos com a
presença da Gabriela Pugliesi que foi prestigiar
o nosso evento e aproveitou para dar uma entrevista de como mantém a sua qualidade de
vida. A Gabi possui um blog, Tips4life, para
compartilhar dicas de tudo que envolve uma
vida saudável.
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Campanha do Agasalho 2013
Nós apoiamos esta campanha de 25/03 a 25/05

Para nossa participação nessa campanha solidária
preparamos algumas surpresas e muita diversão para
você.
Ganhar o Kit Cuide-se, Viva a Vida Melhor doando
2 peças durante o evento realizado no Parque Do Povo,
dia 6 de abril.
A participação e união da família Santa Paula são os
ingredientes da receita do sucesso da campanha.
Nosso muito obrigado!
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The Best do Marketing Best
A

mais importante premiação do marketing brasileiro – o MARKETING BEST – está completando 25
anos.
E para registrar esse acontecimento a Academia
Brasileira de Marketing, escolheu “os melhores dos melhores” dos 25 anos. Ou seja, dos 600 “cases” premiados no decorrer desses 25 anos, uma primeira seleção
realizada pelos 26 membros da Academia Brasileira de
Marketing chegou a 100 finalistas. Destes 100 finalistas
apenas 50 foram premiados.
Nesta Edição especial de 25 anos não existiram
inscrições só participaram as empresas vencedoras do
prêmio.
E para nossa alegria, no mês de Abril o HOSPITAL
SANTA PAULA, recebeu o a notícia que estava entre as
empresas campeãs. E recebeu o prêmio THE BEST DO
MARKETING BEST!
Parabéns a todos por mais esta conquista!

Presente de Dia das Mães

Uma “Bolsa Canga” especial do Santa Paula, que você pode usar no parque, clube, praia.
E curtir seus momentos de lazer.
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Mamães Colaboradoras
Meu filho tinha 5 anos quando entrei no Hospital
Santa Paula.
Sempre me empenhei de maneira que ele tivesse
uma boa formação e ao longo dos anos isso se transformou em um objetivo comum entre nós.
Aluno aplicado e inteligente, ele cresceu tendo como
foco entrar numa universidade pública. Nesse momento ele está com 18 anos, morando em Campinas – SP, e
cursando Economia na UNICAMP – vitorioso, esforçado, vencedor, é assim que você é meu filho. E eu sou a
mais feliz das mães.
Um feliz dia das mães a todas que inspiram e são
inspiradas pelos seus filhos. E ao Hospital Santa Paula
o meu obrigado por ter me acolhido e de certa forma
contribuído na formação de meu filho.
Marta Dejulis Supervisora de Enfermagem Instituto de Cardiologia
de São Paulo

O sonho de ser mãe!
Para algumas mulheres, não importa como ou qual
seja o caminho para de ser mãe. Umas podem ser naturalmente outras não, umas querem outras não, etc.
Existem várias situações. Eu, desde os 14 anos, pensava
em ter um casal de filhos e se tivesse uma menina adotaria um menino e vice versa. Com o passar dos anos
eu percebi e senti que não tinha essa vontade que quase
toda mulher tem de gerar (além de ter que fazer tratamento caso quisesse), para mim a adoção ficou cada vez
mais forte, mas tinha que ser no momento certo.
Estou há três anos no Santa Paula e senti que era
o momento. Um ano e meio montando o quarto, cada
mês uma coisinha. Procurando formas de cadastro, informações, consultas na internet e tudo que estava ao
meu alcance. E sempre dizia: “pra buscar meu filho, vou
até ao Japão!” E fui pra bem longe: Rondon do Pará.
Hoje, graças a Deus, à minha família e à família Santa Paula estou com meu amado filho Lucas nos braços.
Tive muita compreensão e apoio na hora que mais
precisei, nunca imaginei que seria assim.
Passei momentos muito
difíceis, mas meus gestores Anderson e Walmor me
tranquilizavam para que eu
conseguisse resolver tudo.
Não tenho como agradecer tudo isso e todo apoio e
oração da equipe do Centro
Cirúrgico e Central de Materiais Esterilizados.
Graças a Deus e a todo
esse conjunto: EU SOU
MÃE!!!
Tatiana Bianchi – Engenharia

