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Arte da Capa:

Angélica Queiroz - Analista de Marketing Jr.
Nesta Edição 19 da nossa Revista Gente Santa Paula a arte da capa tem como objetivo te
fazer viajar na ilustração dos pensamentos positivos.
Representamos nossa intenção de te provocar a pensar sobre isto através de um olhar fixo
em você. E, ao mesmo tempo, representa um reflexo de você mesmo, que pode transformar
o ambiente cinza ao seu redor, triste e sem esperança com pensamentos bons e positivos,
representado com as formas coloridas, orgânicas e livres. É o seu pensamento capaz de transformar o seu futuro, com objetivos e resultados melhores para você e as pessoas que vivem
ao seu redor.
A técnica que utilizei nessa ilustração foi o desenho a mão livre com lápis de cor aquarelável para os elementos do pensamento colorido, em seguida, digitalizei e fiz um tratamento
de imagem no computador para dar um efeito mais interessante e vivo nas cores. Assim
como o tratamento de imagem da foto da modelo, porém este, para dar efeito de desenho
feito a grafite.
A tipografia do título exibe formas modernas com alterações exageradas e diferentes,
apesar da tradicional serifa. O que nos remete a possibilidade de arriscarmos e sermos diferente.

CARTA AO LEITOR

George Schahin
Diretor - Presidente
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EDITORIAL

Editorial
A ideia de pensamento positivo baseia-se na crença de que manter pensamentos
centrados em temas positivos, de bem estar e sucesso pesssoal pode melhorar as condições psicológicas de um indivíduo e, consequentemente, trazer resultados realmente
positivos ao alterar seu comportamento. Por outro lado, certas correntes místicas ou
metafísicas acreditam que o pensamento positivo pode influenciar a realidade ao alterar o pensamento de outras pessoas e atrair acontecimentos positivos para o indivíduo
que o pratica.
Pensar assim, além de tudo nos proporciona uma sensação de paz e força interior.
Dizem que somos do tamanho de nossos sonhos que só existem quando temos esta
crença dentro de nós.
Deixe de lado as ideias negativas. Todas as que te puxam pra baixo, que nos fazem
enxergar uma vida turva.
Acredite na força do seu pensamento! Na força da sua vontade!
Acredite!

Paula Nascimento Gallo
Gerente Financeiro e Marketing
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CHUVA DE CONFETE

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.

À Equipe Hospital Santa Paula,
Não poderia deixar de registrar através desse espaço na Revista Santa Paula
- Chuva de Confetes, os meus agradecimentos e de minha família
Nesse primeiro semestre de 2013, estivemos internados, minha mãe, meu irmão e eu. Fomos muito bem recebidos,
acompanhados e atendidos.
Agradecemos de coração a todos que
atuaram no nosso atendimento e promoveram total assistência. Em especial para
as equipes de agendamento e autorizações, 4 andar A e 4 Andar B andares onde
estivemos internados, pronto atendimento, centro cirúrgico, recepção, hotelaria,
nutrição, higiene e médicos das equipes
do Dr. Joaquim Garcia Carrete e Dr. Mario Augusto Delgado.
Contemplamos que em todo tempo recebíamos os cuidados, assistência e orientações de forma carinhosa e dedicada,
realmente a equipe trabalha com amor e
isso faz toda a diferença.
Deus abençoe a todos por tudo!
Atenciosamente.
Enilda das Graças Barbosa de Araujo
Gualtiero Barbosa de Araujo
Tatiane Barbosa de Araujo Soares
(colaboradora Santa Paula)
Prezados Diretores do Hospital Santa
Paula,
É com muita satisfação que venho através desta, elogiar o Hospital Santa Paula.
Estive internada no hospital e fui mui-
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tíssima bem tratada. Começando pela recepção e terminando na equipe de enfermagem.
Tudo foi muito bom. Alimentação, higiene, atendimento... enfim!
A equipe toda está de Parabéns. Recomendarei o Hospital sempre que souber
de alguém que necessita de uma internação hospitalar. Atenciosamente,
A . C . B.
Quero deixar registrado que durante o período que necessitei de cuidados
dessa instituição (13 dias entre quarto e
UTI),fui tratada com toda atenção e prestatividade. Saliento serviços da Portaria e
Recepção. Quero que essa Instituição saiba que, os serviços da UTI-UCO (turma
da limpeza, técnicos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas , psicólogos e outros)
são de primeira qualidade. Observei que
todos são escolhidos a dedo; pessoas altamente treinadas para receber e tratar a
todos, sempre com um sorriso e estrema
atenção. O carinho e dedicação, em todos
os turnos, nos fizeram ver que são pessoas com muito amor e paciência, sempre
com uma palavra de carinho e alta estima.
Quero deixar meus profundos agradecimentos, por manterem funcionários tão
altamente preparados e humanos..... Um
grande abraço a todos pelo carinho. Parabéns pela equipe da UTI-UCO. PS- AUTORIZO DESDE JÁ A DIVULGAÇÃO
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Camila e Sandra.
Ainda tem a Tati, do PS.
Um muito obrigado.
DESTE MEU SINCERO AGRADECIMENTO.
M.J.C.L
Bom dia!!
Recebi uma carta referente ao atendimento que me foi prestado dia 02/05/2013,
quando dei entrada no hospital as 07:00
para a realização de uma cirurgia vascular
junto a equipe do Dr. Roberto.
Gostaria de relatar o meu agradecimento desde a hora da abordagem dos
manobristas, recepcionistas, segurança,
sem contar a eficácia e gentileza da recepcionista quando realizei o procedimento
da internação.
Enfim, fui muito bem atendida e assistida durante a cirurgia e também no pós
operatório. meu muitíssimo obrigada!.
P.S.: só lamento não ter precisado sequer passar 24 horas neste Spa/Hospital!!!
Obrigada por tudo!
F. R. P. L.
Bom dia,
Venho por meio deste canal, elogiar
o serviço das enfermeiras, auxiliares de
enfermagem, e etc da UTI , nos dias que
fiquei internado.
Parabéns à estas moças e rapazes , que
se dedicam com simpatia e agilidade.
Em especial agradeço Camila, Andreia, Rosa, Dr Dieter, Dra Camila, Selma, William, Windsor, Dr Decio, Dani,
Connie, Fabiana
Samira, Marciliane e as fisioterapeutas

C. S.
Prezado Dr. Raphael, boa tarde.
No início deste ano eu o procurei para
tratar de diversos assuntos referentes a
internação de meu pai, Sr. Euclides Alves Vital, paciente deste hospital há anos
e que sem demagogia, quando optamos
pelo plano de saúde dele, subimos uma
categoria para que ele pudesse ter cobertura no Santa Paula, pois nesta época já
confiávamos no trabalho desenvolvido e
no trato do ser humano, como ser humano.
De 1º de janeiro deste ano até logo após
o Carnaval ele ficou sob os seus cuidados
e pudemos leva-lo para casa, infelizmente
precisamos retornar após alguns dias e, se
não bastasse a aflição e o medo da gravidade do caso, encontramos um hospital
lotado, sem vagas e com a possibilidade
da transferência para outra instituição.
Dr. Raphael, me desloquei até o Hospital e procurei-o para tentar um auxílio,
para buscar uma orientação. Encontrei
muito mais do que imaginei e desculpe-me se subestimei você ou a equipe, mas,
além da solução e da internação necessária, encontrei um respeito pela vida, pelo
paciente e pela família, encontrei competência e gestão, encontrei zelo e dignidade
que me fazem exclamar em exaltação que
esta instituição cumpre com seus propósitos com níveis de excelência invejáveis.
Meu pai está em casa desde 17 de abril,
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sob cuidados do home care, mas vivo e
infinitamente grato ao trabalho de todos
vocês. Além de nossa opinião, os médicos da família também afirmam quatro
fatores decisivos que permitiram traze-lo
para casa:
Deus e sua vontade;
A intervenção do Dr. Raphael em sua
internação;
O trabalho impecável da equipe médica;
A determinação do paciente que valoriza e deseja a vida.
Assim, quero agradecer pessoalmente ao seu trabalho, a dignidade com que
conduziu meu apelo por uma vaga e a
possibilidade de oferecer à ele a oportunidade de não precisar ir à outro hospital,
começar do “zero” todas as investigações
clínicas que ele já realizou no Santa Paula.
Sabemos e os médicos dele destacam que
haveria uma grande possibilidade de não
obter êxito se isto ocorresse.
Quero agradecer nominalmente aos
doutores Mário, João Geraldo, Fabrício,
Raquel, Alessandra, Dieter, Kamila, Camila, Mário e Gebara, por esta última
“empreitada” tão intensa, além claro, de
tantos outros profissionais que agora me
faltam os nomes, mas que certamente foram igualmente importantes.
Não quer ser injusto na relação de nomes e peço desculpas por quaisquer que
eu eventualmente não relacionei, mas o
mérito é da equipe toda.
Nestes anos, por diversas vezes esta
instituição, com sua equipe, trouxe meu
pai à vida, mostrou Competência, Habilidade e Atitude, este é o tipo de “CHA”
que cura e salva de verdade, somos gratos
por terem disponibilizado este empenho
à alguém a quem temos tanto amor e gratidão.
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A família e os amigos do “seo Clides”
serão infinitamente gratos.
E eu, particularmente, agradeço a sua
gestão e a sua posição quando em aflição
solicitei sua atenção.
Obrigado Dr. Raphael, ainda temos
uma longa jornada fora do hospital, mas
obrigado.
E. A. V. J.
Minha Mãe esteve internada no Hospital do dia 17/05/2013 à 18/05/2013 e
gostaria de Parabenizar toda equipe em
especial a atendente da recepção Srta
Manuela e a enfermeira Srta, Andrea que
estava no 5º andar nesta data. Realmente
ficamos muito satisfeitos. Atenciosamente e Muito Obrigado
N. G. M. e J. M. F.
Prezados.
Manifesto a satisfação dos cuidados
dispensados ao meu marido J. A. R. G.,
,durante período de internação, do dia 05
ao dia 11/05.
Especial agradecimento ao Dr.Gilberto
Anauate( pelo ser humano que é)e sua
equipe, extensivo a toda equipe de enfermagem pela atenção, cuidado e carinho
dispensados.
Família R.
Gostaria de elogiar o empenho dos
profissionais de enfermagem, limpeza e
alimentação em tornar a nossa estadia no
hospital um evento mais agradável. Achei
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muito bom o fato de poder escolher o prato das minhas refeições. Considero o corpo clínico muito competente.
E. L. R.
Boa tarde,
Gostaria de agradecer o atendimento do hospital no período que fiquei
internada,o D.Rafael atendimento espetacular, muito atencioso, a moça que me
apresentou o quarto JOSIANE CHRISTO
e a enfermeira FLAVIA muito gentil e
paciente nota 10000 para equipe e parabéns!!!!!!
C. M. D. S.
Bom dia
Venho aqui agradecer a atenção dispensada a minha pessoa pela equipe de
PROFISSIONAIS, estive internado no
período de 17/05/13 a 22/05/13 no leito
4009 com pneumonia e obtive um atendimento digno de como se deve ser de seu
colaboradores desde a minha chegada ao
pronto socorro pelos atendentes e quanto
ao Dr. Guilherme que se preocupou em
saber que estive no mesmo em 15 dias
atrás e não mudou meu quadro tomando uma das melhores medicações o meu
quadro não mundo e se preocupou em
pedir a minha internação em imediato
para sabe o que estava acontecendo.
Ao chegar no Leito a pessoa da hotelaria me mostrando as normas e procedimento, bem com as enfermeiras me auxiliaram em todo o tempo.
Venho a agradecer mais um,a vez e
com certeza se precisar retornarei ao hospital e indicarei se possível .

te.

MUITO OBRIGADO. AtenciosamenA . S . M.

Olá,
Deveria ter feito isso da outra vez mas
não fiz e dessa vez não deixarei passar
mesmo. Quero simplesmente declarar
que no que diz respeito aos cuidados
médicos que precisei na área de ortopedia neste hospital, está do mais absoluto
parabéns. Toda a equipe que me atendeu,
desde a triagem até a saída foram simplesmente impressionantes. Quero declarar
por último passo a passo meus sentimentos em cada situação. Quando chego na
triagem recebo um atendimento cordial
apesar do simples fato de uma medição
de pressão, temperatura e afins mas ganhei sempre uma alegria na voz logo de
cara. O cadastro e encaminhamento, rápido demais, sem segredo e totalmente objetivo. A equipe de médicos, esses eu digo
que realmente são um absurdo de cordialidade, gentileza, franqueza, clareza, objetividade e quantos mais objetivos vocês
possam derivar desses, dali você sai realmente tranquilo de que entregou sua necessidade nas mãos das pessoas corretas.
A internação e hotelaria deixam a gente
mais que a vontade e bem acomodado e
sem muitos esforços, ao menos aos nossos
olhos. A equipe de enfermagem brilhante
pois foi educada, atenciosa, pontual e zelosa a cada medicação, dor e fosse o que
fosse necessário. Da cirurgia e pós operatório mais uma vez os médicos que mais
parecem anjos de Deus na terra.
Fui operado da clavícula em outubro
de 2013 e por ironia do destino e das
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minhas aventuras de moto, operei novamente agora em maio de 2013. Deixo aqui
meus sinceros e atrasados agradecimentos à todos vocês, especialmente ao Dr.
Manoel e Dr. Gilberto que são sem palavras em tudo. Que de repente eles sirvam
de exemplo à todos os setores do hospital
pois eis aqui as palavras de um cara que é
muito crítico e exigente em tudo que faz.
Mais uma vez parabéns pelos serviços
prestados.
F. C. N.
Resposta a sua carta postada em
27.04.13.
Em primeiro lugar desculpo-me pela
demora em responder, uma vez que recebi sua carta em 01.05.13.
Quanto ao atendimento de V.Sas.
como já ocorreu em vez passada e também fiz questão de registrar em email é
simplesmente maravilhoso, além do mais
alto nível profissional que já vi, isso sem
dizer a parte humana.
Mesmo que ficasse escrevendo um livro a V.Sas., não seria capaz de colocar
em palavras todo o meu agradecimento
uma vez que no momento de nossa maior
fragilidade recebemos um atendimento
muito carinhoso e compreensivo. Como
também fiz em vez passada, sempre gosto
de citar nomes de pessoas muito especiais
que tive o prazer de ter ao meu lado nessa
minha estada nesse hospital, que são:
Ketimila Hellen - Supervisora de Recepção, bem como toda a equipe dessa
recepção;
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Ariella - Enfermeira;
Amanda - Auxiliar de Enfermagem;
Bia - Técnica de Enfermagem,
todos os profissionais da UTI sem exceção e naturalmente aos médicos maravilhosos que estiveram ao meu
lado Dr. Paulo Puglia Junior, Dr. Maurício Jory e Dr. Fábio (anestesista).
Finalizo esse mail mais uma vez agradecendo a toda essa maravilhosa equipe
de pessoas por tudo e saibam
que ainda assim não estarei sendo justa
o suficiente.
Abraços.
A. C. C. de M.
Boa tarde!
Ontem recebi uma correspondência
do Hospital Santa Paula referente a minha
recente internação.
Nesta correspondência o Diretor Presidente me questionou se algo me desagradou, porém só tenho elogios ao Hospital e a Todos os seus funcionários.
Gostaria de agradecer a todos os profissionais que me atenderam e me deram
toda tranquilidade possível em momento
complicado como este pela qual eu passei.
O meu muito obrigada a todos!!!
K. M.
Prezados, muito boa tarde!
É com grande satisfação que retorno a
resposta referente a carta que recebi, após
o meu período de internação neste conceituado hospital, por onde passei 5 dias
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de tratamento por um incidente que me
levou a estar aí realizando exames do mais
alto nível profissional.
Estaria sendo injusto em citar nomes,
pois não me lembraria de todos. Assim,
quero agradecer a todos que direta ou indiretamente me assistiram de forma amigável, sim este é o termo que julgo melhor,
pois me senti em casa, desde a minha
chegada de ambulância até a minha saída, bem como o retorno para retirada dos
pontos. Simbolicamente agradeço todo
carinho e atenção da Dra. Alessandra
(cardiologista) e o enfermeiro Wilton que
me assistiu no domingo na retirada dos
pontos.
Meu muito obrigado de coração a toda
esta equipe maravilhosa do 2º andar da
ala “C”; Abraços,
M.S.A
Lembro como se fosse hoje nossa primeira consulta no IOHSP, há uns 3 anos
atrás, ainda com o Dr Arthur, o medo e
apreensão tanto de minha mãe – Maria
Bluete, como meu, de como seria essa tal
quimioterapia. Com o passar do tempo e,
com todo o apoio, carinho e eficiência da
equipe do IOHSP e, mais o apoio incondicional do Dr Luiz Gonzaga da Psicologia, fomos superando todas as ansiedades
e ir a quimio passou a ser pra minha mãe
quase que um passeio, onde ela iria encontrar pessoas queridas que a tratavam
tão bem! Vieram então Dra. Brenda e por
fim Dr Tiago, Dr. Denyei, Dr. Guilherme
que, possibilitaram que minha mãe ainda
estivesse conosco por mais 2 anos. Tanta

competência, atenção... me senti sempre
tão a vontade e amparada por eles, me
atendendo nas piores horas, nas internações de UTI, aos sábados, domingos, feriados, a qualquer hora! Nunca me senti
sem resposta, sem orientação... Nos últimos 8 meses foram várias as internações,
até chegarmos a essa ultima que foi do dia
25/5 ao dia 07/7/13. Foram 45 longos e
desgastantes dias, onde ficamos no 5º C.
Reencontramos vários amigos da enfermagem que já conhecíamos de outras internações e, nossa relação só se estreitou.
Conhecemos outros que, da mesma forma, passaram a fazer parte da nossa história, da nossa família... Convivia mais com
eles do que com meus filhos, com minhas
funcionárias, amigos, afinal foram 45
dias de convivência diária. Foram tantas
demonstrações de afeto, carinho, competência, amizade... Não quero mencionar
nomes pra não correr o risco de esquecer
alguém, mas, aqueles mais próximos sabem que estou falando deles! Não tenho
mais palavras para agradecer e, espero
que Deus continue iluminando suas vidas
e, lhes dando força para continuar essa
linda missão que lhes foi dada de cuidar
do outro! Guardarei vocês em meu coração para sempre! Saibam que agora vocês
tem um anjo da guarda que sempre estará
olhando e zelando por vocês... Agora é a
vez dela fazer isso por todos aqueles que
cuidaram dela... Bjs,
M. e M. filhos da inesquecível M. B. da C.
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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 2º Trimestre de 2013:

Classificação
1
2
3
4
5
6

Classificação
1
2
3
4
5
6

CIRÚRGICOS

Médicos

Prof. Paulo Henrique Pires de Aguiar
Dr. Guilherme Rossi
Equipe da Oncologia Cirurgica
Dr. Luis Fernando Lobo Leandro
Equipe da Cirurgia Toracica
Dr. Carlos Carneiro

CLÍNICOS

ANESTESISTAS

Médicos

Classificação

Médicos

Equipe da Oncologia Clinica
Equipe da Cardiologia
Clinica
João Geraldo Simões Houly
Equipe da Infectologia
Dr. Gil Vicente Lico Cividanes
Dr. Marcelo Morbeck

1
2
3
4
5
6

Dr. Lauro Marubayashi
Heber Magalhães
Frank Teraçono
Regina Gori
Marcelo Souza
Helena Sumi

Parabéns a todos os médicos ganhadores!
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SERVIÇOS

Campanha

Esse é o Lance
O

projeto “Esse é o Lance”, constitue em frases
espalhadas por diversos locais e setores do Hospital,
em forma de cartazes, adesivos e banners incentivando e lembrando as pessoas quanto a importância de
ser gentil e educado com todos no dia a dia.

GENTE Santa Paula
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VOCÊ FELIZ COM A GENTE

Benefícios conquistados através
da Pesquisa de Clima
Vocês pediram e nós fizemos!!!

Pesquisa
De
Clima
- Retornamos o almoço temático, porém agora estarão relacionados às datas comemorativas.
- Diminuímos o percentual do desconto do vale
refeição em folha de pagamento, de 20% para 14%.
- Pensando do seu desenvolvimento constante,
adquirimos mais um equipamento para nossos treinamentos.
Este equipamento é um braço de treinamento revolucionário que nos permitirá uma simulação realística de punção venosa completa com sistema extensivo de 08 linhas, para terapia intravenosa, além de
locais para injeções intramusculares e intra dérmicas.
- Substituímos a marca da margarina oferecida em
todos os cafés, para marcas como Doriana, Leco, Vigor, etc.
- Pensando na sua comodidade e agilidade, estamos disponibilizando o atendimento de mais duas
especialidades médicas próximas ao Hospital Santa
Paula:
Dra. Claudia Ribeiro Rodrigues – Pediatra
Dra. Yolla Cana Brasil – Ginecologista
(Rua Gomes de Carvalho, nº 120 – Vila Olímpia /
Telefones: 3846-5246 ou 3846-9022)
- Conforme convenção coletiva de trabalho com
o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de
Serviços de Saúde de São Paulo, ficou estabelecido

aumento salarial de 7,20% a ser concedido em duas
etapas: 3,60% em maio e 3,60% em agosto.
Entretanto, em reconhecimento a você que vem
realizando seu trabalho com dedicação e comprometimento, reajustamos integralmente os salários em
7,20% a partir de 1º de Maio de 2013.
Portanto, com esta ação você receberá a mais
3,60% nos meses de Maio, Junho e Julho totalizando
10,80% sobre seu salário.
- Com a troca e reposição de novos equipamentos
no hospital, foram sorteados entre os colaboradores
16 aparelhos de TV e 39 frigobares.
- Foram disponibilizadas consultas de Auriculoterapia aos colaboradores.
Este método de tratamento é baseado na Medicina
Tradicional Chinesa que utilizam pontos específicos
da orelha que ao serem estimulados por sementes, em
partes que representam o corpo, estimulam o Sistema
Nervoso Central resultando em reações nos órgãos
correspondentes e pode auxiliar o tratamento de problemas de caráter emocional e também físico.
Benefícios:
1- Ajuda a eliminar o vício do tabaco
2- Ajuda nos tratamentos de emagrecimento
3- Melhora os estados depressivos; ansiedade e
stress e insônia;
4- Aumenta a energia vital e reduz o cansaço físico
e/ou psicológico;
5- Alívio da dor.
GENTE Santa Paula
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VOCÊ FELIZ COM A GENTE

Café com a Diretoria
O Santa Paula retoma para você, aniversariante do mês,
a oportunidade d e participar d o Café com a D iretoria.
Onde você pode conversar, dar opiniões e sugestões.

Sua participação é muito
importante para nós.
Aguarde, lhe enviaremos
seu convite, de acordo
com a sua data de
aniversário.

Departamento de
Recursos Humanos
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

G

rupo de Dor é uma equipe formada por médicos especialistas em dor, enfermeiros, fisioterapeutas,
psicólogos, farmacêuticos e nutricionistas que trabalham em prol da melhoria da qualidade de vida de pacientes com dor aguda ou crônica internados no HSP.
Por que existir um grupo especializado em tratamento de dor: se levarmos em consideração que
aproximadamente 30% da população apresenta dor
crônica, entendemos a importância da existência de
serviços especializados em dor.
A elaboração de protocolos de condutas analgésicas bem como reavaliações periódicas de protocolos
institucionais gerenciados por equipe multiprofissional especializada em tratamento de dor, tem por objetivo principal oferecer cuidado eficaz com segurança
e ética aos pacientes internados no Santa Paula. Além
disso, a divulgação do conhecimento e utilização de
medicina baseadas em evidências estão entre as prioridades da equipe.

Dessa maneira temos definida a importância da
realização do I Simpósio de Dor no Santa Paula, nos
dias 28 e 29 de junho de 2013, que além da finalidade
de disseminar conhecimentos, incentivar o estudo e
melhorar a assistência de pacientes com dores agudas
ou crônicas busca congregar os diversos profissionais
envolvidos no cuidado dos pacientes internados. Assim como compartilhar experiências multiprofissionais de pessoas interessadas no estudo da dor.
Por:
Grupo de Dor
Dra Angela Maria Sousa (Responsável pelo Grupo
de Dor do Hospital Santa Paula)
Dr Lauro Yoti (Responsável pelo Departamento de
Anestesia e Dor HSP)
Enfermeira Talita Araújo.

GENTE Santa Paula
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Um grão,
800 facetas

As infinitas nuances de uma singelo expresso não
deixam dúvidas: esse pretinho deixou de ser básico
Por: Roberto Almeida

S

e o café tem mais de 800 componentes aromáticos, como ensina a bíblia gastronômica On Food and
Cooking, do pesquisador americano Harold McGee,
a pergunta que fica é: quantas dessas nuances você
consegue identificar com alguns esporádicos – e despreocupados – expressos de cafeteria? Fatalmente, a
resposta será: muitas, mas bem menos do que sua capacidade sensorial permite.
É com esse argumento que os chamados coffee geeks, ou loucos por café, seleto grupo de especialistas
que conhecem essa bebida de cabo a arabo, incitam
em todo novato a arte da caçar, escolher, moer e tirar café. São eles que ajudam os incautos a explorar a
combinação entre ciência e a maravilha empírica da
degustação. E fazem com que se busque o algo mais,
para além dos pilares do singelo bom cafezinho, que
equilibra acidez, amargor e adstringência.
Ensei Neto, consultor em cafés especiais, e Marco
Suplicy, do no Suplicy Cafés Especiais, são dois bons
exemplos de loucos por café. Pode-se falar com eles
durante horas sobre equipamentos, moagem, grãos,
torras e todas aquelas 800 nuances da bebida. Mas,
entre os dois, a conversa tem um lema em comum: “O
importante é experimentar”.
Para Neto, dono do site coffeetraveler.net, o grande prazer é ministrar cursos para sensibilizar os paladares de curiosos. Passaram por sua catequese sommeliers e chefs, como Laurent Suaudeau e Manuel
Beato. Mas o exemplo que gosta de dar é de um ami-
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go, dono de uma cafeteria em Natal, no Rio Grande
do Norte, que fez com ele um curso especial de coffee
Hunter. Nesse trabalho, saíram os dois à caça de um
lote especial de cafés para mudar a carta do estabelecimento. Encontraram o que buscavam e, garante Neto,
a cafeteria de blend novo é outra coisa, e com faturamento maior. “O bebedor de café percebe a qualidade
e a diversidade”, afirma.
Para Neto, o bom café é mais sofisticado e completo que o comum em todos os sentidos e bastava
explorar os caminhos da produção, como se fez com
os bons vinhos, par garantir o status que faltava ao
produto. Mas isso demorou para acontecer. O Brasil
só passou a assistir à multiplicação de confrarias de
café, seguindo as tendências de Estados Unidos e Europa, com cerca de dez anos de atraso. “Estamos na
infância disso”, afirma Suplicy.
Como confrarias, leia-se um grupo de pessoas que
se reúne para realizar todo o processo de extração do
café, com requintes da escolha do grão, na moagem e
nos ajustes da máquina de expresso. “São clientes de
cafeterias boas que se surpreendem com a qualidade
do café. Compram o mesmo grão, tentam fazer em
casa, mas não sai igual e eles querem saber por quê”,
relata Suplicy, sobre o perfil desses confrades. “E não
se tem uma resposta pronta para tudo.”
Ensei Neto, em contrapartida, explica qual a chave
para solucionar esse problema. “Há diversos tipos de
equipamentos. Os com muita tecnologia, mas automáticos, e os artesanais e mais sofisticados”, anota o
especialista, para quem os artesanais, esses, sim, com
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suas funcionalidades ajustáveis, garantem o café perfeito. “Mas atenção, não adianta ter só uma parafernália em casa. É importante que o ‘piloto’ das máquinas
saiba o que está fazendo”, ressalta.
Nesse quesito, o moedor de café ganha capítulo à
parte. O equipamento pode ter lâminas de cerâmica e
diversos graus de granulometria. Pois, para cada grão
e para cada método de extração, uma espessura é requisitada. “É a ciência da moagem, do perfil granulométrico, que define o contato das partículas com a
água e o resultado final”, garante o especialista.
Suplicy, conhecedor dos grupos de amantes do
café, explica os primeiros passos para se entrar em
uma dessas confrarias. “A primeira coisa é comprar
café de qualidade, com data de fabricação recente,
com menos de um mês. Depois é acostumar o paladar a esse tipo de produto”, observe. Para ele, uma boa
xícara de bebida é assim: “Tem de ter um bom aroma
e uma doçura própria do fruto – Não confundir com
uso de açúcar ou adoçante. O retrogosto (ou sensação
deixada pelo café na boca) precisa ser prolongado, de
até 20 minutos, e tem de ser agradável. Além disso,
claro, o café tem de ser fresco”.
De volta ao gastrônomo Harold McGee e seus 800
componente aromáticos do café, a complexidade e sofisticação da bebida recai sobre uma dica final simples
e precisa. O básico do básico: “O café fresco e recém-tirado é melhor quando bebido imediatamente – ou
seu sabor desvanece. A temperatura ideal para bebê-lo é de 60 graus, o que não vai queimar a boca, e todo
o aroma do café se expande”, ensina McGee, abrindo
as portas para onde o paladar quiser explorar. Desde
que seja no espaço de uma xícara.
O Grão
Arábica: De sabor refinado, esse grão de café é
cultivado em áreas de altitude elevada e é o único
considerado nobre. Cresce mais devagar, em arbustos

de até 5 metros de altura. A planta é nativa da Etiópia e do Sudão, no nordeste da África. Cerca de dois
terços da produção mundial são de café arábica, que
tem menos cafeína (cerca de 1% de seu peso) e é mais
equilibrado que os parentes próximos, como o robusta, usado em cafés solúveis.
Em contrapartida, sofre mais com doenças, geadas e secas.
As mais tradicionais regiões brasileiras
Mogiana Paulista: Situada ao norte do Estado de
São Paulo, tem como característica geral a produção
de grãos 100% arábico, aromáticos e de baixa acidez.
Segundo especialistas, a bebida resultante é muito adocicada. No entanto, como a área que abrange
é grande, especificidades de clima e solo podem dar
resultados diferentes. A altitude varia entre 900 mil
metros e o clima é ameno, em torno de 20 graus. Há
fazendas de café com mais de 200 anos.
Sul Mineiro: Área com terroir (combinação de microclima e característica geológica da região) semelhante ao Mogiana Paulista, o sul de Minas traz grãos
sob microclima ameno e altitude um pouco mais elevada, de até 1250 metros, com cadeias montanhosas.
Sua produção representa 50% do total brasileiro. A
diferença, afirmam especialistas, está na acidez, superior à apresentada pelos cafés da região mogiana.
Cerrado Mineiro: O Cerrado Mineiro conseguiu
se distinguir das demais áreas de produção do país
com identidade própria. São 55 municípios produtores, entre eles Araxá e Patrocínio. Seu terroir tem
estações bem definidas, altitude inferior, com cerca de
800 metros, e grãos mais equilibrados em relação às
demais áreas de cultivo no país. Com corpo moderado, seus grãos são bastante utilizados em blends.
Fonte: Revista Poder Joyce Pascowitch – Pág. 97.
GENTE Santa Paula

|

19

SUPER INTERESSANTE

Amendoim

Energético; ativa a circulação, inclusive dos órgãos sexuais;
protege o coração. Um plantador elege o melhor preparo e
alerta para o risco de comer demais. Indígenas há milênios
já o cultivavam, e hoje no Brasil e no mundo, se come de
tudo quanto é jeito.

