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Arte da Capa:

Angélica Queiroz - Analista de Marketing Jr.
Na 24ª edição da nossa revista Gente Santa Paula, trouxemos um tema para refletirmos
sobre a busca da felicidade. Acreditamos que esse é um assunto que representa um debate
muito pessoal, que envolve sentimentos e sensações, pois como apresentamos no encarte,
não existe uma fórmula da felicidade que funcione para todo mundo. Somos todos diferentes
e sentimos de forma e intensidade distintas.
Procuramos representar essa “busca” na forma de uma imagem do ponto de vista do
observador com um binóculo. Aproveitamos para colocar um encarte/envelope que ao puxarmos revela uma resposta para essa busca: a felicidade está em você mesmo. Ela está em
como você encara o dia a dia, encontrando suas respostas para viver em harmonia com seu
corpo, mente, alma e as pessoas à sua volta. Está em suas conquistas.
Para ilustrar, trabalhamos com imagens tratadas em Photoshop, montagem e efeitos de
cor que representam um ponto de vista lúdico sobre o tema.
Em parceria com a BCGráfica, todas as nossas revistas são feitas com papel certificado pelo FSC – Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal) que desenvolve
padrões para melhor utilização dos produtos derivados da floresta, o que garante ao consumidor que o produto foi fabricado com matéria-prima de floresta certificada ou de origem
controlada.

Sempre ouvi dizer que na vida o importante é ser feliz. Porém associamos esta felicidade às vitórias e conquistas. Mas a verdadeira felicidade
é fazer alguém feliz, é transmitir felicidade para alguém, pois ninguém
é feliz sozinho.
Por trabalharmos na área de saúde temos a oportunidade de proporcionar alívio da dor, e até a cura das doenças nas pessoas. Isto, concretamente, é proporcionar a felicidade para alguém. Como consequência,
nos faz feliz!

George Schahin
Diretor - Presidente
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CARTA AO LEITOR

Palavra do Presidente

EDITORIAL

Editorial
A Felicidade pode ser definida como o estado de quem é feliz, uma sensação de
bem estar e contentamento, que pode ocorrer por diversos motivos ou por nada.
Pode ser também, um momento em que não há nenhum tipo de sofrimento, pode
ser sem motivo específico, por um sonho realizado ou até mesmo por uma tranquilidade interna, a tal paz interior.
Freud acreditava que somos movidos pela busca da felicidade, mas o máximo que
o ser humano poderia conseguir seria uma felicidade parcial.
É muito difícil medir e definir a felicidade. Apenas nós, cada um de nós, pode
dizer e definir o momento em que a sentimos ou percebemos a ausência dela.
Por isso a busca pela felicidade deve começar de dentro para fora. A resposta está
em você!
O que faz você feliz? Não desista nunca da busca por esta resposta. Afinal, estar
feliz é sempre muito bom.

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.

Quando nos deparamos com a ausência
de alguém que muito amamos, o desespero
toma conta e parece que tudo que foi feito não
valeu de nada. Com o passar dos dias, nosso
pensamento e imagens vividas começam a se
organizar em nossa mente nos conscientizando do verdadeiro sentido da vida.
Neste propósito, a família de E.A.T., internado no 5º andar – ALA C , quer publicamente agradecer a todos os profissionais
do Hospital Santa Paula que se dedicaram de
forma exemplar reunindo habilidade técnica
sem medir esforços em fazer o melhor no
intuito de amenizar o sofrimento.
Profissionais que conseguiam expressar a
crença pela vida transmitindo alegria e confiança em todos os procedimentos que realizavam. Sabiam se dirigir com palavras de afeto e entusiasmo transformando os momentos
difíceis da dor em possibilidades de recuperação mesmo com a realidade manifestando
ao contrário.
Parabéns a toda a equipe deste hospital e continuem acreditando que a prática
profissional com excelência valerá sempre
a pena!
Aguardamos retorno. Muito obrigado.
E.T.
Gostaria de deixar aqui registrado o meu
imenso agradecimento pelo atendimento
prestado pelos auxiliares de enfermagem e
pelos enfermeiros que cuidaram de meu pai,
L.V., que infelizmente veio a falecer neste
hospital, vítima de câncer.
Os funcionários foram extremamente profissionais, além de muito carinhosos e atenciosos até o fim de seus dias. Em especial a auxiliar
de enfermagem Elizabeth - 5C, período da tarde. Foi um anjo para meu pai, ele gostava muito
dela! São pessoas como ela, que fazem toda a
diferença em uma hora tão difícil como essa...
R.V.H.
Gostaria de parabenizar e agradecer pela
acolhida que tivemos no Instituto de Onco-
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logia. Meu marido, C.A.M.A., paciente de
vocês desde fevereiro de 2015, onde passou
por sessões de radioterapia e continua com
sessões de quimioterapia, estamos felizes pela
acolhida de todos vocês. Nesse momento difícil que estamos passando é de total importância o carinho, atenção, acolhida, o sorriso
nos lábios de cada um que nos recebem. Queremos agradecer a todos, e de modo especial,
ao Dr. Tiago médico oncologista, Dra. Paula
da radioterapia, Melissa (radioterapia) enfim,
todos da radioterapia. As funcionárias do
terceiro andar: Priscila, Juliana, Ana Lúcia,
Meire e Adriana Teles, foram muito atenciosas, amigas, resolvendo nossos problemas da
melhor forma possível! Funcionárias da recepção sempre muito educadas e eficientes.
Todos da quimio são uns amores! O nosso
muito obrigado!
M.T.M.O.A.
Bom dia,
Informo que sofri um incidente residencial no último sábado (21/3/2015) e fui recebida pela equipe de Pronto Atendimento
deste conceituado Hospital.
Gostaria de salientar o excelente profissionalismo e competência dos seguintes
funcionários: WILTON PAULO DE CARVALHO JORGE E ALESSANDRA S. ROCHA
BORGES
Tive o cuidado de anotar os nomes, pois
o atendimento deles foi excelente – nota 10.
– além de profissionais extremamente competentes eles foram muito carinhosos comigo.
Muito obrigada.
S.M.F.
Desejo deixar registrados elogios ao Setor
de Enfermagem da Hematologia do Hospital
Santa Paula, destacando a atuação da Técnica de Enfermagem FERNANDA CARNEIRO DA SILVA (2º B - período da tarde), por
ter sido a única a ter observado o protocolo,
quando interpelou a funcionária do Banco
de Sangue e interrompeu a transfusão de um
pool de plaquetas no início, evitando que mal