Ser mãe é amar sem fronteiras e viver intensamente pelo filho tão amado.
Nem se vê e já se ama esse pedacinho de gente que transforma
nossa alma e que mexe com o coração da gente.
Débora Lima – Telefonia
PABX
O colaborador Vagner Rogério Pereira – analista de
contas médicas, homenageia todas as mães Santa Paula
com o poema feito por sua mãe:
Quando a minha boca diz:
-Não te aguento mais, some daqui!
Meu coração diz:
-Nunca se afaste de mim, eu te amo!
Quando a minha boca diz:
-Estude, deixe de preguiça, você não tem jeito!
Meu coração diz:
-Cresça meu filho, não quero te ver humilhado.
Quando a minha boca diz:
-Filho faça suas orações, e você diz: - Que chato!
Meu coração diz:
-Não quero te ver sofrer, quero te ver vencer.
Quando digo em voz brava:
-Você não tem nada na cabeça, quando vai ter juízo?
Meu coração diz:
-Confio em você, é meu
orgulho, é tudo que eu tenho, para te defender viro
leão, enfrento o mundo.
Quando digo, siga as
orientações do nosso “Mestre da vida”, é de boca e coração, para que você possa
seguir o correto caminho
da felicidade.
Sônia Maria dos Santos
Pereira – Mãe.

“A melhor coisa do mundo vai se realizar com a chegada da minha filha, Raphaella Aghata, neste mês de
maio... Meu PRESENTE!”
Matilde Vieira - Técnico
de Enfermagem - Unidade de
Internação.
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E

u sou o Emerson Pereira, tenho 23 anos, trabalho no Hospital Santa Paula desde 2007 onde iniciei no departamento de
marketing e agora faço parte da equipe de Hotelaria.
Desde pequeno gosto de fotografias e, principalmente, tirar
as fotos. Quando comecei a trabalhar no hospital passei a ter
mais contato e, consequentemente, admirar o trabalho dos fotógrafos que prestavam serviços nos eventos do hospital.
Como sou apaixonado por fotos sempre quando tem algum
evento eu me disponho a ajudar as meninas do marketing como
apoio a equipe de fotógrafos e filmagem.
Em todos os eventos eu fico de olho, observando atentamente o comportamento e manuseio dos equipamentos, e sempre
atento a receber dicas de profissionais.
Meu maior sonho é ser um fotógrafo profissional e participar
de diversos eventos e etc... e sempre que possível ajudando as
meninas do marketing.
A fotografia pra mim não é somente um hobby é um trabalho lindo que admiro demais!
É um trabalho gratificante.
Emerson Pereira
Facebook:
@Emerson-Fotografias-diversas
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Fotógrafo:
é um trabalho gratificante
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HASHTAG

Hashtag

E

scolhemos “Hashtag” como nome para a nova
sessão da revista, pois Hashtags são palavras-chave antecedidas pelo símbolo “#”, que permite aos motores de
busca da web a procurarem e organizarem mensagens
por categorias, palavras chaves e, no caso específico do
instagram, por fotografia. A princípio utilizada apenas
no Twitter, hoje a hashtag já é utilizada em várias redes
sociais, como o Facebook e o Instagram.
As hashtags viram hiperlinks dentro da rede e quando os usuários clicam nas hashtags ou buscam em mecanismos como o Google conseguem acesso mais fácil
as mensagens e fotos com este assunto.
Exemplo: Você pode postar uma foto no instagram
e utilizar a hashtag, “#” para que seus amigos achem
esta foto mais fácil, e então todas as fotos que forem
postar com este mesmo tema, sinalizem com da mesma forma e ai então quando alguém clicar na palavra
sinalizada com “#” poderá visualizar todas as imagens
do mesmo assunto.
Mas vamos ao tema desta edição para a sessão
“Hashtag. Iremos apresentar as páginas do Santa Paula
Rosa e do Cuide-se, Viva a Vida Melhor no Facebook.
Ambas fazem parte de programas do Hospital Santa
Paula.
As duas foram criadas com a intenção de informar
o maior número de pessoas com relação aos cuidados
com a saúde, dicas e claro a prevenção.
A página do Santa Paula Rosa foi criada para orientar e alertar mulheres e homens quanto a prevenção
do Câncer de Mama. Porém devido ao grande número
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de seguidores e perguntas que recebidos ao longo dos
meses, a página passou a ter informações para todos
os tipos de câncer, e claro as orientações e dúvidas são
sempre respondidas por médicos especialistas em Oncologia.
Já na página do Cuide-se, Viva a Vida Melhor, temos como foco a melhor qualidade de vida que abrange fatores que podem modificar a condição de vida de
qualquer pessoa. Uma melhoria na qualidade de vida
envolve boa educação, bem-estar e alimentação, além
de outros fatores que aumentam a expectativa de vida e
transformam a prática de novos hábitos em mais prazerosos. Com isso nesta página vamos postar toda semana dicas para que cada um encontre a melhor forma de
melhorar sua qualidade de vida.
Para você participar e ficar por dentro de todas estas
dicas, curta as páginas!