N

o armazém de esquina. No extremo sul de
Florianópolis, o dono, Durval Deodoro da Cunha, 75
anos, conversa com o freguês que, às 11 da manhã,
entorna a primeira cachaça do dia. Nos informaram
que Durval planta amendoim. Ele diz que o pai e o
avô já plantavam nas encostas da montanha que divide ao meio o sul da “Ilha da Magia”; a família de
sua mãe também – no Sertão, como chama os altos
da montanha.
O freguês, Manoel Nascimento, 63 anos, natural
de Laguna, aqui há 30 anos, aparteia: “Eu plantava
com meu pai desde os sete anos. Ficava com fome,
pegava quatro baguinhas pra pôr na cova, comia duas
e só plantava duas. Na hora de colher, o velho dizia:
‘Nessa carreira deu pouco, o quê que houve? ’”.
Manoel ri e avisa: comer cru não faz bem, “dá diarreia”. E os dois concordam que comer demais, mesmo
torrado ou cozido, pode provocar alergia. Durval,
como o pai de Manoel, semeava em agosto/setembro
– “em setembro carrega muito mais”, pontua Manoel;
e colhiam em seis meses. A produção de Durval chegava a 60 sacas de 25 quilos, cerca de tonelada e meia.
Com nostalgia, lembram que, por tudo o Sertão e
nas encostas, cultivavam milho, cana, abóbora, cará,
o aipim para fazer farinha, e amendoim, que Durval

colheu até 2000. A região, explicam, passou a ser considerada urbana, o que uma olhada em volta desmente: aqui se pesca, se cria gado e galinha solta; a saparia
canta em coro de grilos à noitinha. Manoel reclama:
“Não podemos mais ter uma rocinha, que já vem o
pessoal da Floram...”.
Floram é a Fundação Municipal do Meio Ambiente, que cuida para que não se destrua a vegetação –
40% da área insular de Florianópolis é APP: Área de
Preservação Permanente. De repente, o rosto de Manoel se ilumina e ele de um salto se põe em pé: “Qual
é o tipo de amendoim que é mais gostoso?”.
Achamos que se refere a alguma variedade. Mas
ele trás da infância a memória: “A gente arranca o pé,
lava as vagens para tirar a areia e cozinha no sal, com
casca e tudo. É muito melhor que assado. E é uma baita duma vitamina!” Manoel resgata ainda esta receita do tempo de criança: “Socado do pilão, serve para
fazer uma paçoca e rechear assados, que nem fazem
com pinhão”.
E já que ele roubou a cena, perguntamos qual dos
amendoins é mais saboroso, e a resposta vem pronta:
“O da baga grande não tem gosto. O melhor que existe
é o miudinho”.

E ainda ajuda a emagrece

Embora o brasileiro goste de
amendoim, a maioria, segundo
recente pesquisa, não sabe o bem
que faz. Ele ganha do feijão em
proteína, que forma as células. Seu
óleo, de boa qualidade, controla o
colesterol. Tem vitaminas B (bom
para pele, hormônios sexuais, nervos) e E (fertilidade, longevidade,
energia); cálcio (ossos, dentes);
fósforo (memória); o aminoácido
arginina, que ativa a circulação,
20 | GENTE Santa Paula
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inclusive dos órgãos sexuais. Ainda ajuda a emagrecer: um punhadinho já sacia, e na próxima refeição
você come menos.

Tombado pelo Iphan, coisa mais chique

No começo do século 20, o cientista norte-americano George Washington Carver listou mais de 300
alimentos derivados do amendoim – doces e salgados.
Entre nós ele comparece torrado, nos circos, festas
juninas, bares, boates, estádios, a bordo dos aviões,
mesmo nas ruas. Vira pé de moleque, paçoca, rapadura, pavê, sorvete, recheio de bombom. E é indispensável no acarajé, quitute baiano tombado em 2005 pelo
Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – como nosso patrimônio.

Curiosidades

De índios, franceses, alemães, paulistas e argentinos
- Incas enterram seus mortos com porções de
amendoim para que se alimentassem no além.

- O cronista Gabriel Soares de Sousa informa que
os índios não colhiam amendoí “à toa, pelo mato”:
cultivavam numa agricultura “rudimentar”.
- Na Exposição Mundial de Paris em 1900, o franco-alemão Rudolph Diesel fez seu novo motor funcionar com óleo de amendoim.
- No século 19, os óleos tropicais entram em fase
áurea, e o amendoim concorre com óleos tradicionalmente usados na Europa.
- Por volta de 1830, o óleo de amendoim é vendido como de oliva na França, o que inspira ao escritor
Léon Say este chiste: Amendoim é uma sementinha
que serve para produzir azeite.
- Jaboticabal, no norte paulista, que responde
por um quinto de nossa produção, quase desistiu do
amendoim nos anos de 1980 após o ataque de um
fungo que produz afla toxina, um perigo para saúde;
salvou-se com tecnologia e a ajuda da Argentina, craque nessa cultura e fornecedora de quase metade do
amendoim que os europeus consomem.
Fonte: Revista Almanaque Brasil.
GENTE Santa Paula
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CRM

(Customer Relationship Management)

O

CRM ou (Customer Relationship Management) é uma estratégia de negócio voltada ao entendimento e antecipação das necessidades e potenciais
de uma empresa.
Um dos objetivos do “CRM” é fidelizar clientes,
embora este seja um termo confuso, pois leva a imaginar que você ganha um cartão com seu nome e alguns descontos ou milhas simplesmente. Mas não, a
fidelização vai muito além, é buscar a satisfação total
do cliente, antever necessidades e desejos, ser tratado
com dignidade e respeito oferecendo produtos adequados ao cliente.
Isso é feito através do entendimento das necessidades e expectativas do cliente, baseado logicamente nas
informações colhidas. Dessa forma consegue identificar clientes potencias e estabelecer um estreitamento
no relacionamento possibilitando que o mesmo passe
a ser cliente efetivo.
CRM é principalmente cultura, sim, você leu cultura, pois de nada adianta um ótimo sistema se não
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existe uma cultura na empresa voltada para atender
o cliente e obter informações úteis. Por este motivo a
Consultoria de CRM é de fundamental importância.
Ao adotar a estratégia de CRM a empresa interage
com todos os clientes, conhece os seus hábitos, criando eventos, promoções e campanhas direcionadas,
torna o atendimento mais personalizado e consegue
a fidelização do cliente.
Todas as atividades com o cliente devem ser registradas de uma forma padronizada, independente
da forma de contato como: e-mail, orçamento, twitter,
facebook, contatos telefônicos e outras atividades ou
informações sobre o cliente. Isso tudo depois é analisado e se torna fonte para relatórios gerenciais.
Você pode aplicar CRM em qualquer estabelecimento, utilizando a ferramenta de maneira certa, você
mantém seus clientes, aumenta seu faturamento, cria
novos clientes e torna sua empresa referência no mercado!
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A modernidade
chegando na nossa cidade...
Após ficarem desativados por mais de dois
anos, os relógios de rua digitais voltaram a
funcionar na capital paulista.

N

o dia 2 de maio, teve início a instalação dos primeiros relógios digitais rua.
Além da hora exata, os novos modelos de
relógios digitais também trarão informações sobre temperatura e qualidade do ar.
A previsão é que até o final do ano mil
equipamentos estejam em funcionamento.
A troca dos antigos modelos dos relógios pelos novos é feito através de consórcio Hora de São Paulo formado pelas empresas JCDecaux e Publicrono.
No começo de janeiro, a concessionária começou a preparação das bases para
receber as novas estruturas dos relógios
projetados pelos arquitetos Carlos Bratke e
Ruy Ohtake, exclusivamente para a cidade
de São Paulo.
A capital paulista já é a cidade com o
maior projeto de relógios eletrônicos digitais do mundo. Os novos equipamentos
terão a hora sincronizada via GPS, a temperatura do local onde está instalado e a
qualidade do ar - informação disponibilizada pela CETESB.
Os relógios também irão fornecer informações de utilidade pública em tempo
real. Desta forma, o equipamento pode se
tornar um canal de comunicação para a
população.
Além do relógio, estão sendo instalados os novos abrigos de ônibus. Até o fim
do ano serão 1.400 abrigos instalados.
Com estilo moderno, parte dos novos
6,5 mil abrigos e 14 mil totens serão interativos, com telas touch screen. Eles devem
atender os 9 milhões de passageiros que
usam diariamente o sistema de transporte
público. Totens e abrigos deverão ter iluminação, leitura braile, painéis com informações sobre as linhas e tempo de espera
dos ônibus.
FONTE : http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/05/relogios-de-rua-voltam-funcionar-em-sao-paulo.html
http://www.meioemensagem.com.br/
home/midia/noticias/2013/05/03/Novos-relogios-chegam-as-ruas-de-SP.html
GENTE Santa Paula
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O pensamento
positivo pode ajudar
na sua saúde e no seu bem-estar

O

pensamento positivo ajuda a vencer a ansiedade, depressão e a evitar pensamentos negativos. Faz com que você se
sinta mais confiante sobre suas habilidades. É muito importante
que valorizemos os impactos do pensamento positivo. Além de
evitar a depressão e ansiedade, ele também auxilia no combate
ao estresse e de práticas prejudiciais para a vida. Ser positivo
ajuda a se sentir mais confiante e seguro sobre si mesmo e suas
habilidades, de maneira que a produtividade e desenvolvimento
aumentem significativamente.
A motivação vem do pensamento e cada ação que temos é
precedida por um pensamento que inspira essa ação então manter pensamentos centrados em temas positivos, de bem estar e
sucesso pessoal melhoram as condições psicológicas e, consequentemente, trazem resultados realmente positivos.
Muito se fala que a mente move montanhas. Você seria um
24 | GENTE Santa Paula
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ímã e atrairia tudo o que desejasse. A boa fortuna estaria ao alcance de suas mãos (ou melhor, da sua cabeça). Será? Uma atitude otimista faz um bem danado,
sim. Mas ninguém consegue ficar rico só com a força
do pensamento.
Pense. Em qualquer coisa. Numa casa, por exemplo. Imagine-a pintada de branco, com janelas azuis e
cercada por um terraço com escadas que levam a um
jardim. Ali estão margaridas, girassóis e uma árvore
frondosa.
Nos 10 segundos que você levou para chegar até
aqui, uma avalanche de sinais nervosos ocorreu no
seu cérebro. No córtex (camada periférica dos hemisférios cerebrais), milhares de neurônios foram acionados e trocaram informações em frações de segundo. Arquivos de memória foram vasculhados e, sem
que você pudesse controlar ou prever, a imagem de
uma casa surgiu em sua mente. Por isso, você deve ter
sentido um bem-estar, uma vontade de possuir essa
casa de verdade.
Dentro de nossa caixa craniana ocorrem milhares
de outros processos – esse que você acabou de perceber é o que podemos chamar de pensamento positivo, uma idéia que, nas prateleiras das livrarias, vem
ganhando contornos de magia. Basta ter uma atitude
otimista para atrair o que deseja. Dinheiro, amor, saúGENTE Santa Paula
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de, sucesso. Tudo. Qualquer coisa
pode estar ao seu alcance se você
pensar positivamente, com firmeza, dizem os autores de auto-ajuda.
“Aquilo em que você mais pensa ou
se concentra se manifestará”, garante
Rhonda Byrne. Essa australiana de 52
anos alega ter desenterrado uma verdade preservada
a sete chaves por sábios, filósofos, cientistas e gente
de sucesso. E revelou sua descoberta no filme O Segredo, que vendeu mais de 2 milhões de cópias em
dvd no mundo inteiro. O livro homônimo, lançado
por ela, também virou um fenômeno de público, com
6 milhões de exemplares vendidos em apenas um ano.
Byrne resume o que descobriu em frases de efeito
como: “Sua realidade atual ou sua vida atual é resultado dos pensamentos que você tem”. Hoje, uma legião
de fãs segue seus ensinamentos.
Esse mistério alardeado por Byrne não é nenhum
segredo. Já faz tempo que diversos escritores têm divulgado as benesses do pensamento positivo. Um dos
primeiros a falar sobre o assunto, Norman Vicent Peale, autor de O Poder do Pensamento Positivo, em 1952
já dizia: “Mude seus pensamentos e você mudará seu
mundo”. Hoje, a lista de livros que ensinam a usar os
poderes da mente é quilométrica. Há o médico indiano Deepak Chopra (As Sete Leis Espirituais do Sucesso), o casal de videntes Esther e Jerry Hicks (Peça
e Será Atendido), a palestrante motivacional Sandra
Taylor (A Ciência do Sucesso), apenas para citar alguns dos mais badalados. Outro autor conhecido é o
físico Amit Goswami (O Universo Consciente), cujo
livro inspirou o filme Quem Somos Nós? (2005), espécie de documentário de auto-ajuda que recorre à
física quântica para falar dos potenciais da mente.
Em comum, todas essas teorias têm o fato de
recorrer a argumentos científicos para afirmar que
é possível fazer o cérebro funcionar a nosso favor e
gerar resultados surpreendentes. No caso da física,
especialmente da física quântica, os autores nos comparam o tempo todo com elétrons.
Bastaria utilizar a técnica correta para colhermos
os benefícios na saúde, trabalho e relacionamentos.
26 | GENTE Santa Paula

É bom lembrar que, aos olhos da quase totalidade
dos cientistas, essas teorias não fazem sentido nenhum. Por outro lado, a todo instante, deparamos
com situações que parecem mostrar o contrário. O
que dizer, por exemplo, de pessoas que parecem ter
descoberto a fórmula secreta do sucesso e realmente se dão muito bem em tudo o que fazem? Ou dos
otimistas a quem nada parece abalar? Ou ainda daqueles que dizem ter vencido doenças graças à atitude
mental positiva? Relatos não faltam. Pois bem. Dentro
deste caldeirão em que tudo parece ter o pensamento positivo como pano de fundo, você vai descobrir
o que se fala a respeito, o que é fantasia, o que já foi
comprovado e o que ainda permanece um mistério.
Os pessimistas têm um pensamento de “tudo ou
nada”. Têm um pensamento catastrófico e absolutista.
Ou fazem as coisas de forma perfeita ou não fazem. O
pessimista tem uma inclinação mental para pensar de
forma desanimada ou que não consegue fazer nada,
que as coisas não valem a pena, desiste de pensar positivo muito rapidamente. Na grande maioria da vezes o pessimista é um desistente crónico, foca-se nos
piores cenários e não acredita que as coisas possam
dar certo. Pode ser muito difícil desaprender aquilo
que aprendeu e julga ser parte de você, mas é possível.
Mude, pare de pensar negativo!
Não hesite em pensar positivo. Não se deixe levar
pelos pensamentos negativos. Resista, sempre existe uma solução, insista na busca de possibilidades e
caminhos alternativos, persista na reestruturação do
pensamento positivo quando o negativo aparecer.
Peça, acredite e receba. Simples assim é a fórmula
apresentada por Rhonda Byrne, autora de O Segredo. “No momento em que você pede alguma coisa, e
acredita, e sabe que já a tem no invisível, o Universo
inteiro se move para deixá-la visível”, diz. No livro e
no filme de mesmo nome, não faltam relatos de gente
que conseguiu a cura de doenças, o amor ideal ou até
um colar de diamantes como num passe de mágica.
O segredo ensinado por Byrne é observar o Universo
como uma lâmpada mágica – e se comportar como o
Aladim. Ao esfregar a lâmpada – ou seja, ao pensar
positivamente – seus desejos se materializariam.

“Cabe aos comandantes identificar os líderes do grupo e trabalhar na preparação e motivação
de todos para o sucesso.”
Bernardinho, técnico campeão mundial de vôlei,
medalhista olímpico.

CAPA
Na base dessa afirmação, está a crença de que os
pensamentos são magnéticos e emitem uma freqüência poderosa capaz de influenciar as pessoas e coisas
à nossa volta. De acordo com esse raciocínio, quando
você pensa positivo, entra numa freqüência positiva e
atrai coisas benéficas para a sua vida – o pensar negativo, segundo Byrne, causa o efeito inverso.
O guru indiano Deepak Chopra, outro astro que
ensina como usar a mente positiva em seu benefício
(ele orienta celebridades como Madonna), usa outro
discurso para atingir o mesmo fim, ou seja: saúde, sucesso e riqueza. Segundo ele, o corpo deve ser entendido como um campo de energia que precisa estar em
equilíbrio. Suas técnicas de meditação ajudariam na
tarefa de chegar lá.
São centenas de teorias para quem deseja potencializar a mente. Os autores vêm de áreas diversas, da
gestão de carreiras e esportes, passando pelo espiritismo e pela psicologia. Muitos afirmam ser especialistas
em “potencializar a mente” e na “transformação pessoal”. Geralmente, elaboram suas teorias a partir das
próprias experiências de sucesso e auto-superação.
Dentro dessa babel de ensinamentos, porém, algumas
idéias acabam se repetindo. É o tripé energia, magnetismo e holismo.

Mas pensar positivo funciona?
Funciona. Mas não como a maioria das pessoas¬
gostaria. O pensamento positivo não vai engordar sua
conta bancária do dia para a noite. Nem fará carros e
diamantes orbitar ao seu redor. Porém, segundo várias pesquisas, uma atitude otimista pode influenciar
muito a resistência do organismo às doenças.
Uma comprovação disso veio da Universidade
Harvard, nos EUA. Há 5 anos, um grupo de médicos da instituição descobriu que pensar positivamente
pode fazer bem para os pulmões. Os pesquisadores
avaliaram o estado de saúde de 670 homens na faixa dos 60 anos de idade. Também aplicaram testes de
personalidade para identificar quem eram os otimistas e os pessimistas. Depois de 8 anos, constatou-se
que a turma do bom humor tinha um sistema imunológico mais resistente a doenças pulmonares quando
comparada ao grupo dos estressados. Até mesmo os
fumantes otimistas apresentaram resultados melhores que os adeptos do tabagismo que eram, digamos,
baixo-astral.
O coração também bate melhor quando estamos
com bom humor. Os pesquisadores do Instituto
Delfland de Saúde Mental, na Holanda, monitoraram homens com idade entre 64 e 84 anos durante
15 anos. A incidência de infartes e derrames foi menor entre aqueles que tinham uma atitude positiva.
Os otimistas apresentaram ainda 55% menos risco

de ter doenças cardíacas.
O que essas pesquisas revelam pode soar óbvio:
pessoas com disposição para ver o lado positivo da
vida tendem a cuidar mais da saúde, a praticar exercícios e se alimentar melhor. Porém, há outra explicação, que fala da relação entre os hormônios e o estresse – problema que os otimistas parecem enfrentar
melhor em relação aos pessimistas. Longos períodos
de irritação e melancolia influenciam a secreção de
alguns hormônios. “No estresse crônico predomina
a ativação do córtex das glândulas supra-renais com
produção de cortisona, que é um hormônio imunossupressor, ou seja, que diminui a ação do sistema
imunológico”, explica o médico Régis Cavini Ferreira,
especialista em psiconeuroendocrinologia, uma área
que estuda a relação entre cérebro, hormônios e comportamento. “Assim, evitando o estresse, o indivíduo
tem melhor competência imunológica para se recuperar das doenças”, afirma. As glândulas supra-renais,
aliás, parecem ser um dos principais termômetros do
pensamento positivo no nosso corpo. Como o próprio nome diz, elas ficam na parte superior dos rins
e sua função consiste basicamente na liberação de
hormônios. Isso acontece como resposta ao nível de
estresse a que formos expostos.

Dinheiro amor saúde
Pensar positivo não faz carros e jóias orbitar ao
seu redor. Mas uma atitude otimista pode, sim, ajudar
na sua saúde e no seu bem-estar.
48,5 milhões de dólares. Essa é a fortuna acumulada por Rhonda Byrne, autora do livro O Segredo, em
pouco mais de um ano.
Fonte: Revista Superinteressante. Ed 242
– agosto de 2007.

GENTE Santa Paula

|

27

POR CÁ E POR LÁ

U

ma vez lá, impossível ignorar a sua história.
Cidade estratégica principalmente pelo seu porto foi
movimentada inicialmente pelo Ciclo do Ouro, por
conta do caminho que a ligava a Minas Gerais. Posteriormente foi o Ciclo do Café e o tráfico de escravos.
Paraty conheceu seus dias de glória nessas épocas e a
decadência sempre que uma nova rota era construída,
relegando a cidade a segundo plano.
O renascimento como forte ponto turístico aconteceu na década de 70, com a construção da BR 101,
a estrada Rio-Santos. Atualmente é o segundo polo
turístico do Rio de Janeiro e recebe eventos culturais
importantes, como a Festa Literária Internacional
(FLIP) e o Paraty em Foco – Festival Internacional de
Fotografia, além de diversos outros ao longo do ano.
28 | GENTE Santa Paula

Conhecer o Centro Histórico de Paraty é uma
obrigação de quem visita a cidade! É uma volta ao
passado com tudo que você tem direito: carruagens,
piratas, escravos, caravelas, candelabros e muito mais.
Hoje em dia muita coisa mudou, mas o clima do passado ainda está presente nas fachadas e ruas de pedra. O Centro Histórico de Paraty é considerado pela
UNESCO como “o conjunto arquitetônico colonial
mais harmonioso”. É também Patrimônio Nacional
tombado pelo IPHAN e é candidata a Patrimônio da
Humanidade. As ruas são protegidas por correntes
que impedem a passagem dos carros. Suas fachadas
se mantem intactas desde o período colonial e hoje
em dia abrigam restaurantes, bares, lojinhas, pousadas etc.
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A charmosa Paraty

São cerca de 15 ruas para explorar , parece uma
pequena cidade cenográfica e onde tudo e muito.
Charme esse que é um verdadeiro ímã para europeus,
que possuem forte presença na cidade; de visitantes a
moradores, diversas línguas podem ser ouvidas pelas
ruas.
O Centro Histórico ainda abriga uma grande
quantidade de igrejas, mais uma herança do estilo português. Na época do Brasil Colônia elas eram
segmentadas por classe social. E como toda boa cidade de interior, além das igrejas há uma praça central
onde a vida passa bem devagarzinho.
À tarde, as mesas dos cafés dispostas na rua convidam a uma pausa na mais perfeita paz
A noite a movimentação aumenta e as estreitas

ruas vão se enchendo. Há muita coisa para se fazer
depois que o sol se põe. A começar pela escolha de
um restaurante para degustar a culinária caiçara ou
os pratos flambados na cachaça, típicos de Paraty ou
ainda um café com música ao vivo, como os badalados Margarida Café e Paraty 33
Cachaça aqui é assunto sério. Na época do Brasil Colônia, havia cerca de 100 alambiques na região.
Hoje são apenas 7, mas a preocupação com a qualidade aumentou: a cachaça produzida em Paraty tem selo
e indicação de procedência.
Não existe ligar melhor para ficar simplesmente
vendo a vida passar… De repente passa uma charrete
de passeio, e ela fica perfeita na paisagem. Como não
cair de amores por esse lugar encantador?
GENTE Santa Paula
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Cingapura,

uma das nações mais ricas e seguras do mundo,
surpreende o viajante que visita a Ásia

D

iz a lenda que quando Sang Nila Utama, um
príncipe de um antigo reino da Sumatra, saiu para
caçar pela região avistou uma ilha desabitada que
chamou a sua atenção. Decidido a explorá-la, Utama desembarcou naquele pequeno pedaço de terra
e foi recebido por uma fera que ele nunca havia visto. Aquele encontro inusitado foi considerado um
bom presságio e ali o príncipe fundou uma cidade em
homenagem ao espírito do animal encontrado: Cingapura que, em língua malaia, significa “A Cidade do
Leão”. Considerada um dos “Tigres Asiáticos” por sua
economia dinâmica, essa cidade-Estado de mais de 5
milhões de habitantes que se tornou independente da
Inglaterra em 1965 é uma das dez nações mais ricas
do planeta; apresenta baixos índices de criminalidade;
e possui uma variada cultura local conhecida como
30 | GENTE Santa Paula

peranakan, termo malaio que significa “nascido na região” e que é utilizado para se referir aos descendentes
de chineses, indianos e malaios que chegaram à região
a partir do século 14, atraídos pela posição estratégica daquelas terras. Em um país onde a infraestrutura
beira a perfeição, o setor turístico não fica para atrás
nesse destino localizado no sudeste asiático. Cingapura é dona da roda-gigante mais alta do mundo,
uma estrutura onipresente com 165 metros de altura,
o equivalente a um prédio de 42 andares, conhecida como Singapore Flyer; inaugurou o hotel Marina
Bays Sand em forma de navio e famoso pela piscina
com borda infinita que ganhou a atenção da mídia do
mundo inteiro; e possui um bem sucedido projeto que
transformou uma ilha marcada por guerras e disputa
de terras em uma ilha-resort chamada Sentosa e que

POR CÁ E POR LÁ

atrai mais de 5 milhões de visitantes por ano. Em um
país de culturas tão diferentes, em que os quatro idiomas oficiais (inglês, chinês, malaio e tâmil) parecem
não dar conta de tanta história para contar e fazem
dos anúncios dos trens de metrô uma verdadeira babel, é de se esperar que a cozinha local siga a mesma
diversidade. As opções em Cingapura incluem pratos
da culinária chinesa (um dos carros chefes do país),
malaia, indiana e até comida vegetariana. Corpo bem
alimentado e espírito idem. É quase impossível visitar
Cingapura e não incluir no roteiro algum dos impactantes templos budistas e hindus erguidos em bairros
temáticos como Chinatown e Little India, onde imperam, respectivamente, sotaques chineses e indianos.
No primeiro, o templo budista Buddha Tooth Relic
impressiona com sua construção de 5 andares e influ-

ências da arquitetura do período da dinastia Tang. A
“Sala dos 100 dragões”, um espaço com 100 Budas em
diferentes posições, e a “Roda de Prece do Buda Vairocana”, localizada no terraço, fazem do local um dos
lugares mais belos de toda Cingapura, independente
de qualquer crença religiosa. Na Little India, um bairro típico indiano a leste do rio Cingapura, basta uma
volta descompromissada pela Serangoon Road, onde
o cheiro forte do incenso se mistura ao curry intenso
dos pratos indianos, para o visitante ter bem diante
dos olhos um pequeno retrato dos templos hindus
encontrados na Índia. O leão parece que conseguiu
surpreender não só o príncipe da Sumatra, mas todo
o resto do planeta.
Fonte: http://viagem.uol.com.br/guia/cidade/cingapura.jhtm
GENTE Santa Paula
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NA CONTRAMÃO DA SAÚDE

Automedicação
Q

uem nunca tomou um remédio sem prescrição após uma
dor de cabeça ou febre? Ou pediu
opinião a um amigo sobre qual
medicamento ingerir em determinadas ocasiões? A automedicação, muitas vezes vista como uma
solução para o alívio imediato de
alguns sintomas pode trazer consequências mais graves do que se
imagina.
Tomar remédios sem orientação médica traz problemas a longo prazo. Enquete revela que 61%
tomam analgésicos sem consultar
profissional.
Há interações entre remédios
que podem fazer mal, diminuindo
ou até anulando o efeito de determinados princípios ativos. Especialistas destacam outros riscos e
consequências da automedicação,
como mascarar um problema mais
grave por trás daquele sintoma.
Os diuréticos, que levam a pessoa
a fazer mais xixi, eliminam água e
sais minerais importantes para o
corpo, como potássio, cálcio, magnésio e sódio. No caso de um uso
frequente de laxantes, a mucosa do
intestino pode sofrer alterações,
como irritações e inflamações
crônicas. Usados principalmen-
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te contra dor nas costas e após exercícios físicos intensos, os
relaxantes musculares, por sua vez, podem provocar fraqueza
nas fibras e limitar as funções dos músculos. Isso porque esse
tipo de medicamento atua no corpo todo, desde o coração até o
intestino – e não só nos membros ou nas partes que doem. Já
os anti-inflamatórios agem contra dores de garganta, por exemplo. Mas podem irritar a mucosa do intestino e causar gastrite, úlcera, diarreia, náusea e vômito. Alguns como a aspirina
(ácido acetilsalicílico), podem atrasar o processo de coagulação
sanguínea e até dar uma hemorragia. Outros podem provocar
asma, febre, urticária e rinite em indivíduos mais suscetíveis.
Anti-inflamatórios esteroides, conhecidos como corticoides
devem ser usados apenas para tratar problemas graves, como
asma. Eles podem interferir na distribuição de gordura pelo
organismo, causando celulite e estrias, além de desencadear úlcera e engordar.
Fonte: Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
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O slackline é um esporte que melhora a coordenação motora, aumenta a
resistência muscular, o equilíbrio e a
concentração dos seus praticantes.
Sua prática utiliza de fitas de 25 ou
50mmde largura, geralmente a uma
altura de 30cm do chão. Sua origem
vem da escalada e a pratica teve ini-

e
O Slacklin

Atleta Carlos Neto
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cio em meados dos anos 70 quando
escaladores no Vale de Yosemiti, Califórnia/EUA, impossibilitados de escalar por causa do mau tempo, passaram a esticar suas fitas de escalada
para passar o tempo e com isso descobriram um ótimo treino de equilíbrio e concentração.

GENTE ESPORTE

Atleta Gabriel Aglio

Modalidades
Trickline – O trickline é a modalidade mais praticada do slackline. Praticado a partir de 70cm de
altura, o trickline permite a realização de manobras
acrobáticas, de saltos e equilíbrio extremo, exigindo
do praticante bastante preparo físico e treino.
Longline – O longline é a pratica do slackline em
fitas com comprimento a partir de 25 metros. Esta
modalidade exige do praticante bastante condicionamento físico, pois quanto maior o comprimento da
fita mais força muscular e equilíbrio são necessários, e
também requer bastante concentração para manter-se
na fita e vencer as dificuldades.
Highline – Praticado em alturas superiores a 5
metros. Esta modalidade requer muita experiência e
conhecimento de alpinismo, pois é necessário utilização de equipamentos de segurança e conhecimento
técnico de sistema de redução. Além do preparo físico
e concentração, controle mental é fundamental para
manter em equilíbrio sentimentos como medo, ansiedade e adrenalina em grandes alturas.
Waterline – É a pratica do slackline sobre a água.
Seja em piscinas, rios ou praias esta é a modalidade
mais refrescante e descontraída, já que podem ser realizadas diversas manobras do trickline e as quedas
nunca serão mal desejadas.

Slackline
para todos
O esporte não apresenta contra indicação. A ideia
é que essas pessoas percam o medo e ganhem mais
confiança, além de desenvolver a musculatura e ganhar força física. No caso das crianças, é interessante

que elas tenham o acompanhamento de um adulto na
hora de praticar. O Slackline é indicado para todas as
idades. Desde crianças a partir de 05 anos à adultos
com 80 anos. Muitos escaladores, skatistas e surfistas
praticam o Slackline como uma forma divertida de
treinar seu esporte, já que os movimentos e músculos
usados são semelhantes aos realizados no Slackline.

Beneficios?
O Slackline possui muitos benefícios físicos e também mentais. Destacamos o equilibrio, concentração,
consciência corporal, velocidade de reação e coordenação como os maiores benefícios do Slackline.
Diminui o estresse, pois para manter o equilíbrio o
praticante precisa manter o pensamento livre de problemas. Ajuda a queimar calorias e, em consequência,
emagrece. Fortalece a musculatura; Permite manter a
boa forma física. Melhora a habilidade de concentração. Ajuda a conquistar o equilíbrio emocional. Como
é uma atividade aeróbica, permite trabalhar diversas
partes do corpo, como pernas, coxas, panturrilhas,
joelhos e abdômen; Desenvolve habilidades motoras.
Proporciona consciência corporal.

Onde comprar?
Para conhecer mais sobre equipamentos acesse o
site http://www.gibbon-slacklines.com/br
A Kmon Esportes revende os produtos Gibbon
Slacklines através da loja virtual www.kmonstore.
com.br
Fonte: Gibbon Slacklines Brasil
http://www.gibbon-slacklines.com/en/team/pro-team/carlos-neto.html,
http://www.gibbon-slacklines.com/en/team/national-team/team-brasil/gabriel-aglio.html
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No dia 17 de maio de 2013, sábado, foi realizada em
São Paulo na Cidade Universitária – USP, a corrida notur-

na intitulada “Energizer night Race” nas distâncias de 5km e
10km com a largada acontecendo às 20h para quase 10.000
atletas.
Neste cenário de milhares de atletas, estavam alguns dos
participantes do Programa “Running For Life do Hospital
Santa Paula”, os quais receberam 50% de patrocínio no valor
da inscrição.
A grande maioria dos atletas do Hospital Santa Paula
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Corrida

Energizer Night Race
optaram por correr a distância de 5km, sendo que sete atletas estavam participando pela primeira vez de um evento
esportivo.
Entre os experientes o destaque ficou por conta
de Alenilça Queiroz Fonseca que melhorou ainda mais o
seu tempo nos 5km, baixando 30 segundos da sua última
marca.
Confira os resultados de nossa equipe Running For
Life... E faça parte você também dessa equipe!

DNA CULTURAL

Para Ler
A Estratégia do Oceano Azul - Como Criar Novos Mercados e Tornar
a Concorrência Irrelevante (Autor: W. Chan Kim; Renée Mauborgne)
O livro apresenta uma nova maneira de pensar sobre estratégia, resultando em uma criação de novos espaços (o oceano azul) e uma separação da
concorrência (o oceano vermelho). Os autores estudaram 150 ganhadores e
perdedores em 30 indústrias diferentes e viram que explicações tradicionais
não explicavam o método dos ganhadores.

