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Arte da Capa:

Angélica Queiroz - Analista de Marketing Jr.
Nesta 22ª edição da nossa revista Gente Santa Paula o tema principal é a importância da
consciência e da responsabilidade de todos com relação às eleições do país. Trouxemos um
histórico de todos os movimentos importantes para política brasileira. Para arte da capa procurei usar uma foto marcante para a montagem, dando a impressão de que a bandeira está
pintada na pele do rosto de uma pessoa. A técnica foi manipulação e tratamento de imagem
e cores no Photoshop.
A imagem simboliza essa força e coragem de encarar as coisas, decisões, escolhas de
frente e olhos abertos. Analisar os problemas, situações e soluções propostas pelos candidatos. Com a tipografia, escolhi formas e cores que remetem espontaneidade, com traços
livres e firmes, como as decisões devem ser tomadas quando o assunto é política e escolher
os representantes do país.

Dia 5 de Outubro é um dia muito importante na vida de todos os eleitores
do Brasil. Nesta data, votaremos para cinco cargos, Deputado estadual, Deputado federal, Senador, Governador e Presidente. É importante analisar, principalmente, os programas do PSB, PSDB e do PT. Devemos usar nosso direito de voto
de acordo com o nosso desejo para o futuro do nosso país, pois isto com certeza
influenciará as novas gerações.
Na minha opinião o mais importante é votar em quem diz o que pensa e faz
o que fala! E que o eleito seja um presidente do país, e que a partir da sua eleição
ele deixe de ser partidário, pois seu compromisso é com a nação e não com o
partido!
Boa leitura!

CARTA AO LEITOR

Palavra do Presidente

George Schahin
Diretor - Presidente

GENTE Santa Paula
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EDITORIAL

Editorial
Brasil mostra sua força
Depois de tantas reviravoltas, surpresas, decepções, medos e incertezas,
chegou a hora do brasileiro, daquele que nunca desiste de mostrar sua força,
mostrar a sua cara. Este momento não pode ser desperdiçado ou mal aproveitado. É hora de pensar, avaliar e votar na pessoa que fará a grande virada
que tanto sonhamos.
A força e a garra do brasileiro são mundialmente conhecidas e isso não é
à toa, são fatos, é histórico.
Vamos mostrar que sabemos sim errar e aproveitar as chances de consertar.
Chegou a hora Brasil, mostra a sua força!

Paula Nascimento Gallo
Gerente Financeiro e Marketing
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CHUVA DE CONFETES

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

Aos diretores ou diretoras fiquei internado no Santa Paula porque eu sei que o hospital é um dos melhores do Brasil e se não for
do mundo; tive um tratamento muito especial desde a uti até no quarto de recuperação.
Todas as enfermeiras são muito especiais me
trataram com muita dedicação, se alguém
reclamar desse hospital essas pessoas são
mal agradecidas. Dizem que até Deus quando esteve na terra não agradou muita gente
o hospital e os funcionários são nota mil. Eu
nunca estive em outro hospital mais o Santa
Paula pode ser melhor que (...) qualquer outro particular, a qualidade do atendimento
de primeira. Está todo mundo de parabéns,
os médicos e as enfermeiras a pessoal da
limpeza foram muito simpáticos eu só peço
desculpa pela perturbação e pelo erro de caligrafia; o conforto e o atendimento no quarto
são fantásticos eu espero voltar não como paciente, mas como grande amigo do hospital
mais organizado da rede da Intermédica ou
de outros convênios. Meu muito obrigado
pela hospedagem e boa sorte aos senhores e
senhoras que administram o hospital em minha opinião o melhor do mundo.
J.C da S.
Olá, Em primeiro lugar quero parabenizar o Hospital e, principalmente, os médicos.
No dia 23/10/2013 por volta das 22h precisei
ir ao médico, para minha sorte passei com
a Dra Thais Aquino de Amorim - CRM-SP
160586, a qual foi muito atenciosa, prestativa
e carinhosa. No dia 08/11/2013 por volta das
19h tive que retornar ao hospital, pois continuava passando mal. Desta vez tive a sorte
de passar com o Dr Paulo Takeshi Nakano CRM 140803, que por sinal também teve um
excelente atendimento, simpático, atencioso,
prestativo e compreensivo. Que o grupo de
médicos do Hospital Santa Paula possa continuar com a mesma qualidade destes dois
profissionais, assim percebemos o quanto se
dedicam ao ser humano. Obrigada mais uma
vez pelo carinho e atenção, continuem sempre assim!
K.C de S.
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Venho através de este e-mail expressar
minha gratidão e dar os parabéns a toda equipe de enfermagem do 5º andar desse hospital.
Estive com um familiar internado durante
32 dias, primeiro no apartamento e, posteriormente, depois de uns dias na UTI. Todos
auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros sem exceção muito bem preparados,
gostaria de agradecer um por um, mas como
não dá, decidi enviar esse e-mail, mais uma
vez obrigado a todos pelo carinho e atenção.
C. A de O. F.
Boa Tarde,
Meu nome é M. V. eu fiquei internada
dia 07/02 no 4º A, para realizar um procedimento no centro cirúrgico e estou utilizando
este canal de comunicação para dizer que
gostei imensamente do tratamento que recebi, desde a recepção do hospital, enfermeira
e técnicos do 4º A, enfermeira e técnicos do
RPA onde fiquei antes e depois do procedimento. Gostaria de agradecer em especial à
enfermeira Janaina do RPA, extremamente
educada e atenciosa e que me acalmou antes
e depois do procedimento me deixando mais
confiante e tranquila. Obrigada a todos.
M.V.
Estive internada dia 22/01 com quadro de
AVC e quero agradecer a toda equipe médica
que me prestou socorro num momento tão
desesperador, cito eles: Drº Dieter, Drº Icaro, Drº Marcos Vinicios Calfat, Drº Bernado
Lembo, Drº Rodrigo Nascimento,Drº Gil e
toda a equipe de enfermagem que foram excelentes. Estou muito grata pelo atendimento,
pela preocupação e pelo carinho que recebi
de toda a equipe. A todos vocês que me acolheram com tanta dedicação, os meus sinceros agradecimentos.
E. B.
Gostaria de agradecer a todos que cuidaram da minha saúde no período que aí estive
internada. É com muito carinho que agradeço ao Dr. Dieter, Dr. João Geraldo. Sem

Gostaria de agradecer a atenção e o excelente atendimento que foi prestado a mim,
enquanto estive internada neste hospital, desde a equipe médica, enfermagem e auxiliares,
nutricionista e fisioterapeuta, pessoal da limpeza em fim todos sem exceção. Meu sincero
agradecimento, e continuem sempre assim
tratando bem quem precisa.
G.F.M.
Boa noite
A quem possa interessar estive internada
no Hospital Santa Paula de 07 a 8/03 para realizar a Iodoterapia de dose ablativa encaminhada pela oncologista Dra. Allisson Monteiro e o Dr. Guilherme Rossi.
O atendimento do hospital foi muito
bom. Tanto dos enfermeiros, farmacêutica,
nutricionista, médica da medicina nuclear e
o físico.
Não tenho do que reclamar.
Pelo contrário. Só tenho a agradecer por
terem feito desta internação, um momento
tranquilo e menos assustador.
Obrigada.
A.C.
SÓ TENHO QUE AGRADECER MUITO
A ESSA MÉDICA QUE NO DIA 08/12/2013
QUANDO ENTREI NO CONSULTÓRIO
DELA A MINHA SAÚDE QUE JÁ ESTAVA
TÃO ABALADA TEVE O DIAGNÓSTICO
ATRAVÉS DE UM EXAME QUE EU TINHA
PAVOR SÓ DE OUVIR FALAR... HÁ MAIS
OU MENOS DOIS ANOS TENHO FORTES
DORES DE CABEÇA PASSEI POR VÁRIOS
MÉDICOS UNS DIZIAM QUE ERA STRESSE
OUTROS QUE EU ERA MUITO NERVOSA E
O TEMPO FOI PASSANDO... LEMBRO-ME
QUE ERA UM DOMINGO E EU CHORAVA
DESESPERADA PELA DOR E POR NÃO SABER O QUE EU TINHA... MAS DEPOIS DE
COLHER O LIQUOR FIQUEI INTERNADA

CHUVA DE CONFETES

esquecer os enfermeiros, os quais apelidei
como “meus anjinhos”. Estava muito assustada, por ser minha primeira internação, mas
com a dedicação e atenção de todos, consegui
passar por mais esta fase. Parabéns ao Hospital Santa Paula pelos ótimos profissionais.
Obrigada pelo atendimento. Abraços a todos.
C.M.

ME TRANSFERIRAM PARA OUTRO HOSPITAL E COM ESSE EXAME O MÉDICO
QUE ME ACOMPANHA ATÉ HOJE QUE
É UM ÓTIMO PROFISSIONAL, TAMBÉM
DEU CONTINUIDADE E DIAGNOSTICOU
PSEUDO TUMOR CEREBRAL... DEPOIS
DISSO FIQUEI MUITO RUIM DE NOVO
FUI PARA O SANTA PAULA FUI ATENDIDA PELO DR MARCEL KEN ÓTIMO
MÉDICO SUPER ATENCIOSO COMIGO E
MEU ESPOSO. ELE FEZ NOVAMENTE O
EXAME DO LIQUOR... E EU SÓ TENHO A
AGRADECER A TODOS VCS...POR FAVOR,
GOSTARIA QUE AGRADECESSEM POR
MIM A ESSES MÉDICOS QUE ME AJUDARAM QUANDO MAIS PRECISEI ....AGORA
AGUARDO PARA FAZER A CIRURGIA DO
IMPLANTE DO DRENO!!! E GOSTARIA
MUITO DE FAZER NESSE HOSPITAL QUE
ME ACOLHEU NA HORA QUE MAIS PRECISEI... OBRIGADA A TODOS.
A.O.R.
Prezado senhor no dia 25-04 tive um problema com meu esposo arritmia cardíaca ao
qual estava passando muito mal chegando no
pronto atendimento fomos muito bem atendidos pela equipe médica de plantão no horário
das 17 horas. Excelentes, pois todos se empenharam em reverter o quadro em que meu esposo se encontrava e graças a Deus ele está aqui,
portanto vamos dar continuidade ao tratamento através de vocês. Parabéns a todos funcionários que são maravilhosos grande abraço.
M.P.P.
Prezados senhores:
Dei entrada nesse hospital no dia 26 de
março pp e tive alta no dia 10 de abril. Recebi,
em seguida, correspondência dessa excelente
instituição me questionando sobre o atendimento recebido. Meu impulso seria responder imediatamente, mas quis fundamentar a
minha opinião após ter passado por avaliação
com o muito competente cardiologista, Dr
Bernardino Tranchesi Jr. que consultei ontem, por indicação de meu filho.
Pois bem, exatamente como eu pensava,
ele parabenizou o tratamento que me dispensaram e que, não me resta dúvida, com a permissão de Deus, salvaram minha vida!
Assim, falando por mim, quero agradecer

GENTE Santa Paula
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ções, só agradecimentos desde já muito obrigado... Atenciosamente,
N.A.
a todos que me cuidaram; todos os médicos
a começar pelo que me atendeu no pronto socorro, pelos da UTI, pelo responsável
pelo cateterismo, que eu soube depois é um
dos melhores do Brasil, e, já no quarto quero deixar meu agradecimento especial a Dra
Alessandra, a todas as fisioterapeutas, principalmente a Cris e a Aline, todo o corpo de
enfermagem, que sempre tinha um incentivo
para mim, todas as técnicas de enfermagem,
todas amigas divertidas e de comportamento
amoroso. O pessoal da nutrição que tentou
me agradar, apesar do meu inexistente apetite. Enfim, notei e senti o AMOR de todos em
tudo que faziam e isso permite e determina a
qualidade do trabalho.
Parabéns por tudo, vocês serão sempre
objetos da minha mais profunda gratidão.
Com profundo respeito e votos de que o
trabalho do Santa Paula seja mais e mais reconhecido como instituição exemplar.
Atenciosamente,
M.L.C.P.C.
Ao Hospital Santa Paula.
Em reposta a correspondência a mim enviada a respeito da minha recente internação
nesta instituição, tenho a informar que foi excelente o atendimento já no pronto socorro,
onde a rapidez e a eficiência no atendimento
fizeram toda a diferença, dada a gravidade do
caso. Depois os procedimentos de cateterismo e angioplastia foram excelentes. Já o período de internação na UTI prolongada por
mais dois dias por falta de apartamento, apesar de difícil para o paciente, todo o corpo clínico, médicos, enfermeiros, atendentes, nutricionistas, fisioterapeutas etc., me trataram
com muita dedicação, fator importantíssimo
na recuperação do paciente. Ou seja, tenho
somente elogios ao Hospital Santa Paula.
Atenciosamente,
C.Q.B.
Venho através desta agradecer toda equipe da santa Paula, parabenizo pela qualificação dos seus funcionários... Agradeço pelo
bom atendimento e atenção das enfermeiras
atendentes e equipe de médicos que acompanharam meu atendimento... Sem reclama-

8
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Boa Tarde,
Gostaria através deste e-mail expressar
meus mais profundos agradecimentos ao
Hospital Santa Paula.
No momento estou com meu marido internado na UTI B - Leito 36 (Vicente Salzano
Junior) e como em todas as internações pelas quais ele já passou aí, não tenho palavras
para agradecer o tratamento a ele dispensado.
Dra Rachel que cuida dele no momento e é
um doce, pessoal da enfermaria que são tão
meigos.
Tenho que agradecer desde a equipe de
limpeza, cozinha, seguranças ao mais alto escalão...
Corpo clínico e de enfermagem não teria
palavras que fossem suficientes...
Recepção, pessoal da internação como a
Vilma, Elza e todas as outras moças que agora
não me lembro dos nomes, mas sempre atenciosas...
E o que dizer da Beatriz e da Andréia (ou
Andréa) tão carinhosas comigo, sempre interessadas em saber se o Vicente está melhor,
sempre me dando força com palavras de carinho.
Dr. Rafael Simões algumas vezes recorri a
ele e sempre um pronto atendimento.
Enfermeira Nadja, Angela e todo o pessoal do 3º andar... Anjos em forma humana!
Sem desmerecer nenhum médico, pois
todos são excelentes e tem todo o meu respeito, eu gostaria de fazer um agradecimento
especial ao Dr. Dieter da UTI 2, que já cuidou muitas vezes do meu marido e hoje não é
nem possível descrever a confiança que meu
marido tem nele...e eu também.
Posso dizer sem nenhum medo de me
enganar, que não confiaria a vida de nenhum
membro da minha família a outro hospital.
No caso do Vicente, digo que já é a segunda vez que ele precisa ser entubado e eu não
confiaria tal procedimento a outro lugar.
Portanto fica aqui o meu MUITO OBRIGADO!!!!!!!!!!!!!
Abraços,
M.E.

Palestras no Chá da Tarde
N

Adeline
Enfermeira da Qualidade
Palestra: Risco de Queda

Murilo
Enfermeiro - Pesquisas
Palestra: AVCI

CHÁ DA TARDE

osso setor da Ouvidoria do hospital sempre oferece aos acompanhantes dos nossos pacientes o Chá da Tarde. Nos últimos meses foram
organizadas durante esses momentos palestras sobre vários temas com
profissionais da equipe Santa Paula.
Confira algums desses momentos:

Drº Adriana
Médica CCIH
Palestra: Isolamento de Contato
e Higienização das Mãos

Drº Luiz Gonzaga
Psicólogo
Palestra: Milho de Pipoca

Martha
Enfermeira - Cetap
Palestra: Educação dos Pacientes
e Familiares

GENTE Santa Paula
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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 1º Trimestre de 2014:

Classificação
1
2
3
4
5
6

Classificação
1
2
3
4
5
6

CIRÚRGICOS

Médicos

Dr. Gil Vicente Lico Cividanes
Dr. Paulo Henrique Pires de Aguiar
Dr. Rogério Nascimento Fabrinni
Dr. Guilherme Rossi
Equipe Oncologia
Dr. Luiz Fernando Lobo Leandro

CLÍNICOS

ANESTESISTAS

Médicos

Classificação

Médicos

Equipe da Cardiologia Clínica
Equipe da Oncologia Clínica
Dra. Renata Simm
Dr. Dieter Araya
Dr. João Geraldo
Dr. Edison José Boccardo

1
2
3
4
5
6

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

Parabéns a todos os médicos ganhadores!

10

|

GENTE Santa Paula

VOCÊ FELIZ COM A GENTE

Vocês pediram e
nós fizemos!!!

P

rezados Colaboradores, vejam as melhorias que realizamos nos
vestiários para o nosso conforto:
- Campanha “Mantenha os Vestiários Organizados e Limpos”;
- Aquisição de novos ventiladores;
- Reparos nos telhados e calhas;
- Reparos nos vazamentos;
- Em andamento aquisição de bancos mais resistentes;
Contamos com seu apoio para manter o nosso ambiente de trabalho sempre agradável.
Aline Corbeta Siqueira
Gerente de Recursos Humanos

Modelos dos adesivos colocados
nos banheiros e vestiários do hospital e IOSP
GENTE Santa Paula
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A ciência da paixão
SUPER INTERESSANTE

Coração dispara, pupilas dilatam, a palma das mãos fica gelada e as bochechas, ruborizadas. Ansiedade, medo e euforia se misturam. O corpo
todo entra em estado de graça e de alerta. É a paixão chegando

12

Q

uando o cupido lança sua flecha, na verdade
o primeiro órgão que atinge não é o músculo que
bate do lado esquerdo do peito, mas sim o cérebro. É
ali que os neurônios, nossas células nervosas, começam a produzir substâncias conhecidas como neurotransmissores responsáveis por todas as sensações
típicas da paixão. “Eles são liberados pelo organismo dos apaixonados no momento em que se depara
com o objeto de seu desejo. Às vezes nem é preciso
ver de fato o ser amado, basta lembrar ou falar dele
para tudo isso acontecer”, explica a neurologista Luciana Ramalho Pimentel da Silva.
Esse estado de atenção máxima e de encantamento, que levam homens e mulheres ver apenas
aquilo que o amado tem de bom, desconsiderando
ou minimizando os defeitos, cumpre um propósito
da natureza: laçar o casal para alcançar o objetivo
reprodutivo.

|
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No coquetel de neurotransmissores está, por
exemplo, a feniletilamina, que gera sensação de
bem-estar e aquele ar de “ando meio desligado” dos
apaixonados. A substância, curiosamente, também
pode ser encontrada em alimentos que dão muito
prazer, como o chocolate. Outra substância é a norepinefrina (também chamada de noradrenalina), que
provoca alterações de humor, age sobre a ansiedade
e provoca mudanças no ritmo de sono e apetite. Na
paixão está presente também a epinefrina, mais conhecida como adrenalina, aquela que faz o coração
bater literalmente mais forte e eleva a pressão arterial. Já a dopamina cumpre o papel de nos inundar
de alegria, dando-nos coragem e disposição para
todos os desafios – sem falar em uma grande carga
de otimismo. Segundo a terapeuta de casais Quesia
Bombonatto, durante a paixão, quem comanda é o
lado direito do cérebro. “É o lado das emoções. O
apaixonado tende a não racionalizar muito”, explica.

Coca-Cola lança no Brasil

SUPER INTERESSANTE

latas de todo o mundo para a
copa do mundo FIFA 2014™
Logotipo Coca-Cola pelo mundo

Por: Daniel Campos

Estava eu hoje procurando inspiração para um

post bem legal pra vocês, que fosse diferente, algo
novo e interessante pra fechar a semana com chave
de ouro. Navegando, acabei encontrando algumas
fotografias das latas e logos da Coca-Cola em diferentes países. Na hora, pensei: isso dá um post muito bacana. Então fiz uma pequena compilagem de
alguns rótulos.
Olhando essas imagens, percebemos a padronização que a Coca-Cola impõe em relação ao design
da embalagem, cores e até campanhas (Enjoy Coke!,
por exemplo), porém em alguns casos há a necessidade de adaptar o nome do produto a língua local.
Repare que mesmo com mudanças na tipografia
conforme o idioma, o estilo “coca-cola” de escrever
com linhas se entrelaçando não deixa de existir (ou
pelo menos aquela linha curva abaixo do nome).
Talvez a exceção seja a versão chinesa, mas creio
que mesmo com aqueles caracteres “quadrados” eles
conseguiram imputar as curvas da Coca.
Em outros casos, vemos que eles insistem em colocar o nome em alfabeto latino logo abaixo da palavra que na língua local, talvez, mais se aproxime da
pronúncia “co-ca-co-la”. Fica claro que a Coca quer,
quando local e linguísticamente possível, que seu
logo seja sempre o original. Geralmente em lugares
que não se usa o logotipo com caracteres latinos eles
produzem o rótulo em duas partes: metade o logotipo original e metade o local.
Somente um ali que eu achei que mudou bastan-

te: o em amárico, que é vendido na Etiópia.
Essa pequena coleção mostra diversos pontos
interessantes: a regionalização de marcas sem perder a originalidade; a força de uma marca que sofre
modificações, mas ainda sim é reconhecível (tenho
certeza que se eu não soubesse que empresa era e
apenas visse o fundo vermelho com as formas se entrelaçando, saberia na hora que se tratava da Coca,
mesmo não entendendo o que ali estava escrito); a
forma que uma marca se fixa na mente dos consumidores, não apenas pelo nome, mas também por
sua identidade visual.
Com maestria, eles fazem o mundo inteiro saber
que aquele tom de vermelho com alguma palavra
escrita de forma curvilínea, é a Coca-Cola.
1 – Russia (russo)
2 – China (chinês)
3 – Israel (hebraico)
4 – Coréia do Sul (coreano)
5 – Dubai (árabe)
6 – Japão (japonês)
7 – Nepal (nepalês)
8 – Napal (nepalês)
9- Tailândia (tailandês)
10 – Tailândia (tailandês)
11 – Etiópia (amárico)
12 – Taiwan (mandarim)
Fonte: http://logobr.org/branding/logotipo-coca-cola-pelo-mundo/
GENTE Santa Paula
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“Mostra tua

força, Brasil”
CAPA

Antes de votarmos em quem vai governar o nosso país ou cidade, vamos entender um pouco de como começaram as eleições
no Brasil.

E

leições diretas ou indiretas,
e a cargos muito variados, ocorrem
em nosso território há cerca de cinco
séculos. Vale a pena conhecer a história do voto no Brasil e saber como
esse direito, que já foi restrito a muito
poucos, se estendeu aos cerca de 130
milhões de eleitores atuais. Temos
que votar consciente!

História do voto no Brasil
Data de 1532 a primeira eleição
aqui organizada. Ela ocorreu na vila
de São Vicente, se-de da capitania de
mesmo nome, e foi convocada por
seu donatário, Martim Afonso de
Souza, visando a escolher o Conselho administrativo da vila. Na verdade, durante todo o período colonial,
as eleições no Brasil tinham caráter
local ou municipal, de acordo com a
tradição ibérica.
Eram votantes os chamados “homens bons”, expressão ampla e ambígua, que designava, de fato, gente
qualificada pela linhagem familiar,
pela renda e propriedade, bem como
pela participação na burocracia civil
e militar da época.

Cortes Portuguesas
Somente um ano antes da proclamação da Independência, em 1821,
ocorreu a primeira eleição brasileira
em moldes modernos. Elegeram-se os representantes do Brasil para
as Cortes Gerais, Extraordinárias e
Constituintes da Nação Portuguesa,
após a Revolução Constitucionalista
do Porto e a volta do rei dom João 6º
a Portugal, em 1820.
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Desde 1808, dom João governava o Império português a partir do Brasil, devido a invasão da península Ibérica por Napoleão Bonaparte. Nesse período o Brasil perdeu a condição colonial, tornando-se
Reino Unido a Portugal e Algarves. Desse processo, como se sabe, resultou a proclamação de nossa
Independência por dom Pedro 1º. E, com ela, uma
nova ordenação jurídica e política, que apresentava,
naturalmente, novas regras eleitorais.