Santa Paula Rosa:

www.facebook.com/santapaularosa

Cuide-se, Viva a Vida Melhor:

www.facebook.com/CuideSeVivaAVidaMelhor

GERAÇÃO MARKETING

Geração Marketing

mais uma nova seção da sua revista Gente Santa Paula
Nesta nova sessão vamos apreender ferramentas de marketing que podem ser utilizadas por
qualquer pessoa, e não apenas por executores da profissão.
Ao contrário do que muitos pensam o conhecimento nomeado como marketing não é só uma
ciência, é também uma arte. O marketing esta presente nas nossas práticas cotidianas.

Os 4P’s do Marketing
A

s atividades de marketing - não faltam textos
tratando do assunto - tem sido definidas pelos 4 P. Originalmente, Product, Price, Promotion, Place.
O assunto 4P gera controvérsias, uma vez que a
tentativa de tradução e preservação dos P nem sempre
encontra na língua para a qual foi vertida uma palavra,
que realmente expresse o sentido necessário, iniciando
com essa letra.
Para Price e Product temos preços e produtos. Palavras totalmente compatíveis com o sentido que se quer
expressar.
Promotion, abrangendo Propaganda, Publicidade,
Relações Públicas, Promoções, marketing direto, traduzido como promoção provoca distorções no entendimento. Uma tradução mais adequada é comunicação.
É importante notar que promoção é parte integrante do
conceito.
E, Place, que trata de canais de distribuição de varejo e atacado, logística, armazenagem, traduzido como
praça, não só cria distorções como não expressa a
abrangência do item tratado. Distribuição seria a palavra mais adequada, englobado todos os itens.
Ainda que críticas sejam feitas ao uso inadequado
dessas palavras no mundo acadêmico, uma vez que no
mundo real o sentido é mais abrangente, este acrescentou um P adicional ao processo.
Não só acrescentou mais um item, como não tem
feito uso adequado das recomendações dos demais.
Muito se fala em formação de preços de venda, pouco se faz em relação ao estudo das margens de contribuição e ponto de equilíbrio.
Debate-se qualidade e pouco se ouve o mercado
para adequar os produtos às reais necessidades. Temos
dificuldades para aceitar que as paredes de nossas empresas sejam impregnadas com a voz do cliente.
Engatinhamos no processo de comunicação, negligenciando a importância da propagação das informações para consolidação de conceitos e marcas. Uma longa estrada separa os discursos dos atos e fatos.
E, a partir do momento em que nos debatemos para

adequar questões, não tão complexas, como as relações
com transportadoras, temos que aceitar que no quesito
distribuição temos muito que fazer.
Ao não dar o devido tratamento a cada item nossos
esforços em vendas são prejudicados. É necessário não
só vender, mas satisfazer.
Satisfação gera reposição e a continuidade dos negócios que assegura a perpetuação.
O quinto P do processo é a Procrastinação. Um dos
grandes males do mundo dos negócios.
Essa é uma área onde concorrer é necessário, competir importante, vencer fundamental.
Travamos uma incessante luta contra e a favor da
obsolescência. Tentamos nos preservar como profissionais, enquanto procuramos tornar nossos produtos
ultrapassados, substituindo-os por outros mais modernos, dentro de um paradoxo:
Colocamos como opositores o esforço pela obsolescência e a acomodação da “Procrastinação”.
O quinto P que, se adicionado, tanto mal causa aos
4P’s de marketing!
Paula Nascimento Gallo - Gerente Financeiro e Marketing
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A Feminista
do novo

século

Uma das mulheres mais poderosas do mundo dos
negócios, Sheryl Sandberg, braço direito de Mark
Zuckerberg no Facebook, põe fogo no debate sobre
a desigualdade de gêneros com o livro Faça Acontecer. Leia, em primeira mão, trechos da obra que será
lançada em abril no Brasil