Se Você Me Visse Agora (Autora: Cecelia Ahern)
Elizabeth Egan gosta de tudo nos devidos lugares, não tem tempo para amigos, muito menos para a imaginação fértil do sobrinho Luke. O menino de
seis anos acaba de conhecer Ivan, um amigo que ela não consegue enxergar.
Depois de algumas buscas na internet, Elizabeth descobre que amigos imaginários são comuns na idade de Luke e resolve dar uma chance a Ivan, o
suposto amigo que gosta de pizza com azeitonas e tem feito o sobrinho rir
como nunca. Tão logo descobre que amigos imaginários duram três meses,
Elizabeth prontamente marca na agenda a data em que o amigo deverá desaparecer. Seria muito fácil se tudo saísse como ela planeja, mas a escritora Cecelia Ahern, autora do sucesso P. S. Eu Te Amo, tem outros planos em mente.

Capitães da Areia (Autor: Jorge Amado)
Esta obra narra a história da vida urbana de meninos pobres e infratores
que moram num trapiche abandonado no areal do cais de Salvador, vivendo
à margem das convenções sociais. O livro vai revelando os personagens, cada
um deles com suas carências e suas ambições - do líder Pedro Bala ao religioso Pirulito, do ressentido e cruel Sem-Pernas ao aprendiz de cafetão Gato, do
sensato Professor ao rústico sertanejo Volta Seca.

Fontes:http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/169717; http://www.submarino.com.br/produto/7525060/livro-se-voce-me-visse-agora?DCSext.recom=ATG_Produto_Padrao_309573; https://www.iba.com.br/livro-digital-ebook/
Capit%C3%A3es-da-areia-4e6b7a2dab28684f6afbfe5673c426b4?utm_source=blog&utm_medium=post&utm_
campaign=blog_post_diadolivro_areia
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Para Assistir
A Busca
Lançamento:
15 de março de 2013 (1h 36min)
Dirigido por:
Luciano Moura
Com:
Brás Antunes, Wagner Moura, Mariana Lima mais
Gênero:
Drama
Nacionalidade:
Brasil
Sinopse
Theo Gadelha (Wagner Moura) e Branca (Mariana
Lima) são casados e trabalham como médicos. O casal tem um filho, Pedro (Brás Antunes), que desaparece
quando está perto de completar 15 anos. Para piorar a
situação, Theo fica sabendo que Branca quer se separar
dele e que seu mentor (Germano Haiut) está à beira da
morte. Theo sai em busca do filho sumido e aproveita a
viagem para se redescobrir.
Fonte:
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-200603/
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Para Assistir
Argo
Lançamento:
9 de novembro de 2012 (2h 0min)
Dirigido por:
Ben Affleck
Com:
Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman mais
Gênero:
Comédia dramática , Suspense , Drama , Histórico
Nacionalidade:
EUA
Sinopse
1979. O Irã está em ebulição, com a chegada ao poder
do aiatolá Khomeini. Como o antigo xá ganhou asilo
político nos Estados Unidos, que haviam apoiado seu
governo de opressão ao povo iraniano, há nas ruas de
Teerã diversos protestos contra os americanos. Um deles acontece em frente à embaixada do país, que acaba
invadida. Seis diplomatas americanos conseguem escapar do local pouco antes da invasão, indo se refugiar na
casa do embaixador canadense. Lá eles vivem durante
meses, sob sigilo absoluto, enquanto a CIA busca um
meio de retirá-los do país em segurança. A melhor opção é apresentada por Tony Mendez (Ben Affleck), um
especialista em exfiltrações, que sugere que uma produção de Hollywood seja utilizada como fachada para
a operação. Aproveitando o sucesso de filmes como
“Guerra nas Estrelas” e “A Batalha do Planeta dos Macacos”, a ideia é criar um filme falso, a ficção científica
Argo, que usaria as paisagens desérticas do Irã como
locação. O projeto segue adiante com a ajuda do produtor Lester Siegel (Alan Arkin) e do maquiador John
Chambers (John Goodman), que conhecem bem como
funciona Hollywood.
Fonte:
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-190267/
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Para Assistir
Série
“Mundo Sem Mulheres”

Q
ue tal se todas as mulheres se ausentarem
por uma semana, deixando os cuidados do lar e

Você consegue assistir através do link :
http://gnt.globo.com/mundosemmulheres

Para os homens, o projeto promete ser revelador, desafiador, mas também divertido. Será
uma possibilidade de envolver-se com o restante dos homens do bairro, lançar-se em atividades em grupo e passar mais tempo com
seus filhos. Para as mulheres, é a chance de uma
folga para relaxar, conhecer outras mulheres do
bairro e pensar em como re-equilibrar as tarefas
domésticas incluindo os outros moradores da
casa.
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os filhos com os maridos? Essa é a desafiadora
proposta da série “Mundo Sem Mulheres”. Onze
mulheres do Parque Leopoldina, em Bangu, no
Rio de Janeiro vão deixar suas casas e se hospedar num spa enquanto os homens vão ter que se
virar para tocar suas vidas e famílias sem elas.

DNA CULTURAL

Para Visitar

A

próxima edição brasileira do Rock in Rio rola
durante os dias 13,14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro,
na Cidade do Rock, localizada na capital carioca.
No primeiro dia de festival, 13 de setembro,
Beyoncé é a atração principal. Ela encerra o primeiro
dia de shows. Também no Palco Mundo, se apresentam Ivete Sangalo, David Guetta e ainda rola uma homenagem do festival a Cazuza, um nome lendário do
rock nacional.
Frejat conduz o show “Cazuza - O Poeta Está Vivo”,
que terá participação mais que especiais de nomes do
calibre de Ney Matogrosso, Maria Gadu, Bebel Gilberto, Rogério Flausino e Paulo Miklos.
No Palco Sunset, as atrações confirmadas formam
duos inusitados. Living Colour e Angélique Kidjo,
Vintage Trouble e Jesuton, Flávio Renegado e Orelha

O

Social Media Week é o maior evento mundial
de mídias sociais, a próxima edição (setembro/2013),
acontece simultaneamente em 9 cidades: Barcelona,
Berlin, Bogotá, London, Los Angeles, Mumbai, São
Paulo, Torino, Toronto.
Vamos manter o foco do uso das mídias sociais
no marketing, com o objetivo de divulgar marcas e
ações, incluindo além das grandes marcas, as pequenas empresas, o terceiro setor, a política entre outros.
Além de incluir outras entidades que fazem parte desse ecossistema, como: desenvolvedores de ferramentas, acadêmicos e publishersentre outros. É algo que

Negra e a cantora Maria Rita com um convidado especial.
O Palco Eletrônico já tem todas as suas atrações
confirmadas. Otto Knows, Life Is A Loop, Ask 2 Quit
e Sweet Beats.
INFORMAÇÕES
Datas: 13 de setembro de 2013
Gênero: Rock
Horários: 14h
Preços: R$ 260 (inteira); R$ 130 (meia)
ONDE
Cidade do Rock (Parque Olímpico da Cidade)
Palco do Rock in Rio 2013
Fonte: http://www.obaoba.com.br/rio-de-janeiro/
agenda/rock-rio-2013-13-de-setembro

já vinha sendo feito nas edições anteriores e pretendo
ampliar.
Mais uma vez o MIS sediará as atrações do Social
Media Week São Paulo.
Entre os dias 23 e 26 de setembro (segunda à quinta) teremos 2 auditórios e 2 salas disponíveis para a
programação do evento que ocorre entre as 14:00 e
22:00 horas.
Endereço do MIS: Av. Europa, 158 – Jardim Europa, São Paulo-SP.
Fonte: http://socialmediaweek.org/saopaulo/
GENTE Santa Paula
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Estação Sambô - ao Vivo
Misturando o samba aos mais diversos estilos, como pop,
rock e MPB, o grupo Sambô conta com as participações especiais
de Sidney Magal (em “Proud Mary”), Thiaguinho (em “Dívida”),
Di Ferrero, do NX Zero (em “Os cegos do castelo”), e Péricles (em
“Sentimento que dói” e “Deixa”). Em suas apresentações, o grupo
abre mão do palco convencional para priorizar o contato com
os fãs: eles preferem a roda (que denota a origem do samba) e
optam por que ela fique o mais baixa possível, o que proporciona
maior interação com o público. Um grupo de músicos estudiosos, irreverentes, comprometidos, divertidos e, principalmente,
autênticos, que traz nesses lançamentos as diversas culturas do
Brasil. Todo mundo vai querer ficar nesta Estação!
Fonte: http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/4268327/
estacao-sambo-ao-vivo/

Trilha Sonora
do filme Foreverland
Lindas músicas de um filme que relata a história
de um jovem com fibrose que viaja junto com a irmã
de um falecido amigo até o México, com o propósito
de encontrar um santuário para poder curar-se da terrível doença da qual sofre.
Possível ouvi-las também no site:
http://adamlastiwka1.bandcamp.com/album/foreverland-ost-100-donation-to-cf-canada
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ELEGÂNCIA DE BASE

A Copa
do Mundo
é nossa!

Que tal se
aprimorar,
e estar na moda?

P

ara nós brasileiros, a Copa de 2014 será
muito mais que a selebração nossa paixão por
este esporte que mobiliza multidões. Se soubermos aproveitar bem tal oportunidade, o
Brasil sairá deste campeonato mais moderno,
desenvolvido, uma verdadeira potência.
Entretanto, para isto sair do campo desejável
e tornar-se um legado positivo, precisamos
superar diversos desafios, e agir, imediatamente, seja no campo politico, governamental, ecônomico e social.
Para que o sistema produtivo nacional responda à altura urge que se eleve efetivamente
sua competitividade e isto só será possivel
com melhoria do acesso à inovação , ao credito e a desoneração tributária e buroctática.
Os que pretendem fazer a diferença, já tem
acesso gratuito nos quatro pontos do Estado,
à consultoria em gestão e tecnologia, capacitação além de acesso a novos mercados e diagnósticos customizados.
GENTE Santa Paula
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Pais se prepara para sediar o maior evento do
planeta,que irá abrir oportunidades de negócios.
Mudanças radicais
IItaquera, na zona Leste da capital, já abriga obras
que vão modificar a região.
Caminho do dinheiro
Instituições financeiras disponibilizam linhas de
creditos para a copa.
Cidades Base
No interior paulista , são 37 candidatas a locais
de treinamento e hospedagem.
Perfil do consumidor
O turista da copa é homem, De 25 a 45 anos e tem
poder aquisitivo alto.
Devemos nos aprimorar para receber nossos turistas, para isto vamos falar sobre BOAS MANEIRAS.
Boas maneiras é como chamamos o comportamento
civilizado, que varia entre as diferentes culturas mas é
sempre marcado pelo comportamento adequado dentro do quadro social.
Nunca é cedo ou muito tarde para se aprender boas
maneiras. Mesmo que o padrão do bom comportamento tenha perdido destaque, sempre haverá lugar
para ele.
A etiqueta é a arte das boas maneiras e dos bons costumes.
Do ponto de vista conceitual, a Etiqueta nada mais
é do que um conjunto harmônico de atitudes, gestos, palavras, voz, fisionomia e traje. Assim ela traduz
uma estreita relação entre a parte interior e exterior
da pessoa.
ATITUDES- Devemos sempre nos mostrar impecáveis em cada ato de nossa vida, quer estejamos em
público ou no lar, através de maneiras distintas e elegantes. É no jogo e na mesa, diz o velho adágio popular, que se conhece a educação da pessoa.
Agressividade, nervosismos, arrogâncias, exibições,
destroem qualquer charme ou qualquer verniz superficial. Mantenha atitudes simpáticas com segurança e
discrição, quer em público ou no lar.
GESTOS -Todo gesto deve ser comedido, gracioso,
harmonioso. Deve-se evitar a mímica forte e caricata, o excesso de gesticulação, o falar “representando
a cena”.
O gesto diz muito de uma pessoa. O “torcer das
mãos” , pode ser de alegria ou de aflição, o “moder
dos lábios”, “coçar a cabeça”, “o sentar e levantar”
continuamente são sinais de nervosismo, impaciência, falta de controle. Quanto mais educada e segura
de si é a pessoa, menos uso ela faz da gesticulação.
A PALAVRA- AA palavra é a arma mais poderosa
na luta pela vida. A palavra é o fator primordial do
poder de comunicação. Um bom vocabilário é importante. Para isso, leia, reflita e discuta sobre textos. Em
pouco tempo voce terá um vocabulário atualizado e
novas ideias.
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Voce já deve ter ouvido alguem dizer: Aquela moça é
uma beleza mas quando abre a boca é um desastre. E
o contrário tambem: Aquela moça não é bonita, mas
é tão inteligente e simpática que é umprazer conversar
com ela.
Essas informações vão se espalhando e o conceito
público sobre aquelas pessoas também.
A VOZ- A voz revela muito sobre a personalidade.
Uma voz equilibrada é sinal de uma personalidades
ajustada. Uma voz aguda revela, revela problemas
emocionais.
Devemos emprestar à voz, emoção, naturalidade,
clareza, simpatia e sentimento.
O tom da voz não dve ser tão baixo que mal se ouça,
nem tão alato a ponto de incomodar os ouvidos. Deve
denotar segurança e desinibição não exgerados.
FISIONOMIA- O que pensaria você de uma pessoa
que estivesse constantemente carrancuda, comas sobrancelhas erguidas, a apertar os olhos ou a entortar a
boca, ou ainda, a fazer “muchochos”?
O TRAJE- É indiscutivel a influência que a aparência exterior exerce na vida . O traje é de sua importância no convivio social e dve sempre mostrar bom
gosto e distinção.
Sua aparência deve ser sóbria, correta. Evite exibições de super-luxo, enfeites exóticos, decotes exagerados, cores muito berrantes. Vista-se sempre de acordo
com a hora e a ocasião, obedecendo às regras do vestuário.
DICAS QUE PODERÃO TE AJUDAR A SE PREPARAR PARA BEM RECEBER NOSSOS CLIENTES:
•
Aprimore seu idioma - aprenda uma segunda lingua; inglês ou espanhol. Busque por sites,
encontrará cursos gratuitos.
•
Aprenda  como se comunicar  em LIBRAS,
será muito útil no momento de sua necessidade.
O SENAC proporciona cursos; entre em contato,
procure saber das oportunidades que coincidam
com seus horários.
•
Leia livros de auto-ajuda ; sobre como desenvolver sua comunicação. Busque por sites com
matérias e apostilas gratuitas.
•
Aprimore-se com cursos extras curriculares relacionados à sua profissão.
Informe-se sobre organizações que possam oferecer gratuitamente estes cursos, aproveite a internet
para buscar estas dicas.
Troque ideias com seus amigos , veja possibilidades de como desenvolver suas habilidades profissionais para um melhor atendimento aos nossos
clientes na época da Copa.
Não fique sozinho nesta... Fique na moda, fique
com a gente... Sucesso!
Wesley de Oliveira

BEM TEMPERADOS
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Dicas Light

Ingredientes:
- 500 gramas de mandioquinha cozida sem pele e fria
- 01 colher de chá de margarina
- 01 gemas (somente a gema )
- 01 colher de sopa de parmesão ralado
- 01 pitada de sal
- 01 pitada de noz moscada em pó ou ralada
- 01 xicara grande de farinha de trigo
- 01 panela com água

Modo de fazer:
Numa superfície lisa espalhar farinha de trigo e trabalhar em cima - espremer as mandioquinhas, acrescentar a margarina, a gema, o queijo o
sal e noz moscada. Misturar tudo com as mãos sem apertar demais ir colocando a farinha aos poucos, quanto menos farinha usar melhor ficará.
Quando ficar uma massa bem uniforme fazer rolinhos na grossura do
seu dedão, cortar em cubos grossos, polvilhar com farinha e levar para
gelar.
Após estarem gelados e firmes jogá-los em água fervente, quando começarem a subir retirar rapidamente e deixe escorrer, acrescentar o molho
de sua preferência e servir bem quente.

Claudio Escobar
Chef
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Dicas Light
Uma tradicional receita francesa de torta simples de maça.

Ingredientes:
Para massa;
- 50 gramas de açúcar refinado
- 30 ml de água
- 250 gramas de farinha de trigo
- 150 gramas de manteiga sem sal
- 01 pitada de sal
Para cobertura:
- 08 maças vermelhas sem casca e sem sementes cortadas em quatro
- 250 gramas de açúcar refinado
- 200 gramas de margarina sem sal
- pitada de canela em pó ou colher rasa de baunilha

Modo de fazer:
Massa: misturar todos os ingredientes com delicadeza sem amassar demais, enrolar em um filme plástico e levar para gelar.
Enquanto a massa está gelando prepare as maças:
Em uma forma redonda de bolo, derreter o açúcar com a manteiga
até ficar em ponto de calda, colocar as maças a canela e deixar cozinhar na calda até que fiquem macias. Tire do fogo e deixe esfriar.
Abrir a massa com a mão a grosso modo e tampar a forma onde
estão as maças, de forma que fique bem coberta. Levar ao forno
e deixar até a massa dourar, retirar, deixar esfriar e desenformar
virando a forma.

Claudio Escobar
Chef
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CORPO E ALMA

Anorexia
A

anorexia nervosa é uma disfunção alimentar, caracterizada por uma rígida e insuficientedieta
alimentar (caracterizando em baixo peso corporal) e
estresse físico.
A anorexia nervosa é uma doença complexa, envolvendo componentes psicológicos, fisiológicos e
sociais. Uma pessoa com anorexia nervosa é chamada
de anoréxica (português do Brasil) ou anorética (português de Portugal).
A anorexia nervosa afeta primariamente adolescentes, sendo cerca de 90% do sexo feminino, sendo
cerca de 40% dos casos entre adolescentes. Cerca de
1 em cada 300 habitantes de países desenvolvidos já
foram diagnosticados com anorexia.

Causas

Episódios de anorexia costumam durar cerca de
1,7 anos e de 5 a 20% dos anoréxicos morrem em decorrência do transtorno, sendo que quanto mais longo o episódio e menor o IMC, maiores os riscos de
morte.
Em 2008 anorexígenos estavam entre os remédios
mais usados no Brasil.
Modelos, atrizes, cantoras, atletas e dançarinas
são mais vulneráveis ao transtorno. Diversos casos de
personalidades famosas vítimas de anorexia foram relatados nos últimos anos.
No caso dos jovens adolescentes de ambos os sexos, poderá estar ligada a problemas de auto-imagem,
dismorfia, dificuldade em ser aceito pelo grupo, ou
em lidar com a sexualidade genital emergente, especialmente se houver um quadro neurótico (particularmente do tipoobsessivo-compulsivo) ou história de
abuso sexual ou de bullying.
Tem sido enfatizada, em debates populares, a importância da mídia para o desenvolvimento de desordens como anorexia e bulimia, por alegadamente promover ela uma identificação da beleza com padrões
físicos de magreza acentuada. Qualquer papel a ser
exercido pela cultura de massa na promoção dessas
desordens, no entanto, está ainda para ser demonstrado. Na busca da etiologia de perturbações da saúde
mental, inclusive da anorexia nervosa, comumente

são procuradas causas de ordem intrapsíquico, ambiental e genético.
Até agora, os seguintes fatos têm emergido na busca das causas desse transtorno:

Causas genéticas:
•

Estudos sobre desenvolvimento de transtor-

nos alimentares envolvendo irmãs gêmeas têm sugerido um fundo genético
para o desenvolvimento da
anorexia.
•
Pais e mães de
pacientes diagnosticadas
com essa desordem possuem, relativamente a grupos de comparação da população não seleta, níveis
mais elevados de perfeccionismo e preocupação
com a forma física.
Características sociopsíquicas de anoréxicas:
•
Independentemente do subtipo de
anorexia
desenvolvida,
restritiva ou purgativa,
anoréxicas possuem, relativamente a pessoas saudáveis de sua idade e sexo,
uma incidência maior de
transtornos da ansiedade
(especialmente o transtorno obsessivo-compulsivo)
e do humor.
•
Níveis exageradamente elevados de perfeccionismo (busca por
padrões de conquista e
realizações notavelmente
altos, necessidade de controle, intolerância a “fa-
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lhas” ou “imperfeições”) são comuns, e mesmo centrais, no desenvolvimento da anorexia. A presença dessa busca por padrões
de perfeição transcende o desenvolvimento da doença, sendo anterior a ela e permanecendo em pacientes que já foram curadas da
doença. Alguns estudos sugerem que, apesar de uma inteligência
média na faixa regular, anoréxicas possuem níveis mais altos de
performance escolar e envolvimento acadêmico, o que sugere que
o perfeccionismo nelas presente não se limita a temas relacionados apenas com comida e forma corporal.
•
Outros traços obsessivos-compulsivos, além do perfeccionismo, são notados na infância de anoréxicas, principalmente
inflexibilidade, forte adesão a regras estabelecidas, observação
dos padrões mantidos por autoridades, etc.
•
Incidência de abuso físico ou sexual é mais elevada em
grupos de anoréxicos; em um
estudo efetivado na América do
Norte, a presença de um histórico de abuso sexual na infância
apresentou uma forte associação
com o desenvolvimento de transtornos alimentares em grupos de
homens homossexuais.

Predisposição

No Brasil, cerca de 21-22%
das mulheres entre 15 e 25 anos
possuem sintomas, e consequentemente risco maior, de desenvolver anorexia. Dentre os principais
sintomas identificados estão a recusa em se alimentar, insatisfação
com o próprio corpo, atraso na
menstruação, uso de diuréticos,
laxantes, anorexígenos, eméticos,
abuso de cigarro ou álcool, forçar
vômito e preocupação obsessiva
com a alimentação.

Anorexia e
bulimia

Uma pessoa anoréxica pode
ser também bulímica. A anorexia está mais associada a traços
ansiosos e obsessivos como perfeccionismo, enquanto a bulimia
está associada a traços depressivos e baixa auto-estima.
Em Portugal, a prevalência

foi de 4 em cada 1000 habitantes (0,4%),
sendo mais comum aos 19 anos, mas com
12,5% da população apresentando mais de
dois sintomas de anorexia e 7% possuindo uma auto-imagem corporal distorcida.
Esse índice é menor que de outros países
desenvolvidos, mas ainda bastante sério
pelo alto risco de mortalidade (5 a 20%)
desse transtorno.

Sintomas

•
Peso corporal em 85% ou menos
do nível normal.
•
Prática excessiva de atividades
físicas, mesmo tendo um peso abaixo do
normal.
•
Em mulheres, ausência de ao menos três ou mais menstruações. A anorexia
nervosa pode causar sérios danos ao sistema reprodutor feminino.
•
Diminuição ou ausência da líbido; nos rapazes poderá ocorrer disfunção
erétil e dificuldade em atingir a maturação
sexual completa, tanto a nível físico como
emocional.
•
Crescimento retardado ou até
paragem do mesmo, com a resultante má
formação doesqueleto (pernas e braços
curtos em relação ao tronco).
•
Descalcificação dos dentes; cárie
dentária.
•
Depressão profunda.
•
Tendências suicidas.
•
Bulimia, que pode desenvolver-se
posteriormente em pessoas anoréxicas.
•
Obstipação grave.

Diagnóstico

Durante os exames é importante descartar primeiro outras possíveis causas
para perda de peso, como problemas endócrinos, intestinais ou outros transtornos
psicológicos. Dentre os exames usados
para diagnosticar a anorexia estão:
•
Albumina
•
Exame de densidade óssea para
verificar se há ossos finos (osteoporose)
•
Hemograma completo
•
Eletrocardiograma (ECG)
Fonte: Wikipédia
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Segurança Cirúrgica
U

ma das exigências dos programas de acreditação é a existência e o cumprimento de protocolos que
assegurem a realização de cirurgias livres de eventos
adversos. No caso específico da Joint Commission International, esta é a quarta dentre as seis metas internacionais de segurança.
O Hospital Santa Paula implementou um protocolo abrangente, recentemente atualizado, de forma
a garantir o curso seguro de todos os procedimentos
realizados no Centro Cirúrgico. Foi estabelecida uma

sequência de verificações sistematizadas que compreende 18 itens, que devem ser conduzidos em voz alta
em três momentos: antes da indução anestésica, antes
da incisão cirúrgica e antes do paciente deixar a sala
operatória.
Não temos medido esforços para aumentarmos
a adesão dos cirurgiões, anestesiologistas e equipe
de enfermagem no cumprimento deste protocolo de
fundamental importância para a condução segura do
ato cirúrgico.

Todo planejamento e capacitação para o cumprimento destes protocolos representa maior segurança
na assistência aos nossos pacientes, foco principal do

programa de qualidade desenvolvido ao longo de 11
anos desde a primeira certificação.
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Copa das Confederações
A Cafusa

A

Copa das Confederações ou Taça das Confederações é um torneio de futebol organizado pela
FIFA a cada quatro anos (a partir de 2005, anteriormente a cada dois anos).
Os participantes são os seis campeões continentais
mais o país-sede e o campeão mundial, perfazendo
um total de oito países. É escolhida uma única seleção
para cada continente, excetuando a América, pois ela
classifica duas seleções: a seleção campeã da “Copa
Ouro”, cujo torneio é disputado entre a América do
Norte, América Central e Caribe e a “Copa América”,
disputada pelos países que compõem a América do
Sul.
A primeira edição foi disputada na Arábia Saudita, em 1992 sendo chamada de Copa Rei Fahd. A
terceira edição, também na Arábia Saudita, teve seu
status incrementado, o número de países participantes aumentado para oito e o nome mudado para Copa
das Confederações da FIFA.
Em 2001 o torneio foi sediado pela Coréia do Sul
e Japão como uma prévia para a Copa do Mundo de
2002. A partir de 2005 este precedente foi repetido antes de todas as Copa do Mundo (Alemanha, sediou a
Copa das Confederações 2005, África do Sul - Copa
das Confederações 2009 e Brasil - Copa das Confederações de 2013 e assim por diante), servindo para
testar a preparação do país-anfitrião de cada Copa do
Mundo e proporcionar competição à sua seleção nacional, uma vez que não disputas os torneios de qualificação.
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Cafusa é a bola de futebol oficial da Copa das Confederações de 2013 organizada pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) e é produzida pela Adidas.
Ela também será a bola oficial do Mundial Sub20 de 2013, a ser realizado na Turquia. A bola foi
apresentada no sorteio dos grupos da competição que
ocorreu em 1 de dezembro, no Centro de Convenções
do Anhembi, em São Paulo pelo ex-futebolista brasileiro Cafu.
Segundo o próprio apresentador, a relação com o
seu nome é meramente coincidência. A bola foi desenvolvida especialmente para a Copa das Confederações de 2013 e une três símbolos da cultura brasileira: carnaval, futebol e samba para formar seu nome.
Além de derivar de “cafuzo”, com z, que é usada, no
Brasil, para descrever indivíduos que nasceram da
miscigenação entre indígenas e negros.
Foi criada pelo mesmo grupo de designers responsável pela concepção da Tango 12, usada na UEFA
Euro 2012.
Fonte: Uol Esporte e FIFA

ESPELHO DO MUNDO
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CARTA FORA DO BARALHO

O Preço da Incivilidade
Por: Christine Porath e Christine Pearson

A

grosseria no local de trabalho corre solta — e
vem crescendo. Nos últimos 14 anos, fomos ouvir milhares de trabalhadores sobre o modo como são tratados no trabalho; 98%disseram ter sido alvo de algum
comportamento incivil. Em 2011, metade declarou
que fora tratada com rudeza ao menos uma vez por
semana — em 1998, eram 25%.O custo disso se faz
sentir nos resultados da empresa. Quase toda pessoa
tratada com incivilidade no local de trabalho reage
de forma negativa, em certos casos retaliando abertamente. O trabalhador fica menos criativo quando se
sente desrespeitado; muitos se cansam e puxam o carro. Cerca de metade deliberadamente se esforça menos ou reduz a qualidade do que faz. Além disso, a incivilidade abala o relacionamento com clientes. Nossa
pesquisa mostra que é menor a probabilidade de que
alguém compre algo de uma empresa com um funcionário que julga rude, seja a rudeza dirigida a ele, o
cliente, ou a outros trabalhadores. Testemunhar uma
única interação desagradável que seja leva o cliente a
tecer generalizações sobre outros funcionários, a organização e até a marca. Entrevistamos trabalhadores,
gerentes, executivos de RH, diretores e presidentes.
Aplicamos questionários, conduzimos experimentos,
fizemos workshops e falamos com médicos, advogados, juízes, policiais, arquitetos, engenheiros, consultores e coaches sobre como haviam enfrentado e
lidado com a incivilidade. E reunimos dados de mais
de14 mil pessoas nos Estados Unidos e no Canadá a
fim de determinar frequência, formas, causas, custos
e curas para a incivilidade no local de trabalho. Duas
coisas ficaram bem claras: a incivilidade custa caro e
poucas organizações reconhecem ou tomam medidas
para contê-la. Neste artigo, vamos discutir nossas descobertas, detalhar os custos e propor certas intervenções. Mas, primeiro, vejamos as várias formas que a
incivilidade pode assumir.
Formas de incivilidade
Todo mundo já ouviu falar no “chefe tirano”, ou
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teve um. O estresse causado pela hostilidade permanente de um superior tem um preço, às vezes alto. Falamos com um sujeito que chamaremos de Matt. Seu
chefe era Larry — um tirano imprevisível que ofendia
os subordinados diretos, desprezava sua contribuição
e jogava, neles, a culpa por coisas sobre as quais não
tinham qualquer controle (ao longo do artigo, nomes
e outros detalhes que pudessem identificar as pessoas
foram alterados). Larry também era rude com clientes. Certa vez, numa visita à loja de um deles junto
com Matt, disse ao proprietário: “Vejo que você está
mantendo a tradição do seu pai. A loja era uma m...
naquela época, e continua uma m... nas suas mãos”. O
estresse de Matt disparou. O rapaz resolveu correr o
risco e denunciar Larry ao RH (não era o primeiro a
se queixar). Chamado a dar satisfações, Larry não se
desculpou; disse apenas que talvez pudesse ter usado
um “mata-moscas” em vez de uma “bomba atômica”.
Semanas depois, Larry foi eleito o gerente distrital do
ano. Três dias depois, Matt infartou. Embora o desfecho da história de Matt seja incomum, a grosseria
desenfreada é incrivelmente comum. Um chefe, nos
contaram, era tão abusivo no dia a dia que funcionários e fornecedores tinham um código para avisar
os colegas que o superior estava chegando (“A águia
pousou!”). A única coisa positiva era que esse sentimento comum de aversão ajudou o pessoal a forjar
vínculos mais fortes entre si. Quando a empresa fechou as portas, no final da década de 1990, essa gente
formou uma rede que até hoje segue firme. Em certos
casos, um departamento inteiro é contagiado. Jennifer trabalhou em uma empresa que atraía um grande
número de profissionais jovens, qualificados, dispostos a trabalhar por uma ninharia para poder estar em
uma arena criativa. Todo mundo aceitava que havia
um preço a pagar. Ali dentro, era comum ver portas
batendo com fúria, conversas paralelas, exclusão e
desrespeito flagrante pelo tempo das pessoas. Passados anos, Jennifer ainda faz uma careta ao lembrar
do chefe gritando “Você pisou na bola!” devido a um
errinho de digitação que ela deixara passar em um
memorando interno. Embora a volatilidade entre o
pessoal de baixo escalão fosse alta, quem ficava pa-
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recia assimilar o comportamento do qual
fora vítima e submetia os recém-chegados
ao mesmo tipo de abuso. Fran era uma
alta executiva de uma multinacional de
bens de consumo. Depois de vários trimestres de notável crescimento — apesar
da crise na economia —, um novo chefe,
Joe, começou a atormentá-la. Durante seis
meses, Fran teve de fazer das tripas coração para defender sua unidade, ainda que
tivesse escapado da estagnação. Nunca entendeu porque virou o alvo. A certa altura,
deixou a empresa — não por outro emprego, mas para fugir do que chamou de uma
“experiência capaz de corroer a alma”. A
incivilidade pode assumir formas muito
mais sutis, e em geral é causada mais por
negligência do que por pura maldade. É
o caso do gerente que manda e-mails durante uma apresentação, ou do chefe que
tira sarro dos subordinados diretos de um
jeito que magoa, ou do líder da equipe que
leva o crédito por boas notícias, mas joga a
culpa no pessoal da equipe quando algo dá
errado. Relativamente menores, tais atos
podem ser ainda mais nocivos do que a
grosseria aberta, pois são menos óbvios e
mais fáceis de ignorar — mas vão se acumulando, derrubando o envolvimento e o
moral.
O custo da incivilidade
Muitos chefes diriam que agir com
desrespeito é errado, mas nem todos reconhecem que a conduta tem custos tangíveis. Quem é alvo de incivilidade muitas
vezes pune aqueles que a perpetram e a
organização, embora a maioria oculte ou
abafe os próprios sentimentos e não veja
seus atos, necessariamente, como vingança. Em uma sondagem de 800 gerentes e
trabalhadores em 17 setores, descobrimos
como é a reação das pessoas na prática.
Entre os trabalhadores que foramalvo
de incivilidade:- 48% intencionalmente
passaram a se esforçar menos.- 47% intencionalmente diminuíram o tempo que
passavam no trabalho.- 38% intencionalmente derrubaram a qualidade do que
faziam.- 80% perderam tempo de trabalho remoendo o incidente.- 63% perderam tempo de trabalho tentando evitar a
pessoa que fora rude.- 66% disseram que
seu desempenho piorou.- 78% disseram
que seu compromisso com a organização
diminuiu.- 12% disseram que deixaram o
emprego devido a um tratamento incivil.25% admitiram descontar a revolta em