Durante o Império
A primeira Constituição brasileira, outorgada
por Dom Pedro I. Em 1824, definiu as primeiras
normas de nosso sistema eleitoral. Ela criou a Assembleia Geral, o órgão máximo do Poder Legislativo, composto por duas casas: o Senado e a Câmara
dos Deputados - a serem eleitos pelos súditos do
Império.
O voto era obrigatório, porém censitário: só tinham capacidade eleitoral os homens com mais de
25 anos de idade e uma renda anual determinada.
Estavam excluídos da vida política nacional quem
estivesse abaixo da idade limite, as mulheres, os assalariados em geral, os soldados, os índios e os escravos. Desse modo, até o fim do Império, somente
1,5% da população brasileira tinha capacidade eleitoral.

Na República
Ninguém pense que a República modificou rapidamente esse quadro. Na primeira eleição para direta para presidente da República, em 1894, Prudente
de Morais chegou ao poder com cerca de 270 mil
votos que representavam quase 2% da população
brasileira da época.
A ampliação do direito de voto a um número
cada vez maior de brasileiros aconteceu ao longo do
século 20. O voto feminino, por exemplo, data de
1932 e foi exercido pela primeira vez em 1935. Em
função da ditadura de Getúlio Vargas (1937-1945),
porém, as mulheres só voltaram a votar em 1946.

Quem vota hoje

CAPA

Até a Constituição de 1988, o voto era um direito negado aos
analfabetos, um percentual significativo da população, sem falar
dos soldados e marinheiros. Não deve causar surpresa, portanto,
o fato de presidentes eleitos com números expressivos, como Jânio
Quadros, que obteve quase 6 milhões de votos em 1960, terem participado de eleições que mobilizaram somente 10% da população
do país.
A partir de 1988, com a Constituição que continua em vigor, o
eleitorado aumentou consideravelmente, e veio a ultrapassar a casa
dos 100 milhões. Atualmente, o voto é obrigatório para todo brasileiro com mais de 18 anos e facultativo aos analfabetos e para quem
tem 16 e 17 anos ou mais de 70 anos. Estão proibidos de votar os
estrangeiros e aqueles que prestam o serviço militar obrigatório.

Eleições 2014
As eleições 2014 acontecem em outubro, primeiro turno no dia
5 e se necessário um segundo turno, no dia 26. Este ano temos a
eleição para Presidente, Governadores, Senadores, Deputados Federais e Estaduais. é muito importante saber sobre os candidatos e
se preparar conscientemente nas suas escolhas.

Você conhece a função de cada um destes?
Deputado Estadual: Compete aos deputados estaduais a função de legislar, no campo das competências legislativas do Estado,
definidas pela Constituição Federal, inclusive podendo propor,
emendar, alterar, revogar e derrogar lei estaduais, tanto ordinárias
como complementares, elaborar e emendar a Constituição estadual, julgar anualmente as contas prestadas pelo Governador do Estado, criar Comissões Parlamentares de Inquérito.
Deputado Federal: Compete ao deputado federal o ato de legislar e manter-se como guardião fiel das leis e dogmas constitucionais nacionais, inclusive podendo propor, emendar, alterar, revogar, derrogar leis, leis complementares, emenda à Constituição
Federal e propor emenda para a constituição de um novo Congresso Constituinte para confecção de nova Constituição.
Senador: Tem a responsabilidade de zelar pelos direitos constitucionais do povo, julgar o Presidente da República e analisar e
votar projetos de lei, entre outras atividades. Cada estado e o Distrito Federal elegem três senadores, com um mandato de oito anos,
renovando-se a representação de 4 em 4 anos, alternadamente, por
um e dois terços. Cada senador é eleito com dois suplentes, registrado na sua chapa, que o substitui na ordem de registro. No Brasil, só podem ser eleitos os cidadãos que possuírem no mínimo 35
anos de idade.
Governador: Governador é o cargo político que representa
o poder da administração estadual e a representação do Estado
em suas relações jurídicas, políticas e administrativas, defendendo seus interesses junto à Presidência e buscando investimentos e
obras federais.
Presidente: é a autoridade máxima do Poder Executivo e da
República, cabendo a ele/ela as tarefas de chefe de Estado e o chefe
de governo. Normalmente, o presidente também é o/a comandante-em-chefe das Forças Armadas.
GENTE Santa Paula
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Snowboard

Martin Jaureguialzo - Foto: Pedro Travassos CBDN

História
Com três participações olímpicas, snowboard já não pode ser
considerado o “novo garoto sobre
o bloco”. No entanto, ele continua
a atrair uma reputação como o
mais dinâmico, progressivo e influente de desportos de Inverno.
Seria quase impossível creditar o construtor do primeiro snowboard já feito, porque durante
o tempo que as crianças têm desempenhado neve, têm a certeza
de ter tentado equilibrar de pé até
ao montar seus trenós em colinas
de fundo de quintal. O primeiro
snowboard comercializado, porém, foi inventado em 1965.
O “Snurfer”, criado por Sherman Poppen de Muskegon, Michigan, começou como dois esquis unidos e “estabilizados” pelo
cavaleiro segurando em uma corda presa à frente.
Em meados da década de
1980, snowboard acolheu uma
grande insurgência de recém-chegados. Atraindo predominantemente jovens adolescentes
do sexo masculino, o esporte foi
apelidado de “rebelde”, sendo por
um tempo afastado da maioria
dos resorts de esqui na América
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do Norte. Mas a crescente onda
de popularidade fez uma onda de
aceitação inevitável - ele já percorreu um longo caminho desde
então!
Em 1994, a Federação Internacional de Esqui (FIS), acrescentou a disciplina de snowboard
para sua organização. A FIS Snowboard Copa do Mundo estreou
na temporada de 1994/95 e os
primeiros FIS Snowboard World
Championships foi realizada em
Lienz, na Áustria, em 1996. O
Comitê Olímpico Internacional
reconheceu a FIS como órgão de
governo oficial do esporte e snowboard teve sua estreia olímpica
como um esporte medalha em
Nagano, Japão, em 1998.
No Brasil
O Brasil promove todos os
anos competição nacional de
snowboard, válida tanto no âmbito nacional quanto na classificação FIS sul-americana.
Embora o Brasil não tenha
neve, há uma pista sintética no
interior de São Paulo para os mais
aficionados, mas todo o inverno
vemos milhares de Brasileiros invadirem Bariloche na Argentina

e Valle Nevado no Chile as maiores e mais conhecidas estações de
inverno na América do Sul.
No inverno do hemisfério
Norte muitos brasileiros se dirigem aos EUA, Canadá e Europa para praticar o snowboard,
aprender novas manobras e conhecer novas montanhas.
Além das categorias olímpicas de pista, o snowboard freeride, onde o atleta desce uma
montanha virgem saltando por
despenhareiros ou descendo
gargantas estreitas tem atraído
sempre grande público com campeonato “King of the Mountain”
sendo um dos mais prestigiados.
Roupas e equipamentos
A temporada de inverno do
Hemisfério Sul tem condições
climáticas um pouco diferente
das condições no inverno do Hemisfério Norte.
As condições gerais de montanha estão intimamente ligados
à altitude e à latitude do local.
Em montanhas acima de 3000
metros acima do nível do mar,
com as mudanças das condições
do tempo em poucos minutos é
muito importante o uso de ja-

Como funciona:
Modalidade praticada sobre uma prancha, na
qual os atletas tem os pés presos à mesma e deslizam
nas montanhas de neve.
O Snowboard é composto por cinco disciplinas:
1. Slalom Gigante Paralelo (PGS) – prova alpina na qual dois atletas descem percursos paralelos e
avançam por diferentes baterias até a determinação
do vencedor
2. Snowboard Cross (SBX) – prova em que os
atletas classificados em descidas individuais disputam baterias eliminatórias de quatro em quatro, sendo que apenas os dois primeiros colocados de cada
uma avançam na competição.
Até a definição do vencedor:
3. Half Pipe (HP),
4. Big Air (BA)
5. Slopestyle (SBS) – provas de freestyle, nas
quais as manobras aéreas dos atletas são avaliadas
por juízes especializados para a determinação do
vencedor.
O Snowboard promove duas competições amadoras ao longo do ano:
1. Desafio de Slopestyle de São Roque: realizado
em julho na cidade de São Roque, no interior do Estado de São Paulo.
2. Campeonato Brasileiro Open de Snowboard:
realizado no Chile ou na Argentina, geralmente entre o fim de agosto e o começo de setembro.

XIX Campeonato Brasileiro OPPA
de Snowboard Valle Nevado - Chile
2013 Foto divulgação CBDN

Como começar:
A América do Sul oferece ótimas condições para
a prática dos esportes de neve e inúmeros destinos
próximos tais como Bariloche (Cerro Catedral), Las
Lenãs, San Martin de Los Andes (Cerro Chapelco),
Ushuaia (Cerro Castor), na Argentina, assim como
El Colorado, La Parva, Nevados de Chillán, Portillo,
Pucón e Valle Nevado, no Chile.
As estações de ski dispõem de toda a infraestrutura necessária para aluguel de equipamentos (skis,
pranchas de snowboard, botas, bastões), sendo que
algumas incluem até mesmo roupas e acessórios,
tais como casaco e calça de ski/snowboard, luvas,
gorro, goggles – óculos especiais que protegem os
olhos do forte reflexo da neve. A compra só é aconselhada para aqueles que praticam o esporte regularmente, ou seja, pelo menos uma vez por ano. Para
aqueles que estão começando, o ideal é o aluguel
destes equipamentos, que pode ser facilmente realizado nas bases da montanha de qualquer uma das
estações de ski da América do Sul.
É importante atentar-se às marcações do nível
de dificuldade das pistas. A coloração verde e azul
é indicada para iniciantes, enquanto a vermelha e a
preta são recomendadas para os mais experientes.
De qualquer modo, é recomendável inscrever-se em
aulas para o aprendizado ou aprimoramento, sejam
elas coletivas ou particulares. Todos os resorts da
América do Sul dispõem de escolas de ski e snowboard com professores qualificados.
Procure programar a sua viagem para um período mínimo de sete dias, sendo 10 o ideal para que
o primeiro contato com a neve seja uma experiência
ainda mais proveitosa e prazerosa.
Fonte
Site: http://www.canadasnowboard.ca/en/about/
history/
Site: http://www.cbdn.org.br/como-comecar/

GENTE ESPORTE

quetas térmicas que mantenham a temperatura do
corpo (37-38ºC).
Sendo o mais importante dos equipamentos de
segurança, o capacete protege a cabeça evitando
machucá-la, já que este é um esporte onde não se
consegue evitar os tombos e uma lesão na cabeça
pode ser grave.

Equipe CBDN - Crédito foto divulgação: CBDN

GENTE Santa Paula
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Barra Grande
O sossego em terras baianas
F

erry-boat, ônibus, barco e, enfim, Barra
Grande. São cerca de cinco a seis horas de viagem
de Salvador a ilha localizada na Península de Maraú.
Ao final, o encontro com um paraíso entre a Baía de
Camamu, terceira maior do país, e o oceano Atlântico. O que ainda é considerado uma vila de pescadores também é um paraíso tranquilo onde a vida é
simples, longe do estresse e da pressa do cotidiano.
As praias, são rodeadas por algumas barracas
e bares, lugares agradáveis de frente para o mar. O
que é especial em Barra é a natureza ao longo das
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praias e é um desafio tentar observar algo além de
altos coqueiros e árvores. Apenas 5 km de distância
encontra-se Taipus de Fora, uma dos maiores barreiras de corais do país. Um destino perfeito para
um mergulho nas piscinas naturais e relaxar nas
longas praias. Junto à areia, você vai encontrar cabanas de alto nível disponibilizando uma gastronomia
bastante requisitada.
À tarde, a vila inteira vai até o cais para testemunhar um dos mais espetaculares pôr-do-sol do
Brasil. Barra Grande está geograficamente localiza-

POR CÁ E POR LÁ
da em um ponto onde o pôr-do-sol se assemelha ao
do Oceano Pacífico. Peça uma água de coco gelada numa das diversas cabanas disponíveis e relaxe
com a vista do horizonte junto ao brilho dos raios
do pôr-do-sol.
Depois que o sol já se pôs o movimento começa em Barra Grande Boulevard. Um espaço fechado
com restaurantes elegantes e lojas por todos os lados. As calçadas cobertas de areia se transformam
em caminhos de grama cheio de arbustos grandes
com flores que dão a sensação de estar em um país

das maravilhas. À noite, um forrozinho no bar da
praia, música eletrônica em algumas barracas, ou
comes e bebes nos bares da vila.
Quem não sonha com um lugar onde se pode
caminhar por toda a cidade, descalço, em ruas de
areia branca e macia, deixando as portas abertas durante toda noite e nadar em um mar extremamente
abençoado e agradável? Se você é uma dessas pessoas, então, Barra Grande é o seu destino!
Fonte: http://guiadolitoral.uol.com.br/barra_
grande-2532_2008.html
GENTE Santa Paula

|

19

POR CÁ E POR LÁ

Croácia
DADOS PRINCIPAIS:
Localização: sul da Europa
Capital: Zagreb
População: 4,4 milhões (estimativa 2010)
Nome Oficial: República da Croácia

A

Croácia é um dos países mais jovens do
mundo. Só conseguiu a independência da antiga Iugoslávia em 1991, após uma longa guerra que fez os
turistas sumirem da região durante os anos 90. Mas
o cenário mudou. Com cerca de 1.200 ilhas, passou
a ser a nova queridinha dos europeus.
Sua aventura na Croácia revelará um novo mundo. Algumas cidades espetaculares e grandes paisagens esperam por você.
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A visita à Croácia o transportará a um dos locais mais incomuns da Europa: lugares históricos,
vida noturna vibrante e uma mistura fascinante de
culturas irão maravilhar você. Suas costas extensas
são umas das mais ensolaradas da Europa. A paradisíaca praia de Hvar e outras ilhas da região são alcançadas por barcos que partem da cidade de Split,
onde fica o pequeno porto que atende todo o litoral.
Split, a segunda maior cidade da Croácia e a
mais importante da região da Dalmácia. Com quase 200.000 habitantes, Split respira História Antiga,
sendo o principal símbolo da cidade o Palácio de
Diocleciano, imperador romano que governou entre 284 e 305. Patrimônio Cultural da UNESCO des-

POR CÁ E POR LÁ
de 1979, as áreas ao redor do palácio são ocupadas
por comerciantes locais e suas lojas de artesanato,
produtos típicos da Dalmácia, como o vinho, o azeite de oliva e enfeites de lavanda.
Hvar localizada entre Brač e Korčula, Hvar possui, além de praias lindíssimas e águas cristalinas,
campos de lavanda, oliva e vinhedos. Stari Grad
(cidade antiga), ao norte da ilha, é hoje o principal
porto da ilha, recebendo todo ano milhares de turistas que chegam de carro, moto e campers através
das ferries que saem do centro de Split. Pra quem
gosta, uma boa dica é alugar uma moto em Split,
e atravessar de ferry, pois a ilha é cheia de estradas
que são ótimas se exploradas de moto. A vida noturna também é agitada na cidade de Hvar, com seus

cafés e restaurantes ao longo da Riva. Lá é possível
ver celebridades em seus iates o tempo todo durante
o verão.
Dubrovnik, a cidade, de apenas 50 mil habitantes, é cercada por muralhas construídas há séculos.
Classificada como patrimônio da Humanidade pela
UNESCO, tem um centro histórico que impressiona. Vague sem rumo pelas ruazinhas de arquitetura
medieval e descubra restaurantes, cafés e lojas. Mas
nada se compara à visão da imensidão do mar do
alto da muralha que circunda a cidade.
Há tantas coisas a se fazer na Croácia, seja no
verão ou no frio. Vá conhecer!
Fonte: Rodando Pelo Mundo
Por Elisa Rosa
GENTE Santa Paula
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Para Assistir
Getúlio
Lançamento: 1 de maio de 2014 (1h40min)
Dirigido por: João Jardim
Com: Tony Ramos, Drica Moraes,
Alexandre Borges
Gênero: Drama
Nacionalidade: Brasil
Não recomendado para menores de 14 anos
Sinopse
A intimidade de Getúlio Vargas (Tony Ramos), então presidente do Brasil, em seus 19 últimos dias de vida. Pressionado por uma
crise política sem precedentes, em decorrência das acusações de
que teria ordenado o atentado contra o jornalista Carlos Lacerda
(Alexandre Borges), ele avalia os riscos existentes até tomar a decisão de se suicidar.
Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-219648/

X-Men:
Dias de um Futuro Esquecido
Lançamento: 22 de maio de 2014 (2h12min)
Dirigido por: Bryan Singer
Com: Hugh Jackman, James McAvoy,
Michael Fassbender
Gênero: Ação, Ficção científica
Nacionalidade: EUA, Reino Unido
Sinopse
No futuro, os mutantes são caçados impiedosamente pelos Sentinelas, gigantescos robôs criados por Bolívar Trask (Peter Dinklage). Os poucos sobreviventes
precisam viver escondidos, caso contrário serão também mortos. Entre eles estão o professor Charles Xavier
(Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen), Tempestade (Halle Berry), Kitty Pryde (Ellen Page) e Wolverine
(Hugh Jackman), que buscam um meio de evitar que
os mutantes sejam aniquilados. O meio encontrado é
enviar a consciência de Wolverine em uma viagem no
tempo, rumo aos anos 1970. Lá ela ocupa o corpo do
Wolverine da época, que procura os ainda jovens Xavier (James McAvoy) e Magneto (Michael Fassbender)
para que, juntos, impeçam que este futuro trágico para
os mutantes se torne realidade.
Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-195128/
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Para Ler

Eu me chamo Antônio
Antônio é o personagem de um romance que está sendo escrito e

vivido. Frequentador assíduo de bares, ele despeja comentários sobre a
vida — suas alegrias e tristezas — em desenhos e frases escritas em guardanapos, com grandes doses de irreverência e pitadas de poesia. Antônio
é perito nas artes do amor, está sempre atento aos detalhes dos encontros
e desencontros do coração. Quando está apaixonado, se sente nas nuvens
e nada parece ter maior importância, e, quando as coisas não saem como
esperado, é capaz de enxergar nas decepções um aprendizado para seguir
adiante. Do balcão do bar, onde Antônio se apoia para escrever e desenhar,
ele vê tudo acontecer, observa os passantes, aceita conversas despretensiosas por aí e atrai olhares de curiosos. Caso falte alguém especial a seu lado
(situação bastante comum), Antônio sempre se acomoda na companhia
dos muitos chopes pela madrugada. A mente por trás de Antônio é Pedro
Gabriel. Em outubro de 2012, ele inaugurou a página Eu me chamo Antônio no Facebook para compartilhar o que rabiscava com caneta hidrográfica em guardanapos nas noites em que batia ponto no Café Lamas, um
dos mais tradicionais bares do Rio de Janeiro. Em seu primeiro livro, Pedro apresenta histórias vividas por seu alter ego, desde a cuidadosa aproximação da pessoa desejada, o encantamento e a paixão, até o sofrimento
provocado pela ausência e a dor da perda. Os guardanapos que inspiram
milhares de pessoas na internet.

Pedro Gabriel

GENTE Santa Paula
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Para Visitar

Por: Jessica Bernardo

T

odo mundo gosta de comer bem e barato, mas encontrar restaurantes que preencham esses dois requisitos nem sempre é tão fácil
quanto parece. Ainda mais complicado é acrescentar a essas exigências
a variedade de opções de pratos. No entanto, um evento em São Paulo
traz todos os finais de semana uma experiência gastronômica e cultural
que proporciona tudo isso e muito mais: é a Feirinha Gastronômica.
Criada pelo produtor cultural Maurício Schuartz e pela chef Daniela Narciso, a Feirinha Gastronômica reúne mais de 30 barracas com
diferentes tipos de comida. Da famosa coxinha de pato do chef Carlos
Bertolazzi às cervejas artesanais da Brooklyn Beer, o evento exibe diversas opções para aqueles que querem aproveitar o domingo de uma
forma mais gostosa, com faixa de preço entre dez e trinta reais.
Recém alocada no Butantã Food Park, ao lado do Metrô Butantã,
a Feirinha não pretende ser apenas um evento gastronômico. Segundo
seu criador, Maurício Schuartz, a intenção é que o frequentador vivencie uma “experiência completa” de bem-estar. “É um evento ao ar
livre, em um espaço pensado para famílias. Nós queremos fazer uma
ocupação urbana”, diz Maurício.
Com fala despojada e muito bom humor, o produtor cultural revelou que ele e a sua parceira Daniela buscam sempre lugares alternativos
para alocar a Feirinha. Para eles é necessário trazer vida às ruas de São
Paulo: “Revitalização não se faz com obras, se faz com pessoas”. Procurar locais inesperados é, portanto, uma das metas dos organizadores.
O último bairro que sitiou a Feirinha foi o de Pinheiros. Na Praça
Benedito Calixto, o evento chegou a alcançar 13 mil visitantes em um
dia, número gigantesco quando comparado ao espaço reservado para
o acontecimento. “Muitos visitantes reclamavam de pouco espaço e
das filas lá na Benedito Calixto. Aqui no Butantã, eles têm muito mais
conforto”, declara Maurício. Entre os fãs da Feirinha, a opinião em relação à mudança de local foi unânime: todos aprovaram o Butantã Food
Park, que contém inclusive mesas para que as pessoas possam saborear
com calma os pratos servidos na Feira.
Ficou com água na boca? Quer experimentar as delícias da Feirinha Gastronômica? Até julho ela acontecerá todos os domingos, das 12
às 19 horas, na Rua Agostinho Cantu, 47, Butantã. Gostou da ideia da
Feira e quer vender seus quitutes lá? Se inscreva no site:
www.feirinhagastronomica.com.br .
Fonte: http://jornalismojunior.com.br/sala33/voce-conhece-a-feirinha-gastronomica/
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Para Visitar
Castelo Rá-Tim-Bum - A exposição
O MIS apresenta a mostra Castelo-Rá-Tim-Bum – A exposição, uma homenagem ao programa
infantil da TV Cultura que em 2014 completa 20 anos do início de sua veiculação.