Meireane, Juliana, Adriana Teles, Priscila
e Ana Lucia são uns doce de garotas, sempre me atendem muito bem com a máxima
atenção, gostaria que todas as funcionárias
fossem como elas, assim o nosso tratamento ajuda cada vez mais a ter uma melhoria,
e ajuda também na nossa confiança no tratamento que não e fácil, só quem passa que
sabe disso, eu exponho por ter convivência de
muitos anos de tratamento, e a alegria, auto
estima faz a diferença na parceria entre paciente e funcionários. Deixo em anexo um
elogio muito especial para as garotas especialmente da Oncologia e a Gerente Salma. E
também não poderia de esquecer o meu carinho imenso pelo Dr. Sergio Augusto Buzian
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No dia 19/03/2015 minha filha A.A.A.V.,
passou mal na escola. Levei-a imediatamente
ao Santa Paula (mais próximo da minha residência). Fui muito bem atendida pelo DR
FERNANDO DO VALLE, até então, o melhor tratamento e assistência que poderia receber. Um médico excelente, tanto no âmbito
profissional, quanto no tratamento humano.
Dizer algo sobre ele seria ressaltar que ele
transparece vocação, amor pela profissão e
humanidade. Por favor, mantenham profissional como ele, valorize-os e agradeça-o por
mim, por favor.
Deste atendimento extraordinário, fui
informada da internação e necessidade de
cirurgia da Amanda. (cálculo renal) cirurgia
esta feita pelo DR Danilo Galante Moreno,
não menos eficiente e atencioso que o Dr Fernando da emergência.
O que eu tenho a dizer é agradecer e pedir, por favor, que continuem com este sistema de humanização, valorização e motivação
da equipe, o que provavelmente é o diferencial do Santa Paula. Muito obrigada a todos.
R.A.
Gostaria de elogiar o excelente serviço
prestado pela enfermeira Carol que cuidou
do R., quarto 4007 de domingo até ontem
com muita dedicação ao serviço.
E ao enfermeiro Ednir da UTI, que fez o
mesmo. Dois excelentes enfermeiros. Que o
Hospital saiba apreciar o que eles fazem.
S.C.I.L.
Agradeço muito a todos do hospital Santa Paula fiquei internado e fui muito bem
atendido. E tratado bem por todos os profissionais, desde o estacionamento, recepção,
médicos posto de enfermagem. Na internação as enfermeiras são muito atenciosas e
prestativas. As acomodações são muito boas
e alimentação é de primeira, espero não precisar de novo, mais se eu precisar voltarei a
procurar esse hospital novamente e espero
encontrar essa mesma qualidade de serviços.
Obrigado a todos.
S.R.C.

CHUVA DE CONFETES

maior viesse a ocorrer, pois tal procedimento
colocou minha mãe em risco. Tal fato ocorreu
em 17/02/2015, mas só agora tive a oportunidade de fazer o registro.
Desejo também enfatizar a atenção, dedicação e proatividade da Enfermeira ÉRICA
(manhã e tarde), que tem feito com muita
competência e simpatia a substituição das férias e folgas das enfermeiras-chefes Regiane
e Maria.
Solicito que esta avaliação seja transmitida às profissionais como forma de reconhecimento.
Saliento, porém, que toda a equipe fixa do
setor é de excelente qualidade, transmitindo
sempre segurança, dedicação e muita simpatia no trato a todos, deixando a nós, os acompanhantes, seguros de que o melhor sempre
será feito em benefício dos pacientes.
No entanto, percebo que a rotatividade
da equipe de enfermagem não é uma boa
solução para setores que demandem procedimentos específicos como a Hematologia.
Isso pôde ser comprovado de maneira mais
contundente no incidente de 17/02/2015. Por
serem submetidos a internações frequentes,
é possível notar que o atendimento, quando
realizado por profissionais já conhecidos e
familiarizados, torna a estadia mais confortável e transmite mais segurança aos pacientes.
Sugiro uma reavaliação desse processo e, na
medida do possível, que esses profissionais se
tornem fixos e exclusivos da Hematologia.
Obrigada.
G.C.L.

Brasil, no qual faço o tratamento ainda hoje.
Deixo beijos e abraços calorosos.
A.A.