clientes. Experimentos e outros relatos trazem revelações adicionais sobre os efeitos da incivilidade. Eis alguns exemplos do que
pode acontecer.
Criatividade é abalada. Em um experimento realizado com
Amir Erez, professor de administração da University of Florida,
um grupo de voluntários que foi tratado com rudeza por outros
participantes exibiu 30% menos criatividade do que outros no estudo. Essa turma teve 25% menos ideias, e as que tiveram eram
menos originais. Quando tiveram de responder o que fazer com
um tijolo, os indivíduos que haviam sido tratados com rudeza
sugeriram fins lógicos, mas não particularmente originais, como
“construir uma casa”, “construir um muro” e “construir uma escola”. Entre os participantes que tinham sido tratados com civilidade, vimos mais fagulhas criativas; suas sugestões incluíam “vender o tijolo no eBay”, “usá-lo para demarcar o gol em uma pelada
de futebol”, “pendurá-lo em um museu e dizer que era arte abstrata” e “pintá-lo como um bichinho e presenteá-lo a uma criança”.
Desempenho e espírito de equipe caem. Resultados de pesquisas e entrevistas indicam que o mero ato de presenciar a incivilidade tem efeitos negativos. Em um experimento que fizemos,
indivíduos que haviam observado uma conduta rude tiveram desempenho 20%pior em palavras cruzadas do que outros voluntários. Além disso, descobrimos que quem testemunhava episódios
de incivilidade era menos inclinado a prestar ajuda do que outros,
ainda que a pessoa que estaria ajudando não tivesse qualquer relação aparente com o perpetrador da grosseria: apenas 25% dos
indivíduos que testemunharam a incivilidade se ofereceram para
ajudar, enquanto 51% dos demais o fizeram.
Clientes fogem. O desrespeito público entre funcionários
é comum, segundo uma pesquisa que fizemos com 244 consumidores. Seja um garçom dando uma bronca no outro ou o
vendedor de uma loja criticando colegas, o comportamento
desrespeitoso incomoda as pessoas e faz com que saiam rapidinho do estabelecimento — sem comprar nada. Estudamos esse
fenômeno com as professoras de marketing Debbie MacInnis e
ValerieFolkes, da USC (University of Southern California). Em
um experimento, metade dos participantes viu um suposto funcionário de banco repreendendo em público um colega que supostamente teria dado informações incorretas sobre cartões de
crédito. Apenas20% dos que presenciaram a interação disseram
que iriam usar os serviços do banco no futuro; entre os que não
viram a bronca, 80% disseram que iriam. E quase dois terços dos
que presenciaram o episódio disseram que se sentiriam nervosos
se tivessem de ir falar com qualquer funcionário do banco. Além
disso, quando testamos vários cenários, descobrimos que não importava se o funcionário que levara o sabão era incompetente, se
a bronca tinha sido dada a portas fechadas (mas entreouvida) ou
se o funcionário tinha feito algo questionável ou proibido, como
estacionar na vaga para deficientes. Independentemente das circunstâncias, ninguém gosta de ver outra pessoa sendo maltratada.
GENTE Santa Paula
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Administrar incidentes sai caro. Segundo profissionais de RH, um único incidente pode exigir semanas de atenção e esforço. De acordo com um estudo
feito pela Accountemps e relatado na revista americana Fortune, gerentes e executivos em empresas do
ranking Fortune 1.000 gastam 13% do tempo de trabalho — o equivalente a sete semanas por ano — reparando relações entre funcionários e lidando com os
efeitos da incivilidade. E o custo dispara, naturalmente, quando é preciso contratar consultores ou advogados para ajudar a resolver uma situação.
O que um líder pode fazer?
Manter a civilidade no local de trabalho pode exigir vigilância constante. Sem isso, a grosseria volta e
meia acaba se infiltrando na interação cotidiana. Há
várias estratégias para o chefe manter sob controle o
próprio comportamento e promover a civilidade entre os demais.
OLHO EM VOCÊ. Quem dá o tom é o líder. É
preciso, portanto, estar ciente de seus a tose da impressão que causam aos outros.
Seja um exemplo de conduta. Em uma de nossas
pesquisas, 25% dos gerentes que admitiram ter se
portado mal disseram que tinham sido rudes porque
seus líderes — em quem se espelhavam — eram rudes. Se o pessoal vê que quem subiu na empresa tolera
ou pratica a incivilidade, é bem provável que siga
o exemplo. Moral da história? Desligue o iPhone durante reuniões, preste atenção quando alguém lhe
pergunta algo e cumpra o que promete. Uma maneira
de ajudar a criar uma cultura de respeito e tirar o melhor de quem trabalha para você é expressar apreço.
Um comentário pessoal é particularmente eficaz, sobretudo se frisar a coisa de dar o exemplo, de tratar os
outros bem e de viver, na prática, os valores da organização. Doug Conant, que foi presidente da americana
Campbell Soup, conhece bem o poder do reconhecimento pessoal. No tempo em que chefiou a empresa,
mandou mais de 30 mil bilhetes de agradecimento a
funcionários, todos redigidos do próprio punho.
Peça a opinião dos outros. Para saber como as coisas são na realidade, talvez seja preciso ouvir quem
trabalha para você. Um gerente da Hanover Insurance
decidiu perguntar aos subordinados o que agradava
ou não no estilo de liderança dele. Com isso, descobriu que todos detestavam quando espiava o celular
ou respondia a e-mails durante reuniões. Hoje, ele
evita esses pecadilhos — para felicidade da equipe.
Quem trabalha para você nem sempre será sincero.
Há, contudo, ferramentas que o líder pode usar por
conta própria. Uma delas é anotar, em um diário, episódios de civilidade e incivilidade — junto com mudanças que gostaria de promover.
Fique atento a seu progresso. Quando se informou
mais sobre a incivilidade, Josef, um profissional de
TI, ficou mais consciente de sua tendência a criticar
pelas costas um punhado de colegas desagradáveis.
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“Não tinha pensado muito no assunto até que vi o
papel negativo que estava desempenhando”, contou.
“Só criticava gente que era desagradável com outros,
e só a portas fechadas, para colegas em quem confiava; a impressão era que, assim, não fazia mal. Até que
comecei a pensar em como estava piorando o clima
ao espalhar boatos e criar ‘facções’. Foi uma revelação.
Ali, decidi que queria dar outro exemplo, melhor.”
Não tardou para que Josef notasse que estava passando menos tempo metido em fofocas negativas e que
se sentia melhor consigo mesmo e com o local de trabalho. “Não sei se alguém perceberia a diferença, pois
todo mundo já achava que eu era uma pessoa justa e
solidária, mas eu sei que mudei”, disse. “E há outro
benefício, para todos: estou vendo menos incivilidade
a minha volta. Acho que intervir quando um colega
ou subordinado é rude pode fazer, sim, a diferença.
Com isso, todo mundo fica sabendo que tem alguém
de olho, que alguém se importa com o modo como os
outros são tratados.”
OLHO NA ORGANIZAÇÃO. Monitorar e ajustar
seu próprio comportamento é uma peça importante
do quebra-cabeça, mas é preciso agir em toda a empresa também.
Busque civilidade ao contratar. Evite, já na contratação, trazer a incivilidade para dentro da organização. Certas empresas, incluindo Southwest Airlines e
Four Seasons, dão grande peso à civilidade ao entrevistar candidatos a vagas. É útil dar a membros de sua
equipe voz na seleção de potenciais colegas, já que podem farejar atitudes que seriam abafadas em ocasiões
mais formais, como entrevistas. O serviço de música
na internet Rhapsody faz entrevistas de grupo para
que seu pessoal possa avaliar possíveis companheiros
de equipe. Houve casos em que a empresa rechaçou
candidatos que até tinham um bom currículo, mas
por um motivo ou outro desagradaram à equipe. Em
um caso, uma equipe que examinava duas candidatas
sentiu que uma delas, a aparentemente mais forte, não
tinha inteligência emocional: falava demais e parecia
pouco disposta a ouvir. A empresa acabou contratando a outra, que deu bastante certo na equipe. Apenas
11% das organizações dizem considerar a civilidade
durante todo o processo de contratação, e muitas delas de forma bem superficial. Mas a incivilidade costuma deixar um rastro que pode ser descoberto por
alguém disposto a buscar. Na seleção de um novo radiologista, um hospital por pouco não errou feio. A
vaga foi oferecida a Dirk, um médico talentoso que
veio altamente recomendado por outros médicos e tirou de letra as entrevistas. Mas uma auxiliar no departamento teve o palpite de que algo não batia. Graças a
sua rede pessoal de contatos, descobriu que, por onde
passara, o médico deixara um rastro de subordinados
destratados — informação que jamais teria vindo à
tona com o exame de seu currículo. O chefe do departamento vetou a contratação. Disse a Dirk que, se
aceitasse a oferta (que, de novo, já fora feita), o hospital o demitiria imediatamente, o que deixaria outros
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potenciais empregadores com o pé atrás.
Ensine civilidade. Algo que sempre nos impressiona é a quantidade de chefes e trabalhadores que nos
dizem não entender o que significa ser cortês. Um
quarto dos perpetradores de grosserias que entrevistamos disse que não considerava seu comportamento
incivil. É possível, sim, aprender civilidade no trabalho. Uma técnica é o psicodrama. Em um hospital em
Los Angeles, médicos temperamentais são obrigados
a frequentar aulas de “boas maneiras” para conter a
hostilidade (e reduzir o risco de processos contra o
hospital). Certas organizações dão orientação para a
gestão de relações com gente de distintas gerações; ali,
discutem diferenças em normas de civilidade e como
melhorar o comportamento de distintas gerações. O
vídeo pode ser uma boa ferramenta de ensino, sobretudo quando combinado com o coaching. Filme
funcionários durante distintas formas de interação,
para que possam observar a si próprios: sua expressão facial, sua postura, seu discurso, seu tom de voz.
Demora um pouco para que as pessoas aprendam a
ignorar a câmera — mas, isso feito, é comum voltarem
a seu padrão normal de conduta. Depois de participar
de um exercício desses, o presidente de uma empresa
da área médica nos disse o seguinte: “Não sabia que
soava tão babaca”. Justiça seja feita, o executivo usou
a descoberta para adotar um estilo de comunicação
mais civilizado — e passou a ser menos babaca. Outro alto executivo disse que sempre se achara capaz de
manter um ar impassível, mas o vídeo mostrava muito bem quando a máscara caía. Se perdia interesse em
uma discussão, por exemplo, seu olhar vagava.
Recomendamos que, após ser gravada, a pessoa
confira o material de três jeitos: primeiro, com áudio
e vídeo, para ter uma visão geral de seu comportamento; em seguida, sem o áudio, para se concentrar
em pistas de comportamento não verbais como gestos, distância do outro e expressões faciais; e, por último, só com o áudio, para poder captar o tom de voz,
o volume e a velocidade da fala, além da escolha de
palavras. Não é só o que é dito que causa problemas; o
tom pode ser tão ou mais impactante.
Crie normas no grupo. Inicie um diálogo sobre
expectativas com a equipe. Um executivo da área de
seguros nos contou que ele e a equipe tinham conversado sobre comportamentos bons e ruins. Ao final
da primeira reunião, a equipe produzira e assimilara
normas concretas de civilidade, como ser pontual e
ignorar o e-mail durante reuniões. Em um de nossos
próprios locais de trabalho, pegamos emprestada uma
prática do esporte para tornar o clima menos belicoso
e ajudar uns aos outros a evitar a ocasional rispidez.
Na nossa arena, há risco de incivilidade durante apresentações; nessas ocasiões, um professor mais exaltado pode interrogar colegas e professores visitantes
vigorosamente, na tentativa de demonstrar seus próprios dotes intelectuais. Avisamos colegas que estão
se portando assim com cartões amarelos e vermelhos,
como os do futebol. O sinal do “cartão amarelo” (um

punho erguido ao lado da cabeça) é um alerta para
que o interrogador saiba que precisa pensar sobre a
escolha de palavras, o tom e a intensidade de seus comentários e perguntas. O sinal do “cartão vermelho”
(dois dedos erguidos) significava que a sessão para
ele estava encerrada — já que seguira sendo ofensivo, mesmo depois de alertado, teria de ser “expulso
do jogo”. Os professores aprenderam que, ao receber
o cartão vermelho, precisam calar. Naquele dia, não
falam mais. A Ochsner Health System, uma grande
empresa de saúde americana, adotou o que chama de
“esquema 10/5”. É o seguinte: se estiver a dez pés de
alguém (três metros), o funcionário deve fazer contato visual e sorrir. Se estiver a cinco pés, deve dizer
oi. Ochsner viu a satisfação de pacientes subir como
resultado, bem como o número de gente encaminhada à rede.
Recompense o bom comportamento. A relação
com colegas devia ser uma consideração em toda avaliação de desempenho, mas muitas empresas pensam
apenas em resultados e tendem a ignorar comportamentos nocivos. Que condutas seu sistema de avaliação incentiva? Volta e meia, vemos organizações
errarem feio. Embora queiram colaboração, seria
impossível inferi-lo de seus formulários de avaliação,
focados inteiramente na avaliação individual, sem um
único indicador do trabalho em equipe. A americana Zappos criou um programa de reconhecimento,
o “Wow”, para “flagrar” as pessoas se portando bem.
Qualquer funcionário de qualquer escalão que ver um
colega fazendo algo especial pode dar um “Wow”, que
inclui um bônus em dinheiro de até US$50. Quem
o recebe fica automaticamente apto a receber outro
prêmio, o “Hero”; esses “heróis” são escolhidos por
altos executivos; recebem uma cobiçada vaga de estacionamento coberta por um mês, um vale-presente
da Zappos no valor de US$ 150 e, em um toque bem
simbólico, uma capa de herói. Até prêmios divertidos
como esses podem ser fortes símbolos da importância
da civilidade.
Penalize o mau comportamento. De vez em quando, até as melhores empresas contratam a pessoa errada. E funcionários de uma empresa adquirida podem
estar acostumados a outras normas. O segredo é identificar e tentar corrigir qualquer conduta problemática. Em geral, no entanto, a empresa evita intervir;
a maioria dos incidentes acaba não sendo notificada,
em parte porque o pessoal sabe que de nada serve reclamar. Se quiser promover o respeito, leve queixas a
sério e tome providências.
Em vez de confrontar a pessoa incivil, é muito comum o líder optar por uma solução mais fácil: transferir o infrator para outra área. O resultado é previsível: o cenário muda, mas o comportamento não. Um
gerente nos disse que seu departamento já se escaldou tantas vezes que parou de considerar candidatos
internos para cargos de gerência. Às vezes, a melhor
saída é se livrar da pessoa. Danny Meyer, proprietário
de vários restaurantes de sucesso em Manhattan, deGENTE Santa Paula
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mite bons profissionais pela conduta incivil. Um chef
talentoso, mas rude, não dura muito em seus restaurantes, pois cria um clima ruim. Meyer acredita que o
público fareja a incivilidade de trabalhadores, ainda
que o comportamento seja restrito à cozinha. Muitas
organizações renomadas com as quais lidamos — escritórios de advocacia, hospitais, empresas — descobriram a duras penas que simplesmente não vale a
pena manter gente reiteradamente grosseira, ainda
que sejam feras ou protegidos de alguém. O prejuízo
que causam — seja um processo envolvendo milhões
de dólares em danos morais, seja a perda de levas de
funcionários — muitas vezes podia ter sido mitigado
com atos resolutos lá no começo. Um alto executivo
de uma empresa de grande sucesso nos disse o seguinte recentemente: “Todo erro que cometemos ao demitir um funcionário questionável foi agir tarde demais,
não muito cedo”.
Entreviste gente que deixou a empresa. Já que a
memória organizacional dura pouco, é crucial ir ouvir
indivíduos que deixaram a empresa devido à incivilidade e refletir sobre a experiência e a reação desses
ex-funcionários. Quando questionadas sobre as razões para estarem deixando a empresa na entrevista
de saída, as pessoas em geral dão respostas vagas. Já
entrevistas feitas seis meses depois, ou mais tarde ainda, podem dar um retrato mais fiel da verdade. Falar
com ex-funcionários depois que já se distanciaram da
organização e se aclimataram ao novo emprego pode
trazer revelações sobre a incivilidade na raiz de sua
partida.
Empresas com as quais já trabalhamos calculam
que o custo da incivilidade pode chegar a milhões de
dólares. Anos atrás, a Cisco fez uma estimativa detalhada de quanto a incivilidade estava custando à
empresa. Computou nos cálculos sua reputação reiterada de um lugar bom para trabalhar, partiu de uma
probabilidade extremamente baixa de grosseria entre
seus colaboradores e examinou apenas três potenciais
custos. Mesmo nesse local exemplar de trabalho, a estimativa foi que a incivilidade custava US$ 12milhões
ao ano. Essa constatação levou à criação, na Cisco, de
um programa global de civilidade no trabalho. Para
encerrar, deixamos um alerta para aqueles que acham
que civilidade em toda ocasião é uma extravagância:
um único funcionário rotineiramente ofensivo em
uma posição crítica na organização pode custar caro
em termos de funcionários, clientes e produtividade
perdidos.
Christine Porath é professora associada da McDonough School of Business (GeorgetownUniversity), nos
EUA.
Christine Pearson é professora de liderança global
na ThunderbirdSchool of Global Management, também nos EUA.
Fonte: Revista Harvard Business Review – Fevereiro 2013 – Pág. 73-79.
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Marketing
N

o setor de Marketing do Santa Paula nós tentamos seguir a risca
o que diz Philip Kotler:
“Se você inovar frequentemente terá muitos fracassos, mas se você
não inovar, sairá do mapa. Então, você não tem escolhas, inove sempre!
E não basta ter apenas uma cultura de inovação, é preciso mantê-la
constantemente, porque o mundo não para”.
“A INOVAÇÃO DEVE SER INCANSÁVEL!”
E é isso que buscamos no nosso dia a dia. Trazer todo tipo de informação atualizada, muitas vezes antecipando tendências, numa busca
incansável por novidades, para todos vocês.
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01 - Adelmo Honório Souza - Mecânico
02 - Adriana Ap Barbosa - Téc. Enfermagem
03 - Ana Cássia Santos Almeida - Ascensorista
04 - Anna Carolina C da Silva - Téc. Enfermagem
05 - Danielle de Assis - Estagiária de Nutrição
06 - Elizabeth Barros - UCO - UTI
07 - Jacirlene Ap. Alves - Téc. Enfermagem
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08 - Joselma Maria C. Moura - Téc. Enfermagem
09 - Marcelo Luiz R Raimundo - Analista de Faturamento
10 - Raquel Priscila Lopes - Aux. Administrativo
11 - Roseli Nunes Paixão - Escriturária
12 - Simone Nunes França - Enfermeira
13 - Tiago Barros Cavalcante - Aux. Rouparia
14 - Wilton Paulo de Carvalho Jorge - Enfermeiro

NÃO VIVO SEM

Festas
Q

uem não gosta de uma festa? Acho muito difícil que exista alguém
que não goste...
Sempre que temos uma festa é porque temos motivos para comemorar
e se temos motivos é porque tivemos sonhos que foram realizados.
Tudo pode ser motivo de festejar, a compra de um carro, o vestibular
que o filho foi aprovado, uma pessoa que conhecemos, mais um ano de
vida... Motivos para celebrar nunca irão faltar.
Olha a nossa festa de fim de ano, esperamos tanto por ela o ano todo,
pois sabemos que cada detalhe foi pensado com carinho, que todo mundo
naquele dia estará presente com uma energia boa e, principalmente, porque estaremos comemorando mais um ano cheio de realizações.
E festa boa não tem lugar e nem precisa ser cara, ela pode ser na sua
casa, o que importa realmente é quem você vai escolher para festejar com
você.
E como já de costume, vou fechar com a letra de uma música:
“Celebrar!
Como se amanhã o mundo fosse acabar
Tanta coisa boa a vida tem pra te dar
O pensamento leve faz a gente mudar...”
Banda: Jammil e Uma Noites
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Estratégia Oceano Azul
Você já ouviu falar?
Já leu este livro?
Existem seis princípios básicos da estratégia:
➢ Reconstruir as fronteiras do mercado;
➢ Concentrar-se no panorama geral, não nos números;

O

ceanos vermelhos são os mercados conhecidos, onde a competição é acirrada e sangrenta. As
empresas tentam superar suas rivais para pegar uma
fatia maior da demanda existente. As diferenças das
marcas tornam-se cada vez mais difíceis nas fases de
alta e baixa nas atividades econômicas. É um jogo de
concorrência e brigas onde poucos sobrevivem e se
mantém. Falta criatividade, inovação, não existindo
projetos para uma melhora de desempenho.
A ideia do oceano azul é abolir o sistema de concorrência. Para superar os concorrentes a única maneira e não mais tentar superá-los, é preciso ir além
da demanda existente. As empresas que definem essa
estratégia são empresas criadoras que reconhecem a
inovação de valor, pois em vez de se esforçarem para
superar os concorrentes concentram-se no foco de
tornar a concorrência irrelevante, elas buscam criar
novos espaços no mercado inexplorado (mercado virgem).
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➢ Ir além da demanda existente;
➢ Acertar a sequência estratégica;
➢ Superar as principais barreiras organizacionais;
➢ Introduzir a execução na estratégia.
O livro trabalha em si quatro aspectos que são
principais, são eles: a utilidade, o preço, o custo e a
adoção, que nada mais é do que quão útil é o seu produto e o quão especial ele vai ser para o cliente, se ele
não vai ser mais uma empresa no mercado. O preço
se ele é competitivo, existe a questão do preço hoje,
que infelizmente é um fator que muda todo o plano,
apesar do segmento. O custo é algo que não pode ser
inviável e isso independe se é produto, serviço ou
qualquer tipo de empresa. E a adoção é para saber se
o produto será aceitou ou não.
Paula Gallo

CONVERSANDO SOBRE GESTÃO

Experiência

Saiba qual sua verdadeira motivação
Por: Heidi Grant Halvorson e E. Tory Higgins

E

m que tipo de situação você se sai melhor? Que
fatores reforçam – ou minam – sua motivação? Já que
a resposta para estas perguntas pode variar muito, o
segredo na base de uma boa gestão é saber se o líder está administrando o próprio desempenho ou o
de outra pessoa. Princípios genéricos não funcionam.
Estratégias que o ajudam a bater metas e a se superar
podem não ajudar colegas ou subordinados diretos; o
que funciona para seu chefe ou mentor nem sempre
funciona para você. A personalidade conta.
Dentro de empresas, o instrumento mais comum
para identificar a personalidade de alguém é o teste
psicológico Myers-Briggs Type Indicator. O proble-

ma, nesse caso e no de vários outros instrumentos de
classificação tipológica, é que a ferramenta não ajuda
a prever o desempenho (é verdade que o Myers-Briggs
nem tem tal pretensão). Esses testes dão informações
sobre traços – se a pessoa é introvertida ou extrovertida, se é do time da razão ou da emoção – que indicam
o que o indivíduo gosta de fazer, mas pouco revelam
se é bom ou não nisso, ou como melhor caso não seja.
Por sorte, há uma maneira de classificar as pessoas em tipos com base em um traço de personalidade
que serve, sim, para prever o desempenho: foco na
promoção ou foco na prevenção. Embora esses tipos
sejam bem conhecidos com campo da psicologia e entre estudiosos do marketing e da administração, esse
conhecimento ainda não chegou àqueles que, a nosso
ver, mais se beneficiaram dele: gestores interessados
em ser mais eficazes naquilo que fazem e em ajudar os
outros a atingir seu pleno potencial.
Dois tipos
O foco motivacional influencia a maneira como
abordamos desafios e exigências da vida. Quem tem
foco na promoção acha que sua meta é abrir caminho
para o ganho ou o avanço e se concentra na recompensa que virá da consecução dessa meta. É gente empreendedora e que joga para ganhar. A pessoa focada
na promoção é aquela sempre disposta a correr riscos,
acelerada na hora de trabalhar, que sonha alto e pensa
de forma criativa. Infelizmente, tudo isso – correr riscos, agir depressa, pensar positivo – também faz com
que esse individuo seja mais propenso ao erro, menos
inclinado a refletir antes de agir e, em geral, desprovido de plano B caso as coisas deem errado. É um prelo
que está disposto a pagar – pois, para a pessoa com
foco na promoção, não há nada pior do que deixar
passar uma oportunidade, não obter um ganho, não
avançar.
Já a pessoa focada na prevenção encara suas metas
como responsabilidades e prefere ficar na segurança.
É a pessoa que pensa em tudo o que pode dar errado
se não der duro o suficiente ou não for suficientemente cuidadosa. É gente vigilante, que joga para não perder, para preservar o que tem, para manter a ordem
estabelecida. Embora costume ser indivíduos mais
avessos ao risco, seu trabalho também é mais completo, correto, refletido. Para conseguir o que querem,
GENTE Santa Paula
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trabalham de forma pausada e meticulosa. Não costumam pensar do
jeito mais original, embora possam ter excelente capacidade analítica e de resolução de problemas.
A pessoa focada na promoção
pode até ter muitas ideias – boas e
ruins -, mas em geral é preciso um
indivíduo focado na prevenção
para distinguir uma das outras.
Dependendo da ocasião, todo
mundo pode pender tanto para
promoção quanto para prevenção
– embora a maioria de nós tenha
um foco motivacional dominante. Esse foco influencia o rumo
de nossa atenção, aquilo que valorizamos, como nos sentimos
quando algo dá certo ou errado.
Determina nossos pontos fortes e
deficiências, tanto pessoal como
profissionalmente. E explica por
que decisões e preferências de colegas cujo foco é outro podem parecer tão estranhas às vezes.
A maioria dos leitores vai conseguir determinar seu foco dominante imediatamente. Se não for
seu caso, eis alguns sinais a buscar
64 | GENTE Santa Paula

– em si mesmo ou em colegas:
Gente focada em promoção
Trabalha depressa
Considera várias alternativas e
é ótima para gerar ideias
É aberta a novas oportunidades
É otimista
Se prepara só para o melhor
dos cenários
Busca feedback positivo e perde energia sem isso
Fica desanimada ou deprimida
quando algo dá errado
Gente focada em prevenção
Trabalha de forma pausada e
refletida
Tende a ser precisa
Está preparada para o pior
Fica estressada com prazos
curtos
Prefere maneiras consagradas
de fazer as coisas
Não lida bem com elogios ou
otimismo
Fica preocupada ou ansiosa
quando algo dá errado
O mero ato de identificar seu
tipo deveria ajudá-lo a tirar parti-

do de seus pontos fortes e a reconhecer e compensar suas deficiências. De certo modo, é algo que a
pessoa intuitivamente faz. Estudos
mostram que indivíduos focados
na prevenção são mais atraídos
para ocupações que especialistas em psicologia organizacional
classificam de “convencionais e
realistas”, como administrador,
contador, auditor, técnico, operário da indústria. São atividade que
exigem p conhecimento de regras
e regulamentos, execução cuidadosa e uma propensão para o rigor
– são funções nas quais a atenção
a detalhes é o que realmente pesa.
Já a pessoa focada na promoção tende a buscar ocupações “artísticas e investigativas”, como a de
músico, redator, inventor, consultor. São atividade que, em geral,
pedem uma mente iconoclasta e
premiam quem pensa de modo
criativo e inovador. Nelas, ser prático não é fundamental.
Seu foco também pode conduzi-lo a um determinado setor.
Líderes com foco na promoção
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tendem a ser mais eficazes em setores mais estáveis,
nos quais é importante agir de forma rápida e inovadora para continuar na dianteira. Já líderes focados na
prevenção são mais eficazes em setores mais estáveis,
nos quais a chave do sucesso costuma ser evitar erros
catastróficos.
Sintoma motivacional
Uma vez ciente de seu foco, é possível escolher
exemplos a seguir, formular metas, solicitar ou dar
feedback e fornecer incentivos para reforçar sua motivação ou a da sua equipe. A sintonia motivacional
aumenta e sustenta tanto a disposição da pessoa focada na promoção como a vigilância daquela focada na
prevenção, fazendo com que o trabalho pareça mais
valioso, o que melhora o desempenho e aumenta o
prazer na atividade. Quando estratégias de motivação não estão alinhadas com nosso foco dominante,
a probabilidade de que alcancemos nossas metas é
menor.
Escolha exemplos a seguir. Contar histórias há
muito é vendido como instrumento de motivação. Só
que cada tipo de pessoa precisa de um tipo de história.
Estudos mostram que gente com foco na promoção
fica mais motivada quando ouve falar de um exemplo inspirador, como um vendedor particularmente
bom ou um líder de equipe excepcionalmente eficaz.
Já quem tem foco na prevenção se impressiona com
lições tiradas de exemplos que não deveriam seguir,
pois pensar em evitar erros combina com essa pessoa. Como indivíduo, você naturalmente presta atenção ao tipo de história que mais lhe cala fundo. Mas,
como colega ou chefe, precisa refletir se as histórias
que compartilha com os outros são fontes de motivação para eles.
Outra coisa importante é buscar mentores e, se
possível, chefes futuros cujo foco coincida com o seu.
Se for um gerente, tente ajustar sutilmente seu estilo ao foco de cada funcionário. Segundo um estudo
recente, trabalhadores focados em promoção se superam sob líderes transformacionais, que apoiam

soluções criativas, têm visão de longo prazo e estão
sempre buscando sacudir as coisas. A turma focada
na prevenção se sai melhor sob líderes tradicionais,
que enfatizam regras e normas, protegem a ordem estabelecida, tendem para microgestão, desencorajam
erros e se concentram na consecução de metas mais
imediatas. Gente que trabalha para um líder compatível diz que dá muito mais valor ao trabalho e sente menos vontade de deixar a organização. Quando
trabalhadores e chefes são incompatíveis, o prazer e o
compromisso com o trabalho diminuem. Se ninguém
agir para neutralizar a tensão, pode haver sérios problemas (veja o quadro “Quando personalidades não
combinam”).
Formule a meta. Às vezes, pequenos ajustes no
modo como você encara uma meta ou a linguagem
que usa para descrevê-la já podem fazer a diferença.
Um de nossos estudos favoritos sobre o assunto vem
da Alemanha. Treinadores de uma prestigiada liga
semiprofissional de futebol foram orientados a preparar os jogadores para bater pênaltis com uma de
duas instruções verbais: “Você vai bater cinco pênaltis. Sua meta é marcar pelo menos três gols”. Ou: você
vai bater cinco pênaltis Sua obrigação é não perder
mais do que duas tentativas. O leitor provavelmente
não esperaria que essa pequena mudança no fraseado
fosse afetar jogadores experientes, altamente motivados. Mas teve um grande impacto. Jogadores se saíram consideravelmente melhor quando as instruções
foram formuladas de uma jeito condizentes com seu
foco motivacional dominante, que os pesquisadores
haviam determinado previamente. Isso valia especialmente para jogadores focados na prevenção, que marcaram quase duas vezes quando receberam instruções
para não errar.
Em outro estudo com esse mesmo recurso da
formulação da meta, estudantes foram orientados a
redigir um relatório, pelo qual receberiam, e entregá-lo em determinada data. Foram instruídos a elaborar
um plano, especificando em detalhe quando, onde e
como iriam redigir o texto.
Uma versão das instruções era compatível como
foco na promoção:
- Tente imaginar um momento conveniente no
qual será possível redigir o relatório.
- Tente imaginar um lugar confortável e tranquilo
no qual seja possível redigir o relatório.
- Tente imaginar a apuração do máximo de detalhes possível para tornar seu relatório vívido e interessante.
A outra versão foi projetada com o foco na prevenção em mente:
- Tente imaginar momentos em que seria inconveGENTE Santa Paula
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niente redigir o relatório e busque
evita-los.
- Tente imagina lugares desconfortáveis ou onde houvesse
muita distração e evite redigir seu
relatório ali.
- Tente imaginar que nenhum
detalhe será esquecido e tenha o
cuidado de não tonar seu relatório
insosso ou chato.
Por incrível que pareça, estudantes que receberam instruções
compatíveis com seu foco motivacional dominante exibiram cerca
de 50% mais chance de entregar
o ensaio do que outros. Ou seja,
quando estiver tentando manter
alguém – Ou você mesmo – motivado, lembre-se de que gente focada em promoção precisa pensar
sobre o que está fazendo em termos positivos (a que aspiram, qual
a melhor maneira de realizar a tarefa), e que gente focada em prevenção precisa pensar em fatores
negativos (possíveis erros, obstáculos a evitar).
Busque ou dê feedback. Uma
vez definidos os objetivos de
modo a garantir a sintonia motivacional, é preciso manter essa
compatibilidade. Como? Buscando – ou se for o gerente, dando
– o tipo certo de feedback. Gente
focada em promoção em geral se
empenha mais quando um supervisor faz elogios por seu excelente
trabalho, enquanto indivíduos focados em prevenção são mais suscetíveis a críticas e à possibilidade
de insucesso. Em um estudo, por
exemplo, constatamos que gente
focada em promoção exibia mais
motivação e se esforçava mais duramente uma tarefa quando tinha
certeza de que estava no caminho
certo para atingir um objetivo do
que quando era informada de que
estava abaixo da meta, mas poderia recuperar o tempo perdido.
No caso de gente focada em prevenção, era o oposto: essa turma
se esforçava mais quando diziam
66 | GENTE Santa Paula