“E

m 1947, a americana Anita Summers, mãe de
meu mentor Larry Summers, ex-secretário do Tesouro
dos Estados Unidos, foi contratada como economista
pela Standard Oil Company. Quando aceitou o emprego, o novo chefe lhe disse: Fico contente em tê-la aqui.
Vou ter a mesma inteligência pagando menos. Anita se
sentiu muito lisonjeada. Era um tremendo elogio ouvir
que tinha a mesma inteligência de um homem. Jamais
lhe passaria pela cabeça pedir a mesma remuneração.
Hoje, nos Estados Unidos e em grande parte do mundo,
as mulheres estão numa situação melhor do que nunca. Saber que as coisas podiam ser piores, no entanto,
não deve nos impedir de tentar melhorá-las. Quando as
mulheres marchavam pelas ruas para pedir o direito ao
voto, imaginavam um mundo de verdadeira igualdade
entre homens e mulheres. Passado um século, ainda temos de forçar a vista para tentar enxergar melhor essa
imagem.
A verdade nua e crua é que os homens comandam
o mundo. Quando se trata de tomar as decisões mais
importantes, a voz das mulheres não é ouvida da mesma forma. Dos 195 países independentes no mundo,
apenas 17 são governados por mulheres, incluindo
Dilma Rousseff, presidente do Brasil. No Congresso
americano, as mulheres ocupam 18% das cadeiras. No
Brasil, 10%. A porcentagem de mulheres em papéis de
liderança é ainda menor no mundo empresarial. Entre
os presidentes das 500 maiores empresas americanas,
as mulheres correspondem a magros 4%. Nos Estados
Unidos, elas ocupam 14% dos cargos de direção e 17%
dos assentos em conselhos de administração, números
que quase não mudaram em relação aos da última década. No Brasil, as mulheres ocupam por volta de 14% dos
cargos executivos nas 500 maiores empresas. O avanço é igualmente moroso na remuneração. Em 1970, as
mulheres americanas recebiam 59 centavos para cada
dólar pago aos homens na mesma função. Em 40 anos,
elas protestaram, lutaram e se mataram de trabalhar.
Em 2010, a relação era de 77 centavos para cada dólar
recebido pelos homens. No Brasil, as mulheres recebem
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Sheryl Sandberg, vice-presidente de operações do Facebook
Idade - 43 anos
Estado civil - Casada
Formação - Bacharelado em administração
e MBA, ambos em Harvard
Carreira - Foi assistente de Larry Summers,
ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Passou pela consultoria McKinsey e
trabalhou como executiva do Google por
seis anos. Desde 2008, é a segunda pessoa
mais poderosa do Facebook
13% menos do que os homens.
Eu me formei na faculdade em 1991 e obtive um
mestrado em administração em 1995. Nos meus primeiros empregos, havia um equilíbrio de homens e
mulheres entre meus colegas. Eu via que os chefes de
escalão mais alto eram quase todos homens, mas pensava que isso se devia à discriminação histórica contra as
mulheres. Em quase todos os setores a famosa barreira
invisível tinha se rompido e eu achava que era apenas
uma questão de tempo até que minha geração ficasse
com uma parcela justa dos papéis de liderança. Mas, a
cada ano que passava, diminuía o número de colegas
do sexo feminino. Cada vez mais eu era a única mulher
na sala. Ser a única mulher gera algumas situações incômodas, mas reveladoras. Dois anos depois que entrei
no Facebook como diretora de operações, nosso diretor financeiro saiu de repente e tive de ocupar o lugar
dele para completar uma rodada de captação de capital.
Como toda a minha carreira tinha sido em operações,
não em finanças, o processo de levantar capital era no-
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vidade e me assustava um pouco. Fui com minha equipe
para Nova York fazer o contato inicial com empresas de
investimento. Nossa primeira reunião foi naquele tipo
de escritório que aparece nos filmes, com direito a uma
vista enorme da ilha de Manhattan. Apresentei uma visão geral de nossos negócios e respondi às perguntas.
Até aí, tudo bem. Então alguém propôs que parássemos
por uns minutos. Virei para um dos presentes e perguntei onde ficava o banheiro feminino. Ele me olhou perplexo. Ficou simplesmente aturdido com a pergunta.
Então perguntei: Há quanto tempo você trabalha aqui?.
Ele disse: Um ano. Continuei: E num ano inteiro fui a
única mulher a vir fazer negócios aqui?. Ele respondeu:
Acho que sim. E acrescentou: Ou talvez tenha sido a
única que precisou usar o banheiro.
Faz mais de 20 anos que estou no mercado de trabalho, e muita coisa continua igual. É hora de encarar
o fato: a nossa revolução empacou. Um mundo de fato
igualitário seria aquele em que as mulheres comandassem metade dos países e das empresas e os homens dirigissem metade dos lares. As leis econômicas e muitos
estudos sobre a diversidade nos dizem que, se usássemos todas as fontes de talentos e recursos humanos,
nosso desempenho coletivo melhoraria. O lendário
investidor Warren Buffett afirmou generosamente que
uma das razões de seu sucesso era que concorria com
apenas metade da população. Os Warren Buffett de
minha geração ainda gozam bastante dessa vantagem.
Quanto mais gente entrar na disputa, mais investidores
extraordinários surgirão. E as conquistas beneficiarão
a todos.
Na véspera do dia em que Leymah Gbowee ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2011 por ter ajudado
a liderar os protestos das mulheres que derrubaram
o ditador da Libéria, ela estava numa festa em minha
casa. Comemorávamos a publicação de sua autobiografia, Guerreiras da Paz. Uma convidada lhe perguntou como as mulheres americanas poderiam ajudar as
pessoas que viviam os horrores da guerra e dos estupros em massa em lugares como a Libéria. Sua resposta
foi simples: Mais mulheres no poder. Nossa origem e
nossa formação não poderiam ser mais diferentes, mas
nós duas, Leymah e eu, chegamos à mesma conclusão.
As condições para todas as mulheres vão melhorar
quando houver mais mulheres em papéis de liderança, apresentando vigorosamente nossas necessidades e
interesses. Isso nos leva à pergunta óbvia: como? Nós
mulheres enfrentamos obstáculos concretos no mundo
profissional, inclusive o machismo descarado ou sutil, a
discriminação e o assédio sexual. São raríssimos os locais de trabalho que oferecem flexibilidade e condições
de cuidar de nossos filhos. Para os homens, é mais fácil
encontrar pessoas que os orientem e os recomendem, o