CHUVA DE CONFETES

Meu nome é Edvande Alves de Sousa
Junior eu fiz uma cirurgia no tendão no dia
18/03 no hospital, e queria muito elogiar o
atendimento e sabedoria em especial a enfermeira Paula e Técnica Marcela Gonçalves
pela sabedoria e atendimento e a tecnica Kamila Alves pela sabedoria e pelo serviço humanizado, com profissionais assim o Hospital
só tende a crescer mais do que já é, foi um
exemplo de competência.
J.
O tempo que estive neste hospital (entre
02/03/2015 a 10/03/2015) me levou a respeitar ainda mais determinados profissionais
da área de saúde que, muitas vezes, não são
devidamente valorizados: os técnicos de enfermagem. O trabalho deles é absolutamente
fundamental para recuperação e bem estar
dos pacientes... Nunca deixei de agradecer a
todos que me ajudaram em vários momentos
difíceis (especialmente quando estive na UTI)
e também quando estive no quarto. O médico
é responsável em efetuar os procedimentos
técnicos para que a cura do paciente aconteça, mas não acompanha a todo o momento
sua recuperação... Mas os/as enfermeiros/
enfermeiras, a todo momento, promovem,
de maneira extremamente humana, os procedimentos que o levam a se sentir bem e que,
finalmente, resultam em sua cura. E foi exatamente desta forma que estes profissionais do
Hospital Santa Paula agiram comigo a todo o
momento. Arrisco-me até a utilizar uma famosa frase proferida pelo 1º Ministro britânico Winston Churchil em relação aos pilotos
da RAF durante a Batalha da Grã-Bretanha
na Segunda Guerra Mundial: “Nunca Tantos
Deveram Tanto a Tão Poucos”. Por favor, se
possível, deixem que estas pessoas saibam
do meu imenso sentimento de gratidão para
com eles. Meu muito obrigado à equipe técnica de enfermagem do Hospital Santa Paula.
G.M.C.X.S.R.A.
Diante dos longos períodos que minha
esposa já teve que ficar internada no Hospital
Santa Paula, devido à cirurgia e tratamento
oncológico, tenho percebido o capricho e o
carinho em tudo que as equipes de trabalhos
em diversas áreas fazem em prol do bem estar
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do paciente e seus acompanhantes.
Parabenizo-os pelo elevado profissionalismo de toda equipe médica, enfermeiros,
assistentes sociais, psicólogos e demais atuantes. Já percebemos que o sorriso é o principal instrumento de contato entre vocês e o
paciente, e isto por si só, traz um bem estar
muito grande a todos.
Tenho percebido o esforço das profissionais da área de limpeza em manter sempre
os quartos limpos e organizados, porém notei que determinados solados dos calçados
utilizados pela área de enfermagem, proporcionam riscos e manchas pretas no piso dos
quartos, demonstrando uma má aparência
local como um todo.
Espero ter colaborado com esta sugestão
de melhoria, uma vez que tudo que vocês se
propõem fazer, o fazem com amor e carinho.
Muito obrigado
H.G.V.
Gostaria de parabenizar toda equipe pela
qual fui atendida no dia 26/02/15. Fiz minha
internação, só não me lembro de nomes porque estava muito nervosa nesse dia por ser
minha primeira cirurgia. Desde a recepção
até a enfermagem, todos sem exceção me trataram com carinho e respeito, e sempre me
tranquilizando quanto a cirurgia. Gostaria
de agradecer imensamente a todos, MUITO,
MAS MUITO OBRIGADA MESMO. Indicarei esse hospital a todos, pois vocês são excelentes. Muito obrigada
R.C.D.P.
Agradeço a todos do atendimento, primeiro Drº Icaro por ter identificado e solicitado minha internação, aos médicos, sempre
que solicitados esclarecendo e tirando as dúvidas.
Como fiquei no isolamento gostaria de
agradecer e parabenizar a Andrea pelos dias
que cuidou de mim, sempre atenciosa e disposta.
A Vanessa que cuidou de mim na primeira noite, sempre eficiente, cuidadosa e competente. E o Robinson que sempre solicitado
fui atendido, uma pessoa ágil e eficiente.
Parabenizar toda a equipe médica pelo
atendimento 24 horas.
P.A.H.

Estive internada no hospital, por duas
vezes este mês, pois estou com problemas renais.
Quero agradecer pela atenção, pelo atendimento excepcional, pelo qual eu fui tratada,
agradecer a equipe de Urologistas, Dr Diego
Delgado, Dr Mario Delgado, que cuidam do
meu problema com atenção e uma grande
dedicação que sinceramente, até que enfim
encontrei os médicos certos para o meu tratamento.
Só tenho a agradecer aos funcionários,
desde a triagem até a enfermagem tanto do
P.S como dos andares.
A única coisa que me desagradou, não é
uma reclamação, apenas uma observação.
Quando tive minha 1º crise renal, que
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Sou irmã da V.M.S., e estou mandando
este e-mail para agradecer a todos os funcionários do Santa Paula, os enfermeiros, auxiliares, recepcionistas, atendentes, secretárias
pela excelente paciência e atenção que foi
dada para ela, pois ela tem deficiência ( autismo com retardo mental). Uma paciente bem
difícil de cuidar e medicar.
Em especial agradeço demais o Dr. André
Perina, o Dr. Eduardo Petrubi e Dr. André
Bonzas... Eles foram muito atenciosos com a
Veronica. Não posso também esquecer do Dr.
anestesista que infelizmente eu não tenho o
nome, ele estava presente no dia do ultrassom
de mamas, na qual teve que ser feito com
sedação. Fiquei impressionada com ele pelo
carinho e atenção no dia do exame...
Não há palavras para dizer o tanto que
minha família esta feliz pelo excelente atendimento de todos.
Mais uma vez, obrigada.
V.M.S.

CHUVA DE CONFETES

Estive internado na unidade da Avenida
Santo Amaro de 08 a 14 de novembro de 2014
em virtude de um acidente. A internação se
deu num sábado e em horário que muito
pouca gente buscava atendimento, o que se
reverteu em meu benefício.
Entretanto, tenho certeza de que não foi
somente isso que veio em meu benefício,
mas sim a eficiente estrutura organizacional
da instituição que se mostrou preparadíssima, não só no sábado, mas em todo o período. Sim, porque desde a decisão para a
internação e cirurgia, meus acompanhantes
passaram por uma necessária burocracia facilmente vencida com a ajuda de prestimosos
funcionários. A atenção permanente a mim
dispensada desde a entrada no apartamento,
pelos médicos e paramédicos, diga-se de passagem, me deixou impressionado. E assim
prosseguiu por todo o período.
Especial deferência quero dedicar aos
doutores Gilberto Anauate, Renata Menegasi e Manoel Henrique M. Mendes, pelo zelo,
pela dedicação, pelo profissionalismo, características de seu comportamento durante
todo o processo, inclusive nos atendimentos ambulatoriais pós-operatórios. Gostaria
também de estender aos demais que não consigo identificar agora, mas cujo profissionalismo muito me marcou.
Enfim, a todos pretendo deixar registrado
meu sincero e profundo agradecimento.
L.O.J.

passei aí, o Dr havia dito que era pra eu passar
na triagem e pedir que fosse com uma certa
emergência, pois cólica renal pra quem já teve
sabe que é uma dor terrível.
No dia 12/02 que passei no PS, a moça da
triagem foi muito dedicada, e informei pra ela
da necessidade da urgência, e ela logo me deu
preferência, tanto que a dor estava insuportável que tive que fazer a cirurgia para retirada
do cálculo.
Quando passei agora dia 25/02, estava
com uma infecção devido ao catéter que foi
colocado.
Passei na triagem com, dor e informei
para a enfermeira que disse que eu teria que
aguardar, pois o PS estava, cheio e o tempo de
espera seria de 1 hora, falei com ela que estava
com muita dor, até que ela colocou a minha
ficha na pasta amarela, que é de urgência.
Somente esta observação.
Quero agradecer imensamente a hospitalidade de toda equipe.
Atenciosamente,
R.M.S.