que estava atrasada em relação às
metas; aliás, ouvir que o sucesso
era garantido derrubava sua motivação.
Não estamos sugerindo que o
leitor busque falsos elogios ou críticas sem fundamento, ou que faça
isso caso seja gerente. Mas, se for
focado em promoção, você pode
buscar gente que lhe dê a mensagem positiva e inspiradora de que
você precisa. E se for da turma da
prevenção, é bom estar sempre
buscando críticas construtivas doa
colegas.
Como gerente, dar feedback
honesto é indispensável, mas talvez seja bom ajustar sua ênfase
para maximizar a motivação. Não
seja excessivamente efusivo ao elogiar quem é focado em prevenção,
nem trate de diminuir erros que
cometeram ou áreas que precisam
ser melhoradas. Por outro lado,
não seja excessivamente crítico ao
dar más notícias a quem é focado
em promoção, pois essa gente precisa saber que você confia em sua
capacidade e reconhece seu bom
trabalho.
Dê incentivos. Incentivos
tangíveis são outra forma de sustentar a sintonia motivacional. A
coisa não é tão simples quanto a
tese de que “recompensar motiva”,
pois incentivos variam de acordo
com o tipo de personalidade. Você
pode criar os próprios incentivos
variam de acordo com o tipo de
personalidade. Você pode criar os
próprios incentivos (“Se terminar
esse projeto até sexta, vou passar
um dia num spa”, ou “Se não terminar esse projeto até sexta, vou
passar o fim de semana limpando
a garagem”) e fazer pressão para
garantir que incentivos de funcionários estejam em sintonia.
Também é importante evitar
incentivos que não estejam alinhados com o foco, pois podem
desmotivar. Depois do vazamento
de petróleo do Golfo do México e

a crise de relações públicas que a
tragédia criou para a BP, o novo
presidente da petrolífera, Bob Dudley, mudou as regras da distribuição de bônus entre o pessoal:
a partir dali, o único critério para
cálculo da bonificação seria o aumento da segurança. Um notória
desvantagem desse método é que
pode levar à ocultação de problemas, em vez de efetivamente
aumentar a segurança. Mas uma
segunda falha importante agora
também se faz óbvia: premiar as
pessoas pela segurança tem pouca
sintonia motivacional. A perspectiva de um bônus deixa alguns dispostos a correr riscos (promoção),
o que é o oposto de ser vigilante e
evitar erros (prevenção). Por outro
lado, castigos – como suspender o
bônus – pelo desrespeito a novas
normas de segurança criaram o
tipo certo de sintonia motivacional.
A NOSSO VER, o foco na promoção e o foco na prevenção são
duas formas legítimas em encarar o mesmo objetivo. Você pode
achar que sua empresa devia se
concentrar em criar novas oportunidades de avanço, enquanto um
colega acha que a ênfase devia estar em proteger o relacionamento
com a clientela atual. Os dois estão
certos. Gente com foco na promoção e gente com foco na prevenção
são cruciais para o sucesso de toda
organização, apesar no potencial
de rixas internas e comunicação
ruim. Empresas (e equipes) precisam ser boas para inovar e para
preservar o que funciona, precisam ser ágeis e exatas. O segredo
é entender e abraçar nossa personalidade e a de nossos colegas, e
explorar o melhor em cada um de
nós.
Fonte: Revista Harvard Business Review – Março 2013 – Pág.
82-85.
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Ascensão da

mulher executiva
E

mbora ainda seja minoria, a mulher tem aumentado a sua
participação no mercado de trabalho. Dados da Relação Anual de
Informações Sociais (Rais) revelam que o nível de emprego com
carteira assinada para as mulheres cresceu 5,93% em relação a
2012, elas representam atualmente em torno de 45% dos profissionais ativos.
Outro crescimento importante foi o da liderança em cargos
executivos, a pesquisa do banco de dados da Catho mostra que a
diferença chega a 72% em comparação ao ano de 2002. Estas profissionais, que antes eram reconhecidas apenas em micro empresas
e áreas mais específicas, hoje já podem ser encontradas ocupando
cargos mais elevados em grandes organizações de diversos segmentos.
Os cargos com maior aumento foram gerente e supervisor, com
aumento de 72% e 69%, respectivamente. Depois vice-presidente
(62%), seguido de presidente (58%), coordenador (50%) e líder
(49%). Por último na lista vêm os cargos de encarregado (35%) e
diretor (26%).
As principais explicações para o crescimento são o nível elevado de escolaridade e as características interpessoais mais presentes
no sexo feminino. As executivas se destacam, pois lidam de maneira diferente com os negócios, são mais focadas, possuem maior
sensibilidade e melhor capacidade de gerir e gerenciar a equipe.
No cenário de pleno emprego, no qual o acesso ao ensino superior está cada vez mais facilitado, as especializações são uma ótima
maneira de se destacar, especialmente para a mulher que está pouco a pouco se posicionando no mercado de trabalho e garantindo
mais espaço.
Fonte: Catho
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Como ganhar a guerra pelos talentos
Por Cristiane Mano, Patricia Ikeda e André Faust

R

eportagem de capa da revista Exame aborda o
que o Brasil tem de fazer para estar entre os primeiros
na disputa internacional pelos profissionais mais qualificados - e por que o crescimento do país nos próximos anos depende disso. A matéria cita o São Paulo
Excellence Chair, programa da FAPESP para trazer
cientistas renomados para laboratórios de universidades paulistas.
OS 14 BRASILEIROS RETRATADOS NA FOTO
QUE ABRE ESTA REPORTAGEM seguiram, cada
um a seu modo, uma próspera carreira internacional.
Com doutorado em áreas como engenharia e computação e fluentes em diversas línguas, eles viveram um
período médio de cinco anos em países como Estados Unidos, França e Japão. Até que um projeto em
comum os trouxe de volta para casa – fazer parte do
primeiro centro de pesquisa da multinacional americana General Electric no país. Sediada no Rio de Janeiro e sob o comando do americano Ken Herd, essa
equipe tem a missão de fazer algo inédito em 93 anos
de existência da subsidiária – desenvolver tecnologias
novas para explorar o petróleo do pré-sal ou turbinas
de avião movidas a biocombustível. Criado em setembro de 2011, o laboratório passará por uma expansão
que exigirá investimentos de 500 milhões de reais.
Fazem parte do time profissionais como o paulistano
Bruno Parodi, de 35 anos. Doutor em engenharia pela
Universidade Helmut Schmidt, na Alemanha, e fluen68 | GENTE Santa Paula

te em cinco idiomas, ele morou dez anos fora do país.
Em 2012, deixou o laboratório da GE em Berlim para
gerenciar uma área de pesquisa da empresa no Brasil.
“Nunca pensei que coordenaria projetos tão sofisticados aqui”, diz ele.
Atrair profissionais qualificados como Parodi representa uma conquista fundamental para o futuro do
país. Com um dos mais baixos estoques de profissionais com nível superior do mundo – equivalente a apenas 7% da população entre 24 e 35 anos -, o Brasil tem
na falta de gente qualificada um dos principais fatores
de risco ao crescimento da economia nos próximos
anos. Sim, temos uma infra-estrutura em frangalhos e
um ambiente de negócios que é uma piada. Mas é na
briga pelos melhores profissionais que decidiremos o
país que vamos ser. Estima-se que hoje já faltem 150
000 engenheiros na indústria brasileira. Num contexto em que se espera uma demanda crescente por esses
profissionais, entrar na acirrada disputa global por
cérebros é a única opção imediata. Segundo o economista Bráulio Borges, da consultoria LCA, a entrada
de 1milhão de pessoas em um ano pode elevar o PIB
em 0,4 ponto porcentual ou mais. “Esse crescimento pode ser ainda maior caso os estrangeiros tenham
escolaridade superior à média brasileira”, diz Borges.
OPORTUNIDADE
De fato, pode-se dizer que nunca houve um momento tão favorável para o Brasil atrair profissionais
bem formados no mundo. De um lado, o país nunca
teve tantas vagas para especialistas de primeira linha.

CONVERSANDO SOBRE GESTÃO

Só no Parque Tecnológico do Rio, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, onde está a obra do novo
laboratório da GE, outras 12 empresas, como Siemens
e Usiminas, constroem centros de inovação com investimentos conjuntos de 1 bilhão de reais. O mesmo
se observa em outras regiões do país. No interior de
São Paulo, a americana 3M iniciou neste ano a ampliação de seu laboratório, que hoje possui 175 pesquisadores. Outros 100 serão contratados nos próximos cinco anos com o objetivo de registrar até dez
patentes por ano. De outro lado, a oferta de gente boa
desempregada em países ricos – sobretudo no caso da
Europa – segue nas alturas. Somente na Espanha, há
781000 espanhóis com ensino superior de braços cruzados. Uma conta conservadora estima em 1,5 milhão
o número de profissionais qualificados sem emprego
na Europa – e, em tese, prontos para ser contratados
em países como o Brasil.
Não se trata, porém, de uma oportunidade que
deve durar muito tempo. Estimativas mostram que
gente qualificada será um bem cada vez mais escasso.
Segundo dados da consultoria de estratégia McKinsey,
haverá um déficit de 40 milhões de profissionais com
nível universitário no mercado de trabalho global em
2020 – o equivalente a 10% da demanda por esse profissional. A razão se deve a uma mudança drástica e
contínua no perfil do mercado de trabalho. Em países
ricos, o percentual de empregos que exigiam nível superior não passava de 12% há 30 anos. Hoje chega a
24%. Nos países emergentes, essa proporção passou
de 4% para 10% no mesmo período. Países que já se
recuperam da crise começam a apresentar sinais dessa
escassez. Segundo dados do governo americano, cerca
de 120.000 empregos que exigem nível superior em
ciência da computação serão criados no país apenas
neste ano. As universidades americanas, entretanto,
vão formar apenas 40 000 jovens nessa área. “Mesmo
se os países ricos dobrarem a taxa de formação de
universitários, não conseguirão suprir a falta de gente
qualificada”, diz Richard Dobbs, diretor do Mckinsey
Global Institute e responsável pelo estudo. “A circulação de cérebros vai determinar a competitividade dos
países na próxima década.” Pode-se traçar um paralelo entre a situação atual e a que beneficiou os Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial.
Naquele momento, centenas de europeus migraram
para o país no que se tornou o primeiro movimento
de “drenagem de cérebros” da história. O imigrante
mais célebre foi o alemão Albert Einstein, que se mudou para os Estados Unidos em 1933 e se naturalizou
americano em 1940.
FORA DO JOGO
Apesar das conquistas pontuais e do vento a fa-

vor, o Brasil ainda está longe de brilhar nessa batalha.
É fato que o pais registrou um salto nas emissões de
vistos para estrangeiros – de 250% nos últimos cinco
anos. Mas apenas 2% dos quase 270 000 vistos concedidos nesse período foram destinados a profissionais
com 17 anos de estudo ou mais, tempo correspondente à obtenção de uma pós-graduação. No campo
acadêmico, uma porta de entrada importante para
jovens bem formados, o país também fica para trás.
A despeito do impulso de programas como o Ciência
sem Fronteiras, iniciado em dezembro de 2011 pelo
governo federal e que já mandou 22 000 universitários para cursar um ano da graduação em 39 países,
o Brasil está muito aquém de boa parte dos países no
intercâmbio de estudantes. No caso da atração de estudantes americanos, por exemplo, somos superados
até pela Argentina. Por razões que variam da falta de
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estratégia das políticas públicas à burocracia das instituições, o fato é que o Brasil ainda está fora desse jogo.
“A imigração não é tratada como um tema estratégico
aqui”, diz Marco Aurélio Ruediger, pesquisador sobre
imigração da Fundação Getulio Vargas.
Enquanto isso, a atração de gente qualificada está
no centro da agenda em diversos países. Nos Estados
Unidos, onde estão os maiores pólos de concentração
de cérebros no mundo, o assunto é prioridade para o
presidente Barack Obama. A meta é ampliar a concessão de vistos sobretudo a empreendedores, com a intenção de manter o efeito virtuoso da presença estrangeira – quase metade das empresas criadas no Vale do
Silício desde 2006 foi fundada por imigrantes atraídos
pelas universidades de primeira linha e pelo capital
de risco. Na América Latina. o Chile é um exemplo
bem-sucedido nesse sentido. Em 2010, um programa
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do governo passou a oferecer 40 000 dólares e visto
a empreendedores. Até agora, 900 estrangeiros de 37
países se instalaram em Santiago, numa área apelidada, não sem exagero, de Chilecon Valley. Na Alemanha, país industrializado que, segundo a Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico,
mais sofrerá com a falta de gente especializada nos
próximos anos, já se fala da necessidade de forjar uma
willkommenskultur, ou “cultura de boas-vindas”. Em
agosto de 2012, o país passou a facilitar o visto de permanência para não europeus com diploma acadêmico
e salários acima de 46 400 euros por ano. Em fevereiro, lançou um programa para financiar cursos de
alemão e estágios para jovens europeus.
A própria experiência brasileira ilustra o benefício
da abertura do país para estrangeiros. A Universidade de São Paulo, melhor do país e 158a do mundo,
nasceu com a ajuda de 14 estrangeiros em 1934, que
desenharam os primeiros cursos. A maioria veio da
França, na área de humanidades, e da Alemanha, na
área tecnológica. Outra instituição de excelência, a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária qualificou sua primeira equipe, nos anos 70, ao enviar 1000
brasileiros para os melhores centros de pesquisa do
mundo.
Mas, ao longo do tempo, a burocracia pública sufocou o intercâmbio. Hoje há uma enorme barreira
para o fluxo de cérebros no país. Até 1996, instituições públicas nem sequer podiam contratar estrangeiros. Mesmo com a legalização, ninguém entra numa
universidade para lecionar sem concurso público – e
isso vale tanto para um recém-formado como para
um Ph.D. com prêmio Nobel. As provas são presenciais e poucas universidades as traduzem para outras
línguas. Os aprovados tem de ter dedicação integral,
algo muitas vezes inviável para quem já consolidou
uma carreira lá fora. “Em outros países, profissionais
de alto nível são contratados com base no currículo e
há flexibilidade para que haja dedicação parcial”, afirma a astrofísica brasileira Duília de Mello, que deixou
o país há 15 anos para trabalhar na Nasa, onde está
até hoje. Em 2012, ela ajudou a criar vagas na agência
espacial para estágio de alunos brasileiros do Ciência
sem Fronteiras, um dos únicos vínculos que ela mantém com o país. “Gostaria de me dedicar a pesquisas
no Brasil, mas regras tornam tudo difícil.”
Para driblar essas amarras, existem iniciativas
pontuais. Um exemplo é o São Paulo Excellence
Chair, programa lançado em 2012 pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp)
para trazer cientistas renomados para laboratórios de
universidades paulistas. Os cientistas têm liberdade
de vir em tempo parcial por períodos de até cinco
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anos. Por enquanto, três foram selecionados. “É um projeto piloto,
mas pretendemos que ele cresça”,
diz Carlos Brito, diretor científico
da Fapesp. Entre os pesquisadores
que aceitaram participar do projeto está o casal de brasileiros Ruth
e Victor Nussenzweig, ambos de
85 anos. Desde 1964 eles são pesquisadores da Escola de Medicina
da Universidade de Nova York,
onde desenvolveram a primeira
vacina contra a malária em 2011.
“Em quase 50 anos, nunca tivemos
oportunidade de colaborar com a
ciência brasileira”, diz Victor, que
deverá trabalhar três meses por
ano na USP. “Ainda é uma exceção,
mas foi um avanço.”
Nenhum outro projeto hoje
pretende resgatar as origens – e
desafiar as restrições estatais – nas
mesmas proporções que as do Instituto Tecnológico de Aeronáutica
(ITA) em São José dos Campos,
no interior de São Paulo. Há um
ano, o paranaense Carlos Pacheco,
reitor do ITA, começou a articular
um acordo com o Massachusetts
Institute of Technology, o mítico
MIT, em Boston, uma das cinco
melhores universidades do mundo
e de onde saiu boa parte do grupo
de 40 estrangeiros que ajudaram
a montar o instituto nos anos 60.
“Hoje, apenas 10% do quadro de

professores vem de fora do país”.
diz Pacheco. O projeto prevê a revisão do currículo e a criação de
um laboratório de inovação para
colaboração com empresas, como
o Media Lab, do MIT. A inspiração veio do acordo que a universidade americana tem com Singapura, que desde 2007 envolve
900 pesquisadores dos dois países.
N0 caso do ITA, a participação de
empresas no laboratório deverá facilitar os contratos para a ida e a
vinda de estrangeiros. Em paralelo
ao acordo. a instituição prevê dobrar para 240 o número de alunos
aceitos todo ano em seus cursos
a partir de 2014. O investimento
será de 150 milhões de reais. “Levamos um ano para acertar o escopo e agora devemos esperar quatro
meses para a costura jurídica da
parceria”, diz Pacheco.
Exemplos mostram que o país
pode se beneficiar também do
êxodo de cérebros – à medida que
se forma uma rede de aliados nas
principais instituições do mundo.
É o caso do ambicioso projeto de
construção de um centro de pesquisa do grafeno, cristal que promete multiplicar a velocidade de
cabos de fibra óptica, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie,
em São Paulo. A tecnologia rendeu
o Prêmio Nobel de Física de 2010

a dois pesquisadores russos radicados na Inglaterra. O laboratório
brasileiro saiu em tempo recorde
graças à amizade entre os físicos
Antonio Castro Neto e Eunezio
de Souza, colegas de graduação
da Unicamp. Hoje, Castro Neto é
diretor do Centro de Pesquisa em
Grafeno da Universidade Nacional
de Singapura, um dos pioneiros na
pesquisa do material. Souza, professor do Mackenzie, apresentou a
proposta ao reitor, que aprovou a
obra em dez meses. O Mackgrafe,
como é chamado, consumirá 26
milhões de reais. A inauguração
está prevista para maio de 2014.
“Será um dos poucos laboratórios
do mundo a estudar o material”,
diz Castro Neto, que visitará o
Brasil duas vezes por ano.
Boa parte dos países empenhados em abrir suas portas busca flexibilizar o visto para profissionais
especializados. Por aqui, o processo é um dos mais complexos
e demorados do mundo – exige a
apresentação de 19 documentos,
como o certificado de graduação
na área em que vai atuar no Brasil.
Se o profissional é formado em engenharia e vem trabalhar no setor
financeiro, o pedido é negado. “O
processo pode levar até seis meses”, diz Fabiano Kawai, sócio da
consultoria especializada Emdoc.
É três vezes mais que no México,
por exemplo. A canadense Fanny
Béron, de 32 anos, sentiu os efeitos
na pele. Engenheira pela Universidade de Montreal, ela concluiu
o pós-doutorado na Unicamp em
2012. Em agosto, passou em primeiro lugar num concurso para
professor na universidade. Mas,
ainda sem o visto, não assumiu
o cargo. “Não esperava enfrentar
tanta dificuldade”, diz.
ENTRAVES
Não há saída fácil nem para
quem gera emprego no país. Os
americanos Kimball Thomas e Davis Smith, com MBA em Wharton
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e Harvard, são exemplo disso. Em 2011, eles criaram em São Paulo uma
empresa de venda de artigos para bebê pela internet, a Baby.com, hoje com
250 funcionários. A companhia já estava em operação quando tiveram de
sair do país às pressas. O visto de trabalho pedido quatro meses antes não
estava pronto. Na espera, ficaram dois meses fora do país. “Nesse período,
diversas decisões ficaram paradas”,
diz Smith.
Há regras que parecem criadas apenas para atrapalhar. Se
um executivo estrangeiro que já
exerce atividade no país muda de
cargo na mesma empresa, precisa
registrar uma alteração no Ministério do Trabalho, num ritual tão
moroso quanto tirar um visto. Pelo
menos há gente no governo que já
reconhece o problema. “As regras
atuais, criadas no regime militar,
são anacrônicas”, diz Ricardo Paes
de Barros, secretário da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Uma
nova lei de imigração para reduzir
a complexidade da lei tramita no
Congresso há três anos – prazo
nada animador. É um sinal claro de que o assunto está longe de
ser prioritário. Pode ser mais urna
daquelas oportunidades perdidas
que a competição global não vai
perdoar.
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Fonte: Revista Exame – 3 de
abril de 2013 – Págs.38-47.
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Na mira do governo

Diante de uma injusta elevação de impostos,
fabricante de cosméticos pondera saídas
Por: Francesca Gino

E

—
que outras saídas temos?
— perguntou Alan Carroll à equipe. Diretor-jurídico da fabricante
de cosméticos americana Mariana
Ash, de Los Angeles, Alan estava
de pé em frente a um quadro branco coberto de anotações. Estava
conduzindo uma sessão de brainstorming, parte dos preparativos
para a negociação que iriam travar
com Gerald Palacios, governador
das Ilhas Marianas do Norte.
Para tapar um rombo orçamentário, Palacios tinha proposto, uma semana antes, uma pesada elevação dos impostos sobre
a cinza extraída das ilhas, usada
como matéria-prima em máscaras faciais e outros cosméticos. A
Mariana Ash era a única empresa
com operações naquele território
americano cujo volume de extração superava o limite que faria disparar a nova alíquota.
— Uma delas é simplesmente
pagar o imposto. A outra é tentar
negociar de forma justa. Mas uma
terceira opção seria extrair menos
cinza para escapar da tributação
— disse Gabriella, outra advogada
da empresa e um dos melhores cérebros da equipe de Alan.
— A Rachel não vai querer
reduzir a produção — disse Tom,
outro advogado. — A meta dela é
crescer, não encolher.
Rachel Wisotzky era presidente da Mariana Ash, empresa fundada pelo pai. Tinha assumido as
rédeas com a aposentadoria do
velho, em 2005. De lá para cá, o
faturamento triplicara e a empresa, hoje, era uma líder no setor de

cosméticos naturais sofisticados.
Bennett, um gerente de operações, falou lá do fundo da sala.
— E se fôssemos para outra ilha?
Já fizemos uma certa pesquisa e
sabemos que há outros lugares nos
quais daria para extrair o mesmo
volume de cinza, provavelmente
ao mesmo custo.
Alan anotou a ideia no quadro.
Sabia que era melhor não dar uma
resposta imediata a sugestões em
sessões de brainstorming como
aquela. Mas Gabriella foi logo respondendo.
— Para isso seria preciso montar uma operação do zero. E mudar o nome da empresa — disse.
Alan disparou um olhar em sua
direção. Gabriella viu e correu a
acrescentar: — Mas, como disse o
Alan, nessa altura toda sugestão é
válida.
— É verdade. Vamos considerar todas as ideias — disse Alan.
— E há outra tática de negociação que ainda não discutimos em
detalhe. Podíamos sentar à mesa
com um forte argumento sobre
tudo de bom que trouxemos para
as ilhas: empregos, salários justos,
projetos comunitários.
— Ficaria mais animada com a
hipótese de negociação se estivéssemos lidando com um governo
mais sensato — disse Gabriella.
Todo mundo assentiu. Não era a
primeira vez que o governador tinha aumentado o imposto sobre a
extração; aliás, tinham sido quatro
elevações na última década. E não
era claro para onde a arrecadação
maior estava indo. O território
ainda sofria para manter estradas
e garantir outras necessidades bá-

sicas. Com o novo projeto de lei,
a tributação subiria 400%. Infelizmente para a Mariana Ash, tudo
indicava que seria aprovado.
— Talvez seja um daqueles
momentos em que precisamos jogar duro — continuou Gabriella.
— Ameaçar deixar a ilha e ver o
que fazem.
Essa sugestão já fora dada em
outras negociações, mas Alan
sempre conseguira convencer os
outros de que uma atitude de cooperação era melhor do que o confronto.
— Concordo — disse Tom. —
Nossa posição é boa. O Palacios
não quer que fechemos a fábrica.
Perder milhares de empregos seria
péssimo para ele, especialmente
em um ano de eleições. Nossa saída arranharia sua imagem.
Alan sentou-se à mesa. Fora
uma reunião longa. — Acho que
isso depende de como a imprensa
vai cobrir o caso — disse. — Não
queremos passar a imagem de
mais uma empresa americana que
trouxe prejuízo para as ilhas. Todo
meio de comunicação vai estar
atento à questão. Precisamos sair
bem na foto.
Não é blefe
Na manhã seguinte, Alan
chegou cedo ao trabalho. Queria
analisar um relatório sobre a contribuição econômica da empresa
para as ilhas ao longo da última
década. A caminho da impressora, vendo que a porta da sala de
Rachel estava aberta, resolveu dar
uma espiada.
Rachel ficou surpresa ao vê-lo.
— Ai, você me deu um susto — exGENTE Santa Paula
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clamou a executiva. — Achei que era a única aqui.
Rachel falava depressa, com um resquício de sotaque do sul dos Estados Unidos — herança da infância
no Texas. Era conhecida por assumir riscos e conseguir o que queria, e tinha feito a Mariana Ash crescer
mais do que qualquer um esperara. Alan a respeitava,
mas também a temia um pouco; quando botava uma
ideia na cabeça, era difícil convencê-la do contrário.
O último diretor financeiro da empresa soubera moderar essa abordagem agressiva, mas há pouco deixara Los Angeles para ir trabalhar em outra companhia,
do outro lado do país, e ainda não tinha sido substituído. A conversa na empresa era quem ocuparia a vaga
e manteria Rachel sob controle com sua saída.
— Está se preparando para a reunião com o Palacios? — perguntou Rachel. — Será que ele não vai
desmarcar?
O governador gostava de demonstrar seu poder
cancelando compromissos.
— Estamos prontos para terça-feira.
— Aliás, não me importo se ele cancelar — disse Rachel. — Não precisamos ir falar com ele. Estava
pensando sobre isso ontem à noite. Devíamos ameaçar fechar imediatamente as operações, para mostrar
que quem está contra a parede é ele, não nós.
Alan balançou a cabeça, tentando formular a resposta certa.
— Ele não pode se dar o luxo de perder a gente.
Não agora — acrescentou Rachel. — Não com a data
da eleição se aproximando. Ele precisa preservar a
imagem. E, olha, não importa todo aquele discurso de
que está trabalhando pelo povo, o fato é que ninguém
sabe ao certo se a população vai realmente ganhar
com isso. Quem disse que o dinheiro irá para escolas
e infraestrutura, e não para o bolso do governador?
Não há como saber.
— É verdade — disse Alan. — Mas o nosso nome
leva “Mariana”. Nossa marca é toda baseada na pureza
e na qualidade das cinzas dessas ilhas.
— Bem, não há nada definido ainda — disse Rachel, levantando-se da cadeira e caminhando em torno da mesa. Era comum a executiva andar durante
reuniões (o pessoal a chamava de coelhinho da Duracell). — Agora, se erguemos essa empresa uma vez,
podemos erguê-la de novo. Não tenho medo de desafios.
Fechar as operações nas Marianas soava absurdo
para Alan. Será mesmo que iriam arrancar o negócio
dali e levá-lo para Tonga? Rachel não podia estar falando sério. Mas que parecia, parecia.
— Acho que dá para negociar — disse Alan. —
Temos bons argumentos do nosso lado. Precisamos
lançar as bases para mais cooperação.
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— Mas, se cedermos dessa vez, o que impedirá o
Palacios de fazer a mesma coisa de novo daqui a alguns anos? — perguntou Rachel. — A carga tributária vai acabar tirando a gente do negócio. Além disso,
você sabe tão bem quanto eu que isso vai ser decidido
na imprensa, não na mesa de negociação.
— É, o que pode não ser o ideal. O pior cenário é
a turma dos direitos sobre a terra se envolver na briga.
— Já passamos por tudo isso antes, e sobrevivemos — argumentou Rachel. — Sabemos que temos
toda licença necessária.
— O que me preocupa é essa ameaça de fechar as
operações — respondeu Alan. — E se o Palacios resolver aceitar o blefe?
— Não é blefe.
Comunicado de imprensa
Alan botou a pasta no capô para procurar a chave
do carro. Foi quando ouviu alguém chamar seu nome.
Roberta Simmons, a diretora de relações públicas, vinha correndo pelo estacionamento em sua direção.
— Nunca corra de salto — foi dizendo a executiva, ofegante, ao alcançá-lo. — É uma tortura. Mas que
bom que o alcancei. Você recebeu meu e-mail?
Alan enfiou a mão no bolso em busca do BlackBerry. A chave também estava ali.
— Queria que você desse uma olhada nesse comunicado de imprensa antes de ir embora. Está pronto
para ser enviado.
Roberta passou uma folha de papel a Alan.
— Mas não pedi que você redigisse um comunicado. Ainda não estamos prontos para fazer uma declaração pública. Estamos nos preparativos — disse
Alan.
— Adivinha quem me pediu para redigir isso? —
retrucou Roberta, sorrindo. Em seguida, explicou que
Rachel tinha dado um pulo em sua sala no começo
da tarde e, basicamente, ditado o texto. — Achei que
vocês estavam nisso juntos, mas pelo visto não é bem
assim.
Alan sentiu um nó no estômago já na primeira
frase do comunicado, que afirmava que a Mariana
Ash iria encerrar as operações nas ilhas na semana
seguinte se o governo não engavetasse a proposta de
maior taxação.
— Ela pediu que eu pegasse sua autorização antes
de enviá-lo amanhã cedo — disse Roberta.
— Amanhã cedo? — perguntou Alan.
Roberta fez que sim. — E você sabe que eu faço de
tudo para não contrariar a Rachel.
— Todo mundo faz — disse Alan. Pediu a Roberta
que segurasse o comunicado. — Vou falar com a Rachel hoje à noite.
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Pense depressa
Depois de botar os filhos na
cama, Alan subiu para o escritório
no terceiro andar da casa. Tirou o
comunicado de imprensa da pasta e abriu o e-mail com o arquivo
anexado. Roberta tinha feito um
bom trabalho. Depois da primeira
linha, o texto soava menos agressivo. A certa altura, dizia como a
empresa era dedicada à comunidade da ilha e que seus executivos
tinham esperado uma solução menos drástica. Com um pouco de
edição, talvez desse para salvá-lo.
O BlackBerry de Alan tocou,
mas ele não reconheceu o número.
Pensando que poderia ser Rachel
ligando do telefone de outra pessoa, atendeu.
— Oi, Alan, é o Lorenzo.
Alan se arrependeu imediatamente de ter atendido. Lorenzo era
um repórter do Tribune de Saipan.
Alan travara muito contato com
ele ao longo dos anos, e gostava do
jornalista, mas sabia que Lorenzo
podia ser implacável quando o
assunto era conseguir um furo de
reportagem.
— Fiquei sabendo que você
tem uma bomba em mãos. Será
que podíamos ter acesso em primeira mão? — perguntou Lorenzo.
Alan ficou em silêncio.
— E então, qual a novidade? —
insistiu Lorenzo.
— Olha, ainda não estamos
prontos para... quer dizer, ainda
estamos analisando a situação...
fazendo cálculos.
Lorenzo interrompeu. — Isso
quer dizer que não vão se pronunciar?
Alan tentou pensar rápido.
Sabia o que Rachel diria; esteve
a ponto de pedir que Lorenzo ligasse para ela. Mas, como diretor-jurídico da empresa, era o responsável por assegurar que Rachel
entendesse os riscos de tomar uma
atitude tão dura. Queria mais tem-