que é inestimável para o avanço profissional. As mulheres, por sua vez, precisam provar sua capacidade com
muito mais frequência que os homens. E isso não é coisa da nossa cabeça. Um relatório da consultoria McKinsey de 2011 destacou que os homens são promovidos
com base em seu potencial, enquanto as mulheres são
promovidas com base no que já realizaram. Além das
barreiras impostas pela sociedade, nós somos tolhidas
por barreiras dentro de nós mesmas. Nos refreamos de
várias maneiras, em coisas grandes ou miúdas, por falta
de autoconfiança, por não levantar a mão, por recuar.
Continuamos a cumprir a maior parte do trabalho doméstico e da criação dos filhos. Comprometemos metas
profissionais para dar espaço a companheiros e filhos
que às vezes ainda nem existem. Para ganharmos poder,
é fundamental nos livrarmos dessas barreiras internas.

Não se precipitem
Alguns anos atrás, uma moça no Facebook foi até
a minha mesa e perguntou se podíamos conversar. Fomos para uma sala de conferências, onde ela disparou
uma série de perguntas, querendo saber como eu equilibrava trabalho e família. Debaixo da saraivada, fiquei
pensando por que aquela urgência toda. Interrompi e
perguntei se tinha filhos. Ela disse que não, mas que
gostava de planejar o futuro. Então perguntei se ela e
seu companheiro estavam pensando em ter filhos. Ela
respondeu que não era casada e acrescentou com uma
risadinha: Para falar a verdade, nem tenho namorado.
Achei que ela estava pondo o carro na frente dos bois
- e como! -, mas entendi a razão. Desde cedo, as meninas ouvem que terão de escolher entre se dar bem no
trabalho e ser boa mãe. Quando estão na faculdade, já
pensam nas renúncias que terão de fazer de um lado
para ganhar no outro.
Sou grande adepta de uma preparação cuidadosa.
Mas, quando se trata de integrar carreira e família, um
GENTE Santa Paula
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planejamento muito antecipado
pode fechar portas, em vez de abrir.
Tenho visto isso acontecer o tempo
todo. Quando as mulheres saem do
mercado de trabalho, raramente é
fruto de uma grande decisão isolada. Pelo contrário, elas vêm tomando um monte de pequenas decisões ao longo do processo, fazendo
concessões e sacrifícios que lhes
parecem necessários para ter uma
família. Entre as várias formas de se
refrearem, talvez a mais difusa seja
que elas saem precipitadamente. O
roteiro clássico é o seguinte: uma
mulher ambiciosa e bem-sucedida
segue um caminho profissional
cheio de desafios, tendo lá no fundo
a ideia de ser mãe. A certa altura,
essa ideia passa a ocupar seus pensamentos, em geral quando encontra um companheiro. Ela avalia que
está trabalhando demais e raciocina
que terá de retroceder em sua ascensão profissional para conseguir
espaço para ter um filho. Muitas
vezes sem nem perceber, a mulher
deixa de procurar novas oportunidades dentro da empresa.
Nunca pensei que fosse escrever um livro. Não sou acadêmica,
nem jornalista, nem socióloga. Mas
decidi expor claramente as coisas
depois de falar com centenas de
mulheres, de ouvir suas lutas, de
contar as minhas e perceber que as
conquistas feitas não são suficientes
e podem até estar escorregando entre nossos dedos. O livro não é uma
autobiografia, embora eu tenha incluído fatos da minha vida. Não é
um livro de autoajuda, embora eu
espere que ele ajude. Não é um livro
sobre gestão de carreira, embora eu
dê alguns conselhos nessa área. Não
é um manifesto feminista - bom, até
é uma espécie de manifesto feminista, mas espero que também sirva
para os homens. Estou escrevendo
este livro para todas as mulheres
que queiram aumentar suas chances
de chegar ao topo ou queiram perseguir uma meta. Isso inclui mulhe80 | GENTE Santa Paula