HSP PRIVILLEGE

O programa de fidelização do hospital Santa Paula proporcionou
aos nossos médicos mais uma premiação.
Confira a lista e as fotos dos ganhadores do 2º Trimestre de 2014:

Classificação
1
2
3
4
5
6

Classificação
1
2
3
4
5
6

CIRÚRGICOS

Médicos

Equipe Dr. Paulo Henrique
Equipe Dr. Feres Chadad
Dr. Rogerio Fabrinni
Dr. Guilherme Rossi
Dr. Alex Meller
Dr. Mario Delgado

CLÍNICOS

ANESTESISTAS

Médicos

Classificação

Médicos

Equipe da Oncologia Clínica
Equipe da Cardiologia
Neurologia Clínica
Equipe Infecto
Dr. Marcelo Morbeck
Dr. Dieter Eduardo S. Araya

1
2
3
4
5
6

Dr. Lauro Marubayashi
Dr. Heber Henrique
Dra. Regina M. Gori
Dr. Frank Teraçono
Dra. Helena Sumi
Dr. Marcelo Francisco

Parabéns a todos os médicos ganhadores!
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P

ensando em você colaborador dedicamos um espaço especial e mais acolhedor
para o seu desenvolvimento!
Agora temos um Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional com:
• Salas para simulação realística na assistência ao paciente;
• Sala de treinamento teórico;
• Sala equipada com computadores para treinamentos on-line.
O setor de RH & CETAP estão localizados na Rua Cabo Verde, 67 (Casa Branca).
Aguarde!
Em breve teremos novidades sobre o novo espaço de descanso que está sendo preparado com muito carinho!

ABC da Etiqueta Profissional
A

gradecemos a participação e envolvimento de todos os colaboradores na ação
ABC da Etiqueta Profissional que realizamos no Pronto atendimento e posteriormente
nos demais setores.
Todos demonstraram muito interesse em aprimorar nosso atendimento ao cliente.
Agora vamos perpetuar nossa arte em bem servir.
É muito bom contar com vocês mais uma vez!
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VOCÊ FELIZ COM A GENTE

Novo Centro de
Treinamento e Aperfeiçoamento

Os lugares
mais legais
para trabalhar

SUPER INTERESSANTE

de 21% em relação a 2012, de acordo com uma pesquisa da consultoria KPMG. “Os investidores estão
mais seletivos para aplicar dinheiro, o que faz com
que surjam startups mais sólidas”, diz Pedro Melzer,
diretor da e.Bricks Digital, fundo de investimento
do Grupo RBS, de comunicação.
Para se firmarem como opção de trabalho convincente, existe uma novidade: as startups estão
oferecendo salários compatíveis com os de grandes
corporações, uma realidade que deve ficar ainda
AO OFERECER AUTONOMIA, PROPÓSITO E
mais nítida em 2015. É o que aponta o guia salarial
AGORA CARREIRA COM SALÁRIOS ATRAENda Robert Half, empresa de recrutamento de São
TES, AS STARTUPS SE TORNARAM A PRIMEIRA
Paulo que mapeia a remuneração de mais de 200
OPÇÃO DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS
cargos no Brasil.
DE TALENTO.
Os bons salários estão nas startups consolidadas,
que já saíram da garagem de seus fundadores, adquiriram alguma maturidade de gestão e precisam de profissionais
experientes, que saibam fazer um negócio acontecer.
Essa mão de obra está nas grandes
empresas. “O mercado se desenvolveu
e oferece pacotes de remuneração e benefícios mais atraentes para todos”, diz
Tiago Yonamine, da trampos.co, startup
especializada em recrutamento.
O fato de serem negócios novos faz
com que as startups façam ofertas salariais muito variadas. Mas, segundo a
Robert Half, na média a remuneração é
entre 20% e 40% mais alta do que a praticada por empresas tradicionais. Sem
contar a possibilidade, bem comum, de
se tornar sócio ou acionista.
Programas de aceleração públicos,
como o Start-Up Brasil, a chegada de
novos investidores privados e a tendência de companhias como Itaú e Natura a
criar programas de incentivo a negócios
inovadores mostram o aquecimento
da área — carente de profissionais exPor Elisa Tozzi
perientes. “Startups precisam de gente
á faz tempo que startups são locais cobiçados para trabalhar. com vivência corporativa para consoliEssas empresas jovens atraem pela informalidade, pelo ambiente dar práticas que vão surgir”, diz Wilson
descolado, pela sensação de fazer o que se ama e pela possibili- Caldeira, especialista em inovação da
dade de acelerar a carreira (a velha história do estagiário que se Caldeira Marketing, consultoria de Minas Gerais.
torna diretor em dois anos não é um mito).
Além da grana, a satisfação de quem
E sempre existe a perspectiva de que, se o negócio der certo,
trabalha
em startups é maior. Esse faquem estiver lá dentro poderá enriquecer a reboque. Esse mertor
também
tem contribuído para que
cado, formado por empresas brasileiras com até três anos e por
profissionais
talentosos com anos de
empreendimentos estrangeiros que desembarcam aqui só um
carreira,
e
não
apenas recém-formados,
pouco mais maduros — e que apostam na tecnologia como motor
vejam
essas
empresas
como bons lugada inovação —, deixou de ser incipiente no Brasil. Estima-se que
res
para
trabalhar.
Essa
é a conclusão
hoje existam cerca de 3 000 startups no país.
de
um
levantamento
da
Love
Mondays,
Em 2013, a indústria de private equity e venture capital insite
que
incentiva
os
profissionais
a dar
vestiu 100 bilhões de reais em empresas desse tipo, um aumento
notas às empresas em que trabalham.

J
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O site compilou 12 590 avaliações de
funcionários de 13 setores e descobriu
que os empregados de startups têm um
índice de felicidade geral de 3,6, número
levemente superior à média de mercado
(3,3). “As startups têm um ambiente único, por isso a alta satisfação”,
diz Luciana Caletti, cofundadora da Love Mondays, que deixou empresas como Capgemini Consulting e Johnson & Johnson para fundar
a própria startup.
Outra vantagem decisiva é que o desaquecimento econômico, que
influenciou nas decisões quanto aos salários e às contratações das
grandes empresas, não afetou tanto os empreendimentos jovens, que
não podem se dar ao luxo de esperar a economia melhorar para crescer. E as novas vagas não se restringem à tecnologia: as áreas de seguros, mercado financeiro e direito participam dessa tendência.
Mas fazer carreira em startups tem particularidades que precisam
ser levadas em conta. Ao longo desta reportagem, você vai ver histórias
de quem trocou grandes companhias por startups e descobrirá quais
são as habilidades pessoais imprescindíveis para ter sucesso nesses lugares.