C

oncebida pela equipe do Museu da Imagem e
do Som com apoio da TV Cultura/Fundação Padre
Anchieta, a mostra é um tributo ao programa que é
considerado um dos melhores produtos audiovisuais da história da televisão brasileira.
A exposição, que ocupará o primeiro e o segundo andares do Museu, é dividida em duas partes. Em uma delas, os visitantes irão conferir peças
do acervo, muitas delas recuperadas e restauradas
pelo MIS, como objetos de cena, fotografias, figurinos dos personagens e trechos do programa que
até hoje são hit, como Lavar as mãos, música de
Arnaldo Antunes. Depoimentos gravados pelos
atores do elenco original especialmente para a exposição complementam esta parte. Em outra, uma
experiência lúdica espera os visitantes, que poderão
literalmente entrar no Castelo. Para tanto, mais de
dez ambientes, como o saguão e a biblioteca, serão
recriados. O público também poderá ver de perto
bonecos originais, como o Gato Pintado, o monstro
Mau, a cobra Celeste e as botas Tap e Flap.
Programação paralela
Para completar a exposição, o MIS preparou
uma programação paralela especial. Nos finais de
semana, serão apresentados espetáculos com alguns
dos principais atores do elenco, como Rosi Campos (Morgana) e Angela Dip (Penélope). O Núcleo
Educativo do Museu oferecerá uma série de oficinas
artísticas gratuitas voltadas para o público geral e
professores. O MIS também apresenta cursos relacionados ao Castelo, entre eles está Stop Motion:
Ratinho Castelo Rá-Tim-Bum (13 de agosto a 5 de
setembro), que levará o participante a conhecer a
clássica técnica de animação: a massinha.
Sobre o programa
Castelo Rá-Tim-Bum foi um programa de tele-

visão brasileiro voltado para o público infanto-juvenil, produzido e transmitido pela TV Cultura entre
1994 e 1997. O programa foi parcialmente inspirado
no também educativo Rá-Tim-Bum, e deu origem a
uma franquia televisiva, da qual também faz parte
Ilha Rá-Tim-Bum. O Castelo é uma criação do dramaturgo Flávio de Souza e do diretor Cao Hamburger, com roteiros de Dionísio Jacob (Tacus), Cláudia
Dalla Verde, Anna Muylaert, entre outros.
Com a colaboração de 250 profissionais entre
diretores, atores, equipe de efeitos visuais, cenógrafos, pintores, marceneiros, músicos, professores de
português, especialistas em pedagogia, o Castelo
Rá-Tim-Bum foi eleito o melhor programa infantil
de 1994 pela Associação Paulista de Críticos de Arte
- APCA. Ainda em 1994 e 1995, recebeu a medalha
de prata na categoria melhor programa infantil do
Festival de Nova York; em 1995, ganhou o Prêmio
Sharp de Música para o melhor disco infantil; e entre 1999 e 2001 a série foi exibida para toda América
Latina pelo canal a cabo Nickelodeon.
A audiência da série foi considerada um sucesso
para a TV Cultura, com uma média de 12 pontos,
índice jamais alcançado por uma série educativa ou
por um programa da emissora.
Informações sobre a Exposição:
16 jul a 16 nov 2014
Terças a sextas das 11:00 às 21:00
Sábados - somente venda online
Domingos e feriado das 09:00 às 20:00 Local: MIS.
End.: Avenida Europa, 158 − Jardim Europa
Tel.: (11) 2117-4777.
Para mais informações acesse: www.mis-sp.org.br
Fonte: MIS - Museu da Imagem e do Som
GENTE Santa Paula
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DNA CULTURAL

Joss Stone
J

oscelyn Eve Stoker (Dover,
11 de Abril de 1987) mais conhecida por seu nome artístico Joss
Stone, é uma cantora e compositora inglesa de soul e R&B e atriz,
ganhadora de vários BRIT Awards e de um Grammy Award.
Stone vendeu mais de onze
milhões de álbuns em todo o
mundo. Nos Estados Unidos ela
vendeu com três álbuns 2,722,000
cópias de discos e no Reino Unido ela vendeu, com dois álbuns,
2 milhões de discos. Ela foi premiada pela RIAA com disco de
platina por Mind, Body & Soul,
e disco de ouro por The Soul Sessions e Introducing Joss Stone.
Stone, já vendeu 152 mil cópias de seus três discos anteriores
no Brasil, segundo a revista semanal Veja.
Fonte: http://www.vagalume.com.br/joss-stone/
discografia/#ixzz32AXwCKZB
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BEM TEMPERADOS

Hambúrguer de
brócolis
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BEM TEMPERADOS

Hambúrguer de
brócolis
Ingredientes:
1 maço médio de brócolis japonês cozido e picado (só as flores)
1 cebola pequena picada
1 clara
2 colheres (sopa) de aveia em flocos finos
3 colheres (sopa) de farinha de rosca
Meia xícara (chá) de maionese light
Meia colher (chá) de sal
7 fatias de queijo-de-minas frescal light
Para untar e polvilhar:
Creme vegetal light
Farinha de rosca

Modo de fazer:
Pré-aqueça o forno em temperatura média (180°C)
Unte e polvilhe uma assadeira média (33 x 23 cm)
Reserve
Em uma tigela média, junte os brócolis, a cebola, a clara, a aveia,
a farinha de rosca, a maionese Hellmans light e o sal
Misture
Enfarinhe as mãos com a farinha de rosca,
coloque porções da mistura e modele pequenos hambúrgueres
Coloque um ao lado do outro na assadeira
reservada e leve ao forno por 10 minutos
Vire os hambúrgueres e deixe por mais 10 minutos ou até dourarem
Retire do forno, cubra cada um com 1 fatia do queijo-de-minas frescal, coloque
sobre ela outro hambúrguer e leve ao forno por mais
5 minutos ou até derreter o queijo
Sirva em seguida

Informações Adicionais
VARIAÇÃO - Se preferir coloque uma fatia de tomate sobre a fatia de queijo,
cubra com outro hambúrguer e leve ao forno.
DICA - Se utilizar outro tipo de brócolis dê preferência
a um maço grande e utilize somente as flores.
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BEM TEMPERADOS

Pavê diet
de doce de leite
com morango
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BEM TEMPERADOS

Pavê diet
de doce de leite
com morango
Rendimento: 4 unidades
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível de dificuldade: fácil

Ingredientes:
250g de doce de leite diet
100ml de leite desnatado
Raspas de limão siciliano (a gosto)
200g de biscoito doce integral
1 lata de suco de pêssego diet
10 unidades de morango
5ml de mel de agave
3 cravos
1 pau de canela
100ml de água
50g de xerém

Modo de fazer:
Coloque em uma panela os morangos picados, o mel de agave,
o cravo, a canela e a água. Deixe ferver até engrossar. Misture
o doce de leite, o leite desnatado e as raspas de limão. Triture
o biscoito e umedeça com o suco de pêssego. Monte em copos
uma camada do biscoito, uma do doce de leite e, por último, a
de morango. Salpique o xerém para decorar.
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ELEGÂNCIA DE BASE

Cabelo
C

abelo parece que tem vida própria, tanto que costumamos dizer em desespero,
diante do espelho: ‘’ele não me obedece!’’ E não obedece mesmo. Dá a impressão que faz
o que quer com a gente, e não o contrário. Só depois de muita luta se aprende a conviver
com esse rebelde, conhecendo seus caprichos e problemas.
Aposto que você já deve ter experimentado todos os tipos e comprimentos - o curto,
o médio e o longo - em diferentes fases da sua vida. De qual deles gostou mais? Feche os
olhos e pense no seu rosto. Lembre - se da melhor fase de cabelo que você já teve. Qual
o comprimento que lhe vem imediatamente à memória? Pronto, você já chegou a uma
conclusão: esse, com certeza, é o melhor!
Independentemente da idade e dos valores, cada vez mais as mulheres experimentam
novas cores, texturas e nuances, até impressionantes como aquelas que se restringiram
ao território da pele – vitaminas, minerais, óleos vegetais e filtros solares, embutidos em
máscaras, hidratantes, fluidos, géis e pomadas.
A oferta desses produtos para todos os tipos e “temperamentos” tornou-se irresistível.
Cuidado, porém, para não entrar para o rol das “vítimas da moda”.
Como foram batizados homens e mulheres que colocam seu corpo, seu cabelo – enfim, sua cara – à disposição do mundo exterior, deixando para trás e obscurecidos a personae o estilo pessoal.

Mudar a Cor

Essa decisão costuma ser movida por duas razões básicas: você está cansada da sua
cara e quer outro visual, ou precisa cobrir os cabelos brancos.
Para ambos os casos, trate de escolher o profissional certo e uma solução adequada
em matéria de produtos colorantes. Lembre- se também de que, depois de aplicar uma
tintura ou coloração, as raízes com a cor natural voltam a aparecer. Então, pode se preparar para uma nova vida - sobretudo se o cabelo que volta é branco.

Comportamento

Tingir ou não tingir? Eis a questão que aparece com os primeiros cabelos brancos.
Não há solução melhor do que colori-los. Se você é uma pessoa engajada que considera
qualquer intervenção na sua aparência artificial, então deixe a natureza tirar as cores da
sua cabeça. Mas, em geral, quando vejo mulheres de cabelos brancos sem retoque algum,
é como se elas dissessem: ‘’ Cansei do jogo de sedução! De agora em diante vou curtir
meus netos. Não quero mais saber de sexualidade ’’. Por isso
Reflita se não é esse caso, antes que o branco tome conta da sua vida. E, de qualquer
modo, use ao menos um xampu apropriado, para evitar o aspecto amarelado e que valorize o branco.
Já os homens escapam dessa situação. Ficam realmente charmosos com cabelos prateados. Distintos e chics.
Em compensação, acho difícil um homem de cabelos pintados. Parece sempre artificial, meio ridículo. Nunca vi um que melhorasse de aparência com esse recurso.
De maneira geral, o retoque da raiz tem ser feito.
70% a 100% brancos: em 15 dias.
50% a 70% brancos: em 20 dias.
25% a 50% brancos: em 25 dias.
5% a 25% brancos: de 35 a 40 dias.

Fonte: Livro CHIC – Glória Kalil
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NA CONTRAMÃO DA SAÚDE

Adoçantes

Pode ou não pode?
Por: Gabriela Pugliese

E

ntrevista realizada por Gabriela Pugliese em
seu site com o Dr. Fillippo Pedrinola, endocrinologista. Confira abaixo:
1- Qual a sua opinião sobre adoçante?
Adoçantes, ou também chamados edulcorantes,
são substâncias com baixo, ou nenhum valor energético, que tem por finalidade agregar paladar doce
aos alimentos.
Por ter poder capacidade de adoçamento maior
que o açúcar convencional é possível obter o mesmo poder de paladar com pequenas quantidades.
O uso é bastante vantajoso principalmente
quando focamos em pessoas com necessidades específicas, como diabéticos, ou pacientes com objetivo de emagrecimento.
Dentre todos existentes e aprovados, os mais conhecidos são: sacarina/ciclamato, aspartame, sucralose, stevia e acessusfame K.
2- Porque acha que ele é considerado vilão até
por profissionais da área?!
Na realidade o uso de adoçantes hoje em dia gera
bastante polêmica, principalmente quando falamos
dos artificiais, pois há quem diga que eles podem

causar problemas, porém não existem constatações
que realmente validem essas informações.
O ideal é sempre respeitar as quantidades de
limite diário de ingestão, estabelecido pelo IDA
(Ingestão diária recomendável), que teve valores
estabelecidos pelo JECFA, que é o Comitê Internacional de Especialistas que determina regras para
segurança dos aditivos alimentares. Esse Comitê
está de acordo com o FDA (Food and Drugs Administration) e o NCI (National Cancer Institute)
e suas regulamentações são seguidas pela ANVISA
no Brasil.
A escolha de qual adoçante usar dependerá do
paladar de cada pessoa.
Alguns exemplos dos tipos de adoçantes e suas
Ingestões diárias aceitáveis ( em mg):
Adoçante
mg/kg/dia
Acesulfame-K 9 a 15
Aspartame
40
Ciclamato
11
Steviosídio
5,5
Frutose
Não existe limite
Sacarina
5
Sucralose
15
Manitol
50 a 150
3- O que de fato faz mal?! Quanto de adoçante
poderia me fazer mal, por exemplo?!
Para exemplificar de uma forma prática, uma
pessoa de 60 kilos para chegar aos valores do IDA,
poderia utilizar 460 gotas ou 60 sachês de adoçante
a base de Aspartame. Vale lembrar que os valores
estipulados no IDA tem uma margem de segurança
com valores em torno de 10x inferior do limite considerável prejudicial para a saúde, ou seja, nenhuma
dessas substâncias faz mal, desde que ingeridas na
quantidade máxima permitida.
4- Essa história de que açúcar é melhor do que
adoçante é verdade?!
Muitos dos adoçantes são isentos de calorias e
não causam impactos nos níveis de açúcar do sangue, mesmo os que contêm calorias, possuem a
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5- Dentre as opções de adoçante que temos hoje, qual considera a melhor opção para consumo?!
Dependerá do objetivo do
consumidor, por exemplo, para
preparos que serão aquecidos,
os melhores são sucralose e acessulfante K, pois sua composição
química não sofrerá impacto de
degradação com o calor e manterá o sabor doce.
O steviosídeo (stevia) tem
sido bastante recomendado, por
ser de origem vegetal.
Os diabéticos devem verificar
os rótulos, para garantia de não
consumirem possíveis misturas
entre açúcar e adoçantes, no intuito de diminuir o valor energético desses produtos.
Gestantes, lactentes e fenilcetonúricos têm restrições em
relação ao aspartame, por conter
fenilalanina.
Intolerantes à lactose, têm
restrições no consumo de sucralose, pois a fórmula tem lactose
nos ingredientes.
De uma forma geral, para saber o tipo certo de adoçante para
cada pessoa, o indicado é estar

ciente de suas restrições e necessidades, lendo sempre os rótulos
com atenção e se necessário, procurar auxílio profissional.
6-Qual a diferença então do
açúcar branco, mascavo, demerara?
Bem, dentre algumas das
poucas diferenças, podemos notar principalmente a cor e sabor
e um segundo momento, o valor
nutricional entre eles, podendo
considerar que os mais escuros,
possuem mais vitaminas e sais
minerais, por estarem mais perto
do estado bruto, mas ainda assim
fornecem praticamente a mesma
quantidade de calorias entre si.
Açúcar refinado ou também
conhecido como açúcar branco,
é o mais fácil de encontrar hoje
em dia. Ele é processado a partir
do melado de cana ou do açúcar
mascavo. O produto inicialmente
é marrom, então recebe adição de
gás sulfídrico e algumas outras
substâncias químicas para ficar
mais claro. Nesse processo, o produto final chega ao consumidor
sem vitaminas e sais minerais, ou
seja, se transforma num alimento
sem aporte nutricional (calorias
vazias).
Açúcar demerara passa por
um refinamento leve e não recebe nenhum aditivo químico, por
isso, tem tonalidade marrom-claro. Ele acaba sendo um tipo de
açúcar cristal e apresenta valores
nutricionais similares ao açúcar
mascavo.
Açúcar mascavo é o açúcar
bruto, escuro e úmido, extraído
depois do cozimento do caldo
de cana. Como o açúcar mascavo não passa pela etapa de refinamento, ele conserva minerais
como cálcio, magnésio e o potássio.

NA CONTRAMÃO DA SAÚDE

mesma quantidade do açúcar
convencional, porém, como seu
poder de doçura é muito maior,
as quantidades utilizadas são extremamente menores e por isso
não causam impacto na ingestão
calórica.
Alguns açúcares naturais,
como por exemplo, provenientes
das frutas, a frutose, e o próprio
mel, são opções mais saudáveis,
mas ainda assim aumentam os
níveis de açúcar no sangue e contém praticamente o mesmo valor calórico do açúcar refinado,
não sendo recomendados para
diabéticos, para dietas de perda/
controle de peso e nem devem ser
aquecidos, pois perdem parte de
suas propriedades nutricionais.

Filippo Pedrinola é Doutor
em endocrinologia pela faculdade de medicina da USP.
Membro da sociedade Brasileira de endocrinologia (SBEM),
da associação brasileira de obesidade (ABESO) e da endocrine
Society-EUA.
Certificado em medicina
mente-corpo pela Harvard Medical School
Body, mind institute; Certificado pela Stress Managenment
Association ( ISMA); autor do
livro “Um convite a saúde” publicado pela editora Abril em 2011
e diretor médico do SPA Cidade Jardim e do SPASISSIMO no
Casa Grande Hotel, no Guarujá
Contato:
filippo@endocrinologista.com.br
Telefone:
11- 30780124
Fonte: http://www.tips4life.
com.br/
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MEDIDA CERTA

Programa
Medida Certa Santa Paula
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Medicina Ocupacional possui o Programa
Harmonia Com o Corpo que no ano de 2013 obteve
a adesão de 198 colaboradores, onde 60% conseguiram perder peso através do acompanhamento da
Médica do Trabalho, Dra. Lilian Lugarinho, passando por exames clínicos e laboratoriais, acompanhamento com uma Nutricionista e Acupunturista.
Neste ano de 2014 foi dado início ao Programa
Medida Certa Santa Paula, coletando dados referentes aos colaboradores, quanto à estatura e peso,
e assim definirmos através do calculo do Índice de
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Massa Corpórea (IMC) o perfil dos colaboradores
de todo o Hospital Santa Paula. Os colaboradores
foram abordados em seus setores pelos Profissionais
de Educação Física e cada colaborador foi convidado a pesar-se numa balança digital, onde tivemos a
participação de 903 colaboradores.
Obtivemos o diagnóstico de que 56% dos colaboradores estão acima do peso, média maior que
o percentual da população de São Paulo que é de
52,6%. A partir destes números elevados criamos
um plano de ação de combate à obesidade, já que

MEDIDA CERTA

o excesso de peso está fortemente relacionado a fatores como maus
hábitos alimentares e sedentarismo, favorecendo o aparecimento de
doenças crônicas, como problemas cardiovasculares, cânceres, doenças respiratórias e diabetes.
Visando uma maior participação e melhor obtenção de resultados,
os colaboradores foram beneficiados com o lançamento do Espaço Fitness Santa Paula, localizado no 2º andar do Edifício Olímpia na rua
alvorada, um andar inteiro voltado para melhora da qualidade da vida.
O Espaço Fitness Santa Paula é um local equipado com materiais
de Treinamento Funcional (TF), voltado para a melhora da condição
física e alto gasto calórico. O TF consiste em exercícios que treinam
o corpo para funções corriqueiras do nosso cotidiano, como andar,
correr, agachar, pular e outras tarefas realizadas durante nosso dia a
dia. Em alguns movimentos utilizamos o peso do próprio corpo como
resistência para o exercício e em outros movimentos utilizamos materiais como bolas suíças, faixas elásticas, halteres para assumir essa
função.
O TF agrega diferentes capacidades físicas e habilidades motoras
no mesmo exercício, podemos realizar um determinado exercício e
trabalhar força, equilíbrio e flexibilidade ao mesmo tempo. Por isso
para iniciar não precisar ser adepto da prática de exercícios físicos e
não tem contra indicação, diante dessas possibilidades vejamos alguns
benefícios:
- Melhora do condicionamento cardiovascular;
- Treinamento das Capacidades Físicas e Habilidades Motoras;
- Aumento do tônus muscular, ou seja, aumento da força muscular;
- Melhora da postura, devido ao fortalecimento do CORE (centro
do corpo);
- Alto gasto calórico, podendo variar entre 400 a 800 kcal/hora.
Por essas condições escolhemos o TF como a principal modalidade
do Espaço Fitness Santa Paula, onde o colaborador tem a oportunidade de realizar a prática de um exercício físico tão benéfico para a saúde,
além de estar alinhado ao nosso maior objetivo que é a diminuição da
taxa de obesidade entre os colaboradores. Assim, a Medicina Ocupacional conta com a instituição no incentivo aos esforços necessários
que proporcionem a prevenção e manutenção da saúde de seus colaboradores por meio dos seus diversos programas e eventos relacionados à
saúde e melhora da qualidade de vida.

Professores:
Leonardo e Renan
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Novidade no Google Maps é um indicador
de inclinação da rota para ciclistas
MEDIDA CERTA

Ao determinar o trecho, é possível ter uma boa noção das ‘ladeiras’
envolvidas no trajeto

Por Jacqueline Lafloufa

O

uso da bicicleta como transporte alternativo
está cada vez mais em evidência, com uma boa parcela da sociedade pedindo por melhorias nas ciclovias e por mais respeito dos motoristas à quem faz
um trajeto pedalando. No entanto, quem usa a bike
como meio de transporte sabe que o relevo do local
influencia bastante na escolha do caminho do pedal.
Há alguns anos, o Google Maps já mostra a versão ciclística de trajetos no mapa, indicando o tempo estimado para percorrer o trecho escolhido, e
agora traz também um indicador de inclinação para
os ciclistas.
A ideia é bem simples, mas muito útil: de um
ponto A até um ponto B, o Google Maps agora
mostra tanto o tempo estimado e comprimento do
trecho, quanto também quantas rampas e ladeiras o
ciclista terá de enfrentar.
É um jeito interessante de ajudar a escolher caminhos que, apesar de serem um tantinho mais longos, sejam mais leves para quem pedala, evitando
excesso de suor e de esforço – lembrem-se que tem
muita gente usando a bike para ir até o trabalho,
e não é exatamente comum que empresas tenham
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vestiários disponíveis para seus funcionários.
Segundo o TechCrunch, o indicador de inclinação está disponível em todos os 14 países onde
o Google Maps oferece rotas ciclísticas – que incluem a Áustria, Austrália, Bélgica, Canadá, Suíça,
Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Grã-Bretanha,
Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Suécia e EUA. O
Brasil, infelizmente, ainda fica de fora.
Fonte: http://www.brainstorm9.com.br/48945/
tech/novidade-google-maps-e-um-indicador-de-inclinacao-da-rota-para-ciclistas/

Prevenção de Queda:
Um Desafio Assistencial

Na avaliação são considerados múltiplos aspectos
tais como: idade, condições clínicas, uso de medicamentos, não somente na admissão como também
conforme alterações ocorridas durante toda a fase
de internação.
O gerenciamento do protocolo de queda é realizado pelo escritório da qualidade conjuntamente
com as lideranças assistenciais, a fim de estabelecer
metas e melhoria contínua nos índices verificados.
Temos constatado que um apreciável número de
quedas é devido à inobservância das recomendações realizadas aos pacientes e familiares. Tal fato
demonstra a necessidade de assegurarmos uma comunicação efetiva, que garanta o entendimento dos
pacientes e familiares e adesão às recomendações
fornecidas.

QUALIDADE

O

dia 24 de junho de 2014 foi definido como o
Dia Internacional de Prevenção de Quedas.
Nos hospitais, as quedas são apontadas como
responsáveis por dois em cada cinco eventos indesejáveis relacionados à segurança dos pacientes.
A Organização Mundial de Saúde (OMS), reconhecendo a magnitude do problema, incluiu a prevenção do risco de queda entre as seis metas internacionais de segurança do paciente.
O Hospital Santa Paula, atento a esta importante questão, estabeleceu um protocolo de prevenção
de quedas, preconizando a avaliação e reavaliação
sistemática do risco de queda dos pacientes de forma continua, segundo a necessidade de cada caso.
Para tal, é utilizado um formulário padrão para a
classificação dos riscos inerentes a cada paciente.

Gráfico 1. Indicador de quedas no Hospital Santa Paula no período de maio 2013 a maio de 2014.