res em todas as fases da vida e da carreira. Também estou escrevendo para
todos os homens que queiram entender o que uma mulher - colega, esposa,
mãe ou filha - está combatendo, e, assim, possam dar sua contribuição.
Não acredito que exista uma definição única de sucesso ou felicidade.
Nem todas as mulheres querem uma carreira. Nem todas as mulheres querem filhos. Muita gente não se interessa em conquistar poder, não por falta
de ambição, mas porque está levando a vida do jeito que quer. Cada uma
de nós precisa traçar as metas que condizem com sua vida, seus sonhos e
valores.
Algumas mulheres, principalmente no mundo empresarial, me alertaram sobre os riscos de falar de maneira aberta sobre essas questões. Várias
pessoas, homens e mulheres, ficaram irritadas com diversos comentários
meus. Sei que alguns acham que, concentrando-me no que as próprias mulheres podem mudar - insistindo que se faça acontecer -, acaba parecendo que deixo as instituições de fora. Ou, ainda pior, que estou culpando
a vítima. De jeito nenhum. Longe de culpar a vítima. Acredito que a liderança feminina seja elemento essencial da solução. Outros críticos também
apontam que é muito mais fácil para eu dizer isso, visto que tenho recursos
financeiros que me permitem ter qualquer ajuda de que eu precisar. Minha
intenção é dar conselhos que teriam sido úteis para mim muito antes de ter
ouvido falar do Google ou do Facebook e que encontrarão ressonância nas
mulheres.”.
Fonte: Revista Exame – Abril de 2013. Pág. 96-100

Faça Acontecer: Mulheres, Trabalho e a Vontade de
Liderar

Editora - Companhia das Letras
Autora - Sheryl Sandberg
“Um mundo de fato igualitário seria aquele em que as mulheres
comandassem metade dos países e das empresas e os homens dirigissem metade dos lares”.

ARTIGOS

Pizza paulistana
é a mais cara do mundo

C

omo se fosse um time do coração, muitos defendem de forma apaixonada o padrão superior da nossa
pizza perante os adversários. Os mais
entusiasmados não têm dúvida: é a melhor do planeta. Toda essa qualidade,
porém, veio acompanhada de um efeito colateral. O sentimento da maioria
das pessoas é o de que ela nunca foi tão
cara.
Uma pesquisa exclusiva da consultoria Ernst & Young Terco, elaborada a
pedido de VEJA SÃO PAULO, mostrou
que essa impressão encontra respaldo
na realidade. No levantamento realizado no mês passado, a consultoria comparou os preços daqui com os de outras
24 cidades, nove delas no Brasil e o restante no exterior. Criou assim o Índice Margherita, batizado em referência
à variedade que serviu de base para a
pesquisa. A ideia foi inspirada no Ín-

dice Big Mac, publicado desde os anos 80 pela revista inglesa
The Economist para medir o custo de vida em vários países do
mundo a partir da variação dos valores do sanduíche — na última versão da lista, o Brasil ficou em 5º lugar entre 45 nações.
No universo da pizza, a conclusão é ainda mais difícil de engolir. São Paulo tem a margherita mais cara do mundo
Pelo resultado do trabalho, uma margherita de oito fatias
custa aqui 52 reais, contra 41 reais da média nacional. Em Nova
York, ela é 31% mais barata (36 reais). A distorção fica maior
quando se leva em conta que a metrópole americana possui um
PIB per capita de aproximadamente 120 000 reais, três vezes o
de São Paulo. Capitais como Pequim (35 reais), Moscou (34
reais) e Tóquio (33 reais) também se mostram mais econômicas nesse campo. Alguns dos lugares pesquisados não oferecem
pizza grande. Mesmo assim, na versão individual, São Paulo,
com média de 37 reais, vem à frente de cidades como Nápoles
(13 reais) e Londres (22 reais). Perde apenas para Sydney (39
reais).
A maior parte dos críticos gastronômicos fala que “a pizza
de São Paulo é uma tradição, não é um item de cozinha rápida”.
Não deixa de ser um bom consolo para nós, paulistanos, que
estamos pagando a conta pela pizza mais cara do mundo.
Fonte: http://vejasp.abril.com.br/materia/pizza-paulistana-e-a-mais-cara-do-mundo
GENTE Santa Paula
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Você e eu nas Capas