Propósitos alinhados

Embora a remuneração esteja mais atraente, o principal motivo
que leva profissionais a sonhar com o trabalho em uma startup não é
o dinheiro, mas a possibilidade de fazer o que se ama — de verdade.
“As pessoas entram pelo propósito e não se importam em trabalhar
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SUPER INTERESSANTE

muito, desde que façam o que
sempre quiseram fazer”, diz Diego Remus, fundador do Startupi,
site especializado em empreendedorismo digital. Acreditar nos
objetivos da startup é o mais importante quando se cogita trabalhar em uma empresa assim.
Afinal, o dia a dia de trabalho
não é dos mais simples: a carga
horária é pesadíssima (só com
muito esforço a startup cresce e
se estabelece) e as equipes costumam ser reduzidas (o que significa que é preciso ter disposição
para fazer de tudo pela causa da
empresa). Mas, quando o objetivo da startup e a paixão do profissional combinam, a união tem
tudo para dar certo.
Foi isso que aconteceu com
Alexandre Pellaes, de 39 anos,
líder de operações da 99jobs, empresa que tem 21 funcionários e
ajuda jovens a encontrar o emprego ideal por meio de aconselhamento profissional e recrutamento. A carreira de Alexandre
foi bastante tradicional.
Formado em contabilidade,
trabalhou na Bayer, na Unilever
e na W.L. Gore, onde fez sua última passagem pelo mundo corporativo. Ao todo, foram 14 anos
em grandes organizações. Nesse
período, ele se desenvolveu profissionalmente, casou, teve trigêmeos e até tentou rearranjar a
rotina para trabalhar menos e ter
mais tempo para a vida pessoal.

SUPER INTERESSANTE

Mas, no fim de 2012, Alexandre já entendia que seus objetivos de carreira não estavam mais
dentro de uma grande empresa.
“Estava cansado de ter de usar
máscaras para trabalhar e não
poder ser eu mesmo”, diz. “Muitos colegas me procuravam para
conversar sobre carreira e gestão,
então saí da área financeira e me
especializei em pessoas.”
Assim nasceu a consultoria que o levou até
a 99jobs. Ele chegou à sede da empresa, que
divide uma casa em São Paulo com mais duas
startups, em janeiro deste ano como um consultor com contrato por tempo determinado.
A ideia era que Alexandre ajudasse a startup a
organizar as operações e criar um modelo de
gestão. “De cara eu me apaixonei pela 99jobs,
que tem o mesmo propósito que eu: melhorar
a vida das pessoas no trabalho”, afirma.
Depois de quatro meses, ele foi convidado
para ser funcionário da startup, com direito a
salário, pacote de benefícios e opção de sociedade. Quando recebeu a proposta, conversou
com sua esposa e seus filhos para pensar se
voltar a ter um trabalho fixo valeria a pena.
A demanda por tempo e esforço seria alta,
mas Alexandre aceitou porque estava atrás de
algo intangível: a oportunidade de fazer a diferença na vida de jovens profissionais, público-alvo da 99jobs. “Nunca imaginei que minha
carreira tomaria esse rumo”, diz Alexandre.
“Sou mais feliz e mais autêntico trabalhando
em algo que combina com meus valores pessoais.”

Espírito empreendedor

Uma característica fundamental para trabalhar em startups é ter espírito empreendedor, mesmo que não seja o fundador da empresa. Essa habilidade tem muita importância
porque, em empresas em começo de operação
ou que crescem exponencialmente em pouco
tempo, todos precisam se sentir donos do negócio. Essa é a medida esperada de comprometimento. “Quem contrata em startup aposta
em pessoas que busquem desafios e que tenham iniciativa e vontade de fazer”, diz André
Ghignatti, diretor executivo da Wow, aceleradora de startups de Porto Alegre.
Quem se irrita com falta de processos ou
gosta mais de executar tarefas pre-estabelecidas do que criar inovações não vai se dar bem.
Mas as startups podem ser a solução para
quem quer empreender sem abrir o próprio
negócio, como aconteceu com Mauro Roma-
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no, de 40 anos, chefe de operações da Geekie, empresa
que usa tecnologia para criar programas personalizados
de educação e que tem, hoje, mais de 3 milhões de usuários no Brasil.
Mauro está na Geekie há quatro meses e, para isso,
deixou um cargo cobiçado no mercado: diretor de operações da BRF, posição que ocupou durante oito meses,
em sua segunda passagem pela gigante da produção de
alimentos — ele já tinha trabalhado lá de 2005 a 2008.
“Quando comuniquei a decisão à chefia, ninguém entendeu”, diz Mauro. “Mas o diretor de RH me disse que a
decisão fazia sentido porque eu demonstrava ânsia por
empreender.” Mauro tentou ser dono do próprio negócio
algumas vezes, abriu uma consultoria de gestão ao lado
de um ex-chefe e duas empresas de alimentação saudável.
Mas não deu muito certo. Nesse meio tempo, frequentou eventos de aceleração e conheceu Claudio Sassaki, cofundador da Geekie, que procurava um profissional com
experiência em estruturação de processos para ajudar
no crescimento da startup. “Queremos os melhores para
cada nova posição, por isso estamos recrutando no mercado”, afirma Claudio.
A vida de Mauro mudou completamente. Se antes ele
podia contar com um salário polpudo, agora seus ganhos
se dividem entre remuneração fixa e variável. Caso tudo
dê certo, sua remuneração será parecida com a que tinha
na BRF. No mundo corporativo, Mauro tinha uma mesa
grande e salas de reuniões à disposição. Agora divide o
espaço de um galpão na zona oeste de São Paulo com outros 81 profissionais e improvisa espaços para se reunir.

SUPER INTERESSANTE
O hábito de vestir camisa, calça social e sapato
para trabalhar mudou. Agora o engenheiro passa o
dia de jeans, camiseta e tênis. Se antes Mauro se sentia estagnado, agora está realizado. “É a primeira vez
que escolho o caminho a seguir”, diz Mauro.