As medidas de maior importância recomendadas no protocolo de prevenção de quedas do Hospital
Santa Paula são as seguintes:

A vigilância preventiva é responsabilidade de todos os colaboradores.
Contamos com vocês!
GENTE Santa Paula
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Crianças chinesas

são as melhores em finanças
ESPELHO DO MUNDO

P

ela primeira vez, o Pisa avaliou os conhecimentos em matemática financeira das crianças e jovens do mundo; veja o resultado:
Estudantes coreanos: Pisa fez teste sobre matemática financeira com 30 mil jovens no mundo
São Paulo - Ir bem ou mal em Matemática não
significa, necessariamente, entender tanto assim de
finanças.
É isso o que mostrou uma recente pesquisa do
Pisa 2014 (Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes, em português), o maior e mais importante teste mundial de educação, da OCDE.
Tradicionalmente, o Pisa testa o conhecimento
de crianças e adolescentes em matemática, leitura e
ciências. A prova é feita em 65 países, incluindo o
Brasil.
Dessa vez, um teste inédito foi aplicado em 18
países, para 30 mil jovens na faixa dos 15 anos de
idade, visando os conhecimentos em matemática
financeira.
A lógica se manteve na primeira colocação: os
estudantes da região de Xangai, na China, se saíram
melhor. Xangai também teve o melhor resultado em
matemática no teste anterior.
Contudo, os estudantes obtiveram uma pontuação inferior em relação à prova de matemática. Logo
em seguida, vieram países que não tinham ido tão
bem em matemática, mas foram melhor agora.
Apenas 1 entre 10 estudantes tirou nota máxima
na prova. Para o Pisa, esse resultado significa que
o estudante sabe resolver exercícios de finanças que
não se limitam aos problemas rotineiros, do dia-a-dia.
Estes jovens conseguiram ver o mundo financeiro de uma maneira mais ampla. Conseguiram, por
exemplo, calcular balanços financeiros de bancos a
partir de extratos bancários ou entender o funcionamento do imposto de renda.
Os estudantes franceses foram os piores na prova de finanças em comparação com matemática. Já
os jovens da República Tcheca obtiveram o melhor
resultado nessa comparação.
Em alguns países, as escolas separam os dois
conteúdos no colégio, dando ênfase às finanças.
É o que acontece na Austrália e na República
Tcheca. Na Itália e na França, por exemplo, isso não
acontece.
É possível ver alguns exemplos de questões das
provas no site da OCDE.
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Veja o resultado:

País			Pontuação
China (Xangai)
603
Bélgica		541
Estônia		529
Austrália		 526
Nova Zelândia		
520
República Tcheca
513
Polônia		510
Letônia		501
Média da prova
500
Estados Unidos
492
Rússia			486
França			486
Eslovênia		 485
Espanha		 484
Croácia		 480
Israel			476
Eslováquia		 470
Itália			466
Colômbia		 379

Fonte: http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/criancas-chinesas-sao-as-melhores-em-financas-veja-ranking

A queda da democracia
ESPELHO DO MUNDO

Por Diego Viana

Depois da posse: a partir da esquerda, Moura Andrade, Mazzilli, Castello Branco, o vice José Maria Alkmin, Magalhães Pinto, os ministros Costa e Silva, da Guerra, e Correia de Mello, da Aeornáutica

Foi um começo de ano marcado por radicalização, agitações

e instabilidade, ainda enquanto não se haviam dissipado, no ambiente político conturbado, os efeitos dos conflitos e manifestações
de meses antes. Comícios e passeatas atraíam multidões, a favor e
contra o governo. Intensificavam-se as articulações para a disputa
presidencial que se aproximava. Mas a disputa jamais teria lugar.
Quando, em 13 de março de 1964, o Rio parou para um comício em
que o presidente João Goulart discursaria, seria difícil imaginar que
em semanas o país estaria mergulhado em uma ditadura que, ao
longo de 21 anos, cassou políticos, perseguiu adversários, torturou,
assassinou e censurou.
Passados 50 anos, o país mergulha fundo na memória do período ditatorial. As publicações sobre a época são abundantes e os
debates, intensos e disseminados, num movimento amplificado de
análise e interpretação das origens e fatos do tempo da ditadura.
Nos últimos anos, tornou-se comum, entre historiadores, a opção por denominar tanto o golpe de 1964 quanto o regime autoritário que se seguiu como de caráter civil-militar - não só militar.
O objetivo é realçar a participação de forças políticas e o apoio de
grandes grupos econômicos à conspiração contra Goulart. Para
Jorge Ferreira, que em parceria com Angela de Castro Gomes es-

creveu “1964: O Golpe que
Derrubou um Presidente, Pôs
Fim ao Regime Democrático e
Instituiu uma Ditadura no Brasil” (Civilização Brasileira), “o
golpe foi militar, mas teve ampla participação da sociedade:
empresários, meios de comunicação, políticos, setores médios.
Se o golpe claramente foi uma
operação militar, teve sucesso
graças ao amplo apoio civil”.
Os governadores de São
Paulo, Adhemar de Barros; da
Guanabara, Carlos Lacerda; e
de Minas Gerais, Magalhães
Pinto, colocaram suas polícias
em ação. O presidente do Congresso Nacional, Auro de Moura Andrade, declarou vaga a
Presidência da República quanGENTE Santa Paula
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do Goulart ainda estava em território brasileiro. O Supremo
Tribunal Federal, diz Ferreira,
omitiu-se. Meios de comunicação celebraram o golpe, como
se viu em dois editoriais do jornal carioca “Correio da Manhã”
nos últimos dias da democracia,
intitulados “Basta!” e “Fora!” A
classe média se manifestou: em
São Paulo, a Marcha da Família
com Deus, pela Liberdade tomou as ruas em 19 de março,
com milhares de participantes
execrando um suposto perigo
comunista encarnado pelo governo de Goulart. A marcha
marcada para o dia 2 de abril no
Rio acabou ocorrendo depois
do golpe, rebatizada Marcha da
Vitória.
“Há revisões em curso sobre o período, que ora convergem, ora divergem”, afirma o
historiador Marcos Napolitano,
da Universidade de São Paulo
(USP), que publicou neste ano
“1964: História do Regime Militar Brasileiro” (Contexto). “Se,
por um lado, a ideia de ditadura
civil-militar procura enfatizar
o protagonismo civil no golpe
e no regime, evitando o papel
da ‘sociedade vítima’ do Estado, por outro, há uma tendência para reduzir a ‘ditadura’ aos
anos de violência policial mais
direta sobre a oposição política
e a classe média.”
|
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“Acho muito importante deixar claro que o golpe de
1964 aconteceu, mas poderia
não ter acontecido”, afirma Ferreira. “Vários indivíduos e instituições fizeram escolhas que
acreditavam ser controláveis e
previsíveis, mas acabaram se
revelando completamente incontroláveis.” O historiador se
reporta ao fato de que o período
democrático vivido pelo Brasil
entre 1946 e 1964 costuma ser
analisado como próprio de um
sistema instável e condenado de
antemão ao fracasso. Mas essa
avaliação decorre de uma visão
em retrospecto, que analisa uma
realidade pelo seu fim. Apesar
de tentativas de golpe em 1951,
1955 e 1961, Ferreira considera
que a democracia brasileira do
período pós-Vargas tinha qualidades que ficaram esquecidas.
“Essa primeira experiência
brasileira com democracia liberal representativa vinha se firmando a passos largos”, afirma.
Ferreira cita os pontos positivos. “Todo o calendário eleitoral foi cumprido. Todas as eleições foram realizadas. Todos os
eleitos tomaram posse. Havia
grande participação da população nas eleições e existiam partidos com identidade própria,
com perfil político-ideológico
definido. E mais: fidelização do
eleitorado.” Diferentemente do

que ocorre hoje, havia fidelidade dos eleitores à linha ideológica dos partidos.
A historiadora Miriam Dolhnikoff e a socióloga Angela
Alonso organizam um seminário, em parceria com o SESC,
que debate as origens e o legado do regime militar. Pesquisadoras do Centro Brasileiro
de Análise e Planejamento
(CEBRAP), elas deitam o olhar
sobre o golpe em perspectiva panorâmica, que examina
desde o governo de Goulart,
iniciado em 1961, até a atualidade, a redemocratização nos
anos 1980 e a investigação de
violações dos direitos humanos
durante o regime autoritário,
com a Comissão Nacional da
Verdade - com destaque para
o fato de que o impacto de um
episódio traumático como um
golpe de Estado e uma ditadura
vai além da política, atingindo
manifestações culturais, a produção intelectual e acadêmica
e o cotidiano da população.
Todos esses são temas de mesas
de debate do evento, que começou em São Paulo nesta semana
e se encerrará no dia 25, com
depoimentos do ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso,
do sociólogo Francisco de Oliveira e do filósofo José Artur
Giannotti.
“O CEBRAP [fundado em

Universidades e o Regime Militar” (Zahar).
Mesmo naquele período repressivo, houve tentativas de resistir ou contornar as determinações do governo em diversas
universidades, seja negociando
para proteger professores que
as reitorias consideravam indispensáveis por sua capacidade
acadêmica, seja criando institutos fora das universidades, a
exemplo do CEBRAP. “Houve
uma protelação, uma resistência passiva. Alguns atos punitivos acabaram não saindo e
os órgãos de repressão ficaram
frustrados, porque queriam um
expurgo maior”, afirma Motta.
A escolha dos professores a serem expurgados estava a cargo
de um órgão obscuro, a Comissão de Investigação Sumária do
Ministério da Educação e Cultura (Cismec), encabeçada por
Jorge Boaventura de Souza e
Silva, que, na juventude, havia
sido militante integralista.
Em seguida aos expurgos,
todo o sistema universitário
brasileiro foi reformulado, em
parte, seguindo um acordo fechado entre o regime militar,
através do então Ministério da
Educação e Cultura (MEC), e
o governo americano, através
da Agência dos Estados Unidos
para o Desenvolvimento Internacional (Usaid, na sigla em

inglês). O sistema de pós-graduação brasileiro data desse
período e o sistema de créditos
também. O acordo MEC-Usaid,
porém, não foi aplicado integralmente, por efeito da pressão
da opinião pública. “Mesmo em
uma ditadura, a opinião pública
era capaz de forçar o governo a
não renovar um acordo como
esse”, comenta Motta. Em 1979,
com a Lei de Anistia, os professores expurgados puderam escolher se voltariam ao trabalho
ou se contariam o período do
expurgo para cálculo de aposentadoria. Motta calcula que
cada opção foi escolhida por
aproximadamente metade dos
demitidos.
A memória da ditadura é
cada vez mais presente no debate público brasileiro, sobretudo
desde a instituição da Comissão
da Verdade, em 2012, que colhe
depoimentos de vítimas de tortura e familiares de desaparecidos políticos e deverá produzir
um relatório final até 16 de dezembro. Comissões estaduais,
municipais ou ligadas a universidades foram instaladas em seguida. Enquanto isso, ativistas
em diversas cidades pressionam
pela mudança de nomes de ruas
e logradouros públicos que homenageiam personagens centrais do período autoritário.
Elementos do dia a dia po-
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1969] é fruto da ditadura: foi
criado por professores universitários aposentados compulsoriamente”, diz Miriam. A historiadora avalia que o governo
militar provavelmente não impediu a criação do centro porque sua prioridade era afastar
os professores dos estudantes,
pois poderiam ser inspiradores
de contestação e mobilização.
“Mas um centro de pesquisa
não parecia ser algo muito ameaçador”, conclui. Ainda assim, a
primeira sede do instituto de
pesquisa, na rua Bahia, em São
Paulo, foi alvo de um atentado
a bomba praticado por desconhecidos.
Universidades
sofreram
com aposentadorias forçadas e
demissões de professores, em
duas ondas, conforme pesquisa
do historiador Rodrigo Patto Sá
Motta, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
A primeira foi em 1964, após a
derrubada de Goulart. A segunda foi em 1969, em seguida à
promulgação do Ato Institucional 5 (AI-5), em dezembro de
1968. Foram revogados dispositivos que garantiam a estabilidade dos servidores públicos e,
com isso, “o governo se armou
de um aparato jurídico que permitia demitir e aposentar qualquer professor que quisesse”, diz
Motta, que publicou o livro “As
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lítico brasileiro são frequentemente associados a resquícios
do período autoritário, como
o poder de legislação nas mãos
do Executivo (por meio de medidas provisórias) e a divisão
das polícias estaduais entre civil
e militar. Para Napolitano, “se
existem fantasmas da ditadura,
estão concentrados em alguns
legados que não conseguimos
superar, como na área de segurança pública, na qual impera
uma visão militarizada de controle social do crime”.
Argentina e Uruguai, que
também passaram por períodos
de ditadura, já haviam instalado
seus órgãos de apuração e punido responsáveis por atrocidades
patrocinadas pelo Estado quando o Brasil criou sua Comissão
Nacional da Verdade, em 2011.
Para Miriam, a instalação tardia
da comissão brasileira resulta
do processo de redemocratização do país, obtida graças a
um acordo com os militares.
“O simples fato de existir a comissão é da maior importância,
porque é indispensável que o
Estado reconheça os crimes que
cometeu”, afirma Angela Alonso.
Há também uma reavaliação da figura de João Goulart,
que entrou para a história como
um presidente vacilante e influenciável. Sua queda, como
é mais comum ouvir, teria resultado da incapacidade de
controlar a radicalização da esquerda, comandada por Leonel
Brizola, então deputado federal,
ou da vacilação em levar adiante tanto o projeto de reforma
agrária quanto o plano trienal
formulado pelo economista
Celso Furtado e pelo ministro
da Fazenda, San Tiago Dantas,
que deveria estabilizar a economia e abrir caminho para refor-
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mas estruturais. Retratos mais
nuançados mostram um Jango
conciliador e inclinado a longas
negociações, que, no fim, presidiu com dificuldades um país
radicalizado e sucumbiu à intransigência de seus opositores.
Napolitano evoca uma frase
de Darcy Ribeiro, chefe da Casa
Civil de Jango, segundo a qual
o presidente caiu mais por suas
virtudes do que por seus defeitos. Entre essas virtudes estaria
o esforço por mudar a pauta
política brasileira, “questionando dois eixos fundamentais
da nossa exclusão secular: as
restrições à posse de terra e ao
direito do voto”. Jango teria sido
um presidente que tentava reformar o capitalismo brasileiro,
“um projeto muito ambicioso
para seu perfil moderado e para
a difícil conjuntura econômica e política”, em plena Guerra
Fria.
Para Ferreira, autor de uma
biografia de Goulart publicada pela editora Civilização
Brasileira, Jango cometeu dois
grandes erros, que comprometeram seu governo. O primeiro
foi o abandono do Plano Trienal, cuja primeira etapa incluía
aumento de juros e cortes de
subsídios. Na segunda etapa,
o crescimento seria retomado
com a reforma da posse fundiária. Goulart não resistiu às
pressões dos sindicatos e dos
empresários, afetados, respectivamente, pelo arrocho salarial
e pelo aperto no crédito. O segundo erro ocorreu em 1963,
quando os movimentos sindical
e estudantil já tomavam as ruas
e as forças da direita conspiravam. San Tiago Dantas percebeu os riscos da radicalização
e propôs a formação de uma
Frente Progressista, reunindo o
PSD (Partido Social Democrá-

tico, centrista) e a ala moderada do PTB (Partido Trabalhista
Brasileiro, de esquerda), para
dar apoio a Jango. Brizola formou a Frente Única de Esquerda, que incluía o CGT (Comando Geral dos Trabalhadores)
e o PCB (Partido Comunista
Brasileiro). “Ao comparecer ao
comício na Central do Brasil,
Jango demonstrou que tinha
fechado com Brizola. Ele sela
publicamente essa aliança”, diz
Ferreira. “Essa foi a senha para
as direitas partirem para o golpe.”
Goulart poderia ter cumprido seu mandato, não fosse
a precipitação de uma série de
eventos, que contaram com a
participação de lideranças intransigentes à esquerda e à direita, financiamento estrangeiro
e escolhas equivocadas. Ele presidiu de fato a partir de janeiro
de 1963. Em 1961, quando Jânio
Quadros renunciou à Presidência, Goulart, que era vice-presidente e estava em visita oficial
à China, pôde assumir com o
apoio da Campanha da Legalidade, liderada por seu cunhado, Brizola, que governava o
Rio Grande do Sul. Às pressas,
o Congresso aprovou emenda
constitucional que instituiu o
regime parlamentarista, evitando o risco iminente de guerra
civil. Em janeiro de 1963, um
plebiscito para decidir se prosseguiria o parlamentarismo ou
voltaria o presidencialismo terminou com 82% dos votos para
a segunda opção.
Anunciado em dezembro de
1962, o Plano Trienal estaria no
centro dos debates no Congresso nos meses seguintes. Jango
desistiria de medidas de austeridade então propostas, com
o que, se atendia a pressões de
seus aliados à esquerda, sobre-

Goulart e Tancredo Neves, primeiro-ministro

tudo os sindicalistas, o fez perder o apoio de parte significativa das
lideranças empresariais. Mesmo o governo de John Kennedy era
simpático a Goulart, no início.
Uma revolta de sargentos, em setembro de 1963, impedidos
pelo Judiciário de se candidatar a cargos legislativos (assim como
suboficiais e cabos), colocou a cúpula militar em alerta. O impasse que envolvia os principais partidos da base governista, PTB e
PSD, nos debates sobre a proposta de reforma agrária do governo era engrossado pela disputa de influência, na mesma discussão,
por militares abaixo do oficialato, sindicalistas e estudantes. Com a
aproximação das eleições de 1965, os possíveis candidatos a ocupar
a cadeira presidencial - Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda e Magalhães Pinto - tinham pouco interesse em fortalecer o presidente.
Na espiral de radicalização, destacava-se Carlos Lacerda, governador da Guanabara (Estado que abarcava o atual município do
Rio de Janeiro), personagem de relevo entre os civis que se envolveram na trama anti-Goulart. Lacerda tinha ambições presidenciais,
mas passou para a oposição quando o regime militar suspendeu
as eleições. Em 1966, com Juscelino e Goulart, formou a chamada
Frente Ampla, de oposição ao regime, extinta em abril de 1968 por
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portaria do ministro da Justiça,
Luís Antônio da Gama e Silva.
Na esquerda, Brizola, então
deputado federal pela Guanabara, tentava capitalizar o prestígio adquirido à frente da Cadeia da Legalidade, movimento
de resistência que, como governador do Rio Grande do Sul,
organizara para garantir a posse
de Jango em 1961 - com o qual
contribuiu para que, afinal, se
fizesse o plebiscito. Depois do
golpe, tentou organizar a resistência armada no Sul, mas Jango preferiu evitar um provável
derramamento de sangue. Brizola exilou-se no Uruguai, para
onde Goulart já partira. Voltou
ao Brasil em 1979, e elegeu-se
duas vezes governador do Rio.
Após o Brasil recusar-se
a participar de um ataque a
Cuba, como queriam os Estados Unidos, durante a chamada crise dos mísseis, em 1962,
Washington passou a financiar
a oposição a Goulart, por meio
de organizações como o Ibade
(Instituto Brasileiro de Ação
Democrática). Com a chegada
de Lyndon Johnson ao poder,
passou-se à pura incitação ao
golpe, que culminou com o envio de uma força-tarefa naval
para as proximidades de Santos, com a missão de garantir
sustentação aos insurretos em
caso de reação do governo. Mas
o general Olímpio Mourão Filho pôs suas tropas em movimento na noite de 31 de março,
de Minas para o Rio, antes do
combinado com outros líderes
da conspiração. Os navios americanos deram meia-volta. O
golpe se consumava.
Fonte: http://www.valor.
com.br/cultura/3478880/queda-da-democracia#ixzz2vwL4drCJ
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Um reforço no ensino de
ESPELHO DO MUNDO

Matemática

O Instituto de Matemática Pura e Aplicada
(Impa) alcançou reputação internacional como
centro de pesquisa. Agora quer melhorar o
aprendizado da matéria na escola pública

Por Roberta Paduan

Q

ue o Rio de Janeiro é a cidade brasileira mais visitada por turistas estrangeiros não é novidade. Pouca gente sabe, porém, que um
prédio no meio da Floresta da Tijuca, no bairro do Jardim Botânico,
é destino de matemáticos do mundo inteiro que visitam, trabalham e
estudam no Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa).
No ano passado, quase 400 pesquisadores de outros países participaram de reuniões científicas no instituto. Dos 142 alunos de doutorado
e mestrado, metade é estrangeira, assim como um terço dos profes-
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sores da instituição. Criado em
1952 pelo governo federal com
o objetivo de produzir pesquisa
e formar doutores e mestres em
matemática, o Impa ganhou relevância com um nível de produção
científica surpreendente. A média anual de artigos publicados
em revistas internacionais dos
últimos dez anos é 2,03 por pesquisador, ante 1,89 em Harvard e
1,83 em Princeton, duas das mais
reputadas universidades americanas. Entre as mentes brilhantes
que trabalham no instituto estão
o carioca Artur Ávila, de 34 anos,
e o maceioense Fernando Kodá,
de 32, os dois primeiros brasileiros cotados a ganhar a Medalha
Fields, considerada uma espécie
de Prêmio Nobel da Matemática.
Com tais credenciais, o Impa
traduz perfeitamente o significado da expressão “ilha de excelência”. É o que há de melhor em sua
categoria no país, mas também é
uma incômoda exceção. O brasileiro, em geral, sabe pouquíssimo
de matemática. Nossos estudantes de ensino básico ficaram em
58º lugar entre os 65 países avaliados na última prova realizada
pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Anos atrás, essa situação passou a incomodar alguns
pesquisadores e conselheiros do
Impa. “Decidimos que, além de
produzir ciência, trabalharíamos
para melhorar o ensino de matemática básica, a que se aprende
na escola”, afirma César Camacho, diretor-geral do Impa desde
2003.
A história da paulistana Tábata de Pontes, de 20 anos, é um
exemplo concreto do trabalho
feito pelo Impa. Há dois anos, ela
foi aceita em seis universidades
americanas. Escolheu Harvard,
que lhe ofereceu bolsa integral,
além de moradia, alimentação
e passagem para vir ao Brasil
uma vez por ano. Filha de um
cobrador de ônibus (morto há
dois anos) e uma recepcionista, sua vida era igual à da maio-
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ria das crianças de seu bairro, a
Vila Missionária, na periferia da
zona sul de São Paulo. As coisas
começaram a mudar quando ela
participou de um torneio de matemática em 2005. Foi a primeira
edição da Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas Públicas, criada pelo Impa. Até então esse tipo de competição era
desconhecido na rede pública e
dominado por alunos de escola
particulares. Com uma medalha
de prata, Tábata ganhou uma bolsa de 100 reais por mês durante
um ano e o direito de participar
de um curso de matemática aos
domingos de manhã (o dinheiro

ajudou na construção do segundo quarto da casa onde a família mora).
No ano seguinte, Tábata levou uma medalha de ouro e chamou a atenção de um colégio particular, que lhe deu bolsa de estudos integral até
o fim do ensino básico. Daí em diante, a vida escolar de Tábata decolou. Em janeiro deste ano, de férias na mesma Vila Missionária, ela se
prepara para voltar aos Estados Unidos e começar o quarto semestre
de ciências políticas e astrofísica. Tábata escolheu os dois cursos porque adora astronomia, mas quer estudar ciência política para ganhar
base em gestão pública. “Quero trabalhar para melhorar o ensino no
Brasil”, diz ela.
Ninguém espera que as olímpiadas de matemática revelem milhares de Tábatas por ano. Mas são muitas as histórias de progresso entre
os participantes da competição, que se desdobrou em outros programas. O principal deles é o Programa de Iniciação Científica, dado a
todos os medalhistas da olimpíada. Por um ano, eles têm aulas em
domingos alternados em 180 locais espalhados pelo país, geralmente
universidades e colégios de primeira linha. Fora isso, recebem atividades pela internet diariamente. Em 2013, dos 19 milhões de estudantes
GENTE Santa Paula
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que fizeram as provas, 6.000 ganharam medalhas e
participaram da iniciação científica, que movimenta
uma logística de transporte e alimentação, além de
hospedagem e acesso à internet para quem precisa.
“Temos de fazer com que todos os alunos cheguem à
classe, incluindo os que precisam de acompanhante,
pois há medalhistas com 11 anos de idade”, afirma
Claudio Landim, diretor adjunto do Impa. “É um
trabalho que só é feito porque está numa instituição
muito bem administrada”, diz Jonas Gomes, sócio
da gestora de recursos Bozano Investimentos e conselheiro do Impa. Apesar de ser sido criado pelo governo, o Impa tornou-se uma organização social em
2001 para prestar serviço ao Ministério da Ciência e
Tecnologia e ao Ministério da Educação. Recebe recursos oficiais e presta contas ao Tribunal de Contas
da União. Entretanto, não segue as leis do serviço
público para contratar e demitir funcionários, por
exemplo. Uma das maiores vantagens desse modelo
de gestão é ter um conselho de administração formado por profissionais de várias áreas. Os conselheiros, aliás, foram decisivos para que o instituto
abraçasse a educação básica. Muitos pesquisadores
foram contra a decisão. Alguns temiam que o Impa
perdesse o foco científico. Outros consideravam
esse tipo de atividade menos nobre. Com o tempo, a
resistência arrefeceu.
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Aprender a fazer conta
Neste mês, o Impa o Portal da Matemática, um
banco de vídeo aulas na internet com a matéria
do ensino básico. São aulas de 10 minutos dadas
por professores selecionados pelo instituto. Quem
conhece o portal americano Khan Academy – sucesso no mundo inteiro com aulas de várias disciplinas – sabe quanto a internet pode democratizar
o conhecimento. O Portal da Matemática deve ser
útil também a professores, que poderão comparar
suas aulas às de colegas. As iniciativas do Impa são
mais que bem-vindas para atacar a falta de qualidade da educação básica no Brasil, umas das causas
da baixa produtividade. Um estudo do economista
americano Eric Hanushek, pesquisador da Universidade Stanford, mostra uma relação direta entre o
desempenho em testes de matemática e ciências e a
capacidade de crescimento econômico das nações.
Hanushek comparou testes de alunos de 50 países
durante décadas. A conclusão foi que países que, ao
longo de 60 anos, conseguiram aumentar as notas
de matemática e ciências meio ponto acima da média geral cresceram, em média, 1 ponto percentual
ao ano durante os 40 anos seguintes. Ou seja, é preciso aprender a fazer conta para enriquecer.
Fonte: Revista Exame- Fevereiro 2014.
Pág. 80 a 82.