po para avaliar a possibilidade de
negociar com calma um acordo.
— Alan, vou ser franco com
você — disse Lorenzo. — O jornal
acharia ótimo abrir a reportagem
amanhã com o que vocês todos
têm a dizer. Mas, se sua empresa
não quiser se pronunciar, vamos ir
com a declaração do governador,
aquela coisa de a empresa ter de
pagar sua justa parte.
Lorenzo acrescentou que sabia
que havia um outro lado, mas o
jornal não tinha muito mais aonde
buscá-lo. Alan olhou para o comunicado na tela do computador.
— Não quero que isso seja decidido na imprensa — disse.
— E onde mais seria decidido?
— perguntou Lorenzo. — O Palacios está pronto para conversar.
Vocês também deviam estar.
RESPOSTAS
Andrzej Klesyk é presidente
do grupo polonês PZU, uma das
maiores companhias de seguros
da Europa Central.
O governador Palacios criou
um ambiente instável para a Mariana Ash. Se não souber quanto
terá de pagar em impostos de um
ano para o outro, a empresa não
tem como julgar se suas operações
são sustentáveis.
Alan devia soltar o comunicado de imprensa em dois cenários.
Um deles é se a Mariana Ash tiver
papel importante na comunidade
empresarial local (como parece
ter) e outras empresas dependerem de sua liderança. Embora a
taxação maior não vá afetá-las,
essas outras podem querer que
a Mariana Ash enfrente Palacios
para evitar elevações futuras. Se
for assim, sugiro que o comunicado venha de uma associação de
empresas. Na Polônia há um punhado de grupos do gênero, volta

e meia usados pelo empresariado
para expressar seu ponto de vista.
Antes de entregar o material a Lorenzo, Alan teria de consultar as
partes relevantes.
O segundo cenário é se Alan e
Rachel acham que a empresa poderia influenciar as eleições e tirar
Palacios do governo. A Mariana
Ash só deve ameaçar o governador se tiver mais poder do que
ele. Caso contrário, Alan deve agir
com mais cautela.
Seja como for, é preciso ganhar
tempo. Alan deve prometer que
ligará de volta para Lorenzo em
20 minutos. Com isso, terá uma
“janela” para traçar sua estratégia.
Precisa fazer três coisas.
Primeiro, deve falar com Rachel e com os outros diretores. É
óbvio que não há um consenso
sobre como lidar com Palacios, e
é possível que outro executivo já
tenha falado com Lorenzo. Se for
parar na imprensa, essa divisão
interna vai abalar a credibilidade
da empresa e sua capacidade de
negociar.
Segundo, Alan deve tentar
determinar qual seria de fato a
melhor alternativa para a empresa caso não dê para chegar a um
acordo. A impressão é que Rachel
não está ciente das consequências
de deixar a ilha e ir se instalar em
outro lugar, ou se isso é mesmo
uma opção viável. Tampouco foi
discutido a fundo o que significaria deixar os níveis de produção no
território onde estão e abrir uma
segunda fábrica em outro lugar.
Terceiro, se uma solução amigável for possível, Alan precisa
achar um jeito de apresentar Palacios como o vitorioso. Na minha
experiência, políticos sempre querem uma solução que preserve sua
imagem. Se o governador decidir
recuar no aumento de impostos, a
Mariana Ash deve tentar retratá-lo
como alguém que salvou empregos.
GENTE Santa Paula
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Se não puder resolver pelo menos os dois primeiros
problemas a tempo, Alan deve dizer a Lorenzo que não
irá se pronunciar. Se, depois de ter essas conversas, o diretor-jurídico julgar que pode soltar uma declaração que
não prejudique sua capacidade de negociar, deve explicar
que a empresa está avaliando suas opções e fará o que é
melhor para o negócio, o que pode incluir a transferência
da fábrica.
Alan não deve declarar nada por escrito — e deve
pedir para conferir suas declarações antes de o jornal ir
para a gráfica. Códigos de conduta de jornalistas variam
de país para país, mas na Polônia, por exemplo, as pessoas
têm por lei o direito de exigir essa conferência, algo que
regularmente faço.
Uma mudança de governo poderia ser o melhor para
a Mariana Ash. Se não houver, no entanto, é preciso negociar de uma forma que ajude Palacios a preservar sua
imagem e garanta que a empresa possa dar continuidade
a uma operação estável e lucrativa.
Michael Hartman é vice-presidente sênior de assuntos jurídicos e regulatórios da DirecTV Latin America.
De maneira alguma Alan deve entregar a Lorenzo o
comunicado de imprensa. Fazê-lo seria colocar a Mariana
Ash em uma situação de “ou vai, ou racha”, o que Alan só
deve fazer se estiver claro que é a via que a empresa pretende seguir. Além disso, só estará cumprindo sua função
se fizer uma tentativa real de considerar plenamente os
prós e contras de cada curso de ação possível com um
pequeno grupo de funcionários e assessores importantes.
Estava no caminho certo com o exercício de brainstorming, mas ele e a equipe não avançaram muito com aquilo. Não refletiram a fundo sobre todas as ideias.
Aliás, a Mariana Ash está prestes a atropelar várias
regras da negociação. A primeira é: “Não perca de vista
o todo”. O grande dilema não é como administrar a negociação com Palacios, mas como garantir que a empresa
siga em sua trajetória de sucesso, independentemente do
desfecho desse episódio. É um erro administrar a situação de forma tão estreita. Alan e seus colegas precisam ter
uma gama de possibilidades em mente.
A segunda regra é corolário da primeira: “Nunca faça
uma ameaça que não esteja disposto a cumprir”. A menos
que a Mariana Ash esteja realmente pronta para se mudar
— ou seja, a menos que seus executivos tenham analisado
a fundo a questão e estejam decididos a ir embora caso o
lado da empresa não seja considerado —, esta hipótese
não deve ser levantada. Ameaças vazias ferem a credibilidade da empresa, algo que é difícil recuperar.
A terceira regra é: “Busque sempre uma solução aceitável para ambas as partes, ainda que não ideal para nenhuma delas”. Se Palacios deseja aumentar a taxação por76 | GENTE Santa Paula

que realmente acredita que o território precisa
de mais receita, Alan e sua equipe não fizeram
muito para resolver essa questão. Simplesmente descartaram a possibilidade, atribuíram motivos vis ao governador e pensaram
no suposto poder da própria empresa.
A última regra é: “Não suponha que a outra parte pensa como você ou é influenciada
pelas mesmas considerações”. Especialmente no trato com entidades governamentais, é
importante avaliar cuidadosamente os fatores que poderiam afetar suas decisões. Uma
reportagem em um jornal pode convencer
o governador? Ou é mais provável que seja
persuadido pelo eleitorado — no caso, os
funcionários da empresa? Se a Mariana Ash
realmente estiver disposta a deixar as ilhas, é
sábio transmitir esta mensagem em uma declaração pública que desafia diretamente Palacios? Alan, Rachel e o resto da equipe executiva precisam considerar a situação do ponto de
vista do governador.
A Mariana Ash não está pronta para soltar qualquer comunicado de imprensa, muito
menos este. Alan precisa se preparar muito mais antes de fazer a negociação avançar.
Deve fazer o que for possível para garantir que
a empresa esteja agindo de forma refletida,
não com bravatas.
Fonte: Revista Harvard Business Review –
Março 2013 – Pág. 86-89.

CONVERSANDO SOBRE GESTÃO

Em defesa da inovação às escondidas
“Quando é melhor pedir perdão do que buscar permissão”
Por: Thomas Wedell-Wedellsborg e Paddy Miller

V

ocê tem uma ideia para um projeto ousado e inovador que poderia ter
impacto considerável sobre a empresa.
Suspeita, contudo, que haverá certa resistência interna à ideia. Já que a inovação
mexeria na ordem estabelecida, há uma
boa probabilidade de que outros setores
da organização tentem obstruí-la. Qual
seu próximo passo?
A resposta convencional é simples:
buscar o aval da chefia. Como muitas
especialistas em inovação corretamente observam, só a mais incremental das
ideias sai ilesa do corredor polonês que
é o processo de aprovação nas empresas.
Quanto mais atípica for sua ideia, maior
é o risco de que seja vítima de disputas
por território, sistemas de incentivo míopes ou simples resistência à mudança.
Daí inovadores serem normalmente
orientados a ir direto à chefia, conseguir

seu apoio e, isso feito, criar um senso interno de urgência em torno da ideia.
A estratégia de partir pelo alto, no entanto, também
tem riscos. Presidentes de grandes organizações são
constantemente bombardeados com propostas para
projetos novos, de desfecho incerto; em geral, uma ideia
recebe cinco minutinhos de atenção seguidos de um
sonoro “não”. E, ainda que sua ideia conquiste o apoio
da cúpula executiva, a exposição precoce é uma faca de
dois gumes: traz legitimidade e recursos, é verdade, mas
o coloca diretamente sob os holofotes internos — um
lugar talvez perigoso para ideias embrionárias, ainda
não comprovadas. Nossa experiência
no trabalho com gestores inovadores
revelou uma abordagem alternativa:
inovar fora do radar.
Peguemos o caso do pfizerWorks.
Jordan Cohen, então gerente de recursos humanos na filial da Pfizer
em Nova York, criou a iniciativa de
produtividade para que funcionários
da farmacêutica pudessem terceirizar
o trabalho “braçal” e outros aspectos
rotineiros de sua ocupação — e, com
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isso, ter mais tempo para se concentrar em tarefas importantes e
permitir que a Pfizer aproveitasse melhor um pessoal altamente
qualificado (e bem remunerado).
Lançado em 2008, o pfizerWorks
rapidamente virou um caso reconhecido de sucesso; Cohen foi
parar nas revistas BusinessWeek,
Fast Company e em outras publicações. Em uma pesquisa interna
feita em 2011, usuários do pfizerWorks disseram que, mesmo
tendo de pagar por ele com sua
própria verba, o serviço era o mais
popular na empresa.
Mas, para garantir que a ideia
triunfasse, Cohen não foi direto à
chefia. Ficou, em vez disso, fora do
radar por mais de um ano, desenvolvendo o serviço, acumulando
evidências e conquistando aliados.
Quando finalmente foi falar com
altos executivos da Pfizer, conseguiu mostrar muito mais do que
uma ideia: apresentou gente que já
usava o sistema e defendia fervorosamente o projeto, fez uma defesa
coerente do investimento e citou
o apoio de vários altos gerentes. A
decisão da Pfizer de apoiar o projeto veio depressa e Cohen recebeu
não só um orçamento para tocá-lo,
mas também um novo cargo no
comando do pfizerWorks.
É verdade que inovar fora do
radar traz toda uma série de desafios, mas agir à surdina muitas vezes pode produzir resultados melhores do que tentar obter o aval
do presidente logo de início. Nossa
experiência mostra que a inovação
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às escondidas envolve quatro desafios cruciais. Primeiro, é preciso buscar
aliados capazes de ajudá-lo a operar fora do sistema e garantir que, nesse
processo, você não perca perspectiva. Segundo, é preciso montar uma
prova de conceito para que quando você esteja pronto para defender a
ideia perante os superiores, haja evidências concretas para sustentá-lo.
Terceiro, é preciso obter acesso a fundos e outros recursos para tocar o
projeto. E, por último, é preciso um bom álibi para poder trabalhar no
projeto sem atrair atenção ou escrutínio indesejados. Se enfrentar satisfatoriamente esses desafios, será possível evitar obstáculos internos e dar
a sua ideia a melhor chance possível de sucesso.
Por que a atenção logo cedo pode matar
A abordagem convencional à inovação, aberta, é mais arriscada do
que pode parecer. Peguemos uma empresa que chamaremos de RedTec
Media, cuja divisão europeia teve a ideia de um produto para o mercado
de luxo capaz de mudar as regras do jogo. Empolgada com o potencial,
a equipe europeia apresentou a ideia aos líderes na matriz da empresa.
A resposta foi muito menos entusiástica do que esperava. Embora não
tenham descartado de cara a ideia, os executivos questionaram a viabilidade técnica do projeto e manifestaram sérias dúvidas sobre a existência
de um mercado para o produto.
Cientes de que seu entusiasmo não era contagiante, os integrantes da
equipe europeia resolveram armar uma defesa melhor da ideia. Ao longo
dos meses seguintes, criaram um protótipo e foram testá-lo junto a consumidores, com grande sucesso. Além disso, perguntaram a importantes
varejistas se achavam que o produto iria vender. A resposta foi impressionante; vários quiseram saber se já podiam comprar o produto. Melhor
ainda, o preço sugerido por esses varejistas era maior do que a equipe
esperava.
Os membros da equipe garantiram que o teste fosse rigoroso e confiável, e documentaram cuidadosamente os resultados. A reação de consumidores, por exemplo, não foi registrada só no papel, mas também
filmada e condensada em um breve vídeo que demonstrava seu apoio ao
produto.
Mas nenhuma evidência dessas parecia mudar a opinião da cúpula.
Depois de um longo silêncio, a equipe recebeu a notícia de que a matriz tinha decidido engavetar o projeto. “Verdade seja dita, havia razões
legítimas para se opor ao projeto”, disse um membro da equipe. “Mas
também ficamos com a sensação de que a liderança tomou uma decisão
prematura com base na impressão causada pela primeira apresentação e,
isso feito, se aferrou a esse juízo, apesar de todas as evidências posteriores
que apresentamos.”
O fenômeno não é incomum. Como já demonstraram estudos em
economia comportamental de Daniel Kahneman e outros, as pessoas sofrem do chamado viés da confirmação: quando tomam uma decisão, por
mais infundada que seja, tendem a buscar mais evidências que a corroborem, e a ignorar ou desmerecer informações que apontem para outras direções. Esse efeito é agravado se a decisão é tomada em público ou diante
de colegas ou chefes. Isso porque, na vida empresarial, como em outras
esferas, em geral é preferível estar errado do que ser um vira-casaca. É só
olhar para qualquer campanha política e ver o que ocorre com candidatos que mudam de opinião sobre um tema, por mais legítimas que sejam
as razões. No papel de inovador, é comum você ter apenas uma chance
de apresentar uma ideia aos indivíduos no comando — e a resposta dessa
turma costuma ser “não”. Ninguém quer desperdiçar essa oportunidade
cedo demais no processo, antes de ter juntado evidências suficientes para
sustentar a ideia.
Uma decisão prematura é só um dos riscos trazidos pela exposição
precoce. Uma ideia pode ficar refém de disputas políticas por poder; pode
ser forçada, à Procrusto, a seguir procedimentos internos que impedem a
rápida iteração; pode ser apropriada e distorcida por partes interessadas
com objetivos legítimos, porém distintos; e, talvez com mais frequência, pode enfrentar a esmagadora pressão por resultados de curto prazo
e, com isso, ser destruída ou irremediavelmente deformada. Na obra O
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Livro de Ouro da Inovação, Scott
Anthony retoma um conceito de
Clayton Christensen, o do prazo
que todo inovador enfrenta para
produzir resultados. “Nunca se
sabe com que rapidez o relógio
está avançando”, diz Anthony, “ou
para quando o alarme foi posto,
embora seja garantido que, a certa
altura, vai soar (...). Se essa hora
chegar e tudo o que você tiver for
potencial, é melhor começar a atualizar o currículo”.
É aqui que a inovação às escondidas entra em cena. Embora
tentar conseguir um punhado de
vitórias rápidas seja um excelente conselho — conselho que, se
possível, você deve seguir —, a
natureza de sua ideia pode tornar essa meta impossível. Ao iniciar seu projeto na surdina, você
pode adiar o momento em que o
tempo começa a correr para sua
ideia. Vejamos agora, em detalhe,
os quatro desafios da inovação às
escondidas, e como superá-los.
Patrocinador oculto: busque o
aval de alguém próximo

Inovar sozinho é difícil. Não
resta dúvida de que um pouco de
apoio pode fazer uma enorme diferença. Como não dá para contar
com a cúpula executiva, o que fazer?
A resposta é buscar o apoio de
gerentes um ou dois níveis acima
de você. Ou no mesmo nível, mas
de outro departamento. Embora
não tenham tanto poder quanto
altos executivos, esses gerentes
têm o suficiente para ajudá-lo no
comecinho. Como patrocinadores,
gerentes de nível médio têm três
vantagens: primeiro, é muito mais
fácil ter acesso a eles do que a executivos da diretoria. Para ter uma
conversa com o diretor financeiro
é preciso conseguir um espaço na
agenda oficial dele. Já com um VP
júnior é possível bater um papo na
sala do cafezinho (ou, melhor ainda, em um happy hour, uma ocasião excelente para falar de ideias
incomuns). Essa relativa facilidade
de acesso também significa que é
possível abordar a ideia de forma
gradual, sem precisar botar todas
as cartas na mesa na primeira conversa. Segundo, é bem mais provável que gerentes próximos de seu
nível entendam o contexto no qual
sua ideia se insere. No caso da RedTec Media, a matriz da empresa
não ficava na Europa; ou seja, era
mais difícil para os líderes ali saber o que o consumidor europeu
podia querer. E, terceiro, quanto
mais descer na hierarquia, mais
gerentes haverá. Isso significa que,
se a primeira pessoa que for abordada mostrar resistência, há muitas outras a procurar. A diretoria,
em comparação, costuma ser tão
pequena que se um executivo for
abordado e rejeitar a ideia, pode
ser complicado ir falar com outro.
Na hora de buscar patrocinadores, siga algumas regras:
Escolha gente que o conheça
bem. Não se iluda: o que está sendo vendido não é sua ideia, é você,
antes de mais nada. Busque aliados
que tenham tanto confiança pessoal como profissional em você —
gente que gosta de você e conhece
e valoriza seu trabalho.
Considere seus incentivos. Ao
tentar definir quem incorporar em
seu círculo, pense em quem se beneficiará mais se sua ideia for implementada. Se sua ideia ameaça

canibalizar as vendas, por exemplo, provavelmente não é sensato
ir buscar o apoio do vice-presidente de vendas.
Peça conselhos primeiro. Tenha em mente que potenciais
patrocinadores podem reagir de
forma negativa a pedidos de apoio
surgidos do nada, ao passo que
podem ter prazer em dar conselhos e sugestões. Uma vez que
tenha adquirido um interesse em
sua ideia e ajudado a moldá-la, o
patrocinador estará mais aberto ao
pedido de ajuda.
Quando começou a criar o pfizerWorks, Jordan Cohen procurou
a ajuda de David Kreutter, um gerente com quem tinha trabalhado antes. Logo no início, pediu a
Kreutter que se unisse a sua pequena rede de conselheiros informais. Isso feito, ficou em contato
regular com ele, informando-o de
avanços e pedindo comentários e
ideias. Com o tempo, Kreutter foi
convencido do potencial da ideia
e passou a ajudar Cohen de modo
mais ativo. A certa altura, Kreutter
aceitou abrigar o projeto em sua
própria unidade de negócios. Por
ter cultivado esses patrocinadores
ocultos, Cohen conseguiu uma
base sólida para o pfizerWorks,
além de um chefe que acreditava
plenamente em sua ideia.
Teste oculto: prove o valor de
sua ideia
Inovadores de primeira viagem
normalmente se apaixonam pela
própria ideia — e creem, equivocadamente, que seu entusiasmo
é compartilhado por todos. Mas,
como muito alto executivo a duras
penas já descobriu, a maioria das
ideias não passa de uma furada —
e até a mais promissora delas pode
acabar produzindo resultados fracos ou até destruindo valor. É por
isso que a melhor coisa que um
inovador pode fazer é reunir provas irrefutáveis do valor da ideia
antes de mostrá-la a um júri de
executivos. Esse teste deve ser feito fora do radar, para evitar atrair
atenção ou escrutínio indesejados.
Peguemos a história do Top
Selection, a primeira incursão da
MTV em programação interativa
e digitalmente integrada na tela
da TV. No início da revolução da
internet, executivos da MTV perGENTE Santa Paula

|

79

CONVERSANDO SOBRE GESTÃO

ceberam que o sucesso futuro estaria em combinar a
programação tradicional de TV com conteúdo online
gerado pelo usuário. Contrataram uma boa empresa
de consultoria e deram um orçamento generoso para
a iniciativa — que, contudo, não deu em nada. Em vez
disso, foi uma colaboração às escondidas entre duas
pessoas — Eric Kearley, um vice-presidente, e Henrik Werdelin, um produtor com pouco tempo de casa
— que armou o palco para um programa que viria a
ser, além de grande sucesso, premiadíssimo. “Estava
no trabalho uma tarde quando vi um rapaz, o Henrik
Werdelin, trabalhando no computador. Tinha cruzado com ele uma ou duas vezes e sabia que o cara entendia muito de informática”, contou Kearley. Os dois
falaram sobre o desejo da MTV de criar um programa
que misturasse conteúdo online — como animação,
e-mails, fotos e vídeos — na tela da TV. “Quando voltei na segunda seguinte, o Henrik tinha criado uma
demo do programa. Imediatamente soube que aquele
era o caminho a seguir”, disse Kearley.
Kearley e Werdelin perceberam que o Top Selection não era inovador apenas do ponto de vista do
conteúdo. O que realmente tornava a proposta um
show era o fato de que o programa podia ser produzido com só duas pessoas e um laptop, não com a
equipe de seis pessoas que a MTV normalmente usava para produzir programas de estúdio. Mas, apesar
do tremendo potencial de derrubar custos, Kearley
e Werdelin mantiveram a coisa em segredo. Kearley
suspeitava que, se alguém mais ficasse sabendo, o projeto seria vetado ou entregue aos consultores. Por isso,
decidiram avançar por conta própria. Kearley transferiu parte das responsabilidades de Werdelin para outro produtor e separou uma verbinha de seu próprio
orçamento. Werdelin fez amizade com gente do setor
de tecnologia, com quem confraternizava depois do
expediente, e com esse pessoal conseguiu parte dos
equipamentos necessários. Kearley chegou a comprar
uma câmara com o próprio dinheiro e a tomar emprestados outros equipamentos sob o pretexto de querer testá-los. Em pouco tempo, tinham criado o protótipo de um pequeno set de produção em uma saleta
minúscula, desocupada, próxima da sala de Kearley.
Esse protótipo não era suficiente, no entanto. Para
vender o Top Selection ao presidente, Kearley e Werdelin precisavam fazer uma transmissão ao vivo, o
que provaria que o programa era de fato viável. Decidiram passar por cima dos processos normais para
transmissão e colocaram o programa no ar sem pedir permissão a ninguém. Não foi algo tão subversivo quanto pode parecer. Na época, a MTV exibia por
toda a Europa um programa na madrugada, gravado,
chamado Alternative Nation. Era uma transmissão
de rotina feita por técnicos da emissora. Werdelin
convenceu um de seus contatos no departamento a
fazer um teste: em vez de colocar no ar o teipe do Alternative Nation, transmitiriam ao vivo do pequeno
estúdio montado por Kearley e Werdelin. Convenceram um apresentador famoso da MTV, Trey Farley, a
apresentar o programa em troca de uma boa garrafa
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de uísque. O risco era baixo: era apenas uma hora da
grade da programação, de madrugada. Se a tecnologia
falhasse durante a transmissão, os técnicos voltariam
ao conteúdo gravado. Além disso, levaram o novo
programa ao ar com o nome de sempre, Alternative
Nation, para que o público achasse que era simplesmente uma novidade no velho programa.
A transmissão correu sem problemas e, além do
contato de Werdelin na equipe de tecnologia, ninguém
mais se inteirou. “Quando fui falar com o presidente,
pude dizer que tínhamos uma ideia, que já tínhamos
resolvido a parte técnica, que já tínhamos feito uma
transmissão sem problemas e que a economia que traria em termos de custos era imensa”, disse Kearley. O
Top Selection foi aprovado. Werdelin foi promovido
a chefe do desenvolvimento de novas mídias digitais.
Kearley acha que os dois nunca teriam conseguido o
feito se tivessem tocado a ideia pelos canais regulares
de criação de novos programas. “Optamos por agir às
escondidas porque, se não desse certo, o custo para
a MTV era claramente mínimo”, diz Kearley. “Preferi
não usar esse método clandestino em outros projetos,
quando teria sido imprudente ou quando o custo de
provar a ideia seria mais considerável.”
Jordan Cohen também preferiu ficar na moita enquanto colhia as primeiras evidências para o projeto
pfizerWorks. Começou por pedir a uma série de colegas com quem tinha boas relações acesso aos dados de
“tarefas” em suas contas de Outlook. Essa informação
lhe deu uma ideia geral de como as pessoas realmente
estavam utilizando o tempo e quanto desse trabalho
poderia ser terceirizado. Em seguida, fez um teste, de
novo recorrendo a gente que considerava amiga, em
vez de tentar reunir uma amostra mais representativa.
Se os testes tivessem dado errado, raciocinou Cohen,
o estrago seria limitado: nenhuma das pessoas escolhidas sairia falando mal dele ou do projeto.
Recursos ocultos: como manter a torneira aberta
Talvez o maior desafio para o inovador oculto seja
acesso a verba. Até para projetos oficialmente patrocinados pela empresa, pode ser difícil conseguir fundos quando o dinheiro anda curto ou o orçamento
é repartido apenas uma vez ao ano. Quando não se
pode nem falar abertamente do projeto, a coisa se torna quase impossível. Eis três saídas para um inovador
astuto conseguir recursos.
Aproveitar “restos”. Na maioria das empresas, há
projetos com mais recursos do que o necessário. Com
a ajuda de patrocinadores bem situados, em geral dá
para remanejar, sem alarde, fundos ou funcionários
que estão sobrando em outro lugar. Se o momento for
de aperto nos cintos, é possível pedir ou tomar emprestado de contatos em outros departamentos. Ainda que seja difícil conseguir dinheiro, é possível ter
acesso a equipamentos parados ou a um punhado de
horas do tempo dos outros. O orçamento operacional também é um bom lugar para ir buscar recursos
sobrando, pois tende a ser mais flexível e menos sujeito a escrutínio do que orçamentos específicos de um
projeto. Gerentes de operações costumam incorporar
uma boa folga em seus orçamentos, para manter o ní-
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vel de repasses elevado ou para ter alguma margem de manobra.
Buscar fora da empresa. Às vezes, pode ser mais fácil achar dinheiro
fora da empresa do que bancar um novo projeto com recursos do orçamento. Em 2009, Gregers Wedell-Wedellsborg, irmão de um dos autores
do artigo, estava trabalhando para a emissora de TV dinamarquesa TV2.
Um punhado de funcionários o procurou com a ideia de criar conteúdo
para smartphones. Na época, não havia modelo de negócios viável para o
conteúdo em plataformas móveis, e Wedell-Wedellsborg sabia que seria
muito difícil tocar a ideia com fundos internos. Logo, encorajou a equipe
a buscar, fora da empresa, a verba para essa iniciativa, dizendo a seus
membros que procurassem empresas que se beneficiariam caso a TV2
criasse conteúdo para celular. Por sorte, operadoras dinamarqueses de telefonia celular ficaram muito interessadas no projeto, pois o alto volume
do conteúdo em vídeo prometia aumentar sua receita com tráfego de dados e turbinar a venda de smartphones. As operadoras aceitaram bancar
o desenvolvimento de conteúdo; dessa experiência inicial surgiu a divisão da TV2 para o mercado móvel. Gastando praticamente nada do próprio bolso, a TV2 conseguiu ser pioneira e virar uma líder do mercado.
Permuta. Na MTV, Werdelin conseguiu que gente da área de TI trabalhasse no projeto do Top Selection sem ter de pagar por seu tempo. É
que a sala que herdara calhava de ter uma linha especial de internet que
fora usada para um projeto àquela altura abandonado. A conexão ainda
estava ativa, e Werdelin sabia que um acesso de alta velocidade à internet,
sem qualquer burocracia, seria uma isca das boas para o pessoal de TI.
Logo, estrategicamente se ofereceu para dividir a linha com certas pessoas dali, incluindo o chefe do departamento de tecnologia de transmissão
que mais tarde o ajudaria a exibir o Top Selection clandestinamente.

do radar?”). Queremos deixar um
lembrete em particular: é preciso
equilibrar sua paixão pela ideia
com uma saudável dose da velha e
boa prudência.

Ao inventar seu álibi, tenha muito cuidado com a linguagem que usa.
Na MTV, Kearley e Werdelin evitaram a todo custo a palavra “projeto”.
“Quando algo era considerado um projeto, havia uma estrutura formal
de gestão de projetos que supostamente devia ser seguida”, explica Kearley “com freios e contrapesos e procedimentos de aprovação. Como
queríamos evitar isso, sempre que precisávamos de algo de outros departamentos, dizíamos que era para algum outro programa, já estabelecido”.

O inovador dentro de uma
empresa, assim como o empreendedor, tende a se apaixonar perdidamente por suas ideias — e, embora essa paixão motive, também
pode cegar. Sobretudo quando se
age fora do radar, pode ser tentador assumir riscos cada vez maiores, na crença de que todos os que
fazem oposição são simplesmente
do contra, ignorantes, avessos a
riscos e à inovação. Mas nem todo
obstáculo à inovação dentro de
uma empresa é necessariamente
erguido por mentes burocratas
hostis à mudança; às vezes, freios e
contrapesos existem por um bom
motivo. Peguemos o caso do francês Jérôme Kerviel, o corretor do
Société Générale acusado de ter
orquestrado, debaixo dos panos,
operações no total de mais de US$
73 bilhões. Ou o de Nick Leeson,
que causou o colapso do Barings,
o banco pessoal da rainha da Inglaterra, uma instituição havia 233
anos no mercado. Os dois teriam
partido com boas intenções quando começaram a operar fora do
radar. A certa altura, no entanto,
suas atividades ocultas viraram
algo mais sombrio e fraudulento
e na, ausência de salvaguardas externas, levaram a resultados catastróficos, tanto para eles como para
as respectivas empresas.
Para evitar problemas legais ou
éticos — e garantir que seu projeto
siga sendo do interesse da empresa —, converse regularmente com
seus conselheiros, informe a quantas anda o projeto e peça sua opinião. Patrocinadores informais na
organização não são só um meio
de tirar sua ideia do papel; são
um ouvido confiável e equilibrado que pode lhe dar perspectiva
sobre seus atos. Use essa gente, e
constantemente. Com o apoio certo, jogo de cintura e criatividade,
ideias embrionárias e revolucionárias podem ser convertidas em
iniciativas de sucesso na empresa.

A inovação às escondidas não é para todos, e tampouco serve para
todo projeto. Exige uma análise refletida das alternativas e das possíveis
consequências em caso de insucesso (veja o boxe “Quando inovar fora

Fonte: Revista Harvard Business Review – Março 2013 – Pág.
59-65.

Seja qual for o método eleito para conseguir recursos, é importante
não chamar muita atenção para o projeto. Não peça a seus aliados nada
que vá exigir a autorização de superiores cujo escrutínio você justamente
está tentando evitar.
Branding oculto: invente uma desculpa
Assim como um agente secreto, o inovador oculto precisa ter uma
resposta pronta e plausível caso gente de fora ou chefes do departamento
queiram saber o que está fazendo ultimamente.
Às vezes, é possível abrigar seu projeto sob o manto de uma iniciativa já em curso. À medida que Jordan Cohen foi investindo mais e mais
tempo no pfizer-Works, ficou claro que não daria para continuar fingindo que o projeto não existia. Para evitar perguntas, Cohen dizia a todos
que o que vinha fazendo era parte de uma iniciativa da empresa toda
(liderada pelo presidente da Pfizer), chamada Adapting to Scale (ATS). A
meta seria obter ganhos com padronização de processos, partilha de melhores práticas, centralização de compras e outras maneiras de explorar o
porte da Pfizer, a maior companhia farmacêutica e de saúde do mundo.
Ninguém sabia exatamente o que o tal ATS envolvia ou não — e o pfizerWorks estava, de fato, alinhado estrategicamente com a iniciativa da
empresa —, de modo que a história de Cohen era uma boa desculpa: permitiu que o rapaz se dedicasse ao projeto sem ter de responder a muita
pergunta importuna.
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atitudes ousadas

que empresas amam e
que elas odeiam
Especialistas revelam que tipo de ousadia é valorizada no mundo corporativo e que comportamentos
audaciosos podem trazer problemas na carreira

U

m perfil ousado pode fazer toda a diferença na carreira. A característica é valorizada por recrutadores e, esses profissionais, por pensarem “fora
da caixa” geralmente têm mais chances de chegar ao topo. “As pessoas ousadas tendem para o sucesso”, diz Thiago Medeiros, gerente da ManpowerSpecialist em São Paulo.
No entanto, há que saber o limite da ousadia. Caso contrário também é
possível colocar a desejada ascensão profissional a perder, de acordo com especialistas. “A ousadia é ruim quando passa dos limites aceitáveis”, diz Lucas
Peschke, diretor da Hays em São Paulo.
Pensando nisso, EXAME.com decidiu investigar quais as atitudes ousadas mais valorizadas pelas empresas e quais comportamentos passam dos
limites e podem trazer problemas para os profissionais.
82 | GENTE Santa Paula

CONVERSANDO SOBRE GESTÃO

Por dentro da ousadia que as empresas querem:

1

Perfil questionador

“São questionadores no sentindo de querem saber como as coisas são feitas”, diz Medeiros.
Indagar ou contestar por que processos e procedimentos são feitos de determinada maneira demanda a
coragem que só uma pessoa ousada costuma ter.
“Quando se pergunta por que uma coisa é feita de um jeito, é comum profissionais responderem que não
sabem a razão, mas que sempre foi assim”, diz Peschke.
Um profissional de perfil ousado não se contentaria com a frase “sempre foi assim”, de acordo com o diretor
da Hays em São Paulo.