Sem medo de trabalho

Existe o mito de que startups são locais informais em que todo mundo passa as horas só jogando videogame. Não é bem assim. A informalidade
existe, mas quem sonha em ir para uma startup
deve saber que o volume de trabalho a ser realizado
é enorme. “As equipes são reduzidas, e as pessoas
ficam muito tempo na empresa para dar conta”, diz
Rosi Rodrigues, diretora da Associação Brasileira de
Startups.
Isso significa que os profissionais podem ter de
abrir mão da qualidade de vida, pelo menos por um
período, para que a empresa cresça. Se o trabalho
não tiver significado e o profissional não gostar de
assumir novas funções, será impossível sobreviver.
Para se dar bem, é preciso colocar a mão na massa, ajudar as áreas correlatas e gostar da adrenalina

15

|

GENTE Santa Paula

de não saber exatamente quais serão as tarefas a ser
exercidas num dia.
É isso que desperta a paixão de Geórgia Dreyer,
de 32 anos, gerente de vendas da PmWeb, empresa de Porto Alegre especializada em marketing em
nuvem que, no ano passado, virou sócia da Oracle.
Geórgia sempre gostou de iniciar operações — seja
em startups, seja em grandes empresas.
Com passagens pela Gol, quando foi responsável por reestruturar o programa de fidelidade, e pelo
Groupon, que na época estava no auge da consolidação das operações, Geórgia gosta de fazer acontecer. “Trabalho mais do que em uma empresa normal
e por isso adoro startups”, diz Geórgia. “Nada me
deixa mais satisfeita do que ver que meu esforço é
reconhecido pelos outros.”

Vontade de arriscar

Startups são empresas de risco. Nunca se sabe se
vão se consolidar e render milhões ou durar pouco
tempo. Um estudo da Fundação Dom Cabral, escola
de negócios de Minas Gerais, mostrou que 25% das
startups brasileiras fecham em menos de um ano.

SUPER INTERESSANTE

“Trabalhar em startup é um esporte
extremo”, diz Diego, do Startupi.
Claro que dá para se proteger
avaliando qual é o plano de negócios
da nova empresa, quem são os sócios
e se há um bom investidor por trás,
mas isso só minimiza os riscos, não
os extermina. “A única certeza em
uma startup é a incerteza”, diz Pedro,
da e.Bricks. “É preciso ter consciência de que, se as coisas não saírem
bem, poderá haver corte de salários,
redução de equipe e aumento da carga de trabalho.” Se a vontade de se
aventurar é grande e o profissional
acredita na causa da empresa, esses
empecilhos ficam em segundo plano.
Foi o caso de Fabrício Almeida,
de 33 anos, diretor de logística da
Dafiti. Há quatro anos, quando foi

chamado para conhecer o plano de negócios da empresa, a Dafiti não era a gigante do varejo online no Brasil — era apenas uma
ideia no papel. Uma ideia que ainda nem tinha nome. Na época,
Fabrício era gerente de logística da Atlas, companhia tradicional do
ramo. “Os sócios da Dafiti estavam com um plano logístico ousado — entregar um volume alto de produtos de pequeno porte em
todo o Brasil — e queriam uma consultoria sobre como desenhar a
operação”, diz Fabrício.
Ele se interessou tanto pelo desafio que, quando foi convidado
a se tornar diretor logístico da startup, aceitou na hora. “Sou o funcionário número 8”, conta Fabrício. Em 2011, quando recebeu um
investimento inicial de 50 milhões de reais da incubadora europeia
Rocket, especializada em investir em startups, a Dafiti deslanchou.
Mas o começo foi difícil.
Fabrício participava de todas as etapas da operação logística: da
embalagem à entrega. O diminuto escritório da empresa, em São
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Paulo, ficava lotado de produtos. “Usávamos até o banheiro como depósito”,
diz Fabrício. “Se eu não tivesse arriscado, não estaria hoje à frente de um
centro de distribuição de 38.000 metros quadrados e liderando 800 pessoas.”

A proposta para trocar uma instituição consolidada por uma startup tentou
Luciana pela possibilidade de deixar
uma marca pessoal. “Apesar de o ritmo
ser intenso, como nas grandes empresas, a diferença é que uma startup está
aberta ao novo”, diz Luciana. “Tenho
flexibilidade para fazer o que acho que
deve ser feito e rapidez para implementar mudanças.”
Essa liberdade só precisa estar alinhada com uma meta: fazer com que a
Bidu se torne a maior empresa de seguros online no Brasil. “Eu me senti dona
do negócio assim que entrei aqui, um
sentimento que não é tão comum e leva
mais tempo para aparecer em empresas
tradicionais”, diz Luciana.
Essa velocidade com que as pessoas
se identificam com o trabalho talvez seja
uma vantagem decisiva a favor das startups. Sem ignorar os riscos e o trabalho
intenso, a satisfação profissional é capaz
de compensar pacotes de benefícios
mais convencionais. Por isso, as startups
merecem ser olhadas como o próximo
passo da carreira.
Fonte: Revista Você S/A – Novembro
2014 – Pág.29-37
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Mais autonomia

Com menos níveis hierárquicos e equipes pequenas, as startups precisam
de funcionários que gostem de trabalhar com autonomia — só assim terão
rapidez para inovar, para solucionar os novos problemas que surgem a cada
dia, para ir em busca de informações relevantes em outros setores e até com
pessoas de fora da empresa.
Autonomia é um aspecto altamente valorizado pelos profissionais hoje,
e não tê-la costuma gerar insatisfação. Só que isso não é para qualquer um.
“É necessário ter bastante confiança no próprio trabalho e não ter medo de
tomar decisões sozinho — e de bancá-las depois”, diz Wilson, da Caldeira
Marketing.
Quem tem essas características e busca um crescimento profissional veloz
encontra nas startups uma das melhores opções de carreira. “O funcionário
precisa se envolver, imprescindivelmente, com todas as áreas, e isso gera conhecimento, pois a aprendizagem é rápida”, diz Rosi, da Associação Brasileira
de Startups.
A possibilidade de ter autonomia para decidir foi o que mais atraiu Luciana da Mata, de 39 anos, para trabalhar como diretora comercial na Bidu,
startup de seguros online fundada em 2012. Antes de chegar à empresa, há
três meses, Luciana era gerente de qualidade no Itaú Unibanco, onde ficou
por seis anos.

Nunca é tarde para ser
SUPER INTERESSANTE

Empreendedor

V

ocê nunca está velho demais para iniciar um novo empreendimento, olhe para
estes empreendedores famosos:
Nestes infográficos, feito pela designer Anna Vital, você vê porque nunca é tarde para
começar a sua própria empresa.

Você sabia?