Desistir? Jamais!

N

o dicionário desistir significa abster-se; renunciar de modo voluntário; não continuar ou não
prosseguir com a realização de algo.
Sempre há muitos desafios, surpresas, tristezas
e alegrias. A vida é assim, às vezes nos deparamos
com situações que nos afligem, nos fazem sentir
medo, nos fazem rir e até mesmo chorar, mas temos
que saber e apreender cada momento.

CARTA FORA DO BARALHO

Persista e insista,
mas nunca desista

Às vezes olhar por outro angulo ou dar alguns
passos para trás nos ajudem, e até mesmo organizar
melhor as idéias e pensar em um novo plano para
atingir seu projeto, desafio ou sonho.
Mas a desistência deve ser o único caminho fora
de cogitação. Pois a vida é um espetáculo imperdível, e seu sonho e desafio fazem parte deste espetáculo.

GENTE Santa Paula
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Santa Paula
Anderson Gonçalves

M

eu nome é Anderson Gonçalves
sou engenheiro e supervisor de engenharia
clínica há 07 anos no Santa Paula. Uma das
coisas que mais gosto de fazer nas horas vagas, é acordar bem cedo junto com meu filho Alexandre de 15 anos, preparar as nossas
tralhas e ir pescar.
É no pesqueiro chamado Maeda que
mais gosto de ir. Maeda fica a cerca 80km
da cidade de São Paulo com uma variedade enorme de peixes, mas na verdade nós
vamos em busca dos chamados redondos,
Tambaquis, Tambacus, Pacus, etc. São esses
os mais atraentes e desafiadores na pesca.
Para conseguir fisgar esses redondos e
belos exemplares, utilizamos varas de 15
a 20 lbs e molinetes da marca Abu Garcia,
com uma linha multifilamento de 0,40mm,
pois a briga com esse tipo de peixe é memorável.
E um dia inesquecível foi no que conseguimos fisgar belos peixes como podem ver
nas fotos acima. Eu, Anderson, segurando
um Tambaqui de 11kls e meu filho, Alexandre com outro de 7kls. Recomendo a todos
que gostem dessa aventura que é a pescaria a
dar uma passadinha no Maeda. O pesqueiro
é muito bem estruturado, ideal para levar a
família e se divertirem muito fisgando belos
e desafiadores peixes.
Anderson Gonçalves Pereira, 36 anos, iniciou como estagiário em 2007 e agora atua na
engenharia clínica como engenheiro profissional. Hoje é responsável pela supervisão de
equipamentos. “Engenheiro desde 2007 e um
Corinthiano feliz desde que nasceu”, comenta
Anderson.
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Deivid Tadeu Izaias

O

GENTE SANTA PAULA

lá, meu nome é Deivid, e grande parte de vocês já deve me conhecer
muito bem, não é verdade? Quando eu fui admitido no Santa Paula, há 6 anos
atrás, eu jamais poderia imaginar que teria uma relação tão duradoura com
este lugar. Aqui, além da oportunidade que tive de mostrar o meu potencial
pessoal, tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis e batalhadoras,
que trabalham e se esforçam por seus sonhos e objetivos, e isso é verdadeiramente inspirador, ainda mais para alguém que adotou como ramo profissional a área de Recursos Humanos. Em meu tempo livre, gosto de dividir o
espaço entre estar com meus familiares e amigos, ouvir uma boa música, ler, e
assistir a um bom filme ou o futebol nosso de todo dia. Já na esfera profissional, tenho o objetivo de seguir adquirindo novos conhecimentos e aprimorar
o profissional que sou, não apenas pelo meu próprio crescimento, mas para
prestar um trabalho cada vez mais qualificado a todos aqueles que precisarem
da minha assistência.
Nome completo Deivid Tadeu Izaias tem 27 anos e é torcedor do Timão Corinthians. Hoje ocupando a função de Assistente de RH, iniciou sua trajetória
no Santa Paula em Abril de 2008 no Departamento Pessoal, e em Março de
2011 passou a fazer da equipe de Gestão de Recursos Humanos. “Precisando é
só me procurar”, finaliza Deivid.

Carlos Alexandre da Silva

E

u sou o Carlos, tenho 38 anos, paulistano, casado, pai de um menino de
8 anos, Felipe Augusto que tanto amo.
Gosto muito de ler, estudar e ficar com minha família. Nos momentos de
lazer sempre estou com minha família, amigos.
Trabalho no setor do marketing auxiliando com atividades como na entrega de presentes, convites e no suporte aos colaboradores com informações
sobre promoções e eventos. Além de ser o responsável junto com o Rodrigo
na Casa Branca pela biblioteca no empréstimo de livros.
Sou muito contente com o que faço e agradeço a ajuda de meus colegas
Vivi, Elisa, Angélica, Rodrigo, Paloma e Emerson que por muitas vezes me
orientam nas atividades de supervisão na Casa Branca e estoque do marketing.
Ir à igreja é algo de muita importância para mim. Agradeço a Deus pela
oportunidade de trabalho e louvo sempre em minhas horas vagas pelas graças
e por bênçãos a minha família e aos meus amigos.
Meus planos para o futuro são cursar faculdade e idiomas. Tenho muitas
ideias e adoro escrevê-las. Conto sempre em minhas histórias sobre o homem, o empreendedorismo e o mundo dos negócios, sendo esta relação uma
forte intenção de estudo no futuro.
Carlos Alexandre da Silva, 38 anos, paulistano, evangélico, casado e pai de
Felipe Augusto, 8 anos. Trabalha no Santa Paula há 2 anos no setor do marketing, “onde sou feliz por aprender e por ajudar a todos”, diz Carlos.

GENTE Santa Paula

|

49

TALENTO OCULTO

50

Trabalho, Carinho e Cuidado

O

lá! Sou técnica de enfermagem e trabalho
aqui no hospital Santa Paula há cinco anos. Vou falar um pouquinho da outra função que exerço fora
do meu horário de trabalho. Sou de uma família
numerosa, com cinco irmãos, todos do interior de
Minas Gerais.
Tudo começou na minha adolescência, minha
querida mãe sempre nos orientava a ter uma profissão, ela dizia que uma mulher tem que ter uma profissão que ela possa exercer em casa, pois se um dia a
gente casasse e o marido não nos deixasse trabalhar
fora, poderíamos trabalhar em casa e ter nosso próprio dinheiro. Foi então que comecei a me interessar
pelo curso de cabeleireira, até então eu trabalhava
informalmente.
Fui em busca de uma escola que oferecia o curso, estudei durante um ano aprendendo a fazer cortes, alisamentos, relaxamentos, escovas modeladoras, todos os tipos de químicas e outros tratamentos.
Fiz o curso de manicure e decidi montar um salão
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no qual trabalhei durante anos realizando cortes
masculinos e femininos, deixando as mulheres mais
belas para dias especiais como casamentos e aniversários. Meu salão ficava cheio de clientes para fazer
penteados maquiagem e escovas modeladoras, e ao
final do dia me sentia realizada por ver o resultado
final que é muito satisfatório.
Existe uma ligação entre minhas duas profissões.
Em algumas instituições que passei com a autorização dos familiares ou até mesmo do paciente, eu realizava cortes de cabelo em pacientes internados por
muito tempo e que não tinham condições de sair.
Receber um obrigado nessas condições realmente
não tem preço. Sou uma pessoa realizada pessoalmente e profissionalmente com essas duas profissões que me dão muitas oportunidades de proporcionar alegria aos clientes e pacientes em ambientes
diferentes.
Rose do Nascimento Santos
Técnica de Enfermagem

Não vivo sem

Segundo o dicionário férias é um perí-

odo de descanso periódico de uma atividade
constante, geralmente trabalho ou aulas e,
maior que um fim de semana.
Mas na verdade férias é mais do que isso!
Férias é aquele momento tão esperado no
ano, onde programamos muitas coisas para
fazer, aquelas que não conseguimos no decorrer do dia a dia, e acabamos nos enganando achando que faremos tudo o que programamos em 20 ou 30 dias.
Desejamos viagens dos sonhos, mas se a
grana estiver curta, não tem problema viajamos para casa de uma avó no interior, de

NÃO VIVO SEM

Férias!

um amigo, o que importa é que estamos de
FÉRIAS.
O que eu sei é que férias é o momento
especial, para descansar a mente, para desacelerar, para renovar as energias e voltar com
a bateria carregada.
Não importa o que você vai fazer nas suas
férias e sim com quem você vai curtir nesses
seus dias tão esperados... Já estou sentindo
cheiro de férias no ar !!!
Elaysa Pires
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para tornar uma empresa espetacular

52

A busca dos dados sólidos sobre excelência organizacional rende
lições muito simples

Por Michael E. Raynor e Mumtaz Ahmed

G

rande parte dos conselhos de estratégia e
gestão que dirigentes empresariais ouvem não merece confiança ou é implacável. Isso porque aqueles
que supostamente deveriam no guiar subestimam o
poder do acaso. Gurus tiram lições peremptórias de
empresas cujos resultados, embora excelentes, talvez
não passem de flutuação aleatória. Executivos falam
com orgulho de logros empresariais que talvez se
resumam a uma feliz coincidência. Infelizmente,
quase ninguém dá respostas cientificamente plausíveis às dúvidas básicas de um dirigente empresarial
quando o assunto é o desempenho superior: que
empresas vale a pena estudar? O que diferencia essa
turma? Como seguir seu exemplo?
Frustrados pela falta de pesquisa rigorosa, decidimos fazer um estudo estatístico de milhares de
empresas. A certa altura, identificamos nesta amostra centenas que haviam exibido um resultado bom
o bastante por um período de tempo suficientemente longo para serem consideradas realmente excepcionais. A descoberta seguinte foi surpreendente:
as muitas e variadas escolhas que tornavam certas
empresas espetaculares obedeciam a apenas três regrinhas aparentemente elementares:
1. Melhor antes de mais barato. Em outras
palavras, competir em diferenciais que não o preço.
2. Receita antes de custos. Ou seja, priorizar
aumento da receita, não redução de custos.
3. Não há nenhuma outra regra. Ou seja,
mexa no que for preciso para seguir as duas primeiras.
Essas regras não preconizam comportamentos
específicos; aliás, nem estratégias gerais são. Constituem, isso sim, a base conceitual que certas empresas usaram para, ao longo de vários anos, atingir
a grandeza. E como os líderes dessas organizações
chegaram a adotá-las? Não fazemos ideia – aliás,
sequer sabemos se foram seguidas conscientemente
por executivos. Seja como for, essas regras podem
se usadas para ajudar líderes de hoje e amanhã a aumentar as chances de que sua empresa também vá
registrar décadas de desempenho excepcional.
|
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Abaixo truísmos
O que motivou nossa investigação foi a crescente popularidade, ao longo dos últimos 30 anos, de
livros e artigos de gestão voltados ao “estudo do sucesso”. Nesse campo, os mais famosos talvez sejam
“In Search of Excellence” (livro de 1982 que no Brasil recebeu o título de “Vencendo a Crise”), de Thomas Peters e Robert Waterman, e “Good to Great”
(“Empresas Feitas para Vencer”), lançado em 2001,
por Jim Collins. Mas há muitos outros. O problema,
com todos, é que não permitem que o leitor julgue
se as empresas apresentadas como exemplos são de
fato excepcionais. A aleatoriedade pode alcançar
uma empresa média ao cume por um ano ou dois
(até uma década) – até o dia em que o desempenho
cai de novo para a média. Se não pudermos ter certeza de que o desempenho de empresas citadas em
estudos do sucesso foi produzido por mais do que
mera sorte, como saber se devemos seguir seus passos?
Abordamos de frente o problema da aleatoriedade. Como sabíamos que a missão envolvia achar
sinais débeis em meio a muito ruído, precisávamos
de muitos dados. Partimos, portanto, com o maior
banco de dados que pudemos encontrar: as mais
de 25 mil empresas negociadas em bolsas americanas durante qualquer período de 1966 a 2010. Para
medir seu desempenho, usamos o retorno sobre
ativos (ROA, na sigla em inglês), capaz de refletir
um desempenho sólido e estável – diferentemente
de, digamos, o retorno total ao acionista, que pode
refletir caprichos do mercado acionário e mudanças em expectativas de investidores, em vez do desempenho fundamental da empresa. Criamos duas
categorias de resultados superiores: as melhores de
todas, ou “Miracle Workers”, e as que vinham logo
em seguida, ou “Long Runners”. Empresas incluídas
na primeira categoria ficaram entre as 10% de maior
ROA (considerando todas as 25 mil empresas) com
tal frequência que podíamos afirmar que seu desempenho dificilmente se devia à sorte. Empresas
da segunda categoria ficaram entre as 20% e 40% de
maior retorno – e, de novo, de forma tão reiterada

na época tivesse apenas 0,5% do
porte da Big Blue.
Para entender o que estava
por trás desse desempenho superior, selecionamos um trio de
empresas em cada um de nove
setores; cada trio era composto
por uma empresa de cada uma
de nossas categorias de desempenho (tivemos o cuidado de
assegurar que coincidissem em
período estudado e porte relativo). Buscamos diferenças em
práticas (comportamentos) que
pudessem explicar diferenças específicas de desempenho que havíamos constatado. Por exemplo,
se a vantagem no ROA de uma
Miracle Worker se devia basicamente a margens brutas maiores,
buscamos condutas que pudessem ser responsáveis por isso. Se
a utilização de ativos se destacava, fomos ver quais as práticas
de utilização de ativos ali dentro.
Quando os dados permitiam,
montamos modelos financeiros
para estimar o impacto dessas
diferenças comportamentais no
desempenho. Um exemplo: a
vantagem no ROA da Heartland
Express, a Miracle Worker no
trio de transporte rodoviário de
cargas, dependia totalmente da
superioridade das margens brutas – margens que pareciam decorrer de preços eram uma explicação plausível para as margens
brutas maiores e, portanto, para
o ROA melhor.
Foi aí que a coisa complicou.

Tentamos repetidas vezes – em
vão – isolar práticas mensuráveis
que fossem reiteradamente relevantes. A princípio, por exemplo,
a impressão era que a estratégia
de rechaço a fusões e aquisições
podia estar produzindo resultados excepcionais no setor de
transporte rodoviário de cargas;
só que, por um período de 15
anos, a excepcional Heartland foi
a que mais aquisições fez. Tampouco dava para concluir que a
propensão a fusões e afins era um
fator reiteradamente positivo em
outros setores, pois na indústria
de guloseimas, por exemplo, a
Wrigley (a Miracle Worker) e a
Rocky Mountain Chocolate Factory (a Avarage Joe) tinham crescido organicamente, enquanto
a Tootsie Roll (a Long Runner)
crescera basicamente devido a
aquisição.
O segredo seria o foco do
cliente? Não. Inovar? Correr
riscos? Não e não. Todos esses
fatores estavam associados em
praticamente igual medida a um
desempenho espetacular, bom
ou médio. A certa altura, só nos
sobrava uma palavrinha de rendição: “Depende”.
Talvez, pensamos, a lição era
que a empresa só podia ter sucesso de fizesse os acordos “certos”,
produzisse as inovações “certas”
ou corresse os riscos “certos”
do jeito “certo”. Mas tudo isso é
truísmo e, portanto, tão inútil
quanto conselhos que executivos
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que o mero acaso dificilmente
teria sido a razão. Empresas situadas nessas categorias são classificadas por nós como excepcionais. Para fins de comparação,
também identificamos empresas
com desempenho mediano. As
“Avarege Joes”.
Um total de 174 empresas
foi caracterizado como Miracle
Workers e 170 como Long Runners. Esta é toda a população de
empresas que, segundo nossos
critérios, se distinguiram do “ruído” (vale a pena dizer, provavelmente, que das empresas supostamente superiores citadas em 19
estudos renomados de casos de
sucesso que examinamos apenas
12% satisfizeram nossos critérios,
até na categoria Long Runners).
Pelo que vimos, há empresas excepcionais de modelos e
portes distintos. A 3M, com sua
lendária capacidade de inovar e
milhares de produtos em mercados comerciais e industriais, é
uma delas – assim como a WD40, empresa erguida em torno de
um único produto (que nem patenteado é) projetado para evitar
a corrosão em mísseis nucleares
e mais famoso, hoje, como arma
contra o rangido de dobradiças.
O McDonald’s, que está no mundo todo, se provou excepcional,
assim como a Luby’s, uma rede
de lanchonetes, quando tinha só
43 estabelecimentos (hoje, já são
quase cem). A IBM entrou no
time. E a Syntel também, embora
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não são truísmos. Podíamos ter constatado que competir com base em
preços era sistematicamente mais rentável, ou que a liderança em custos tinha precedência como motor do desempenho superior. Mas não.
Toda empresa precisa escolher: pode optar por competir com a
oferta de benefícios superiores sem ligação com preços, como uma
grande marca, um belo estilo ou excelente funcionalidade, durabilidade ou conveniência. Ou, então, pode satisfazer um padrão minimamente aceitável em cada aspecto desses e tentar atrair clientes com
preços menores. A esmagadora maioria das Miracle Workers de nosso
estudo fez o primeiro. Avarege Joes em geral usam o preço para competir. Já as Long Runners não exibem tendência clara (veja o boxe “Seguindo (quase sempre) as regras”).
Um exemplo: em 1980, quando o setor americano de transporte
rodoviário de carga foi desregulamentado e empresas tiveram de buscar diferenciação, uma série de novas oportunidades de crescimento
se abriu. Mas a Heartland (a Miracle Worker) optou por manter sua
penetração geográfica e número de clientes relativamente baixos para
poder garantir um serviço confiável e pontual, por mais complexas e
imprevisíveis que fossem as necessidades de clientes. Essa diferenciação pela qualidade permitiu à Heartland praticar preços cerca de 10%
maiores, o que foi fundamental para rentabilidade superior da empresa.
Em comparação, a Werner Enterprises, a Long Runner no trio de
transportadoras, cresceu em escala – passou a atender basicamente os
EUA inteiros – e em escopo, prestando uma ampla gama de serviços.
Essa abordagem exigiu trocas. Primeiro, o vasto alcance da Werner e
a diversidade de mercados a impediram de atingir o grau de diferenciação do serviço da Heartland e de cobra preços igualmente maiores.
Segundo, a busca de economias de escala significativa que a empresa
tinha, aqui e ali, de aceitar um lucro menor para manter sua frota rodando, e assim, sustentar um nível adequado de utilização de ativos.
Uma execução de primeira permitiu que a Werner registrasse um desempenho excepcional – é uma Long Runner, afinal. Mas a empresa
nunca subiu à categoria de Miracle Worker.
A P.A.M. Transportation Services (PAM), a Avarege Joe do trio, se
concentrou em uma faixa mais restrita de clientes e serviços do que a
Werner, mas buscou atingir altos volumes com preços menores. Curiosamente, com a demanda superando a oferta no setor, a PAM teme
problemas para contratar motoristas e acabou ficando com ativos parados. Para recuperar a rentabilidade, decidiu migrar para o transporte
de veículos para indústria automotiva. Quando o tempo fechou para
as montadoras americanas, a PAM também sofreu. Não havia nada de
inerentemente errado com a estratégia da PAM de fechar o foco – afinal, o foco da Heartland também era estreito. Mas a PAM optou pela
posição de preço baixo. Não seguiu as regras.
Quando empresas excepcionais abandonam uma posição “não
preço”, seu desempenho normalmente cai. A Maytag, por exemplo, é
uma das nossas Miracle Workers, mas só num período bem específico. De 1966 a meados da década de 1980, seu ROA ficou invariavelmente entre os 10% melhores, graças à liderança de seus produtos no
mercado, a uma marca única erguida em torno da confiabilidade de
seus eletrodomésticos (representada pela figura mítica do conservador
“Ol’Lonely”) e a um canal de distribuição com atendimento personalizado (“high-touch”) que incluía dezenas de milhares de revendedores
independentes.
Quando grandes hipermercados passaram a dominar o varejo, no
entanto, a resposta da Maytag foi diversificar a linha de produtos e os
GENTE Santa Paula
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normalmente recebem daquilo
que poderíamos chamar a “Escola de Administração do Faça
a Coisa Certa”: busque as pessoas certas! (alguém por acaso
quer as pessoas erradas?); tenha
uma estratégia clara! (alguém já
se propôs a criar uma estratégia
confusa?); dê ao cliente o que ele
quer! (quem deliberadamente dá
ao cliente o que ele não quer?).
São, todos, conselhos tirados de
estudos populares do sucesso.
Seguimos em frente, portanto.
Um modelo explicativo útil
só começou a se esboçar quando
deixamos de dar ênfase àquilo
que essas empresas “faziam” e
passamos a tecer hipóteses sobre
como “pensavam”. Com isso, deixamos de ver apenas aquilo que
empresas excepcionais estavam
fazendo, o que era infinitamente
variável, e passamos a enxergar
como, aparentemente, decidiam
o que fazer, o que provou ser altamente uniforme. Ao considerar
uma aquisição, por exemplo, as
Miracle Workers agiam como se
estivessem seguindo nossas regras, celebrando acordos que melhoravam sua posição em áreas
outras que o preço (“não preço”)
e permitindo que gerassem receitas desproporcionalmente maiores. O mesmo valia para todos os
outros fatores comportamentais,
de diversificar e fechar o foco, de
globalizar a não sair do país. O
único fator que parecia importar
era a adesão às regras.
Regras que, com toda certeza,
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preços, o que comprometeu sua
posição em fatores outros que
não o preço e a capacidade de
cobrar mais. O desempenho caiu
consideravelmente, até a empresa
ser comprada pela Whirlpool em
2006. De novo, não é necessariamente um erro diversificar uma
linha de produtos em resposta a
mudanças no setor; o problema
é que a Maytag perdeu a posição
em qualidade – e seguiu insistindo nessa direção apesar das
consequências negativas da nova
estratégia.
Não estamos sugerindo que
uma empresa possa ignorar sua
posição relativa em preços (assim como aquela que usa preços
baixos para competir não pode
ignorar a qualidade do produto
ou serviço). Queremos apenas
dizer que, na maioria dos casos,
um desempenho excepcional é
devem apostar em estratégias
que respeitem essa regra e evitar
as que a contrariem.
Em “melhor antes de mais barato”, é importante atentar para o
“antes”. Quando a concorrência
no mercado muda, como no caso
da Maytag, é possível derrubar
preços e, ainda assim, aderir à regra. Não importa se seus preços
sejam menores do que antes; o
importante é que sigam maiores
do que os das rivais. Na campanha de diversificação, a Maytag
podia ter apostado só em segmentos nos quais poderia estabelecer uma posição “não preço”
superior, ainda que ditos segmentos exigissem preços inferiores o que aqueles que a empresa
historicamente praticara.
Não obstante suas virtudes,
uma opção “não preço” também
tem riscos. Em geral, uma empresa que compete em aspectos
outros que o preço trava uma
batalha constante com rivais que
decifraram sua fórmula. Na melhor das hipóteses, uma mera
imitadora pode confundir clientes e eliminar a diferenciação a
duras penas conquistada pela
empresa. Na pior, as rivais podem
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achar fórmulas ainda melhores
para o sucesso.
Não se esqueça de ficar atento a ameaças de ruptura. Praticar
preços mais altos em busca de
margens brutas maiores é que
cria oportunidades em segmentos menos exigentes do mercado e dá oxigênio para rivais com
produtos mais baratos. “bons
o bastante”. Hoje, no entanto, a
compreensão do risco de ruptura
é suficiente para que a empresa
possa determinar com bastante
precisão quando outras soluções
no mercado trazem o risco de
ruptura e merecem um contra-ataque na retaguarda. Às empresas interessadas em causar ruptura, um lembrete: as mais eficazes
e rentáveis disruptoras seguem
essas regras ao desferir um ataque desses.
Além de criar valor, a empresa também precisa se apropriar
dele, na forma de lucros. Por uma
margem esmagadora, empresas

excepcionais registram lucros superiores ao arrecadar mais receita do que as rivais, seja por cobrar
preços mais altos, seja pelo volume maior. A liderança em custos
muito raramente está na raiz da
rentabilidade superior.
Não há nada de extraordinário na tese de que preços mais altos podem levar a lucros maiores,
mas ficamos impressionados com
a variedade de contextos em que
empresas se valeram dessa ideia
para erguer um negócio. Vejamos, por exemplo, a loja americana de descontos Family Dollar