S

das Revistas

empre digo para as meninas aqui no Marketing,
“meu trabalho é de bastidores”, e confesso para vocês
que estou sentindo uma mistura de sentimentos agora,
em parte estou imensamente feliz com o convite de poder falar um pouco sobre meu trabalho aqui no hospital
com as Capas das Revistas Gente e Sustentare, e a outra
parte está morrendo de vergonha, claro.
Mas vamos lá! Isso é um fato constante no meu
dia-a-dia de trabalho como Designer Gráfico, sempre
elaboro meus layouts, imagens, recortes com muito
carinho. Tento sempre atender a necessidade de comunicação para passar a informação de uma forma que
todos entendam, mas também coloco o meu carinho,
sentimento, dedicação e respeito por todos que trabalham comigo. É uma sensação de exposição total para
mim quando monto o layout de alguma peça. Se eu fosse escrever isto em síntese seria assim: design/arte/eu/
marketing.
Nunca imaginei que um hospital teria um espaço
para o trabalho de um designer, mas o Santa Paula me
mostrou que há sim! E é uma troca de aprendizagem
constante. Aprendo a ser séria e objetiva quando preciso montar materiais com layout fixo e quadrado, como
eu costumo dizer, que não cabem trabalhar um design
livre e despojado. Porém, em muitos outros projetos há
sim essa possibilidade e as capas das revistas do hospital
são exemplos disso.
Nas reuniões de pauta é sempre escolhido um tema
atual e significativo para os colaboradores para as matérias de capa, temas que eles se identifiquem, que os
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façam refletir, sentir e se interessar. E é pensando em
tudo isso que também monto as ilustrações das capas.
Em todas, a equipe inteira participa das ideias, aí junto
todas as informações e possibilidades para apresentar
algumas propostas.
Sim, é um trabalho feito em etapas. Pesquisa do
tema, palavras-chave, pesquisa de imagens, testes de
cor, testes de tipografia para saírem os primeiros esboços. Procuro experimentar várias técnicas de ilustração, depende do tema e da criatividade, trabalho com
montagem e tratamento de fotos, desenhos em vetor,
desenhos à mão que são digitalizados e trabalhados no
computador, fotografia, pintura, colagem, sem contar,
por exemplo, algumas técnicas que invento na hora que
as meninas até dão risada quando, de repente entram
na sala e eu estou desenhando com uma folha colada
na janela para aproveitar a luz do sol!... Enfim, particularmente gosto muito dos trabalhos feitos sem o computador e só depois digitalizados e tratados, e sempre
penso nos efeitos que podem vir depois, que vocês podem sentir, literalmente nas texturas e cores e até cheiro
das capas.
E por falar nisso, depois dessa etapa finalizo a arte, e
em seguida vemos as possiblidades de efeitos que podemos usar com a gráfica que faz as impressões das nossas
revistas, eu digo que a “mágica dos efeitos”, porque dá
um acabamento lindo para nossas ideias. Destacando e
os instigando a percebê-los.
Por fim, agora temos um espaço, sempre na contra
capa das revistas que exponho como foram elaboradas
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todas as ideias da capa da vez. Mas também separei para
vocês todas as ilustrações que montei para verem novamente.
Espero que estejam curtindo esses meus trabalhos
e de toda nossa equipe! E não tenho nem palavras para
descrever o quanto fico emocionada quando, às vezes,
escondidinha vejo a reação das pessoas quando pegam
as novas edições da revista e param por alguns momen-

tos só para olhar a capa e soltam um sorriso espontâneo
com os olhos. Essa é a parte encantada de trabalhar o
design com as pessoas, é fazê-las sentirem-se bem sem
elas saberem por que. Mas o que olham ou tocam, as
agrada visualmente e podem sorrir com os olhos. E trabalhando aqui, aprendi que é uma forma de valorizar o
trabalho delas também.
Angélica Queiroz – Assistente de Marketing.
GENTE Santa Paula
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Viagem de brasileiro tem muita compra e pouca cultura
Quando viaja ao exterior, o brasileiro ainda passa mais tempo em lojas do
que aproveitando as oportunidades de aumentar seu capital cultural.