-Ray Kroc, fundador do McDonald’s, vendia copos de papel e milk-shake até os 52
anos.
- J.K. Rowling, autora de Harry Potter, até os 31 era mãe solteira na previdência social.
- Harrison Ford era carpinteiro até seus 30 anos.
- Amâncio Ortega, fundador da Zara, era ajudante de vendedor de camisas até os 30
anos.
- Evan Williams foi co-fundador do Twiter com 35 anos.
- Niklas Zennstromm tinha 37 quando criou o Skype.
- Arianna Huffington iniciou o Huffington Post com 54 anos.
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Então,
se você ainda não
teve aquela
ideia de bilhões de
dólares ainda,
não se preocupe,
ainda dá tempo!
Fonte: http://digitalsynopsis.com/inspiration/
never-too-late-start-venture/#.
VQCCyh0W8ZM.email
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Não está
convencido?
Aqui tem mais:

QUALIDADE
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Brinco certo
ELEGÂNCIA DE BASE

Quer saber qual é o brinco ideal para cada tipo de cabelo? E qual o modelo
adequado? Afinal um acessório mal escolhido pode colocar em risco todo
seu look.

“Lembre-se que para seu dia a dia no local de trabalho é importante seguir
as regras estabelecidas pelo seu departamento”

Seu cabelo é curto?

Use e abuse de todos os tipos e tamanhos de brincos, os maxi principalmente.
Eles sempre dão um toque feminino ao visual. Os modelos de pedras, pingentes,
franjas e argolas são ótimos exemplos.

Seu cabelo é médio?

Brincos longos para quem tem cabelo médio são mais adequados, pois ficam
apenas com uma parte à mostra. Coloque os fios atrás das orelhas para que o brinco
fique em evidência.

Seu cabelo é longo?

Mulheres com cabelos compridos são livres para usar qualquer tamanho e modelo de brinco, mas a grande tendência é apostar nos modelos de maxi brincos customizados com pedras, franjas, em formatos diferenciados ou em uma orelha só.

Brinco EAR CUFF é a tendência

O brinco Ear Cuff é aquele que envolve a orelha,
tem sido visto como queridinho das celebridades,
looks de tapete vermelho, blogueiras e personagens
de novelas e seriados.

ACERTE NA HORA DE ESCOLHER
O PAR DE BRINCO
1 - Preste atenção na cor do acessório. “Não
importa o comprimento do cabelo. Se, você tem
fios escuros evite brincos de metal e pedras escuras, que não vão dar aquele toque de luz perto
do rosto. Quem tem cabelo claro deve fugir de
pedras claras e metal próximo da cor do cabelo.”
2 - Quem tem pescoço curto deve optar por
brincos curtos
3 - Evite brincos de pingentes com golas poderosas e echarpes.
4 - Não precisa usar brinco grande e colar. “Escolha um ou outro. Os dois ficam demais.”
5 - Fuja dos conjuntinhos. “A gente não usa
sapato e bolsa igual, isso vale também com as
joias.”
6 - Se for um brinco bem grande e longo, pode
usar em uma só orelha.
7 - Se os brincos tiverem mistura de tons de
metal você fica livre para escolher o resto dos
acessórios. Agora, se você usar um brincão dourado opte por pulseiras e anéis no mesmo tom.
8 - Brincos muito pequenos, delicados ou com
pérolas tímidas, infantilizam.
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A Felicidade

CAPA

está em você
Por: Barbara Axt

F

elicidade é um truque. Um
truque da natureza concebido ao
longo de milhões de anos com
uma só finalidade: enganar você.
A lógica é a seguinte: quando fazemos algo que aumenta nossas
chances de sobreviver ou de procriar, nos sentimos muito bem.
Tão bem que vamos querer repetir a experiência muitas e muitas
vezes. E essa nossa perseguição
incessante por coisas que nos deixem felizes acaba aumentando as
chances de transmitirmos nossos
genes. “As leis que governam a
felicidade não foram desenhadas
para nosso bem-estar psicológico, mas para aumentar as chances de sobrevivência dos nossos
genes a longo prazo”, escreveu o
escritor e psicólogo americano
Robert Wright, num artigo para
a revista americana Time.
A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade
– é ela que nos força a estudar,
trabalhar, ter fé, construir casas,
realizar coisas, juntar dinheiro,
gastar dinheiro, fazer amigos,
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brigar, casar, separar, ter filhos e
depois protegê-los. Ela nos convence de que cada uma dessas
conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá disposição para lutar por elas. Mas tudo
isso é ilusão. A cada vitória surge
uma nova necessidade. Felicidade é uma cenoura pendurada
numa vara de pescar amarrada
no nosso corpo. Às vezes, com
muito esforço, conseguimos dar
uma mordidinha. Mas a cenoura continua lá adiante, apetitosa,
nos empurrando para a frente.
Felicidade é um truque.
E temos levado esse truque
muito a sério. Vivemos uma
época em que ser feliz é uma
obrigação – as pessoas tristes
são indesejadas, vistas como fracassadas completas. A doença
do momento é a depressão. “A
depressão é o mal de uma sociedade que decidiu ser feliz a todo
preço”, afirma o escritor francês
Pascal Bruckner, autor do livro A
Euforia Perpétua. Muitos de nós
estão fazendo força demais para
demonstrar felicidade aos outros
– e sofrendo por dentro por causa

disso. Felicidade está virando um
peso: uma fonte terrível de ansiedade.
Esse assunto sempre foi desprezado pelos cientistas. Mas, na
última década, um número cada
vez maior deles, alguns influenciados pelas ideias de religiosos
e filósofos, tem se esforçado para
decifrar os segredos da felicidade. A ideia é finalmente desmascarar esse truque da natureza.
Entender o que nos torna mais
ou menos felizes e qual é a forma ideal de lidar com a ansiedade que essa busca infinita causa.
Veja nas próximas páginas o que
eles já descobriram.