Stores (uma Miracle Worker),
que desde meados da década de
1970 vem batendo verdadeiras
lendas do varejo americano de
desconto. Já que boa parte de sua
clientela é de baixa renda, talvez
surpreenda o fato de que o sucesso da Family Dollar se deve
a preços mais altos – que a empresa pode cobrar por oferecer
conveniência e sortimento superiores. Menores, suas lojas estão
localizadas em pontos de mais
fácil acesso para o público; muitos fregueses compram pequenas
quantidades de uma grande seleção de mercadorias. Operar uma
rede assim inevitavelmente custa
caro (aliás, a empresa tolera custos maiores e eficiência menor do
que muitas de suas concorrentes
maiores). Durante décadas, os
preços reiteradamente maiores
deram à Family Dollar uma vantagem na margem de lucro bruta
e, por conseguinte, um ROA superior.
Em oito das nove Miracle
Worker da amostra, a receita era
o grande motor do desempenho
(a nona, a rede de supermercados
Weis Markets, da Pensilvânia, usa
o preço para competir e alimentar a rentabilidade com sustos
menores; adiante falaremos mais
sobre ela). Seis das oito se valiam
basicamente do preço mais alto
para atingir níveis de receita; as
outras duas apostavam sobretudo
– ou totalmente – no volume.
Uma das empresas focadas do
volume é a Merck, que se globalizou antes, com mais sucesso e
de forma mais agressiva do que
a Long Runner do trio de farmacêuticas, a Eli Lilly. A Merck
seguiu a regra do “melhor antes
de mais barato”, se recusando a
competir em preços da disputa
com alternativas em mercados
internacionais. Só que o teto inferior de preços nesses mercados a
impediu de usar margens brutas
como principal fonte de vantagem. O que a Merck fez, então, foi
se valer da eficácia clínica de seus
medicamentos protegidos por
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patente para turbinar o volume.
Esse volume maior permitiu que
registrasse rentabilidade superior graças à utilização de ativos
melhor do que a de Eli Lilly; foi
essa principal razão para o ROA
maior da Merck. Assim como dá
para reduzir preços mesmo seguindo a regra do “melhor antes
de mais barato”, é possível eliminar ineficiências e reduzir custos mesmo aderindo à regra da
“receita antes de custos”. Só não
tende obter uma vantagem da
rentabilidade pela liderança em
custos.
Essa regra sublinha o incômodo (ou liberador) fato de que
na busca de resultados excepcionais, qualquer coisa, à exceção
das duas primeiras regras, pode
ser alvo da discussão. Ao considerar todos os outros fatores do
desempenho de uma empresa
– excelência operacional, desenvolvimento de talentos, estilo de
liderança, cultura interna, sistemas de recompensa, o que seja
-, vimos grande variação entre
empresas de toda categoria de desempenho. Não há dúvida de que
esses e outros fatores influenciam
o desempenho – e como não seria assim? -, mas não foi possível
achar padrões coerentes de como
de dava essa influência.
Ainda mais revelador foi termos achado empresas que tinham
seguido sendo excepcionais
apesar de mudar a abordagem a
uma séria de fatores cruciais do
desempenho. A explicação está
no fato de que, apesar dessas mudanças, cada empresa dessas se-

guira alinhada com as duas primeiras regras. Ou seja, empresas de alto
desempenho são obstinadas na busca de uma posição desvinculada de
preços baixos e na adoção de uma fórmula de rentabilidade movida a
receitas. Tudo o mais pode ser questionada.
A ausência de outras regras não organiza ninguém a deixar de raciocinar. O executivo segue sendo responsável por buscar – de forma
ativa e flexível – um jeito se seguir as regras de frente a mudanças no
mercado, por vezes dolorosas. É preciso muita criatividade para seguir
fiel às duas primeiras regras.
Um exemplo: para manter sua posição no setor de vestuário, que
muda sem parar, a americana Abercrombie & Fitch está disposta a
reinventar a própria imagem e a criar novas linhas – a marca “abercrombie kids” é para a molecada até os 13 anos, a Hollister é para a
faixa dos 14 aos 18, a Gillu Hicks para o público jovem feminino -,
mas sem abandonar a dedicação a uma posição que aposta muito no
valor da marca e a uma fórmula de rentabilidade fundada em preços
mais altos. A Abercrombie evita promoções e fortes descontos; em geral, sua roupa é vendida por cerca de 70% do preço cheio, mais do
que cifras comparáveis em muitas outras lojas de roupas. Quando a
recessão se instalou nos EUA, em 2008, a Abercrombie não derrubou
preços como outras empresas de vestuário – decisão que lhe valeu muitas críticas de analistas de mercado, já que suas vendas (pelo quesito
“same-store”) caíram mais do que na concorrência. Mas a obstinação
manteve o prestígio de marca e, com a recuperação econômica recente,
a Abercrombie está voltando a um nível de rentabilidade difícil de ser
equiparado pelas concorrentes – que revelaram ao público que uma
camiseta não precisa, afinal, custar US$ 30.
No mercado farmacêutico, as líderes do setor conseguiram migrar
da inovação isolada para parcerias e, por fim, para a inovação aberta,
enquanto no setor de semicondutores vimos investimentos de capital
maiores e uma crescente carteira de clientes – tudo dentro da regra
do “melhor antes de mais barato”. Entre fabricantes de guloseimas, as
melhores passaram da distribuição nacional para a global, e em dispositivos médicos fusões e aquisições viraram um pilar do crescimento. Quando essas mudanças levaram a uma rentabilidade superior, foi
porque contribuíram para elevar volumes – mais do que para reduzir
custos.
É bom observar que não há, necessariamente, qualquer relação entre a forma como a empresa cria valor e como se apropria dele. Embora
não faça sentido que uma empresa que se diferencia com preços menores capture valor com preços maiores, qualquer outra combinação
de posição e fórmula de lucro é, ao menos na teoria, possível. Como
já dissemos, quando a diferenciação não é o preço inferior, a posição
em geral é associada a preços baixos (“mais barato antes de melhor”)
poderia gerar volume suficiente para manter a utilização de ativos alta
o bastante para garantir rentabilidade superior (“receita antes de custos”). Mas foi algo que tampouco vimos. Nossa pesquisa mostra que a
rentabilidade de empresas que apostam em preços menores costuma
ser função de custos mais baixos.
O sucesso da cadeia de supermercados Weis mostra como a posição do preço menor e a fórmula de lucro do custo menor podem
funcionar. A Weis (uma Miracle Worker) lançou produtos de marca
própria décadas antes das concorrentes. Embora venda por preços menores, uma linha da própria marca custa muito menos para produzir e
tem, portanto, margens maiores. Os 28 anos consecutivos que permaneceu entre os 10% de maior ROA fizeram da Weis uma clara exceção
a nossas regras um e dois.
|
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Só que, quando a vantagem da empresa está no
preço, a impressão é que a certa altura alguém com
mais poder de fogo sempre aparece. A vantagem da
Weis começou a cair na década de 1980, quando outros supermercados criaram marcas próprias e o varejo de desconto passou a vender artigos de supermercado. A Weis não conseguiu se adaptar. Desde
1996, não figurou uma vez sequer entre as 10% melhores. Diferentemente da Publix (nossa Long Runner), que registrou rentabilidade cada vez maior, a
Weis não investiu com agressividade suficiente na
diferenciação por meio da instalação de seções de
frios e rotisseria, de farmácias, de produtos orgânicos ou de lojas com foco em comida étnica. A lição
é que, se quiser sair por cima, a empresa deve se
concentrar na criação de valor com a estratégia do
“melhor antes de mais barato” e na captura de valor
com a fórmula da “receita antes dos custos”.

A opção de ser excepcional
Para poder seguir essas regras, o primeiro passo é ter um retrato claro da posição competitiva e
da fórmula de lucro da empresa. Nossa experiência
mostra que muitos executivos não possuem essa
clareza, sobretudo porque essas empresas tendem
a dar ênfase demais à comparação do que são no
presente com o que foram no passado e volta e meia
declaram vitória se houver algum avanço. O que
esquecem é que a empresa só compete com as rivais atuais. O benchmarking pode até ser útil, mas
é comum descambar para uma comparação de coisas isoladas – Nosso produto é mais durável? Nossa
P&D é superior? – em vez de constituir uma análise
sofisticada da interação de todos os aspectos do desempenho e de sua relação com o equilíbrio às vezes
sutil dos distintos fatores da rentabilidade.
Como, então, colocar essas regras em prática? A
próxima vez que tiver de distribuir recursos escassos entre distintas prioridades tente identificar que
iniciativas mais contribuirão para melhorar aspectos de sua posição sem ligação com preços baixos e
quais permitirão que cobre mais ou venda em maior
volume. Isso feito aprove essas iniciativas.
Caso seu programa de eficiência operacional
gire basicamente em torno do corte de custos, e suas
iniciativas de inovação sirvam, sobretudo para diferenciar a empresa das demais, vá com inovação. Já
se a meta do investimento em operações merece a
atenção e a verba a mais.
Executivos em sua empresa estão apontando
para economias de escala para justificar uma aquisição? Ou estão falando de uma oportunidade de
expansão que permitirá à empresa realizar o potencial de crescimento de uma posição sem vínculo
com preços baixos já estabelecida nos mercados em
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que atualmente serve? No primeiro caso, a aquisição
pode até ser boa ideia – talvez seja essencial para
manter a empresa no páreo -, mas é pouco provável
que o desempenho passe a ser excepcional se o segundo caso também não for verdadeiro.
Uma compreensão das regras pode ser um antídoto útil para a intuição, seja esta a visão de um líder
isolado ou o palpite coletivo de alta cúpula gestora
(que normalmente vem com o lustro da racionalização “post hoc”). Quando as circunstâncias são confusas e os dados ambíguos (o que é muito comum),
é preciso regras para aumentar a probabilidade de
que sua interpretação dos dados leve aos resultados
desejados.
O uso de regras é especialmente útil da hora de
lidar com temíveis indicadores financeiros que regem tantas vidas e muitas vezes produzem consequências patológicas. Em indicadores como ROA,
CFROI (“cash flow return on investment”) e valor
econômico agregado, o numerador é alguma cifra
de resultado e o denominador é alguma cifra de
ativos. Quando os clientes já não estão dispostos a
pagar por sua última inovação e o resultado começa
a piorar, é muito fácil tentar fazer essas razões melhorarem com a redução do denominador. Muitos
gestores há muito sentem que isso é um erro, mas
seguem com a prática, equivocadamente guiados
pelo palpite igualmente convincente de que o corte
de custos produz efeitos mais rápidos, dramáticos e
previsíveis.
Quando sentir pressão para enveredar por aí,
use nosso estudo para defender o argumento de
que, em geral, uma empresa não se torna verdadeiramente espetacular reduzindo custos ou ativos; para chegar à grandeza, é preciso ganhar mais.
Empresas excepcionais volta e meia aceitam custos
ou ativos; para chegar á grandeza, é preciso ganhar
mais. Aliás, muitas delas possuem um apetite bem
desenvolvido por gastos e investimentos. Essas organizações aplicam recursos consideráveis, durante
longos períodos de tempos, para a criação de valor
desvinculado de preços baixos e a geração de maior
receita. E observe que quando empresas de sucesso
de deixam iludir pelas benesses aparentes do corte
de custos ou do desinvestimento em curto prazo, o
mais provável é que acabem destruindo justamente
o que mais gostariam de aumentar.
Fonte: Revista Harvard Business Review- Abril
2013. Pág. 52 a 61.
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Tolerância zero contra más práticas
Regras rigorosas para um ambiente corporativo
mais transparente

C

omo parte de suas atividades, anualmente empresas
realizam milhares de operações
comerciais, com clientes, parceiros e fornecedores. Como assegurar que cada uma dessas ações
esteja dentro dos padrões legais
e éticos? Esse é um dos maiores
desafios do mundo corporativo atualmente e tem na Siemens
um exemplo de empresa que, em
menos de seis anos, se tornou referência global em compliance,
alcançando pontuação máxima
no Índice Dow Jones de Sustentabilidade na categoria compliance.
Embora relativamente rápido, o
processo exigiu da empresa uma
adesão radical aos princípios de
negócios limpos, o que implicou
recusar participação em contratos suspeitos, fazer demissões e
realizar autodenúncias, como a
feita ao Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade), sobre a suspeita de prática de cartel
em contratos metro-ferroviários.
A história da Siemens teve
episódios dramáticos. Em 2006,
a falta de mecanismos rígidos
de controle e monitoramento
nos negócios levou a empresa,
um dos principais conglomerados de engenharia do mundo, a
enfrentar uma das piores crises
corporativas das últimas décadas.
Naquele ano, foi revelado que diversos funcionários da empresa
estavam envolvidos em irregularidades em vários países. Embora
a empresa já possuísse um sistema interno de compliance, ficou
evidente que ele não possuía o
grau de eficiência necessário.
A perspectiva do problema

foi crescendo na medida em que
investigações internas e externas
prosseguiram e chegaram mesmo a ameaçar a existência da empresa, dada a dimensão da crise.
Para a empresa só havia uma opção: a adesão radical ao compromisso de luta pela ética. A partir
de 2008, a Siemens estabeleceu
um sistema robusto para prevenir, detectar e corrigir práticas
ilícitas que tenham sido executadas, estimuladas ou toleradas por
seus funcionários e chefias em
qualquer uma das 190 subsidiárias distribuídas pelo mundo. “O
aprimoramento das práticas de
compliance fez parte das medidas
tomadas pela empresa”, afirma
Fábio Selhorst, vice-presidentes
de assuntos jurídicos e de compliance da Siemens no Brasil.
A partir de então, a Siemens,
que emprega cerca de 380.000
funcionários no mundo, se comprometeu a passar pelo processo
de transformação que resultou
no rígido programa de compliance, cuja implantação foi monitorada pela Securities and Exchange Commission (Comissão de
Valores Mobiliários) dos Estados
Unidos e pela União Europeia
por quatro anos.
Para reconquistar a confiança
externa e interna, a companhia
assumiu a postura de tolerância
zero para os casos de má conduta,
o que culminou com a mudança
na direção global e no conselho
de administração da Siemens.
Entre seus quadros globais,
cerca de 2.000 funcionários sofreram algum tipo de punição e
250 foram demitidos. Estabele-

ceram-se canais de comunicação
para denúncias. Todos os funcionários passaram a contar com
treinamentos online e ao vivo
para identificar situações consideradas de risco. A nova direção
global da empresa deixou clara a
mensagem: “Só negócios limpos
são negócios Siemens”.
O compromisso da Siemens
contra más condutas não se refere
somente ao presente e ao futuro,
mas também ao passado. Ou seja,
pelas regras atuais, a empresa
não se exime de investigar casos
que tenham ocorrido em qualquer época ou lugar do mundo.
Segundo Selhorst, uma consequência direta dessa determinação foi a denúncia que deu origem às investigações conduzidas
pelo Cade a respeito de um suposto cartel no fornecimento de
carros de trens, na manutenção e
na construção de linhas de trens
e metrôs, objetivos de licitações –
fato relatado pela imprensa como
ocorrido entre meados da década
de 1990 e 2007 no Brasil.
Como o processo corre em
sigilo, a Siemens foi autorizada
apenas no dia 16 de agosto deste ano a confirmar a autoria das
denúncias, após o caso ter sido
divulgado pela imprensa. A companhia está colaborando com a
investigação desde o início da
apuração. Embora impactante
por sua dimensão e incomum
no Brasil, a atitude da Siemens é
coerente com as escolhas da empresa e sua adesão aos princípios
da ética nos negócios e ilustra, na
prática, sua política de compliance.
GENTE Santa Paula
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Como resultado dos esforços
para aprimorar seu programa de
compliance, a Siemens foi uma
das quatro primeiras empresas
a receber o Selo Ético (Cadastro
Empresa Pró-Ética), em 2011,
concedido pela Controladoria
Geral da União (CGU) no país.
No cenário internacional, o Índice de Sustentabilidade Dow
Jones da Siemens passou de uma
classificação de 0% em 2007 para
100% em 2012, pela terceira vez
consecutiva, graças a seus Códigos de Consulta/Compliance.
Ocupou o primeiro lugar no índice por quatro anos consecutivos. Tanto o selo da CGU quanto
o Índice Dow Jones, porém, não
significam que a companhia seja
infalível. Significam, sim, que
possuem mecanismos que permitem que ela esteja preparada
a prevenir, combater e reportar
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práticas ilícitas.
Para incorporar as novas regras de conduta sustentável em
todo o conglomerado, as subsidiárias da Siemens contam com
uma área local de compliance.
Hoje, um grande grupo de pessoas que trabalha na divisão ao
redor do mundo, inclusive no
Brasil. A empresa participa de
seminários e debates sobre a prevenção de práticas ilícitas. Além
de trabalhar com seus funcionários, a Siemens cuida para que
sua cadeia de fornecedores se
comprometa com a prática de negócios limpos. Só no Brasil, cerca
de 800 empresas da cadeia logística da Siemens passaram por
treinamento e assinaram acordos
se comprometendo à prática de
negócios limpos.
O programa de compliance
da Siemens tem seus princípios

sustentados por três pilares: foco
na prevenção, práticas de detecção – caso a prevenção não seja
suficiente – e resposta rápida para
casos de má conduta. Os funcionários recebem treinamentos
constantes sobre as regras de
compliance e a cada ano assinam
um termo de compromisso com
as normas de conduta da empresa. O sistema prevê inúmeras
práticas, processos, controles e
atividades de prevenção e detecção, cobrindo todas as operações
da empresa. “Para nós, o compromisso com negócios limpos é
inegociável e faz parte do nosso
compromisso com o programa
de compliance”, afirma Selhorst.
Fonte: Revista Exame Siemens. Pág. 62 a 63.
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As Cigarras e as Formigas

Q

ualquer cidadão com dinheiro na mão enfrenta o dilema: guardar ou gastar? Enquanto as
cigarras não abrem mão dos prazeres do consumo
imediato, as formigas acham que o futuro depende
de sacrifícios no presente. Segundo uma pesquisa
da consultoria Nielsen, as formigas do mundo hoje
estão na Ásia. Na região, 35% das pessoas têm uma
reserva para comprar uma casa e 43% poupam para
pagar os estudos dos filhos. No quesito aposentadoria, as formigas asiáticas empatam com as da América do Norte: 39% dos trabalhadores economizam
para essa época. Na América Latina, a maioria dos
trabalhadores de comporta como cigarra: 52% pla-

nejam começar a poupar no futuro para a aposentadoria. O papel do Estado na economia ajuda a explicar o quadro. Em nossa vizinhança, 40% das pessoas
afirmam que precisarão de ajuda do governo para se
aposentar – ante 35% na Ásia e praticamente zero da
América do Norte. O forte amparo social na Europa
também é a razão para que quatro em cada dez europeus não se sintam motivados a economizar para
a aposentadoria hoje ou no futuro. Para fazer o estudo, a Nielsen fez 30.000 entrevistas em 60 países.
Fonte: Revista ExameFevereiro 2014. Pág. 105.
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Quanto vale o real
quase 20 anos depois?
Após 20 anos, real perde poder de compra,
e nota de R$ 100 vale só R$ 22,35
Por: Sophia Camargo

A

o longo de quase 20 anos
do Plano Real, a inflação acumulada desde 1/07/1994 até
1/2/2014, medida pelo IPCA, foi
de 347,51%. Assim, um produto
que custava R$ 1,00 em 1994 custa hoje R$ 4,47.
O matemático financeiro José
Dutra Vieira Sobrinho afirma
que, em decorrência desse fato,
a cédula de R$ 100,00 perdeu
77,65% do seu poder de compra
desde o dia em que passou a circular. Com isso, o poder aquisitivo da nota de R$ 100,00 é hoje de
apenas R$ 22,35.
A perda desse poder aquisitivo é calculada por uma fórmula
matemática na qual se divide o
valor nominal da moeda pela

taxa de inflação somada a 1.
Quem quiser aprender a calcular
a perda do poder aquisitivo da
moeda pode acompanhar a explicação do professor Dutra no
seu blog.
“O real foi reduzido a quase
um quinto do valor em 20 anos”,
diz o professor. “Mas isso ainda
é uma vitória. Porque mesmo
passados 20 anos, ela ainda mantém um certo poder aquisitivo.
O histórico anterior era de uma
inflação que chegava a 5.000% ao
ano.”
A garoupa virou lambari
“Com essa desvalorização, se
o indivíduo ganhava R$ 100 em
1994 agora precisa de R$ 400 para
poder atender aos seus desejos”,
diz o professor de Economia do
Insper Otto Nogami. “A garoupa

virou um lambari”, referindo-se
ao peixe que estampa a nota de
R$ 100.
A onça também virou um gatinho – a nota de R$ 50 hoje tem
o poder de compra de R$ 11,17.
Em 20 anos, o valor da moeda de
R$ 0,01 praticamente desapareceu.
Isso se deve por conta do efeito da inflação sobre o poder de
compra. “A inflação é o termômetro que mede a diferença entre
o desejo de consumir e a capacidade de produzir”, diz Nogami.
Quando o desejo de consumir é maior do que a capacidade
de produção, os preços sobem.
Inflação é problema crônico
no Brasil
O crônico problema brasileiro com a inflação está, portanto,

Desde que o Plano Real foi lançado, em 1º de julho de 1994, até fevereiro de 2014, a moeda se desvalorizou 77,65%. Com isso, a nota de R$ 100, na prática, vale hoje R$ 22,35, segundo cálculos do matemático
financeiro José Dutra Vieira Sobrinho.
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damentais de finanças pessoais. Ensinar a importância de poupar.
“Sonhos de consumo podem e devem ser realizados, mas mediante um planejamento. Primeiro
economizar para realizar o sonho e não antecipar
o sonho usando empréstimos e financiamentos que
no médio prazo reduzem sua capacidade de consumir”, diz.
E, quando o produto estiver caro demais, deixe-o na prateleira. Afinal, quando o produto sobra, as
liquidações aparecem.