2

Facilidade para expor novas ideias

Dizer o que pensa e trazer novas ideias com o objetivo de obter melhores resultados definitivamente não é
um problema para os ousados. “Essa ousadia de falar e propor é muito importante por poder trazer inovação
para as empresas”, diz Peschke.
São pessoas que trazem novos olhares para dentro do escritório. “Têm uma postura proativa, tentam sempre
olhar por outro ângulo”, explica Medeiros.

3

Disposição para enfrentar riscos

Críticas, barreiras e muita resistência não abatem as pessoas dentro deste perfil, conforme explica Alex
Bonifácio no livro Pense Grande (Belas Letras), que traz atitudes das pessoas de alto desempenho. “Enfrentam
pesadas críticas durante o caminho até a concretização de extraordinários objetivos e projetos. No entanto,
cientes de sua capacidade e desejo, não se deixam abater e seguem suas jornadas, enquanto os demais a abandonam”, escreve o autor.
“Os profissionais ousados estão dispostos a tomar o risco, aceitar erros e se deparar com a resistência das
outras pessoas”, explica Peschke. “Mesmo tendo medo de errar, são pessoas que vão tentar fazer dar certo, são
destemidos neste sentido”, diz Medeiros.

4

Não resistir a mudanças

Por serem, grande parte das vezes, os agentes da novidade e inovação, as pessoas de perfil mais ousado não
resistem às mudanças propostas pelas empresas em processos e procedimentos.
“As empresas precisam estar preparadas para a mudança e pessoas ousadas na equipe vão ajudar na implementação destas mudanças”, diz Peschke, da Hays.
A ousadia que as empresas não querem
Para os especialistas é possível “perder a mão” quando o assunto é ousadia. Ao passar dos limites, o profissional pode prejudicar a sua imagem e ter problemas ao longo da carreira.
GENTE Santa Paula
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Confira as atitudes
ousadas nada
recomendáveis:

1

Tomar decisões fora da sua alçada

Por serem ousados demais, alguns profissionais não se dão conta de que devem respeitar o fluxo de decisão
da empresa. Um dos comportamentos que revelam que a ousadia pode ter passado do ponto é resolver assuntos
que fogem ao seu escopo de atuação. “Isto gera um grande risco para a empresa”, diz Peschke.

2

Desrespeito à hierarquia

Não reconhecer a hierarquia e, portanto não respeitá-la, também é um problema que surge quando profissional passa do ponto no que diz respeito à ousadia, segundo Medeiros. “Ele pode passar a ser visto como um
profissional que causa problemas”, explica.
A ideia pode ser ótima, mas se o estagiário achar que pode ir entrando a hora que quiser na sala da presidência da empresa para conversar sobre a sua proposta, ele tem grandes chances de se dar mal.

3

Não calcular riscos

“Se o risco não é bem calculado, o profissional passa a imagem de irresponsável”, diz o gerente da ManpowerSpecialist em São Paulo.
Ou seja, a disposição para se arriscar que é uma atitude ousada valorizada pelas empresas pode se virar
contra o profissional a partir do momento que ele é displicente na hora de calcular os riscos.

4

Rebeldia contra as regras

Questionar, querer entender a razão por que procedimentos são realizados de uma forma e não de outra
também é um ponto a favor dos profissionais. Mas quando o perfil questionador descamba para a rebeldia o
sinal de alerta se acende.
Você pode e deve tentar melhorar processos. Entretanto, é necessário percorrer um caminho até a mudança
e, enquanto isso não ocorre, as regras em vigor devem ser respeitadas.
Fonte: Exame.com
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Vale a pena ter um cofrinho?
A poupança é uma alternativa para economizar
e manter o dinheiro circulando.
Reservar o “troco” pode render bons frutos ao longo
de um ano de economias

Q

uem viveu na época dos picos de inflação vai
lembrar bem do que os pais costumavam dizer para
os filhos que tinham o hábito de guardar moedas em
cofrinhos. “Tem que manter a moeda circulando! Não
pode deixar tudo aí parado, porque vai desvalorizar!”,
diziam. É fato, os tempos eram outros, mas, e hoje em
dia? Vale a pena perder tempo engordando o porquinho?
De acordo com informações fornecidas pela economista Cidônea Machado Deponti, de Montenegro,
cerca de R$ 16 milhões, em moedas, não estão circulando por estarem em cofres caseiros. Isso significa que um quarto dos brasileiros guarda moedas em
casa. Nos tempos de alta da inflação, com o poder
de compra reduzido diariamente, era difícil deixar o
porquinho gordo. Entretanto, nos dias atuais, com a
inflação controlada, esse hábito volta a ser praticado e
as moedas começam a faltar no mercado.
Isso gera gastos do governo para a produção de
mais dinheiro. Para tentar solucionar o problema, o
Banco Central colocou em circulação, no ano passado, 1,2 bilhão de moedas adicionais, porém, a medida
só terá resultados positivos se 25% da população que
utiliza os cofrinhos começar a quebrá-los.
Além de representar economia, os cofrinhos são
úteis para as crianças aprenderem o valor de poupar,
entretanto, abrir uma caderneta de poupança – que
agrega rendimentos – pode ser uma boa pedida para
quem quer economizar com segurança. O gerente de
Unidade de Atendimento do Sicredi de Montenegro,
Moisés Schlindwein, explica que atualmente é importante fazer uma poupança. “É vantajoso pela questão
de os recursos serem realocados no mesmo local através das linhas de crédito”, explica. Ele também comenta que a Poupedi, sistema de poupança do Sicredi, foi
pensada justamente para cativar e chamar a atenção
dos mais jovens. “Os pais abrem a poupança e a criança ganha um cofrinho Poupedi. Quando enche ela vai
a uma unidade de atendimento e escolhe um brinde
de acordo com o valor que economizou”, esclarece.
Ter uma reserva é importante
A Caixa Econômica Federal oferece um produto

semelhante ao do Sicredi para estimular as crianças a
pensarem em como é importante guardar dinheiro no
futuro. São os Poupançudos. “Os Poupançudos acabaram atingindo mais crianças por ter aquele caráter
mais lúdico. Entretanto, qualquer pessoa pode fazer.
O fato de não exigirmos valor mínimo para abrir a
poupança, tornou o sistema acessível e democrático”,
explica o gerente geral da Caixa Econômica Federal
de Montenegro, Nelson Luiz Bruch.
Ele conta que as poupanças na Caixa surgiram
na época dos escravos e serviam para que pudessem guardar seu dinheiro em local seguro até terem
a quantia necessária para pagar sua carta de alforria.
“Ter uma poupança é uma maneira de juntar uma reserva ou acumular a quantia necessária para um plano futuro”, comenta.
Nos dias atuais, é seguro ter um “porquinho” em
casa, porque a inflação está controlada. Contudo,
é essencial ter consciência de que as moedas precisam ser mantidas em circulação. Com isso, também
é uma boa oportunidade colocar o dinheiro em uma
poupança para que, em pouco tempo, esse dinheiro
sem multiplique, já que há um rendimento de 0,5%
ao mês. Mas isso vai de cada um. O importante é ter
em mente que economizar é fundamental para casos
de emergência ou mesmo para realizar um sonho de
consumo mais adiante.
Comece a sua
Quer juntar dinheiro e não sabe como? Então
confira as dicas:
*Compre um cofrinho ou reserve uma latinha
para acomodar seu dinheiro, guardando em local seguro. Todos os dias, ao chegar em casa, separe as moedas e coloque no recipiente.
Separar notas mais baixas, como R$ 5,00 e R$
10,00, faz a conta subir rápido.
*Se você guardar uma nota de R$ 5,00 por semana, em um mês serão R$ 20,00 poupados.
Em seis meses, somarão R$ 120,00. Ao longo de
um ano inteiro, você terá R$ 240,00 para as compras
de Natal. Isso sem contar as moedas que também foram reservadas.
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MUDE O QUE
FOR POSSIVEL,
MAS MUDE!
Em Katmandu, a capital do Nepal,
os prédios públicos não têm
acesso especial às pessoas com
deﬁciência. Nem nas escolas há
rampas, elevadores ou sinalização
para deﬁcientes visuais. Em
um país que viveu uma guerra
civil, isso signiﬁca que parte da
população não possui o simples
direito de ir e vir. Bishnu Hari
Tripathi, um nepalense de 27
anos, organizou uma caminhada,
em fevereiro de 2012, até o
Ministério da Saúde para alertar
contra o fato. O evento reuniu
vários deﬁcientes, familiares
e simpatizantes da causa.
Eles entregaram um documento
pedindo mudanças ao ministro,
que teve de descer até a porta
do prédio, pois os participantes
não conseguiriam subir pelas
escadas. A ação teve efeito,
e acessos especiais já
estão sendo construídos.

A história mostra que
um indivíduo é capaz de transformar
seu mundo. A experiência de Tripathi foi
contada no One Young World, um encontro de
1 300 jovens de 180 países com grandes líderes
mundiais, como o ex-presidente americano
Bill Clinton e o indiano Muhammad Yunus, que
aconteceu no fim de 2012 na cidade de Pittsburgh,
nos Estados Unidos. O PLANETA SUSTENTÁVEL esteve
presente e acompanhou as discussões sobre
o que pode ser feito para mudar áreas
como educação, clima, negócios, saúde,
direitos humanos, liderança, desenvolvimento
sustentável e transparência. Assim como
esses jovens, você também pode
fazer a diferença.

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.
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Cerimônia de abertura
do One Young World 2012,
com o músico Bob Geldof,
idealizador dos concertos
beneficentes Live Aid
(1985) e Live 8 (2005)

1 – Comece com algo pequeno:
além de mais acessível, os riscos
são menores e, por isso, a facilidade
de acontecer é maior.
2 – Comece pelo mais próximo:
atuar em locais que você conhece –
como vizinhança, escola ou local
de trabalho – permite identificar
as reais dificuldades e ter mais
segurança de enfrentá-las.
3 – Entenda do assunto:
quanto mais você conhecer
o que pretende transformar, mais
fácil será liderar essa mudança.
4 – Nunca descarte ajuda:
mesmo pessoas mais distantes
podem se revelar importantíssimas
para seu sucesso.
5 – Seu trabalho vale muito:
Um projeto demanda tempo,
dedicação e dinheiro. Se você dedicar
uma hora por dia, terá trabalhado,
ao fim de um ano, pouco mais de
um mês e meio só para seu projeto.
6 – Planeje e tenha metas concretas.
Mesmo que seja divertido,
não leve como brincadeira.
Faça, regularmente, um balanço
de suas ações. Assim, saberá
se está no caminho certo.
7 – O importante é começar.
Se não der o chute inicial,
tudo continuará como está.

O próximo encontro acontecerá
em Johannesburgo, na África do Sul,
entre 2 e 5 de outubro de 2013.
Veja como participar e se inspirar
em www.oneyoungworld.com

EQUIPE PLANETA SUSTENTÁVEL | ESTÚDIO ALCACHOFRA

COMO INICIAR UMA
TRANSFORMAÇÃO:

Realização

#ofuturoagentefazagora

planetasustentavel.com.br
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Empreendimento Instituto de Oncologia do Santa
Paula recebe o Certificado – Processo AQUA.

A

marca Processo AQUA – Construção Sustentável baseia-se nos desempenhos de eco-construção,
de eco-gestão, de conforto, de saúde e na qualidade
ambiental das práticas de um empreendimento em
operação/uso.
O sistema de gestão de operação/ uso implantado
nesse empreendimento traz além de objetivos ambientais um programa de controle dos processos operacionais que permita atende-los.
Dessa forma, divulgamos o atestado de conformidade com os referenciais técnicos identificados e avaliados pela Fundação Vanzolini.

Pan American Breast Cancer Symposium / SIM Rio
Prezado Patrocinador,
A Comissão organizadora do Pan American Breast Cancer Symposium / SIM Rio compartilha a alegria do sucesso do Evento!
Aproveitamos a oportunidade para agradecer a
sua participação que foi extremamente importante
para este sucesso e inclusive para
avisar que o Congresso saiu na TV Globo de hoje
dia 14/5.
Veja o site http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/
noticia/2013/05/crescem-casos-de-cancer-de-mama-em-mulheres-com-menos-de-50-anos.html
Esperamos contar novamente com a sua presença
em um próximo Congresso.
Vanda Lojkasek
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The Best do Marketing

O

Santa Paula foi eleito pelos organizadores da
Edição Especial 25 anos do Marketing Best – como os
“Melhores dos Melhores”, dentre todos os cases vencedores que geraram maior relevância para o mercado
nos últimos vinte e cinco anos.
A Editora Referência e MadiaMundoMarketing
em parceria com a Academia Brasileira de Marketing homenagearam os eleitos durante a cerimônia de
premiação que aconteceu dia 22 de julho na Sala São
Paulo.
Dentre as mais de 200 empresas premiadas e 600
cases vencedores, a Academia Brasileira de Marketing
através do voto de seus 36 acadêmicos elegeu 36 homenageados, merecedores de troféus desde sua primeira edição para uma nova premiação, reforçando
sua importância para a história da comunicação do
marketing brasileiro.
PREMIADOS- EDIÇÃO ESPECIAL 25 ANOS MARKETING BEST
EMPRESAS
AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente
AgênciaClick Isobar
AlmapBBDO
Banco Bradesco
Bombril
Brasilcap
CAIXA
Coelho da Fonseca - Private Brokers
Copagaz
Damha Urbanizadora
DM9DDB
DPZ Propaganda
ESPM
Estadão
Fiat
Globosat
Grupo Pão de Açúcar
Grupo Petrópolis

Nissan
Nokia
O Globo
Petrobras
Revista Pais&Filhos
Santos Futebol Clube
São Paulo Convention & Visitors Bureau
SBT
Unilever
Unimed
Veja 45 anos
Y&R

Itaú Unibanco
Jornal Metro
Jovem Pan
Madame Valentine
MasterCard®

Informações à Imprensa:
MadiaMundoMarketing
Leliane Vidottilelianevidotti@madiamundomarketing.com.br
Lis Assis –
imprensa@madiamundomarketing.com.br

Hospital Santa Paula
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2º TEAL
Frases dos participantes:
“Experiência hors concours, estar com colegas de trabalho em um ambiente
fora do convencional com contexto profissional”.
Rafael Alvez
Experiência do Teal!
Simplesmente Sensacional!
Conseguimos ter um trabalho em equipe. Todos juntos com o mesmo Objetivo.
Luciana Albuquerque
TEAL HOSPITAL SANTA PAULA 2013.
“ Encontro de grandes personagens em busca da Excelência na administração hospitalar do Hospital Santa Paula”
Francisco C.JR
“Viver, aprender e compartilhar conhecimentos”.
Rodrigo Rodrigues
TEAL SANTA PAULA
Oportunidade de exercitarmos a parceria, a compreensão, a influência, a liderança de uma forma divertida e espontânea.
Oportunidade para entendermos que há momentos em que é preciso repensar e ponderar o próprio trabalho para melhor atuação do coletivo, pois somos
um time de muitos talentos, de muitas pessoas brilhantes!
Christiane Padovani
Uma experiência em um ambiente extra-hospitalar para enfatizar o que temos de melhor no ambiente hospitalar: relacionamento entre as pessoas, prazer
em cuidar. Adorei o evento. E já espero ansiosamente pelo próximo. Parabéns a
toda equipe Santa Paula!
Camila Succi
Ambiente Agradável, clima amistoso e principalmente a demonstração de
espírito de grupo nas atividades executadas, fato esse preponderante para o crescimento pessoal, profissional e institucional.
Vando Dias
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Vejo que o teal é um desenvolvimento de competências comportamentais através de conteúdos em sala e atividades ao ar livre energizando a motivação, o trabalho em equipe e a integração das pessoas e dos grupos. No momento do teal os participantes demonstram humildade
e deixam de executar o poder, levamos como lição O SABER OUVIR E RESPEITAR O OUTRO.
Marlene Maria de Oliveira
O evento ressaltou o quanto trabalhar em grupo requer um alinhamento de pensamentos,
um respeito ao próximo e principalmente o exercício de saber ouvir antes de agir.
Alexandre Dias F Jesus
“Saímos melhores dessa experiência e com a certeza que devemos ficar muito atentos as
regras, ouvir mais e saber trabalhar bem com os colegas.”
Debora Mansur
Foi muito especial compartilhar momentos de
crescimento pessoal e profissional com toda a equipe
em clima de muita união, alegria e comprometimento.
Dra. Lilian Lugarinho
Oportunidade vivida no TEAL foi única e rara.
Aprendemos que trabalhar em equipe e manter a
união é um progresso e que trabalhando juntos, com
a colaboração de todos, obteremos a vitória. Sigamos
então em busca dela, pois esta é a nossa meta para o
sucesso do HSP.
Eduardo Gerene
Momentos de total aprendizado e interação com
pessoas brilhantes. Com certeza nos faz refletir a importância do trabalho em equipe e principalmente o
respeito mútuo.
Camila e Dinéia Gonçalves
Momento oportuno de conhecimento e aprendizado, onde fomos capazes de lidar com as situações
difíceis e assumir nossas limitações. Um grande trabalho em equipe!
Walmor Pedro Brambilla
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Semana da Enfermagem 2013

O

tema da semana da Enfermagem para esse ano foi:
“Todo mundo gosta de: alegria, gentileza, respeito, equilíbrio,
responsabilidade e excelência.”
Nosso objetivo com o tema desenvolvido foi demonstrar que a
humanização oferecida aos nossos
pacientes é compartilhada com
nossos colaboradores e colegas de
trabalho.
Dessa maneira buscamos reforçar a importância dos valores
da instituição no cotidiano dos
colaboradores e na excelência dos
serviços prestados. São eles: responsabilidade, respeito, excelência, ética, entusiasmo, desenvolvimento, equipe e inovação que
refletem na conduta profissional e
na qualidade de vida de todos.
“Foram oferecidas palestras na
intenção de promover a discussão
sobre o tema e agradecemos as
palestrantes: Dra. Renata Simm
- neuroloclínica, Dra. Maristela
Soubihe – clínica médica, Débora
Mansur - gerente de enfermagem,
Aline Siqueira - gerente de RH e
Milka Botaro – fonoaudióloga e
consultora de comunicação, pela
participação no resultado geral
com a presença de mais de 50%
dos colaboradores assistenciais e
administrativos”, comenta a Enfª
Coord. Marta Rodrigues – Serviço
de Educação Continuada.
E na busca de abrangência sobre o tema foram realizadas intervenções nos andares com a divertida ação executada por Romão, o
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bonitão da Trupe S.O.S Palhaços por meio de intervenções artísticas com utilização de mímicas feitas
nos postos de enfermagem com os colaboradores do
período noturno do Hospital Santa Paula. Abordamos os colaboradores e fizemos uma pequena disputa
onde Romão fazia as mímicas ressaltando os valores
da empresa: alegria, gentileza, respeito, equilíbrio,
responsabilidade, excelência e carinho e quem as adivinhasse ganhava pirulitos.
O Hospital Santa Paula proporcionou para seus
colaboradores a oportunidade de falar de um assunto
sério de maneira descontraída e eficaz, como mostra
especialistas em estudos sobre efeitos do riso em pessoas que o conteúdo apresentado é mais bem absorvido se o receptor está rindo. Um estudo feito pela Doutora Silvia Helena Cardoso (2002) para UNICAMP
intitulado “Os benefícios do riso” constata que ele é
eficaz em situações sociais, em momentos de felicidade, prazer e brincadeira, e em situações de tensão, ele
serve de atenuante nas relações como podemos observar na citação:
(...) O riso desarma as pessoas, cria uma ponte
entre elas e facilita o comportamento amigável. Tudo
isto significa que o riso é um elemento importante
de nossa biologia comportamental humana. (...) Entender o riso significa compreender as nossas raízes
sociais e biológicas e aprimorar as nossas relações sociais (Cardoso, 2002, s.p.).
Para a autora o riso tem a função da comunicação
com o intuito de juntar as pessoas e promover efeitos
sociais positivos, mostra ainda no artigo que o riso
é usado por chefes executivos e tribais para controlar os subordinados. Destaca que quando o chefe dá
risada, a tendência é que seus subordinados também
o façam. Para a autora esse ato controla o clima emocional do grupo. Verifica-se que o riso é importante
para a comunicação entre as pessoas, por meio dele,
elas se aproximam criando estruturas sociais sólidas
e duradouras.
Foi excelente a receptividade do corpo clínico
do Hospital Santa Paula, todos se divertiram se envolvendo nas brincadeiras e acertando as mímicas
apresentadas, dessa maneira, assimilaram os valores
da empresa em todos os grupos que receberam a intervenção. Agradeço mais uma vez ao Hospital Santa
Paula por apoiar o artista brasileiro, conta Alexandre
Romeiro, o palhaço Romão.
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Festa Junina HSP 2013
No último dia 8 de junho, sábado, no clube Banespa, realizamos mais uma edição da tradicional Festa Junina do Santa Paula.
Como muita decoração, comida típica, show de Trio de forró e muitas atrações,
a presença marcante dos convidados na quadrilha foi o momento especial.
Confira!

94 | GENTE Santa Paula

ACONTECEU NO HSP

GENTE Santa Paula

|

95

ACONTECEU NO HSP

Semana do

Meio Ambiente
2013

O Santa Paula foi o primeiro hospital
a substituir a garrafinha pet por
embalagens TetraPak.
E você sabe o que isso gerou?
Deixamos de utilizar 360.000
garrafas pet em 2 anos.
Este ano completamos 2 anos de
Bosque Sustentável.
E não esqueça que você também tem
uma árvore lá!
Já estamos na 4ª edição da
Revista Sustentare.
Todas as nossas ações foram
reconhecidas pelo
Prêmio Marketing Best Sustentabilidade!

Você faz parte de tudo isso!
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Resultado Campanha de Agasalho 2013

A

campanha do Agasalho, finalizada em Maio
mobilizou todas as equipes assistenciais, administrativas, médicos e pacientes.
A participação do Santa Paula em parceria com o
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo permitiu aos colaboradores atuarem e interagirem
com causas sociais estimulando a solidariedade.
E com a colaboração e motivação transmitida por
todos informamos que foram arrecadados cerca de
2.300 Kg em agasalhos, blusas, casacos, calças e sapatos.
A entrega foi feita ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.

Campanha de Higienização das Mãos 2013

A

creditamos que a campanha foi muito produtiva com alta adesão por parte dos colaboradores.
O método apresentado e testado com o uso do gel
e luz UV causou impacto positivo além do esperado.
Dessa maneira, foi possível demonstrar com evidências a importância de higienização correta das
mãos. Como resultado constatamos que aproximadamente 85% dos colaboradores higienizaram as mãos
de forma adequada.
Surpreendemo-nos com a participação dos escriturários que realizaram a técnica adequadamente,
visto que os mesmos não prestam assistência direta
ao paciente.
Todos que participaram ganharam como brinde
uma trufa da Brasil Cacau, foi um sucesso!.
Por: Enfª Coord Adriana G. Gasiglia – Serviço de
Controle de Infecção Hospitalar - SCIH.
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Visita da Ministra da Dinamarca

U

m dos principais motivos da visita da Ministra
de Comércio e Investimentos da Dinamarca, Sra Pia
Olsen Dyhr, ao Brasil, além do fortalecimento das relações na área do comércio foi o lançamento oficial do
Sistema CIS. O sistema dinamarquês que proporciona
a integração de dados.
No dia 23 de maio de 2013, aconteceu evento para
assinatura do acordo de transferência tecnológica e
de validação da tecnologia da companhia Daintel no
Santa Paula, sempre pensando na segurança do paciente.

Alguns benefícios desta integração:
- redução do tempo entre a coleta de exame e a
disponibilidade de resultado para a tomada de decisão clínica (pré ou intra-operatório)
- redução da possibilidade de erro de transcrição
ambulatorialmente
- aumento da confiabilidade de dados pré e intra-operatórios
- redução potencial do risco jurídico profissional
em utilização com protocolos assistenciais
- redução de cancelamentos ou atrasos cirúrgicos
em função da possibilidade de arquivamento eletrônico de dados
- redução do intervalo entre admissão hospitalar e
admissão no ambiente do centro cirúrgico
- redução do extravio de exames (internos ou externos realizados no laboratório)
- fidelização ao Hospital e laboratório em função
da comodidade para acesso de informações para médicos e pacientes.
- possibilidade de envio de exames por rede antes
mesmo da admissão do paciente, com arquivamento
dos dados
- integração da informação clínica e laboratorial
para estratificação de risco de acordo com a frequência de alterações de exames em agrupamentos de
populações por tipo de cirurgia ou por diagnóstico
(DRG). wd
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Hospital Santa Paula inaugura prédio exclusivo
para o tratamento humanizado e multidisciplinar do
câncer - IOSP

O

Hospital Santa Paula (HSP), referência no
atendimento de alta complexidade, inaugurou no dia
26 de junho, em parceria com o Centro de Oncologia
do Hospital Sírio-Libanês, o Instituto de Oncologia
Santa Paula (IOSP), espaço dedicado ao tratamento de pacientes oncológicos. O objetivo do Instituto,
que faz parte do complexo hospitalar Santa Paula, é
oferecer atendimento multidisciplinar por meio de
tratamentos modernos aos pacientes acometidos pela
doença. O HSP atua na área da oncologia há 12 anos
e passa a contar com um edifício exclusivo para esta
especialidade, que recebeu investimentos da ordem
de R$ 26 milhões.
“Há cinco anos, definimos que focaríamos nossos
esforços em oncologia, uma especialidade que vem
crescendo muito também em função do envelhecimento da população. Para conquistar esse objetivo,
entendemos que era fundamental uma parceria sólida
e de longo prazo com o que há de melhor na oncologia
de São Paulo. Por isso, nos unimos ao Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, referência nacional
na especialidade que é o responsável pela gestão médica do Instituto de Oncologia Santa Paula”, conta Dr.
George Schahin, presidente do Hospital Santa Paula.
A nova unidade está alinhada com o conceito de humanização hospitalar, oferecendo atendimento multidisciplinar em ambientes inspirados no
modelo de instituições de saúde internacionais dedicadas ao tratamento integrado do câncer. O corpo
clínico do IOSP é formado por oncologistas clínicos,
onco-hematologistas, radioterapeutas, especialistas
em saúde bucal e cirurgiões oncológicos – todos dedicados ao planejamento do tratamento aos diversos
tipos de câncer. Os pacientes contam ainda com enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e
esteticistas durante todo o período de tratamento.
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O IOSP tem capacidade para
atender até 800 pacientes por mês.
Para este público e seus acompanhantes, o novo prédio de 4 mil
m² também conta com auditório
e área de convivência. O Instituto
promoverá ainda palestras com
orientações úteis sobre a terapia,
bem como sugestões sobre o uso
de acessórios – como perucas e
lenços, por exemplo - que ajudam na autoestima dos pacientes.
Como familiares e amigos são presenças constantes durante o tratamento, os acompanhantes terão à
disposição um cyber café e uma
biblioteca para os momentos de
espera.
“No combate ao câncer, a tendência mais eficaz é o tratamento
integrado e personalizado. Isso
significa aproximar nossos médicos com competências complementares para que atuem de forma
sinérgica na busca de diagnósticos
mais precisos e tratamentos eficazes para nossos pacientes”, declara
Dr. Otávio Gebara, diretor clínico
do Hospital Santa Paula.
O Instituto de Oncologia Santa
Paula conta com dois andares de
consultórios, destinados à oncologia clínica, cirurgia oncológica,
radioterapia e onco-hematologia.
O prédio também dispõe de dois
andares para quimioterapia com
boxes individuais e farmácia para
manipulação de quimioterápicos.
No 4º subsolo está instalada a Radioterapia com Acelerador Linear
de Intensidade Modulada (IMRT),
uma evolução no combate ao câncer uma vez que o equipamento
permite modular a dosagem de radiação necessária para cada tumor,
contribuindo assim com a preservação dos tecidos próximos à área
tratada.
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Exposição De Peito Aberto
A autoestima da mulher com câncer de mama.
Uma abordagem humanista.
Vera Golik - Hugo Lenzi

E

m junho, juntamente com o lançamento do
novo Instituto de Oncologia do Hospital Santa Paula,
apresentamos a vocês a exposição “De Peito Aberto”.
Após uma exposição na sede da ONU, na abertura da
Assembléia Geral das Nações Unidas, em setembro de
2011, em Nova York, chegou a nossa vez de realizar
uma mostra da Exposição Fotográfica.
A exposição “De Peito Aberto” conta a história de
luta de mais de 50 mulheres do Brasil, Espanha e Estados Unidos, entre 18 e 70 anos, de diversas origens,
etnias e classes sociais que enfrentaram ou enfrentam
o câncer de mama — o de maior incidência entre as
mulheres e que afeta os símbolos da feminilidade:
seios, cabelos, fertilidade e libido.
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Com imagens inéditas, a mostra traz fotos e depoimentos de pacientes, familiares, e médicos de todo
o país que mostram como o “cuidar” humanizado
pode mudar as perspectivas de um processo tão desafiador como o tratamento do câncer de mama.
As fotos são divididas em 4 fases chamadas de A
Descoberta, O Processo, Apoio e Superação.
A exposição é parte da Campanha De Peito Aberto realizada pela Fundo Infinito Comunicação e Responsabilidade Social e Instituto Mimboé de Arquitetura e Construção Humana.
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Você acredita mesmo que
quando escolhemos uma profissão é para sempre?
A realização pessoal pode

E

u acreditava firmemente que ao me graduar em publicidade, propaganda e marketing
seria uma publicitária. Acertei, sou uma publicitária, mas me enganei ao achar que seria
somente uma publicitária. Pois, hoje também
sou uma professora.
Você acredita nisso? Bom, nem eu imaginava que me tornaria uma professora de marketing.
Foram anos na escola, universidade, e agora, volto às aulas para aprender e ensinar. Amo
minha profissão e o fato de poder trabalhar em
duplicidade com minha paixão que é a comunicação e o marketing é maravilhoso.
A vida muitas vezes nos apresenta caminhos inesperados por onde jamais imaginamos
percorrer. E são nesses caminhos muitas vezes
desafiadores que nos apresentam oportunidades maravilhosas de crescimento e amadurecimento.
Foi o amor que tenho pela comunicação,
pela publicidade e pelo marketing que me levou a aceitar o desafio em lecionar para jovens
em um curso técnico de marketing.
A oportunidade de compartilhar conhecimento teórico e prático com esses jovens me
faz sentir e entender que a realização pessoal é
imensurável.
Todo investimento é válido a cada turma
nova que chega “cheia de gás” e força de vontade.
Agradeço todos os dias pela energia do
meu dia a dia!
Viviane Balbino
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estar além de uma única profissão.