Por Célia Leão

E

ste ano, minhas férias estão sendo um pouco
mais especiais do que costumam ser. Dei-me de presente um passeio pela Espanha. Conheci a pequena Santiago de Compostela, na Galícia, ao norte, onde fiquei hospedada num hotel com mais de 500 anos, bem próximo
à Catedral de Santiago, centro milenar de peregrinação.
Escrevi esta coluna no trem que me levou de Barcelona até Madri. Na capital espanhola, visitei o Museu
do Prado, onde conheci australianos, americanos, franceses e japoneses. Coincidência ou não, não encontrei
brasileiros. E assim foi por toda a viagem e por quase
todos os museus, lugares históricos, exposições de arte
e apresentações musicais que vi. Isso me chamou a atenção.
Comecei, então, a perceber que só encontrava brasileiros quando ia às compras — aliás, um exercício
de paciência. Por mais de uma vez, perdi a calma com
vendedores que, tão logo percebiam que era brasileira,
insistiam em tentar me enfiar goela abaixo tudo o que
havia para vender na loja.
Uma amiga querida, que reside na Espanha, acabou
por explicar que, por causa da sede insaciável dos bra84 | GENTE Santa Paula

sileiros por compras, os comerciantes pensam que somos todos iguais e tentam qualquer malabarismo para
vender seus produtos. Mas voltemos aos hábitos dos
brasileiros.
Fico abismada como algumas pessoas ainda desfrutam da ascensão social e da maior capacidade de consumo de forma equivocada. Num mundo tão globalizado
como o nosso, jamais perca a oportunidade de conhecer
e absorver um pouco da cultura dos países pelos quais a
vida lhe der a oportunidade de conhecer.
De repente, seu futuro par ou até mesmo o chefe
vem de um deles. Você certamente vai ganhar pontos
ao mostrar que tem conhecimento além da sua área técnica. Vai também ficar bem com o colega de trabalho
estrangeiro ao fazê-lo se sentir mais em casa e deixá-lo
mais à vontade.
Confesso que comprei algumas coisas também.
Boas coisas que, no Brasil, custam os olhos da cara. Mas
o que mais encheu minha bagagem não pesa, não paga
impostos nem ocupa espaço. Amei encher meus olhos
e meu espírito com história e com cultura. Volto dessas
férias descansada e muito mais rica. Pense um pouco e
reflita se você está consumindo o que mais o enriquece.
Fonte: Revista VOCÊ S/A – Fevereiro de 2013. Pág. 97

VOCÊ SABIA

Parceria:

Restaurante Cia. da Bandeja
•  Parceria válida para Unidade I: Rua Professor Vahia de Abreu, 244.
•  Mediante apresentação de crachá de identificação do Hospital Santa Paula
e empresas parceiras (DASA, Ecolimp, Hemocentro São Lucas, IC Instituto de
Cardiologia, Cenesul), o colaborador receberá 10% de desconto .
•  Aniversariantes que levarem 25 (vinte e cinco) ou mais convidados, ganhará o bolo de cortesia, solicitando a reserva com 3(três) dias de antecedência.
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|

85

VOCÊ SABIA

Parceria:

Restaurante Saborella
•  10% de desconto para os colaboradores.
(Necessário apresentar o crachá)
•  Sobremesa Cortesia
•  Coma à vontade com churrasco = R$17,90.
Horário de funcionamento:
De Segunda à Sexta - das 11h30 às 15h00.
Endereço:
Rua Alvorada, 199 – Itaim Bibi
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No inverno é bom para:
• Encher a casa de som e luz.
• Aprender algo novo - literatura, filosofia ou até lambada que tal?
• Ir algum festival de música – BMW Jazz Festival, Festival Bourbon
Street.
• Dar um tempo das redes sociais e arriscar um bom papo tete a
tete.
• Planejar uma viagem de pelo menos dez dias com os amigos mais
queridos – todo mundo avulso, claro.
• Variar de bolsa sempre que puder – parece brincadeira, mas faz
muita diferença.
• Tomar aquele banho quentinho, sem pressa, só para relaxar.
• Ir aos incríveis festivais de sopas sem peso na consciência.
• Tirar do armário seus casacos e cachecóis, por que afinal inverno
é a estação mais elegante do ano.
• Ficar no sofá com edredom, tomando chocolate quente e vendo
filminho não tem preço.
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