20 anos depois, a nota de R$ 50,00 compra
o equivalente a R$ 11,17

A nota de R$ 10,00 também perdeu grande parte
do seu poder de compra e tem
valor equivalente a R$ 2,23

A nota de R$ 5,00 vale R$ 1,12, de acordo com
cálculos do matemático financeiro
José Dutra Vieira Sobrinho

No começo do Plano Real, R$ 1,00 podia ser
encontrado na forma de cédulas e moedas. A nota
deixou de ser impressa, e a moeda agora
tem valor equivalente a R$ 0,22

USO CONSCIENTE DO DINHEIRO

na incapacidade de o país produzir o suficiente para
atender à demanda reprimida, ou seja, àqueles que
querem consumir e pagam por isso.
“Há também um incentivo inconveniente e imprudente por parte do governo de estimular compras sendo que não há a produção necessária para
atender o consumo.
Outro fator que estimulou a inflação foi a queda
abrupta da taxa de juros até 2012. A oferta de crédito fez com que as pessoas se sentissem mais “ricas”.
“O brasileiro partiu para o consumo desenfreado, se
endividou, se tornou inadimplente. E a conta para
pagar veio.
Como sair dessa situação?
É simples, diz o professor Nogami. A primeira
providência é investir no setor produtivo para adequar as necessidades de produção ao consumo.
O segundo item importante é o investimento em
educação. Incluir na grade curricular conceitos fun-

Fonte: UOL Economia – Finanças Pessoais – Em
18 de Fevereiro de 2014
http://economia.uol.com.br/financas-pessoais/
noticias/redacao/2014/02/18/apos-20-anos-real-perde-poder-de-compra-e-nota-de-r-100-vale-so-r-2235.htm
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Dê um fim aos
pequenos grandes gastos
Descubra as armadilhas que drenam recursos valiosos do orçamento e
como você poderia investir esse dinheiro

Por: Gabriel Ferreira

O

ito em cada dez brasileiros não sabem controlar suas finanças, revela uma pesquisa do Serviço
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). O
Levantamento mostra que mais de um terço dos
entrevistados não sabem que contas devem ser pagas a cada mês e 40% desconhecem sua renda exata.
Além disso, 30% dizem que não têm disciplina para

Jantar para um casal por semana.
Custo: 130 reais por semana (incluindo prato principal, bebida e sobremesa)
Sugestão para Economizar: Para o Controle dos gastos, reduzir a saída a uma vez por
mês e, nos outros fins de semana, fazer um
jantar especial em casa – gastando 50 reais.
Economia Mensal (1): 240 reais = Aparelho
de Blu-Ray.
Economia Anual: 2.880 reais = Cursos de
inglês de um mês nos Estados Unidos.
Economia em Dez anos: 28.000 reais = Moto
esportiva de médio porte.
Retorno do investimento na poupança em
dez anos (2): 42.250 reais = Curso de MBA
em uma instituição internacionalmente reconhecida, como a Universidade de Idaho,
nos Estados Unidos.
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registrar os gastos e as receitas com regularidade. E
você? Sabe quanto gasta no dia a dia? A seguir você
encontra uma série de pequenas despesas que passam despercebidas, mas podem estar consumindo
boa parte de seus recursos. Depois de descobrir o
que tem sido feito de seu salário, decida quais delas
podem ser cortadas e como aproveitar melhor o fruto de seu trabalho.

USO CONSCIENTE DO DINHEIRO

Para o consumo de dois maços por dia.
Custo: 14 reais diários (7 reais por maço)
Sugestões para Economizar: Para o Controle dos gastos
o ideal é parar de fumar, mas, se não for possível. Reduzir
o consumo para um maço por dia ou menos é um bom
começo.
Economia Mensal: 210 reais = Tênis novo.
Economia Anual: 2.520 reais = Notebook com a tela sensível ao toque.
Economia em Dez anos: 25.200 reais = Curso de inglês de
11 semanas para negócios nos Estados Unidos.
Retorno do Investimento na Poupança em Dez anos (2):
37.000 reais = Carro popular com vidro elétrico e ar-condicionado.

Uma sessão por semana para um casal
Custo: 45 reais por semana (incluindo ingresso,
pipoca, refrigerante e estacionamento).
Sugestão para Economizar: Para o Controle dos
gastos, trocar a ida ao cinema por uma sessão em
casa, com locação de um lançamento, pipoca de
micro-ondas e refrigerante – com gasto médio de
15 reais
Economia Mensal (1): 120 reais = Aposte em um
plano de previdência privada, que resultaria num
total de 245000 reais na fase da aposentadoria.
Economia Anual: 1.440 reais = Pacote de viagem
de cinco dias em Buenos Aires.
Economia em Dez anos: 14.400 reais = duas motos de 150 cilindradas.
Retorno do Investimento na Poupança em Dez
anos (2): 21.100 reais = Intercâmbio de quatro
meses para o filho adolescente nos Estados Unidos.
Pacote de 190 canais.
Custo: 170 reais por mês
Sugestão para economizar: Para o Controle dos
gastos, cancelar o pacote e contratar um serviço
de vídeo on demand, com preços abaixo dos 20
reais.
Economia Mensal (1): 150 reais = Ingresso para
musical.
Economia Anual: 1.800 reais = Tablet de última
geração.
Economia em Dez anos: 18.000 reais= pacote
completo de 13 dias para Disney.
Retorno do Investimento na Poupança em Dez
anos (2): 26.400 reais = trocar todos os móveis da
sala de casa.

GENTE Santa Paula

|

65

USO CONSCIENTE DO DINHEIRO

Gastos mensais com o carro.
Custo: 2.000 reais por mês (incluindo prestação mensal,
gasolina, impostos, seguro de 5% sobre a valor do carro e
manutenção)(5).
Sugestão para economizar: Para Controle dos gastos,
adotar uma combinação entre transporte público e táxi.
Um gasto médio de 250 reais, considerando ir e voltar do
trabalho de transporte público e sair de táxi uma vez por
semana (3).
Economia Mensal: 1.650 reais = Mensalidade de um mestrado em universidade particular.
Economia Anual: 19.000 reais = Passagens para um casal
em viagem de volta ao mundo.
Economia em Dez anos: 198.000 reais = Entrada de um
apartamento de 120 metros quadrados em São Paulo.
Retorno do Investimento na Poupança em Dez Anos(2):
290.500 reais = Investimento inicial para um rede de franquia.
Dois expressos por dia.
Custo: 8 reais por dia( 4 reais de café).
Sugestão para Economizar: Para o Controle dos gastos, usar as máquinas de
café das áreas comuns da empresa pode reduzir ou zeras esse gasto.
Economia Mensal (1): 80 reais (3) = caixa de DVDs com temporada de série.
Economia Anual: 960 reais = Pacote de viagem de oito dias para Porto Seguro.
Economia em Dez anos: 9.600 reais = Smart TV de LED de 60 polegadas
com função 3D e equipamento de home theater.
Retorno do Investimento na Poupança em Dez anos (2):
14.100 reais = Cirurgia estética.

Uma ida ao salão por semana
Custo: 20 reais por semana
Sugestão para Economizar: Para o Controle dos gastos ,pedir
ajuda para uma amiga mais habilidosa ou aprender a fazer a
unha sozinha, indo ao salão uma vez por mês, para manutenção.
Economia Mensal (1): 60 reais = Livro de negócios
Economia Anual: 720 reais = Óculos de sol de marca
Economia em Dez anos: 7.200 reais = Pacote completo de nove
dias em Paris.
Retorno do Investimento na Poupança em Dez anos: 10.560 reais
= Reforma total no guarda-roupa, para mudar de visual.
(1) Considerando quatro semanas por mês. (2) considerando rendimento médio de 0,6% ao mês. (3) considerando 20
dias úteis por mês. (4) (5) considerando os gastos com financiamento, impostos, combustível e manutenção de um carro
popular de 35.000 reais, para uma pessoa que more a 20 quilômetros do trabalho. Controle dos gastos, dê uma fim ao
supérfluo.
Fontes: 100% Vídeo, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING, CINEMARK, CULTURA INGLESA, CVC,
INVESTPEDIA, NET, NETFLIX, NETSHOES, OCULOSWORD, PÃO DE AÇÚCAR, PESQUSA REFEIÇÃO, RECEITA
FEDERAL, SINDIBELA, SITE TARIFA DE TÁXI, SPTRANS, STB INTERCÂMBIO, SUBMARINO.COM, ZAP. Controle
dos gastos e dê um fim ao supérfluo.
Revista Você S/A – março de 2014. Pág. 86-88. Ilustração: Alexandre Jubran
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Aplicativos de
Controle Financeiro
Controle suas finanças de qualquer lugar!

Minhas Economias para iPhone e Android

Com os aplicativos de controle financeiro do Minhas Economias para iPhone e Android, você pode gerenciar o seu dinheiro de qualquer lugar. E o melhor é que para fazer
os seus lançamentos não é preciso estar conectado à internet. Você pode registrar todas as
suas transações off-line e quando tiver acesso à internet, fazer a sincronização com a sua
conta no site do Minhas Economias.

Minhas Economias para Tablets

Aguarde, em breve Minhas Economias também para iPad e Android.

E é grátis!

O Minhas Economias tem apenas um plano. Ajudar você a economizar mais e viver
melhor sem cobrar nada por isso. O Minhas Economias é viabilizado através de parcerias,
publicidade e patrocínios.
Fonte: http://www.minhaseconomias.com.br/como-funciona/
aplicativos-controle-financeiro
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Com o aquecimento global,

Concentração de CO2 na atmosfera ao longo do tempo (em partes por milhão)

400.000 a.C.
280 ppm

200.000 a.C.
240 ppm

150.000 a.C. (era do gelo)
180 ppm

Quem
semeia vento...
Ainda que a Terra passe por ciclos naturais de

aquecimento e resfriamento, não há mais dúvida
de que somos responsáveis pelas mudanças climáticas
atuais. Nossa emissão de carbono é a maior dos últimos
800 mil anos. Mexer com o clima é como brincar
com fogo: não sabemos o grau das consequências,
mas temos certeza de que é perigoso. Quanto mais
quente, mais fortes ficam os eventos climáticos.

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.

100.000 a.C.
270 ppm

2010

19 países
batem
recordes
de calor. 

@psustentavel

50.000 a.C.
200 ppm

2011

É o recorde de emissão
de CO2 – 31,6 bilhões
de toneladas. Neste
ano, uma enchente na
Tailândia alaga fábricas
e prejudica a distribuição
de equipamentos
eletrônicos ao redor
do mundo. 

planetasustentavel

FONTES: NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL, IPCC, UNFCC, IEA.

Não, mas as consequências
serão embaraçosas.

EQUIPE PLANETA SUSTENTÁVEL | ESTÚDIO ALCACHOFRA | ILUSTRAÇÃO: LEO GIBRAN

todo mundo vai andar pelado?

1770 (Revolução Industrial)
280 ppm

2012

O custo dos desastres
causados pelo furacão
Sandy é estimado em
50 bilhões de dólares.
O volume de água em
chuvas torrenciais é
hoje 20% maior nos EUA
do que há um século. 

2005
379 ppm

1960
315 ppm

2050

As perdas econômicas
em decorrência do
aquecimento global
podem custar mais
de 20% da riqueza
mundial/ano.

2012
392 ppm

E o que eu tenho a ver com isso?
As mudanças climáticas são globais,
mas os efeitos são sentidos localmente.
Entenda o problema. Participe da discussão.
Siga o PLANETA.

Poste no
uma foto da sua visão
do aquecimento global (#planetasustentavel).

Realização

# o f u t u r o a g e n t e f a za g o r a

planetasustentavel.com.br

SANTA PAULA NA MÍDIA

Santa Paula na Mídia
Entrevista – Dr. Otávio
Gebara no programa
Bem Estar,
da Rede Globo 14/08/2014

http://g1.globo.com/bemestar/videos/t/edicoes/v/mulheres-que-tiveram-menopausaprecoce-podem-precisar-de-reposicao-hormonal/3563272/

Entrevista – Dr. Otávio
Gebara no programa
Revista da Cidade,
da TV Gazeta 07/08/2014

https://www.youtube.com/watch?v=XchMD6EXExU
https://www.youtube.com/watch?v=PC68Ejbxk5o

EM BUSCA DO EQUILIBRIO
(REVISTA HEALTHERS)
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SANTA PAULA NA MÍDIA

Diário de S. Paulo
08/08/2014

Veja os alimentos que ajudam a
reduzir o colesterol

R7 Notícias
e Intervalo da Notícia
08/08/2014

IT LEADERS 2014: QUAIS SÃO OS CIOS BRASILEIROS
QUE CONCORREM AO TÍTULO
Saúde:
Alexandre Dias Freitas de Jesus
(Hospital Santa Paula)
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Páscoa
ACONTECEU NO HSP

Cupcakes

Dia das Mães
Cosméticos - Glambox
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Fabio Leôncio Da Silva
Trabalha na Santa Paula: desde 01/06/2011
Em 27/09/2011 às 22hs sofri
um acidente automobilístico grave, tive fratura craniana na região
frontal e no fêmur esquerdo. Fui
socorrido no hospital São Paulo e
fui submetido à cirurgia de craniotomia e alinhamento de fêmur
com fixação externa, permaneci
em coma induzido por doze dias.
Quando recebi alta hospitalar já
em casa comecei a ter cefaleia intensa, procurei o Hospital Santa
Paula e descobriram que estava com infecção craniana frontal, fui submetido por mais três cirurgias
de craniotomia, dois procedimentos cirúrgicos de
ortopedia e um de otorrino. Fiquei o internado por
mais dois meses e dez dias.
A minha recuperação foi muito sofrida. Fui
atendido pelos fisioterapeutas e fiquei andando com
auxilio de muleta por sete meses chegando a ter depressão, agradeço a Deus primeiramente e dei a volta por cima e superei.
Voltei a trabalhar após um ano e cinco meses,
agradeço a todos e a estrutura que o Hospital Santa
Paula me proporcionou.
Sandra Aparecida – Not II
CÂNCER DE MAMA NA MINHA VIDA.
A palavra câncer traz um estigma muito triste
para mim. O fato de estar com esta doença é para
mulher um grande constrangimento, pois as repercussões decorrentes do tratamento abalam a imagem corporal repercutindo assim no seu convívio
social.
Exames realizados em 2008, sempre imaginava

ACONTECEU NO HSP

Depoimentos:

não ser nada, e se fosse teria que erguer a cabeça e
seguir. E foi este o momento, quando o importante é
você manter o foco na família e nos amigos e confiar
nos médicos que vão lhe acompanhar.
A fase mais difícil para mim foi o tratamento
como a quimioterapia, devido náuseas, mal estar,
perder o cabelo para mim foi de menos, sempre
pensava que depois ele cresce, sem contar que economizei shampoo por um ano. Tive a necessidade
de passar port a cath devido a fragilidade de veias,
o que não é confortável nos primeiros dias mais depois fica suportável.
Na fase da radioterapia também foi muito cansativo e estressante.
O fato de estar trabalhando foi ótimo por que
me permitia sentir, viver e de ser útil aos outros e
à vida. Posso dizer a vocês que não é fácil, mas tem
que acreditar e confiar sempre agradecendo a Deus
todos os dias. Acredito Nele, e sei que nessa batalha
diária estou bem acompanhada com minha nova
equipe, e com todas as pessoas que estão ao meu
lado. Agradeço a todos que me acompanham desde
o inicio.
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O

Escritório da qualidade realizou entre os dias 24 e 26 de julho a
Maratona da Qualidade e Segurança.
Foram dez eventos que resultaram em muito aprendizado, em um clima de descontração, interação e trabalho em equipe. E os nossos 10 vencedores premiados foram:
Ana Ribeiro do Carmo Lelis (Enfermagem UI)
Kelma Pina Oliveira (Enfermagem UI)
Marcio Vinicius Duarte (Farmácia)
Patricia Nascimento (Fisioterapia)
Patricia Leal (Terapeuta Ocupacional)
Rubelina Esther (Farmácia)
Luana Martins Carrasqueiras (Farmácia)
Amanda Thielly Alves (Enfermagem CC)
Jefferson Reis (TI)
Fabiana Maria da Silva ( Enfermagem PA )
Parabéns aos vencedores! E se você não conseguiu comparecer, tem
agora a oportunidade de realizar uma das atividades realizadas na Maratona. Esta palavra cruzada certamente vai ajudá-lo a conhecer ainda mais
alguns conceitos-chave do Programa de Qualidade e Segurança do Hospital Santa Paula.
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RESPOSTAS - VERTICAIS: 1- Queda 2- Indicador 3- JCI 4- Evento Sentinela 5- Brigada 6- Mãos
7- AVCI 8- Identificação
REPOSTAS - HORIZONTAIS: 1- Privacidade 2- Políticas 3- Comunicação 4- Time Out 5- PDCA 6- Ética
7- Vermelha 8- 8100

ACONTECEU NO HSP

Kit
ACONTECEU NO HSP

Santa Paula na Copa

Dia dos Pais
Azeite O&CO
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Praça Panamericana

O

Hospital Santa Paula participou da 22ª Abertura Oficial da
Semana da Pátria com objetivo
de contribuir para a conscientização das pessoas sobre a importância dos cuidados necessários à
saúde para uma melhor qualidade de vida.
No local foram oferecidos
gratuitamente aos participantes
testes de glicemia, de colesterol
total e verificação de pressão arterial, além de distribuição de informativos com orientações sobre AVC, hipertensão, diabetes,
nutrição e atividades físicas.
Realizado em 31 de agosto
de 2014, das 9h às 13h, o evento
foi organizado pelo Rotary Club
Pinheiros em parceria com Associação Comercial de São Paulo
(ACSP) e a Prefeitura de São Paulo, marcando o início das atividades de reconhecimento cívico e
de patriotismo, com participações das forças armadas, Policia
Militar, escolas, Camp Pinheiros,
entidades esportivas, ciclistas,
motociclistas Harley-Davison e
outros.
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Cuide-se,
Viva a Vida Melhor

Palestra
Rorion Gracie
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Uma estratégia para a Geração Y
HASHTAG

O presidente mundial da multinacional alemã SAP
explica como a chegada de uma nova leva de profissionais
ao mercado de trabalho está transformando o setor de tecnologia
Por: Bruno Ferrari

A

década de 90 foi marcada por um grande
salto na produtividade das empresas gerado pela
evolução dos sistemas de tecnologia da informação.
Além da popularização da internet, houve o avanço do mercado de softwares de gestão empresarial,
que digitalizaram tarefas como organizar folhas de
pagamentos e emitir notas fiscais. Uma das protagonistas desse movimento foi a gigante de software
alemã SAP. A companhia consolidou-se como líder
do mercado de sistemas de gestão empresarial e, em
2012, ficou com 25% das vendas globais, estimadas
em 24,5 bilhões de dólares. A situação seria consi-

derável se esse segmento não estivesse estagnado.
Num setor acostumado a taxas de crescimento de
dois dígitos, os sistemas de gestão empresarial mal
chegam a 3%. Para virar esse jogo, a SAP elegeu três
novas frentes prioritárias: mobilidade, tecnologias
de computação em nuvem e sistemas de análise de
grandes volumes de dados, o que se convencionou
chamar de big data. Tudo para se adaptar às demandas da geração Y – aquela que nasceu dos anos 80
em diante. No comando dessa transformação está o
executivo americano Bill McDermott, que assumiu
a presidência da companhia em 2010. Leia a seguir
a entrevista de McDermott concedeu a EXAME em
seu escritório na Filadélfia.
Qual era ao grande desafio da
SAP quando o senhor assumiu a
empresa?
Tínhamos noção da importância da SAP para o mercado de
tecnologia, mas sabíamos que estávamos longe de ser uma marca
de consumo, como a Apple ou o
Google. Até então não havia problemas em ser uma companhia que
se relacionava apenas com outras
empresas. Mas o mundo mudou.
A geração Y começou a chegar às
empresas e trouxe uma familiaridade com a tecnologia que antes
estava concentrada nas áreas de TI.
O desafio foi começar a aproximar
a SAP desse novo público.

O que difere os profissionais da geração Y dos
profissionais das gerações anteriores?
São jovens que cresceram com um celular na
mão e que se relacionam por meio de redes sociais.
Acostumaram-se, nos tempos de escola, a fazer
perguntas para o Google e a receber como resposta
gráficos complexos e informações em tempo real.
Quando chegaram as empresas, elas começam a
exigir ferramentas similares às que utilizavam no
computador de casa. As pessoas sabem exatamente
como as tecnologias do Google ou da Apple podem
ajuda-las em seu dia a dia na empresa. Quando falo
em nos aproximarmos de uma marca de consumo,
é nesse sentido.
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Quais são as tecnologias que estão liderando
essa nova fase da SAP?
Os investimentos da companhia estão concentrados em mobilidade, em computação em nuvem
e em software de análise de grandes volumes de informações. São três áreas que conversam entre si.
Qualquer empresa de tecnologia hoje precisa ter
seus softwares funcionando em dispositivos móveis,
como smartphones e tablets. Para isso, é necessário
que esses produtos estejam acessíveis em qualquer
lugar, o que só foi possível com a computação em
nuvem. Por fim, entram as tecnologias de big data,
que permitem que os profissionais consigam tomar
decisões de negócio importantes e em tempo real.

HASHTAG
Quais são as evidências de que a mudança de
estratégia da SAP está dando certo?
OS números recentes da empresa comprovam
que estamos sendo bem-sucedidos. Hoje, 70% da
receita da SAP vem de softwares que lançamos nos
últimos três anos. As tecnologias de computação
em nuvem nos permitiram criar softwares mais
simples, que podem ser instalados a distância, o que
nos aproximou do segmento de pequenas e médias
empresas. Antes, uma implementação da SAP levava meses. Hoje, dependendo do porte da empresa, é
feita em poucos dias.
Qual é o cenário que o senhor imagina para o
setor de TI na próxima década?
O volume de dados existente no mundo dobra a
cada 18 meses, e mais de 90% das informações geradas ainda não são analisadas pelas empresas. Isso
vai mudar. O maior avanço virá na forma como a
tecnologia vai melhorar o entendimento que as
companhias têm de seus consumidores. O momento da virada ocorrerá quando as empresas puderem
prever o comportamento de seus clientes antes mesmo de lançar seus produtos.
Mas as empresas já não conseguem, em certa
medida, prever o comportamento de seus consumidores com as ferramentas disponíveis atualmente?
Sim. Mas isso é feito por meio da análise de dados estruturados, como histórico de vendas e pesquisas de mercado, que nem sempre conseguem

prever comportamentos inesperados. O que veremos são tecnologias que decifram o que grandes
massas de consumidores estão pensando nas redes
sociais. Muitas vezes, o que se vê é um efeito manada. As pessoas têm reações positivas ou negativas a
determinado estímulo de consumo não por razões
objetivas, mas pela influência de determinado grupo. Saber dessa reação com antecedência é crucial
para empresas que lidam diretamente com o consumidor. É nessa área que deveremos ter os maiores
avanços.
Qual a importância no mercado brasileiro
para a SAP hoje?
O Brasil é um dos dez maiores mercados da SAP
no mundo. Nos primeiros nove meses de 2013, a
receita da operação local cresceu 38%, enquanto o
faturamento global da SAP avançou 5%. Conseguimos crescer no Brasil, mesmo tendo um concorrente de peso local, que é a Totvs. Nosso objetivo agora
é brigar pelo segmento de pequenas e médias empresas, que ainda é pouco explorado no Brasil e tem
um potencial enorme.