HASHTAG

L

inkedIn é uma rede de negócios
fundada em Dezembro de 2002 e lançada em 5 de Maio de 2003. É comparável
a redes de relacionamentos, e é principalmente utilizada por profissionais.
Em Novembro de 2007, tinha mais de
16 milhões de usuários registrados,
abrangendo 150 indústrias e mais de
400 regiões econômicas (como classificado pelo serviço). Em 3 de Novembro de 2011, Linkedin possuía mais de
135 milhões de usuários registrados
em mais de 200 países e territórios.
O site está disponível em inglês, francês, alemão, italiano, português, espanhol, romano, russo, turco e japonês.
A quantasquest relatou que Linkedin
possua, mensalmente, 21,4 milhões de
visitantes únicos nos Estados Unidos
e 47,6 milhões pelo mundo. Em Junho
de 2011, Linkedin tinha 33,9 milhões
de visitantes únicos, e cresceu 63% em
comparação ao ano anterior.
O principal propósito do site é permitir que usuários registrados possam
manter uma lista detalhada de contatos de pessoas que eles conheçam e em
quem confiem em empresas. As pessoas
nessa lista são chamadas de conexões.
Os usuários podem convidar qualquer
um (seja um usuário LinkedIn ou não)
para tornar-se uma conexão. Esta lista
de conexões pode então ser usada de
vários modos:

•
Uma rede de contatos acumulada, constituída de suas ligações diretas, de segundo grau, terceiro
grau e assim por diante facilitam o conhecimento de profissionais através de
seus contatos mútuos.
•
Isso pode ser usado para encontrar trabalhos, pessoas
e oportunidades recomendadas por
qualquer um na sua rede de contatos.
•
Os
empregadores
podem listar trabalhos e buscar por
candidatos potenciais.
•
Todos os candidatos a emprego podem rever o perfil de
contratação e descobrir qual dos seus
contatos existentes poderia apresentá-lo aos empregadores.
O recurso LinkedIn Answers, semelhante ao Google Answers ou Yahoo!
Answers, permite aos usuários do
LinkedIn fazerem perguntas e obterem
respostas da comunidade. O LinkedIn
Answers é gratuito e as principais diferenças entre os dois serviços previamente mencionados são o tipo de questões, potencialmente mais orientadas
para negócios, e o fato de os usuários,
tanto os que fazem as perguntas como
os que respondem se encontrarem
identificados.
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As escolas do futuro
já existem

O uso dos computadores e da internet revolucionou a maneira como as pessoas compram, trabalham e se comunicam. Depois de muitas tentativas e muitos erros, os educadores começam a perceber o que funciona na sala de aula.

N

a Orestad Gymnasium,
uma escola municipal de Copenhague, na Dinamarca, inaugurada em 2005, até a planta do prédio
foi pensada para viabilizar o conceito de “escola do futuro”. O edifício de cinco andares tem algumas salas de aula tradicionais, no
estilo quatro paredes, uma porta
e janelas. Mas 50% das atividades
são realizadas em espaços de convivência, onde os alunos do ensino
médio são incentivados a resolver
em pequenos grupos desafios propostos pelo professor.
Nenhum adolescente usa caderno feito de papel ou é obrigado a tirar cópias de livros. Tudo
é digital. E, apesar de metade dos
estudantes ter pais que não possuem diploma universitário, fator
sempre associado ao desempenho escolar, a maioria dos alunos
da Orestad Gymnasium tem um
aproveitamento superior à média
nacional. A cerca de 6 000 quilômetros dali, em Nova York, a iSchool, criada em 2007, também
tem resultados que são motivo de
orgulho.
Da turma formada no ano passado, 95% dos alunos foram aprovados em universidades. Como a
média do estado é de 65%, levou
pouco tempo até que a escola chamasse a atenção e virasse objeto
de análise de educadores de todo
o mundo. Como explicar tamanha eficiência? “A estratégia foi
repensar a educação e adequá-la
à nova realidade, em que as crianças passam a maior parte de seu
dia conectadas à internet”, afirma
a americana Isora Bailey, diretora
da iSchool.
Na escola localizada no bair106 | GENTE Santa Paula

ro Soho, os professores decidem
quando as aulas serão expositivas,
offline ou online. Neste último
caso, ter acesso à internet não quer
dizer ficar vendo vídeos bizarros
no YouTube ou conversando no
Facebook. A navegação na web é
restrita ao conteúdo relacionado
às atividades escolares.
Como nas classes tradicionais, os professores escolhem se os
exercícios serão feitos em pequenos grupos ou individualmente.
A diferença é que, quando os alunos estão trabalhando sozinhos,
um software centraliza e registra
as atividades. Com isso, os professores sabem exatamente o que
cada aluno fez. “Usamos tudo o
que está à disposição para manter
a motivação dos alunos”, diz Isora.
Exemplos como o da Orestad
Gymnasium e da iSchool são cruciais porque eles indicam possíveis
caminhos para o futuro da educação. A popularização dos computadores e da internet nas últimas
duas décadas mudou a maneira
como os consumidores compram,
como as pessoas se comunicam,
como boa parte das empresas trabalha e como as notícias se propagam.
Pouca gente duvida que as salas de aula serão afetadas da mesma forma, mas o curioso é que,
até agora, a esperada revolução na
área da educação não aconteceu.
É fato que o ambiente escolar foi
invadido por PCs — no Brasil, há
uma máquina para cada grupo de
seis alunos e, nos países ricos, a
média é de um computador para
cada dupla. Embora o acesso à
internet nas escolas seja um fato,
ainda não se conseguiu medir com

exatidão seus efeitos em larga escala.
Em 2007, o governo do Peru
realizou um dos maiores programas de distribuição de notebooks
para crianças e jovens no mundo
emergente. Mais de 850 000 computadores foram instalados em escolas de todo o país, mas, depois
de cinco anos, um relatório do
Banco Interamericano de Desenvolvimento mostrou que os alunos
que receberam os equipamentos
não tiveram nenhuma melhoria
em leitura ou matemática.
“Pecamos por excesso de otimismo ao pensar que colocar
computadores nas escolas era
sinônimo de obter saltos de qualidade”, diz o professor chileno
Eugenio Severin, ex-consultor de
educação do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Com base
em experiências como a peruana,
houve uma mudança de mentalidade nos meios acadêmicos. Não
se pensa mais em computação
como solução mágica. “Com ou
sem tecnologia, o essencial continua sendo contar com um bom
professor”, diz Severin.
Uma das linhas atualmente
mais aceitas entre os especialistas
em educação é o uso da tecnologia
para personalizar o ensino e resolver o problema do desnível de conhecimento e de ritmos diferentes
de aprendizagem entre os alunos
de uma mesma classe. “A maioria
das escolas tradicionais nunca vai
educar bem todos os alunos, porque o que é bom para alguns não
funciona para outros”, afirma o
professor Michael Horn, coautor
do best-seller Disrupting Class
(“Aula disruptiva”, numa tradução
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Orestad, na Dinamarca: até o espaço foi pensado
para viabilizar um novo padrão de ensino

livre). Escrito em parceria com Clayton Christensen,
professor da Harvard Business School, o livro já vendeu quase 100 000 cópias em todo o mundo.
A varejista online Amazon criou o conceito de
“uma loja para cada cliente” no início dos anos 90.
Mostrou que é possível usar softwares para descobrir
os produtos de preferência dos clientes e oferecer uma
página da loja virtual diferente a cada um deles. Nos
últimos anos, a ideia de prestar atenção nas demandas
individuais começou a ganhar mais força na área da
educação, impulsionada principalmente pela disseminação de softwares chamados de sistemas de gestão
do aprendizado, que centralizam todas as atividades
dos alunos.
A rede de escolas Integral, de Campinas, com 1
800 estudantes, todos eles portadores de um iPad, é
uma das adeptas da nova tecnologia. Com a ajuda de
um software da empresa americana AirWatch, os professores da Integral passaram a enviar aos tablets dos
alunos o conteúdo indicado para cada um deles.
Mesmo a distância, a escola acompanha o que os
estudantes acessam, sabe se eles fazem as atividades
e com que grau de dificuldade. Isso permite que os
professores possam dar atenção aos alunos menos
adiantados e manter os primeiros da classe motivados
com questões desafiadoras. Em caso de dúvida, todos
têm acesso às apresentações dos professores, que ficam disponíveis na rede.
A inspiração dos vídeos vem do americano Salman Khan. Formado em matemática, ciência da computação e engenharia elétrica pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Khan começou, em 2008,
a gravar aulas de matemática para sua prima, então
com 12 anos, e colocá-las no YouTube. Atualmente,
com a ajuda de personalidades como Bill Gates, Khan
tem mais de 4 000 vídeos gratuitos sobre temas tão
variados como física e história no seu site (www.khanacademy.org).
No início de 2013, ele esteve no Brasil para assinar
um convênio com o governo federal. Seu objetivo é
disponibilizar suas aulas aos estudantes brasileiros.
Para que isso aconteça, a Fundação Lemann, ONG
voltada para o tema da educação, está traduzindo para
o português aulas que já foram vistas por mais de 220
milhões de pessoas em todo o mundo.
“O sistema educacional predominante nos dias de

hoje foi concebido há centenas de anos, com a tecnologia que estava disponível naquela época”, diz Khan.
“Queremos que mais pessoas sejam educadas e que
isso seja economicamente viável. A pergunta é: não
podemos fazer melhor, levando em consideração a
tecnologia que temos à nossa disposição hoje?”
Admirável mundo novo
A norueguesa Elisabeth Engum, professora de matemática na Bjorgvin Secondary School, em Bergen, a
500 quilômetros de Oslo, é uma das educadoras que
estão na ponta dessa nova fronteira. Elisabeth foi uma
das primeiras na aplicação de um novo conceito: o flipped classroom, ou “aula invertida”, numa tradução
livre. Quando estão em casa, os alunos de Elisabeth
assistem às aulas expositivas gravadas especialmente
pela professora.
Na escola, o tempo é usado em atividades para
aplicar o que foi aprendido nos vídeos. Elisabeth
conta que é trabalhoso criar um conteúdo atrativo
quando está gravando e, depois, pensar em exercícios
diferentes para ser aplicados no horário das aulas.
Mas o método também exige mais dos jovens. “Ouvir
o professor falar é muito fácil. Agora, os alunos são
obrigados a assumir mais responsabilidades sobre as
tarefas”, diz.
Essa nova fase da educação tem atraído o interesse
de fornecedores de tecnologia. A Apple pesquisa com
editoras e desenvolvedores de aplicativos maneiras de
aumentar o uso do seu tablet, o iPad, nas escolas. Outras empresas de tecnologia, como Microsoft, Cisco,
Intel, Qualcomm, Dell e HP, têm projetos direcionados a esse novo mercado, estimado em 56 bilhões de
dólares anuais.
“Os grandes fabricantes já perceberam que não
basta apenas vender o hardware para lucrar nesse segmento”, diz o professor Jim Lengel, da Universidade
de Nova York e consultor dos projetos de empresas
como Apple e Sony. Duas décadas depois da chegada
do PC à sala de aula, uma lição parece ter sido aprendida. A tecnologia é válida quando ajuda as crianças
e os jovens a desenvolver a capacidade de formular
ideias e resolver problemas. Para os bons educadores,
o desafio sempre foi esse.
Fonte: Revista Exame – Março 2013

Aula no Colégio Integral, em Campinas: o
conteúdo chega aos iPads via internet
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Como definir
um nome
H

á muitos nomes bons equipes esportivas
podem ser usadas para fins de marketing. Isso vale
para profissional, faculdade e até mesmo equipes
amadoras que querem tirar uma base de fãs. Uma
das melhores maneiras de nomear uma equipe é es-

Memorability
Um nome da equipe deve ser memorável. Dessa
forma, você pode mais facilmente criar conscientização de marca em torno do nome. A percepção da
marca pertence ao número de pessoas em uma comunidade que está familiarizada com uma equipe.
Quanto maior a consciência da marca, o mais provável você é de desenvolver e manter uma base de fãs.
Nomes de equipes memoráveis devem ser exclusivos.
Uma equipe de profissionais das áreas de deserto podem usar tipos de cobras e animais indígenas como
nomes da equipe. Uma equipe local amador pode
considerar nomear a equipe após colonos anteriores
ou um ex-político, por exemplo.

Sugestividade
Nomes da equipe que são sugestivos, particularmente de uma forma positiva, tendem a ser mais
vendável. Por exemplo, há uma abundância de nomes
que indicam o sucesso, dependendo do tipo de jogos
esportivos de sua equipe. Certos animais representam
força, vitalidade e sobrevivência. Os leões são os reis
da selva, por exemplo. Panteras são caçadores ferozes.
Giants e Titans representam seres humanos grandes
ou corajosos, que simbolizam a força ou o sucesso.
Você também pode nomear sua equipe depois de certos eventos climáticos: Calor, ciclones ou avalanche.
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tudar a história da sua área específica. Você pode
encontrar um nome da equipe que é mais relevante
para as pessoas ou sobre o clima em sua área. Há
também uma série de outros fatores a considerar ao
nomear uma equipe.

Negociabilidade
Você tem uma maior chance de desenvolver uma
base de fãs usando um nome da equipe com um caráter comercial ou logotipo, de acordo com a Fox
Business. Caracteres negociáveis também podem levar a maiores lucros. Por exemplo, você pode vender
pequenas versões do mascote, ou usar a mascote para
as funções de relações públicas. Você também pode
licenciar muitos tipos de mercadorias com personagens identificáveis, como papel timbrado, banners,
bobble-cabeça bonecas, camisetas e canecas. Fãs são
mais propensos a comprar produtos com um logotipo
elegante ou personagem memorável. Evitar o uso de
nomes da equipe que são mais obscuros, porque pode
ser difícil encontrar um mascote ou logotipo para que
os fãs se relacionem.

Considerações
Você pode considerar ter um concurso para nomear uma equipe esportiva. Isso pode criar entusiasmo entre a base de fãs. Nomeando o mascote do time
também pode fornecer um senso de propriedade para
os fãs. As pessoas tendem a se relacionar mais com as
coisas ou eventos em que investem tempo. Por exemplo, aqueles que participam de eventos beneficentes
tendem a ser mais comprometidos com o evento que
eles suportam.
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Branded Content
C

onteúdo de marca é uma
forma relativamente nova de publicidade meio que embaça as
distinções tradicionais entre o que
constitui publicidade e que constitui entretenimento. Conteúdo de
marca é essencialmente uma fusão
dos dois em um produto destinado
a ser distribuído como conteúdo
de entretenimento, embora com
uma qualidade muito marcada. Ao
contrário de formas convencionais
de conteúdo de entretenimento,
conteúdo de marca geralmente é
inteiramente financiada por uma
marca ou empresa, em vez de, por
exemplo, um estúdio de cinema ou
um grupo de produtores. Branded
entertainment é usado em eventos e instalações, filmes, jogos de
vídeo , música, a internet, e televisão.
Em 2012 Branded Content /
Entretenimento, tornar-se uma
categoria no Festival Internacional de Cannes Lions criatividade.
Como Presidente do Júri para a
primeira Branded Content & Entertainment Lions é Avi Savar,
fundador e Chief Creative Officer
da Big Fuel. O novo conteúdo e
entretenimento Lions marca procurará celebrar o trabalho que
demonstrou como uma marca
trabalhou com sucesso de forma
independente ou em associação
com um produtor de conteúdo
ou editor para desenvolver e criar
ou co-criar conteúdo divertido e
interessante para o seu público.
Isso pode ser através da criação de
conteúdo ou programação original para uma marca ou integrando
naturalmente uma marca em formatos existentes, em parceria com
um editor ou parceiro de mídia.
A técnica
Na década de 1930, a radiodifusão se tornou popular, que por
sua vez levou a empresas cada vez
mais usam as ondas de rádio para
vender seus produtos na forma de
anúncios de rádio. Como a publicidade de rádio ganhou impulso,
eles começaram permitindo patrocinadores para comprar horários
durante a programação de rádio
programada a fim de vender seus
produtos. Isto é, quando o primei-

ro vislumbre de conteúdo de mídia da marca ocorreu. Enquanto
ouvintes sintonizar exclusivamente para fins de entretenimento, eles
foram consistentemente, mas brevemente, interrompida com anúncios de produtos destinados à escuta demográfica para o programa
específico. Por exemplo, durante
muitos dias rádio do tempo mostra, com enredos dramáticos (que
principalmente dona-de-casa mãe
gostava), os anunciantes iria promover produtos como sabão, assim surgiu o termo “novela”. Para
vender esses produtos ao público,
os anunciantes da época centrou-se mais sobre o que as pessoas
queriam ouvir, em vez de os fatos legítimos sobre o produto.Ao
criar um anúncio que convence o
ouvinte que precisa do produto,
mas ao mesmo tempo entrar em
toda como algo diferente de um
anúncio, foi a primeira introdução ao conteúdo de marca como
a conhecemos hoje. Desta forma,
os anunciantes e os consumidores
sair satisfeito.
Esta noção de um anunciante
ou empresa de produção de mídia
que é atraente para o consumidor,
a fim de vender mais produtos tem
sido em torno de décadas. O conteúdo de marca prazo, no entanto,
realmente pegou como uma nova
técnica de marketing em 2001,
quando The Hire foi produzido e
distribuído na internet e DVDs.
Ele apresentava uma série de
curtas-metragens de Hollywood
diretores de “A-list”, com a BMW
carro como a verdadeira estrela da
ação. A popularidade destes filmes
estimulou outros comerciantes
para criar filmes, música, jogos,
conteúdo interativo e eventos da
vida real, que existe apenas para
entreter e educar o consumidor,
mantendo sua atenção por tempo
suficiente para comercializar um
produto ou serviço. Desta forma,
os anunciantes e os consumidores
sair satisfeito.
A colocação de produtos e produtos que incorporem em meios
de entretenimento tornaram-se
uma ferramenta de marketing
essencial nesta época de TiVos
e DVRs . Esses dispositivos de

gravação permitem que os telespectadores simplesmente avançar
através de anúncios publicitários,
fazendo propagandas de televisão
tradicionais aparentemente inútil para comercializar produtos.
Assim, vários veículos de entretenimento optou por criar relações
estreitas com empresas e produtos, a fim de reduzir o custo da
propaganda produção e melhorar
a integridade do anúncio. Como
conteúdo de marca tem crescido
em respeitabilidade, por isso tem
as parcerias. Para receber a quantidade necessária de dinheiro adiantado, muitas redes optaram por
oferecer os comerciantes a oportunidade de entrelaçar furtivamente
seus produtos dentro de um enredo, de modo a cativar o interesse
do público, sem descaradamente
com foco no produto. Ofertas de
uma só vez transformaram-se em
compromissos de longo prazo,
mesmo incluindo marcas e redes
de conceituar programas de televisão coletivamente. Hoje, o apoio
comerciante se espalhou para incluir eventos de patrocínio, criação de jogos de vídeo e criação de
webisodes on-line tanto a marca e
site da rede pode usar. Conforme
classificação comercial continuam
a diminuir, e as empresas constantemente lutam para manter a audiência durante anúncio breaks, este
tipo de parceria é um mecanismo
muito valioso. Branded content
permite maior envolvimento com
o produto, bem como a possibilidade de cobrar as empresas ainda
mais do que o habitual para estes
relacionamentos exclusivos.
Meios de entretenimento,
como filmes, programas de televisão e jogos de vídeo, são uma
grande parte de, e forma de ajuda,
a cultura em que vivemos hoje.
Quando o espectador vê uma marca particular de um tal meio de
entretenimento, ele é uma experiência significativa e ressonante.
Desde que a televisão cresceu em
popularidade nos anos 1960, representações realistas da vida têm
sido comuns na maioria dos shows
e marcas reais são necessários para
criar um senso de realismo dramático. Desta forma, o público é
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atraído para a marca mais do que eles teriam sido, em
primeiro lugar, simplesmente porque eles viram que
na cultura mainstream. Consequentemente, branded
content tie-ins, juntamente com os compromissos de
mídia estão se tornando rapidamente a forma mais
eficaz de publicidade filmes de grande orçamento são
obviamente um meio incrível para a colocação do
produto, no entanto quando se considera o conteúdo
da marca como um todo, é muitas vezes mais rentável para as empresas a considerar todo o espectro rádio, televisão, podcasts, blogs, e assim por diante.
Este método tem a capacidade de criar uma ligação
emocional aos consumidores que a indústria precisa
muito hoje.
Eficácia
Produzir conteúdo de marca tornou-se uma ferramenta extremamente eficaz para os anunciantes neste
dia e idade. O resultado do conteúdo de marca bem
feita pode fazer maravilhas para a empresa produzi-lo, mas apenas se o conteúdo é feito corretamente.
Não só eles tem que ter certeza que o seu produto está
sendo vendido como êxito possível, eles também tem
que garantir que o conteúdo que estamos produzindo
é excepcionalmente bem feito e tipo de truques o espectador para ver o curta-metragem como algo mais
do que uma propaganda. Os mais bem-sucedidos
programas de conteúdo de marca é capaz de misturar a mensagem publicitária de uma forma contínua
e transparente, literalmente tornando-se uma parte
da narrativa, e ainda obter a informação através do
consumidor.
Em 2003, o Branded Content Marketing Association foi formada a fim de endossar conteúdo de marca
para um público mais amplo, internacional. Em janeiro de 2008, a BCMA realizou um estudo que mostra
o quão eficaz conteúdo de marca é quando comparando-a com a publicidade tradicional. Mais de um
terço das pessoas que estavam céticos sobre os anúncios tradicionais e apenas um décimo de confiança
das empresas produtoras de tais anúncios. O estudo
concluiu que “na esmagadora maioria dos casos, os
consumidores preferiram a abordagem mais inovadora em comparação com a publicidade tradicional”.
Outro estudo de 2008, mais uma vez mostra como
branded content útil tornou-se na era da tecnologia.
Mais de 95% do tempo, sites que apresentam conteúdo de marca foram mais bem sucedidos do que sites
com anúncios típicos, e são 24% mais eficazes para
aumentar a intenção de compra de telespectadores.
Além disso, sites de conteúdo de marca impulsionar
tanto a favorabilidade e reconhecimento da marca,
dois fatores que são especialmente crucial para os
anunciantes. Branded content é particularmente eficaz na faixa etária 18-34, formando opiniões positivas e estar geral mais sensíveis aos locais de marca.
Presidente Pam Horan online Publishers Association
concluiu: “Em quase todas as categorias medida, as
pontuações eficácia de anúncios em sites de conteúdo de marca foram numericamente superiores na web
em geral, em portais ou redes de anúncios. Sites com
conteúdo de marca tem um especial impacto maior
nos pontos onde os consumidores estão estabelecendo preferência de marca e tomar decisões de compra “.
No geral, conteúdo de marca tem o poder de ajudar a enriquecer a capacidade da empresa em incorporar a colocação do produto no seu entretenimento,
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o que resulta em uma imagem do produto, uma melhor presença no varejo, melhor relação de consumo,
e aumentar as vendas da empresa maior.
Exemplo
Em 2009 Frantic Branded Content , de Winnipeg,
Canadá parceria com a agência de publicidade TAXI
e comerciais de produção da empresa Suave Cidadão,
para produzir a propriedade televisão branded entertainment ‘Break Comercial. Neste programa de realidade direcionamento comercial, a publicidade e as
empresas de publicidade é o conteúdo.
Em 2010, a Red Bull em parceria com a British
branded content especialistas Gramafilm para produzir “Way Back Home” com Danny MacAskill . O
filme apresenta Danny MacAskill realizar uma variedade de truques incríveis em toda a bicicleta Escócia
e curiosamente só contou com um olhar fugaz de um
Red Bull pode (realizada por MacAskill e nem mesmo mostrando a marca Red Bull). O filme de oito minutos gerou mais de 20 milhões de visualizações no
YouTube, e foi compartilhado de 2 milhões de vezes
em sites de redes sociais e tornou-se campanha de mídia de maior sucesso da Red Bull até à data, vencendo
Honors Webby, Video Awards virais e gerando mais
de 2 milhões de horas de engajamento da marca.
Em 2011, Morgan Spurlock lançou seu documentário, O Maior Filme Já Vendido , que teve como objetivo revelar ao público como a indústria cinematográfica não só incide sobre liberação de sucesso, filmes
de entretenimento, mas também como ele se baseia
fortemente em publicidade para financiar a produção do filmes. Como resultado, a indústria está cada
vez mais a tentativa de borrar as linhas entre o que o
espectador vê a publicidade eo que eles vêem como
entretenimento.
Em 2012 script lançou um marketing de conteúdo de serviços para ajudar as marcas a criar conteúdo
personalizado de um grupo de escritores freelance.
Como resultado, as pequenas e grandes empresas,
incluindo a Verisign expandiu o uso de conteúdo de
marca multi-canal, incluindo posts, comunicados de
imprensa e mensagens de mídia social.
Riscos
Embora a pesquisa mostra significativamente o
sucesso de conteúdo de marca pode ser, também existem alguns riscos envolvidos. É imperativo que a empresa produz conteúdo de marca da maneira correta,
a fim de que ele seja o mais eficaz possível. Primeiro
de tudo, a empresa tem que fazer um compromisso
com a produção de conteúdo de marca. Se a empresa
espera resultados positivos, eles também devem esperar para investir seu tempo e dinheiro na produção
de conteúdo de marca bem-feito. Produzir um filme
de conteúdo curto de marca simplesmente não é suficiente e acompanhar os filmes são uma necessidade.
Como na publicidade tradicional, é importante para
as empresas a garantir que o seu conteúdo de marca
é voltado para seu público-alvo. Junto com isso, que é
importante para uma empresa se certificar de que eles
não estão quebrando regras de colocação de produtos.
No entanto, se a empresa é capaz de evitar o sucesso
de todos esses obstáculos, conteúdo de marca pode
ser a ferramenta de marketing mais eficaz que já colocada em uso.
Fonte: Wikipédia
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O Cinema

Nova Ferramenta de Marketing

A

o ler o título deste artigo pode você pensar:
“Lá vem mais um vender-nos o cinema como excelente meio de comunicação”. Na verdade até é, devido à
possibilidade de segmentação, ao tempo de exposição
à mensagem, à adequação da mensagem e da marca
ao filme, etc.
Encontramos inúmera bibliografia sobre como vai
ser o futuro do marketing, da comunicação, o profissional do futuro, o consumidor do futuro, a agência
do futuro, as vendas do futuro, tudo do futuro.
Aquilo que me parece ser a melhor forma de encontrar respostas e inspiração para o futuro do marketing e da comunicação reside numa boa ida ao
cinema. Uma hora e meia de inspiração, de temas
para refletir e acima de tudo de ficção que nos mostra
como vai ser no futuro.
Alguns exemplos ajudam a entender algumas tendências que estão aí para influenciarem o marketing.
Se olharmos para qualquer filme do 007 encontramos inúmeras soluções tecnológicas que há uns anos

atrás eram impensáveis. Telefones portáteis, relógios
com câmara fotográfica, pasta com impressora, carros blindados, porta-chaves que respondem ao som,
canetas sem tinta, óculos com mensagens nas lentes.
Tudo abordagens que hoje existem nos carros, nos telefones, e na maioria dos acessórios sem os quais não
vivemos.
E como podemos usar essas ferramentas no nosso estabelecimento? Como chamar atenção do nosso
público? Fazer algo inovador e criativo e sempre uma
boa forma.
Um exemplo bem sucedido foi da escola de idiomas CCBEU, para divulgar sua marca e a importância de saber falar inglês, a empresa montou uma ação
de marketing de uma sala de cinema, Nele, antes de
começar o filme, foi apresentado um trailer na telona
onde, no meio dela a legenda desaparece propositalmente.
As pessoas que conseguiram entender a mensagem sem legenda e seguiram as orientações do trailerficando de pé na frente da telona – ganhavam um ano
de cinema de graça. A intenção era divulgar o curso
mostrando a importância de entender outro idioma.
No vídeo ainda e destacado: “as grandes oportunidades não virão com
legendas”
Caso vocês fiquem
curiosos, segue o link do
vídeo: www.youtube.com/
watch?v=WBn66Nrx-84
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HOMENAGEM

Um ótimo Dia do Médico a todos
vocês, doutores. Que nos
proporcionam a alegria,
tranquilidade e confiança, para
poder tornar cada
dia inesquecível.
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Curiosidades
Ultramaratonista correu do Oiapoque ao Chuí

A

té 2007, o ultramaratonista Carlos Dias já havia disputado muitas provas duras em países como
África do Sul, Holanda e Estados Unidos. O grande
desafio, porém, sempre era conseguir dinheiro para
custear as viagens. Um dia, decidiu realizar um sonho
antigo: percorrer o Brasil de Norte a Sul. No ano seguinte, saiu de Oiapoque, no Amapá, rumo a Chuí, no
Rio Grande do Sul. Impôs-se que o percurso de nove
mil quilômetros deveria ser feito em apenas 100 dias.
Corria em média 14 horas por dia. Ou o mesmo
que 90 quilômetros diários. Só fazia pausas, de 20
minutos, a cada três horas. Os estados foram ficando para trás, sobre todo tipo de solo e sob qualquer
clima. Carlos lembra que a temperatura mais alta que
enfrentou foi 41 graus, em Palmas; a mais baixa, quatros graus, em Rio Grande. Durante o percurso, atletas amadores e populares costumavam acompanhá-lo.
Sem dinheiro, tinha dificuldades para tarefas triviais.
“Dormi em todos os lugares: posto de gasolina, posto
de saúde, motéis, hotéis, pousadas, quartéis, quadras
de esporte, ponto de ônibus”. O desafio, apesar de to-

das as dificuldades, foi completado em exatamente
100 dias.
Hoje, Carlos segue correndo e dá palestras motivacionais. “Minha mãe é a verdadeira ultra-atleta”,
defende. “Era analfabeta, estudou depois de criar os
filhos e hoje até critica quando não gosto de alguma
pergunta feita pelos jornalistas.” Planos para o futuro?
“Continuar a realizar competições mundo afora para
dar exemplo ao meu filho.”
Fonte: Revista Almanaque Brasil – Fevereiro 2013 – Pág.6

Visconde carioca inventou o necrotério

S

e não tiverem origem indígena, grega ou latina,
geralmente as palavras do repertório brasileiro são
importadas de outra língua: francês, inglês. Raramente um neologismo nacional entra no dicionário. Mais
raro ainda é o caso de certo visconde, citado no Aurélio como criador de uma palavra. Pode conferir a origem do verbete “necrotério”: “proposta pelo Visconde
de Taunay, escritor brasileiro, para substituir o galicismo morgue e que teve, entre nós, aceitação geral”.
O carioca Alfredo d’Escragnolle Taunay foi engenheiro, professor, major na Guerra do Paraguai e
governador do Paraná e de Santa Catarina, além de
escritor e uma dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Palavras eram seu passatempo preferido:
“Possuem fisionomia própria, tipo peculiar, que nos
inspira simpatia ou repulsão”.
Em 1872, Taunay recebeu inusitada encomenda

da Câmara Municipal do Rio de
Janeiro: deveria criar termo inédito para nomear o lugar onde se
expõe os cadáveres que vão ser
autopsiados ou identificados.
O visconde dizia que o resultado foi obtido após “parafusar
sobre o caso não poucos dias”. Escolheu como base
a palavra “cemitério”, do grego coimeterion (significa proteção ao sono) – “como é formosa, com efeito,
e expressiva!”. Recortou e colou à partícula também
grega para a morte (necro). E assim nasceu, há 130
anos, a palavra necrotério.
Fonte: Revista Almanaque Brasil – Fevereiro 2013 – Pág.6
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Uma Plataforma de Benefícios Pra Você
O que é?
Um programa de benefícios on line, onde você encontrará benefícios e vantagens em diversos produtos e serviços como academias, cursos de pós-graduação,
farmácias, lojas de eletrônicos, entre outros diversos convênios pensados para você.

Como funciona?
Essa plataforma permite que você busque produtos e serviços de acordo com
suas necessidades, sejam elas imediatas ou planejadas com antecedência.
Acesse o site, www.convenia.com.br e nele você deverá logar-se para acessar o
painel de ofertas com os respectivos convênios.
Os parceiros são referência em seus segmentos e irão postar suas ofertas por
meio de cupons, que serão classificados de acordo com os núcleos abaixo:

Qualidade de vida e Bem Estar:
•
•
•
•
•

Academias: melhores academias em diversos bairros
Bem estar: serviços e terapias para corpo e mente
Entretenimento: cinemas, teatro, shows e eventos
Concierge: lavagem de carros, consertos, alfaiates, viagens
For Kids: para seus filhos que também merecem benefícios

Educação e Treinamentos:
•
•
•
•

Universidades e Faculdades: cursos de curta e longa duração
Línguas: inglês, francês, mandarim e espanhol
Segmentados: certificações, tributários, planejamento financeiro
Compras e serviços gerais: eletrônicos, vinhos, livros, entre outros.

Importante:
Os convênios específicos para cada empresa podem sofrer variações dependendo da região e setor de atuação; Siga sempre as políticas de uso descritas no site e
em cada cupom específico.
Para receber seu cartão CONVENIA informe-se no RH ramal 8256.
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Primavera é bom para...
•   Passear pela cidade só para ver as árvores floridas
•   Radicalizar na dieta para poder usar um short sem fazer feio
•   Deixar os cabelos crescerem desgovernados
•   Começar a planejar a lista de presentes para não estourar os cofres no fim do ano
•   Guardar os casacos que usamos no inverno
•   Perder a compostura numa tarde qualquer e rodopiar pela casa como uma bailarina
•   Planejar uma viagem de pelo menos dez dias com os amigos mais queridos, todo mundo
avulso é claro
•   Aproveitar o clima de primavera e engatar um romance novo
•   Encher a casa de flores das mais variadas
•   Escolher um dia para fazer algo que nunca fez antes

WWW.SANTAPAULA.COM.BR