Fonte: Revista Exame- Janeiro de 2014.
Pág. 104 a 106.
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“Quer inovar? Vá para a rua”,
GERAÇÃO MARKETING

diz David Kelley
Em entrevista a EXAME, o americano David Kelley, um dos mais respeitados especialistas de inovação do mundo, defende que, para criar, é
preciso sair do escritório e tolerar os erros

David Kelley: mais de três décadas como missionário da metodologia do design thinking
Por: Lucas Rossi

O

americano David Kelley formou milhares de
seguidores ao longo de mais de duas décadas. Tudo
começou em 1991 quando ele fundou a consultoria
Ideo numa das regiões mais inovadoras do mundo,
o Vale do Silício, na Califórnia. Por lá já passaram
clientes como a empresa de tecnologia Apple e a fabricante de bens de consumo Procter&Gamble.
Todos foram atraídos pelo design thinking,
metodologia de inovação que tem como ponto de
partida tirar executivos de sua sala e colocá-los em
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contato com os clientes. Depois, munidos de post-its e canetas coloridas — e livres de censura —, eles
montam protótipos de novos produtos e serviços.
Kelley já treinou 7 000 profissionais segundo esses preceitos na D.School, criada por ele na Universidade Stanford em 2005. Em entrevista a EXAME,
Kelley conta como estimular a inovação nas empresas, tema de seu livro Confiança Criativa, escrito em
parceria com seu irmão Tom Kelley e que acaba de
chegar ao Brasil.

EXAME - Como funciona a mente de uma pessoa criativa?
David Kelley - Ela não tem medo de tentar. Pessoas criativas arriscam. Mas o processo tem muito
mais ciência do que pode parecer. Todas as pessoas
criativas são sistemáticas na forma de pensar, embora quase nunca se deem conta disso.
EXAME - E como replicar essa lógica?
David Kelley - É o que fazemos no design
thinking, metodologia que prevê que se façam muitos testes e que alguns deles deem errado. O método
começa com um mergulho no desafio em questão,
seja criar novos produtos, seja melhorar os antigos.
Para isso, levamos a campo um time formado por
profissionais de distintas áreas.
Eles têm de observar como os consumidores interagem com os produtos. É ali que se torna mais
fácil perceber as necessidades dessas pes¬soas.
Também ouvimos muitos especialistas nessa fase.
Em seguida, vamos a uma sala onde todos podem
sugerir ideias. E valem as mais malucas: o que importa é deixar a mente fluir sem medo.
Depois de chegar a uma definição, que envolve
questões financeiras, de tempo e de recursos, criamos um protótipo do que acreditamos ser a melhor
ideia. Essa é a fase em que o time sentirá como a
proposta funciona. Pronto, a criatividade foi despertada; e uma solução, encontrada.
EXAME - Tolerar o erro significa estar disposto a perder dinheiro?
David Kelley - É o contrário. A mediocridade
é o preço mais caro que uma empresa pode pagar.
Com inovação, a empresa traz novas perspectivas,
novas formas de ganhar dinheiro. É o oxigênio para
as corporações. A Pixar é o lugar mais criativo que
conheci.
Eles fizeram 14 filmes, e todos foram grandes
sucessos. Mas eles investem para isso, criando ambientes interessantes e uma cultura de experimentação. A criatividade gera milhões de dólares.
EXAME - Se isso faz tanto sentido, por que
esse tipo de comportamento ainda parece ser exceção?

David Kelley - As empresas vivem dentro da
caverna do mito de Platão. Os executivos passam
horas em frente a um computador e falam com as
mesmas pessoas. Eles só veem sombras, não a realidade. Em vez de ir a mais uma reunião, deveriam
estar na rua com quem usa o produto ou serviço que
oferecem.
É no campo que as grandes ideias surgem. As
empresas costumam ter uma grande ideia e depois
vão procurar entender como as pessoas lidaram
com ela. Quando começamos um projeto pelo lado
humano, não precisamos estudar se as pessoas vão
querer aquilo, porque tudo já partiu do desejo de
quem usará.

GERAÇÃO MARKETING

EXAME - O senhor já ensinou criatividade a
milhares de profissionais. É algo que qualquer um
pode aprender?
David Kelley - Criatividade não se ensina, se
desperta. Quando fundei a D.School, muitos achavam impossível tornar alguém criativo. A verdade é
que todos podem. Com o tempo, e às vezes por culpa das empresas, as pessoas desistem de correr riscos. No entanto, é possível recuperar essa confiança.

EXAME - Quais são os exemplos de empresas
que fugiram dessa armadilha?
David Kelley - A multinacional americana 3M é
um exemplo. Lá, 15% do tempo das pessoas deve ser
dedicado a tentar algo novo — que pode dar certo
ou não. Na empresa de tecnologia Google, essa taxa
sobe para 20%. O Google adotou, desde sua fundação, a cultura de experimentar.
Eles sabem que é preciso ter muitas ideias para
chegar a uma muito boa. Por isso que há muitas coisas interessantes acontecendo por lá o tempo todo.
EXAME - Como criar uma cultura de inovação entre todos os funcionários?
David Kelley - As mudanças levam muito tempo. É preciso iniciar de forma pequena, por exemplo, criando uma área de inovação. À medida que
essa equipe começa a mostrar resultados, os demais
despertam para fazer a mesma coisa. As pessoas
podem não entender o processo criativo, mas elas
sabem muito bem o que é sucesso e vão querer embarcar nele.
EXAME - O senhor foi muito próximo de Steve Jobs, que fez da Apple uma das empresas mais
criativas do mundo. O que aprendeu com ele?
David Kelley - Ele não fazia nada de forma ordinária. Ele queria ser extraordinário. Fazia tudo com
intensidade, dando atenção a todas as pequenas coisas, e fazia todos ao redor trabalhar da mesma maneira. Toda vez que eu mostrava algo novo para ele,
ouvia: “Não, isso ainda é inexpressivo”.
A maioria aceita o caminho mais fácil, que é seguir a mesma rota sempre. Ainda olho para alguns
projetos e penso: “O que o Steve diria sobre ele?”

Fonte: http://exame.abril.com.br/revista-exame/
edicoes/1064/noticias/
quer-inovar-va-para-a-rua?page=2
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Lions Health
GERAÇÃO MARKETING

Um ponto de encontro global para a indústria como um todo
Lions Health é um dos primeiros eventos verdadeiramente globais para a indústria
internacional de comunicações de saúde. Durante dois dias, em junho, comunicadores e
marcas de mais de 30 países de saúde vão se reunir em Cannes para discutir e explorar o
estado do setor e ajudar a traçar o seu futuro. A única maneira de participar do debate é
se juntar a eles.

PAÍSES PARTICIPANTES

Representantes de todos esses países estarão reunidos em Cannes para o primeiro
Festival da Saúde do Lions.

EMPRESAS PARTICIPANTES

Perto de 250 empresas diferentes já confirmaram que estão participando da Saúde do
Lions.

HOSPITAL SANTA PAULA
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Kotler por Kotler
GERAÇÃO MARKETING

Kotler diz o que faria se estivesse começando hoje
Aos 83 anos, um dos fundadores dos estudos na área de marketing
fala como gostaria de ser lembrado no futuro e o que faria se
estivesse começando sua carreira hoje.

Por: Eduardo Salgado

O

americano Philip Kotler, professor de marketing internacional na escola de negócios Kellogg,
da Universidade Northwestern, transformou o ensino de administração. Antes de ele publicar o livro
Administração de Marketing no fim dos anos 60, os
currículos de negócios contavam, em sua maioria,
com cursos sobre vendas e comércio.

Depois da chegada da obra nas livrarias, o conceito de marketing se disseminou em escala global
e ganhou o respeito da academia. Mesmo passados
quase 50 anos da publicação da primeira edição, o
livro continua sendo usado em universidades dos
quatro cantos do mundo.
Aos 83 anos, Kotler se prepara para uma série de
palestras organizadas pela HSM em várias capitais
brasileiras. Antes de embarcar, ele deu a seguinte
entrevista a EXAME.

Philip Kotler: “Mesmo com os avanços da tecnologia,
as leis básicas do marketing nunca perderão a validade”

GENTE Santa Paula
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EXAME - O mundo mudou muito desde que o
senhor escreveu Administração de Marketing. O
marketing também mudou?
Philip Kotler - Os profissionais de marketing
usam três conceitos centrais. Primeiro foco no consumidor e em suas necessidades. Quem manda é o
cliente.
Em segundo lugar, criar, comunicar e entregar
valor sabendo de antemão quais são seus valores,
necessidades, percepções e crenças. Por fim, lembrar
que o objetivo final é ter um consumidor satisfeito e
encantado. É assim que se conquistam e se mantêm
clientes. Isso não mudou e nunca vai mudar.
EXAME - Se o senhor fosse começar a carreira
hoje, em qual área do marketing iria se concentrar?
Philip Kotler - Como entramos na era digital,
iria me dedicar à mídia digital. Um profissional precisa conhecer intimamente segmentos de seu mercado, mas também seus clientes individualmente.
Temos de aumentar nosso entendimento de como
usar YouTube, Instagram,Pinterest, Twitter, LinkedIn e Facebook. Não adianta apenas usar esses canais digitais.
É preciso aprender a medir o valor de cada um.
A oportunidade está em aperfeiçoar o uso dessas
ferramentas sem esquecer de outras áreas promissoras, como o neuromarketing, a análise da atividade
cerebral de consumidores expostos a fotos e vídeos
de produtos.
EXAME - O senhor acredita que tudo vai se
resumir ao digital?
Philip Kotler - Minha previsão é que os orçamentos destinados à comunicação serão divididos
ao meio entre a mídia digital e a tradicional. As duas
podem ser perfeitamente combinadas. A mídia tradicional deve ser usada para que todos conheçam
sua marca ou produto e a digital para que haja um
engajamento individual.
EXAME - Mesmo em meio a tantas mudanças,
há avanços em áreas nada tecnológicas. O que o
senhor acha dos pesquisadores que moram um
tempo na casa de consumidores?
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Philip Kotler - Companhias como a multinacional americana Procter&Gamble investem no
chamado marketing antropológico. Isso pode ser
feito nos locais de venda ou até mesmo na casa das
pessoas. Observar os consumidores onde eles fazem
as escolhas ou usam os produtos pode dar insights
que não surgiriam de outra forma. A conversa de
uma família à mesa pode ser reveladora.
EXAME - Como o senhor quer que seu nome
seja lembrado no futuro?
Philip Kotler - Como um profissional de marketing apaixonado e um economista. No marketing,
tive dois grandes objetivos. Primeiro, deixar claro
que a ideia central é melhorar a vida dos consumidores, não apenas vender algo para eles. Marketing
é muito mais do que saber usar técnicas de pesquisa
e de promoção.
É a melhor maneira para desenvolver um entendimento profundo das aspirações das pessoas,
as explícitas e as latentes. Meu segundo objetivo foi
ampliar o uso do marketing para além de produtos e
serviços. O jovem que se sente predestinado a atingir grandes metas na vida deve fazer marketing.
Quem quiser conquistar o amor de sua vida
também deverá fazer marketing. O mesmo vale
para museus, prefeituras e celebridades. Até bancos
de sangue precisam de um bom marketing.
EXAME - Qual foi a importância de sua formação como economista?
Philip Kotler - Como economista, sempre tive
interesse em como as sociedades se desenvolvem,
fazem a alocação dos recursos e dividem os ganhos
entre todos.
Atualmente estou preocupado com a perspectiva de que o 1% da população fique com uma fatia
muito grande dos ganhos e que os 99% restantes
não tenham o suficiente para aproveitar a vida. Meu
próximo livro, que deverá ser lançado em 2015 nos
Estados Unidos, será sobre essa importante questão.
Fonte: Revista Exame – 6 de agosto de 2014.
Pág. 79 a 80.

Os sonhos de carreira da Geração Y em 23 países
Qualidade de vida é a meta número 1 de carreira dos jovens de 20 dos 23
países analisados; Brasil está entre eles
Por: Talita Abrantes
Nem ser chefe, nem ter uma carreira internacional. O
que os jovens realmente querem para a própria trajetória
é qualidade de vida. Pelo menos é o que mostra levantamento da Universum feito a pedido de EXAME.com.
Dos 23 países analisados pela consultoria em 2013,
os jovens de 20 deles apontaram o equilíbrio entre a vida
pessoal e profissional como o primeiro plano para a própria carreira.

No Brasil, por exemplo, quase 60% dos entrevistados
sonham com um emprego que garanta qualidade de vida.
Mas não só. Eles também querem um trabalho estável e
que ofereça um senso de propósito.
Compilamos o ranking de metas e a expectativa do
salário inicial médio dos jovens de cada país.
Atenção: os dados em dólares são referentes a 2013.
A conversão para reais levou em conta apenas o câmbio
desta segunda-feira – sem levar em conta outras variáveis
do mercado no último ano.

Austrália
Depois de qualidade de vida, os
jovens australianos querem estabilidade e um bom salário pela frente.
Por lá, a expectativa é ganhar, em
média, US$ 4,7 mil (ou o equivalente
a R$ 10,3 mil).

Áustria
Apesar da busca por equilíbrio,
os jovens da Áustria querem também
desafios. O salário médio esperado lá
é mais ou menos US$ 3,5 mil (ou o
equivalente a cerca de R$ 7,8 mil)

Brasil
A estabilidade e o propósito na
carreira também são alvos dos jovens
brasileiros. Por aqui, o salário médio
esperado após a faculdade é de cerca
de US$ 1,8 mil (ou o equivalente a
mais ou menos R$ 3,9 mil)

Canadá
Em termos de expectativas profissionais, os canadenses compartilham dos mesmos sonhos que os
brasileiros. No entanto, são mais ambiciosos quando o assunto é salário.
Por lá, a remuneração esperada é de
US$ 4,1 mil (ou o equivalente a pouco mais de 9 mil reais)

China
Uma vida equilibrada, um emprego estável e um cargo de liderança: eis o emprego ideal para um
jovem chinês. O salário médio que
eles esperam ao sair da faculdade é
de pouco mais de mil dólares (ou o
equivalente a cerca 2,3 mil reais)

Dinamarca
Os
jovens
dinamarqueses
querem,Os jovens dinamarqueses
querem, além de qualidade de vida,
um trabalho que tenha um propósito e que os desafie. Em termos de
salário, a expectativa é por uma remuneração que chegue a 11 mil reais
logo de cara (ou o equivalente a US$
5,4 mil)
GENTE Santa Paula
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ARTIGOS
Finlândia
Os jovens finlandeses também
buscam estabilidade e desafio, além
de qualidade de vida, em um emprego. Em termos de salário, querem
chegar no mercado com uma remuneração média de 3,7 mil dólares (ou
o equivalente a cerca de R$ 8,3 mil)

Hong Kong
Em Hong Kong, o salário médio
esperado é cerca de US$ 2,2 mil (ou o
equivalente a R$ 4,9 mil)

Japão
Como poucos jovens ao redor do
mundo, 24% dos japoneses entrevistados querem ser especialistas em alguma área. A expectativa de remuneração deles é de US$ 3.208 (ou cerca
de R$ 7 mil) logo após a faculdade.
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França
Os jovens franceses são um dos
poucos a colocar no pódio de metas
a expectativa de ter carreira internacional um dia. Já em termos de salário, eles esperam ganhar cerca de
US$ 3,8 mil (ou mais ou menos R$
8,5 mil)

Holanda
Os jovens holandeses querem ter
qualidade de vida e abrir o próprio
negócio. E sonham com um salário
inicial médio de US$ 3,1 mil (ou o
equivalente a R$ 6,8 mil)

México
No México, a expectativa salarial
média dos jovens é de US$ 1.268 (ou
cerca de R$ 2,7 mil)

Alemanha
Além de qualidade de vida, estabilidade e desafios, os jovens alemães
sonham com um salário de US$ 4,4
mil (ou cerca de 9,6 mil reais)

Itália
Na Itália, a expectativa média de
salário é de US$ 2.069 (ou o equivalente a R$ 4,5 mil)

Índia
Os jovens indianos fugiram à
tendência do resto do mundo. Para
eles, estabilidade no emprego vale
mais do que qualidade de vida. Pouco mais de 30% deles também miram
uma carreira internacional. O salário
médio esperado é de US$ 976 (algo
em torno de 2,1 mil reais).

ARTIGOS
Noruega
O salário inicial esperado por
um jovem norueguês é de US$ 6,5
mil (ou cerca de R$ 14,4 mil)

Espanha
Os jovens espanhóis querem segurança no emprego ao mesmo tempo em que sonham com uma carreira
empreendedora e inovadora (portanto, recheada de riscos). O salário
inicial esperado é de US$ 2.072 (ou
cerca de R$ 4,5 mil).

Estados Unidos
Nos Estados Unidos, por fim, o
salário médio esperado é de US$ 4,3
mil (ou o equivalente a R$ 9,5 mil)

Polônia
Como os indianos, os poloneses
são uma exceção. Para eles, ter estabilidade e se tornar um especialista
técnico vale mais do que ter qualidade de vida. O salário médio esperado
é de US$ 963 (ou cerca de R$ 2,1 mil)

Rússia
Na Rússia, a qualidade de vida
também não é o primeiro colocado
no ranking de metas de carreira. E o
salário esperado é de US$ 1,3 mil (ou
cerca de R$ 2,8 mil).

Singapura
A expectativa de salário inicial
no Singapura é de US$ 2,7 mil (ou
cerca de R$ 6 mil)

Reino Unido
Estabilidade e desafio, além de
uma vida equilibrada. Eis a receita de
carreira para fazer um jovem inglês
feliz. O salário esperado por eles fica
na faixa dos US$ 3,6 mil (ou cerca de
R$ 8 mil)

Suécia
Na Suécia, a expectativa de salário inicial é de US$ 4.355 (ou cerca
de R$ 9,5 mil)

Fonte: http://exame.abril.
com.br/carreira/noticias/os-sonhos-de-carreira-da-geracao-y-em-23-paises#1
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Eu curto, Tu curtes, Ele curte.
ARTIGOS

Mas, e o amor?!
Por: Rodrigo Penna

A

gente escreve nas redes
sociais (ou antissociais) para ser
ouvido, para ser amado, compreendido, para ser respeitado,
desejado, engraçado, odiado,
contratado, contestado, contrariado, invejado, degustado ou,
simplesmente, para se sentir vivo,
e nada mais. A gente se expõe
porque de alguma forma isso há
de nos salvar. De nós, nossos nós
e os do mundo. Depois a gente
conta; uma, duas, dez pessoas
curtiram! Uau. Aí a gente curte
os outros também, afinal, se eu te
curto, quem sabe você então não
me curte também, né?! Uma mão
lava a outra. De graça, só a desgraça alheia, amor tem um preço.
Você me dá o seu e eu te dou o
meu.
Então, assim caminhamos,
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gentis, amáveis e generosos. E
gritamos: mais amor, por favor!
Mas, para mim e só para mim
esse amor.
Aí, um dia… Um minuto, um
instante, um sorriso, um abraço
suado de carinho. E essa coisa
chamada vida, ao vivo, com seu
filho, seu amante, seu amigo. Aí
você se assusta porque ama, alguém ou alguma coisa. Só isso,
você simplesmente ama. Sem esperar, nem mesmo procurar um
retorno nessa estrada. Você ama
e ponto.
Pronto, essa história podia
acabar aqui. Mas não, neste mundo corrido e polidamente correto o lance é ser comedido, quem
sabe até, ui, reprimido.
Amar dá trabalho, é over,
chato e um tanto falho. É mais
seguro querer ser amado. Amar
soa proativo, mas, no fundo, fra-

giliza. Parece corajoso, mas, de
perto, é meio ridículo. Chega a
ser embaraçoso. É mais prudente
ser amado. Chic é curtir. Curtir
que é chic.
A boa notícia é que a idade
ajuda. O tempo é um farol.
A sobriedade dos sentimentos. E a medida do mundo.
Como diria Mario Quintana:
“E esta minha ternura,
Meu Deus,
Oh! Toda esta minha ternura
inútil, desaproveitada!…”
Fonte: http://joycepascowitch.
uol.com.br/colunas/eu-curto-tu-curtes-ele-curte-mas-e-o-amor/

Parceria:

VOCÊ SABIA

Máquina para recarregar
baterias de celular no PA
ChargeBox

Parceria:

Máquina de Café e Alimentos no PA
FastGood

Parceria:

Restaurante com desconto para os colaboradores
Santa Paula com NOVO ENDEREÇO
Saborella
- 10% de desconto (apresente seu crachá)
- Buffet Completo: 10 pratos quentes, 15 tipos de salada, Sobremesa e Café cortesia
- Wifi
- Cartão Fidelidade (a cada 12 almoços você ganha um)
NOVO ENDEREÇO:
Rua Baluarte, 556 - Entrada pela Vila
Tel.: 3846-0314
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INSTITUTO DE

ONCOLOGIA

SANTA PAULA

Caderno Especial IOSP

Você nunca está sozinho.
Nós cuidamos de você.

Certificação AQUA
IOSP

Você sabia que o IOSP possui uma certificação
de grande importância por causa da sustentabilidade?

O

Processo AQUA (Alta Qualidade Ambiental) consiste em uma certificação de Uso e Operação
Sustentável, buscando garantir o bom desempenho
operacional do edifício e a redução dos impactos
ambientais associados à sua operação.
O AQUA é um processo de certificação de edifícios visando monitorar processos ambientais e de
sustentabilidade. E o Instituto de Oncologia Santa
Paula é pioneiro no seguimento hospitalar a participar do processo AQUA e foi certificado na Fase de
Operação.
Nesse sentido o programa “Menos é Mais” é incorporado ao IOSP (Instituto de Oncologia Santa
Paula) trazendo ações, materiais e ferramentas de
comunicação que contribuam para a educação e
conscientização dos colaboradores, pacientes e visitantes no local.
Conheça o processo para a conquista da certificação do selo AQUA ao IOSP.
Processo que além de contribuir para a conquista do selo AQUA promove também a multiplicação
e o compartilhamento de práticas sustentáveis para
além do local de trabalho. Sendo gradativamente incorporadas aos hábitos e cotidiano das pessoas.
A certificação AQUA é baseada em 14 critérios
de sustentabilidade em quatro fases:
Eco-construção
Eco-gestão		
Conforto 		
Saúde
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Cada critério deste abrange as seguintes fases de
desenvolvimento:
Programa		
Concepção		
Realização		
Operação
Toda a análise para a certificação é realizada de
forma que o empreendimento cause baixo impacto
ao meio ambiente, consuma menos recursos naturais e gere menos resíduos.
São considerados aspectos como a região onde
o empreendimento foi construído, as características
climáticas, a vegetação, as características da comunidade local, entre outros fatores.
Benefícios:
Menor consumo de água e energia
Menor emissão de Gases de Efeito Estufa
Redução da poluição e da geração de resíduos
Maior saúde e conforto nos ambientes
Menor impacto na vizinhança
Faça sua parte!
Para o sucesso completo da certificação AQUA é
fundamental o trabalho de todos os colaboradores.
São as pequenas ações que fazem a diferença para a
sociedade e o meio ambiente!
Contamos com sua colaboração

IOSP

Certificados:

Selo:

GENTE Santa Paula
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Primavera
• Tirar um sábado para pedalar
na serra da Cantareira
• Escolher alguém que mereça e
mandar uma carta escrita à mão
• Escutar Marcelo Jeneci cantando para sonhar
• Começar fazer bolos caseiros
dar de presente para os amigos
• Tirar muitas fotos
• Caminhar ao ar livre por
manhãs e tardes lindas da
primavera (de preferencia com
o namorado, ou aquela super
amiga, a mãe...)
• Usar roupas coloridas, maquiagens coloridas, saias e blusas
com estampas florais, esmaltes
MEGA COLORIDOS afinal é Primavera
• Fazer uma playlist
de primavera.
• Apreciar o entardecer e, se tiver sorte, o céu de algodão doce
dessa estação.
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