Três caminhos

Um dos motivos pelos quais a
felicidade é tão difícil de alcançar
é que nem sabemos bem o que
ela é. Daí a importância das pesquisas do psicólogo americano
Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia. Seligman concluiu que felicidade é na verdade
a soma de três coisas diferentes:
prazer, engajamento e significado.
Prazer você sabe o que é. Trata-se daquela sensação que costuma tomar nossos corpos quando
dançamos uma música boa, ouvimos uma piada engraçada, conversamos com um bom amigo,
fazemos sexo ou comemos chocolate. Um jeito fácil de reconhecer se alguém está tendo prazer
é procurar em seu rosto por um
sorriso e por olhos brilhantes. Já
engajamento é a profundidade

Pesquisas desvendam os mecanismos do prazer e da felicidade.
Como esse novo conhecimento pode melhorar sua vida?
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de esquecer do mundo e perder
a noção do tempo. Ou seja, é um
estado de alegria quase perfeita. Esse fenômeno acontece com
monges em estado de meditação,
mas também em situações muito
mais comuns, como ao tocar um
instrumento, andar de bicicleta ou até mesmo ao consertar a
estante da casa. Um outro pesquisador, o americano Richard
Davidson, da Universidade de
Wisconsin, observou em laboratório que as pessoas em estado de
fluxo ativam uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal
esquerdo, o que pode ter uma
série de efeitos no organismo,
inclusive um melhor funcionamento do sistema imunológico.
Ao longo de um estudo realizado
na Holanda, pessoas que entraram em fluxo tiveram seu risco
de morte reduzido em 50%, por
reagirem melhor a doenças.
E como se entra no tal fluxo?
Csikszentmihalyi afirma que o
segredo é buscar atividades nas
quais se possa usar todo o seu talento. Tem de ser um desafio não
muito fácil a ponto de ser entediante, nem tão difícil que se torne frustrante. Procurar experiências desse tipo é recompensador e
traz níveis bem altos de felicidade. Claro que infelizmente nem
todo mundo tem a sorte de encontrar desafios assim no trabalho. Nesse caso, um hobby pode
ajudar na busca por engajamento
e por momentos de fluxo – pode
tanto ser uma atividade manual
ou intelectual quanto um esporte.
Quanto ao terceiro pilar da
felicidade, o significado, o jeito
tradicional de conquistá-lo é via
religião. Há milênios, a humanidade encontra alento na crença
de que cada um de nós faz parte
de uma ordem maior. Pesquisas
mostram que as pessoas religiosas
consideram-se, na média, mais
felizes que as não religiosas – elas

também têm menos depressão,
menos ansiedade e suicidam-se
menos. A crença de que Deus
está nos observando, nas palavras do psicólogo e estudioso da
religião Michael McCullough, da
Universidade de Miami, é uma
espécie de “equivalente em grande escala do pensamento ‘se eu
não conseguir pagar o aluguel,
meu pai vai ajudar’”. Ou seja, é
um conforto, uma garantia de
que, no final, as injustiças serão
corrigidas e nossos esforços, reconhecidos.
Mas a religião não é a única
forma de dar significado à vida.
Um truque eficaz para ficar mais
feliz é fazer o bem para os outros – visitar um orfanato, ajudar
uma criança a fazer a lição de
casa, dar um presente útil. E isso
não é conversa mole. Seligman
mediu em laboratório os efeitos
do altruísmo e percebeu que um
único ato de bondade pode melhorar efetivamente os níveis de
felicidade de uma pessoa por até
dois meses. Cinco atos de bondade por semana turbinaram sensivelmente o astral dos cobaias
– e, quando todos os cinco foram
realizados num mesmo dia, o benefício foi ainda maior. Também
se alcança significado construindo algo que pode sobreviver a
você. O exemplo clássico é criar
filhos. Uma outra dica é acreditar
que sua vida é importante para
alguma grande causa: a história,
a ciência, a justiça social, a democracia, a liberdade, o progresso, a natureza. Ou seja, é útil crer
em algo, mesmo que não seja em
Deus.
Para terminar, há uma regra
da qual especialista nenhum discorda: ter amigos (e nem precisam ser muitos) ajuda a ser feliz.
Amigos contam pontos nos três
critérios: trazem, ao mesmo tempo, prazer, engajamento e significado para nossas vidas.
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de envolvimento entre a pessoa
e sua vida. Um sujeito engajado
é aquele que está absorvido pelo
que faz, que participa ativamente
da vida. E, finalmente, significado é a sensação de que nossa vida
faz parte de algo maior.
A vantagem de dividir a felicidade em três é que assim fica
mais fácil definirmos nossos objetivos. “Buscar a felicidade” é
uma meta meio vaga, fica difícil
até de saber por onde começar.
Mas, se você se conscientizar de
que basta juntar essas três coisas
– prazer, engajamento e significado – para a felicidade vir de
brinde, a tarefa torna-se menos
penosa. Seligman acha que um
dos maiores erros das sociedades ocidentais contemporâneas é
concentrar a busca da felicidade
em apenas um dos três pilares,
esquecendo os outros. E geralmente escolhemos justo o mais
fraquinho deles: o prazer. “Engajamento e significado são muito mais importantes”, disse ele
numa entrevista à Time. Como
então alcançá-los?
Comecemos pelo engajamento. Algumas pessoas são capazes
de se engajar em tudo: entram
de cabeça nos romances, doam-se ao trabalho, dão tudo de si a
todo momento. Isso é raro e nem
sempre é bom (inclusive porque
gente engajada demais tende a
negligenciar outros aspectos da
vida, em especial o prazer). Ninguém precisa ir tão longe, mas o
esforço de estar atento ao mundo,
participando da vida, vale a pena.
Mihaly
Csikszentmihalyi
(pronuncie
“txicsentmirrái”),
pesquisador da Universidade de
Chicago, nos Estados Unidos,
estuda um fenômeno cerebral
chamado “fluxo”, que ocorre
quando o engajamento numa atividade torna-se tão intenso que
dá aquela sensação boa de estar
completamente absorto, a ponto
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Ok, já temos a receita da felicidade. Basta juntar prazer, engajamento e significado e nossa vida
se resolve para sempre? Ah, se
fosse assim tão simples. A felicidade, como não cansam de repetir os poetas e os chatos, é breve.
Ainda bem. Felicidade, por definição, é um estado no qual não
temos vontade de mudar nada.
Ou seja, se passássemos tempo
demais assim, nossas vidas estacionariam. A busca da felicidade é o que nos empurra para a

frente – se agarramos a cenoura,
paramos de correr e a brincadeira perde completamente a graça.
Portanto, um pouco de ansiedade, de insatisfação, é perfeitamente saudável.
“Felicidade é projetada para evaporar”, escreveu Robert Wright.
E, segundo ele, há uma razão
evolutiva para isso também: “se a
alegria que vem após o sexo não
acabasse nunca, então os animais
copulariam apenas uma vez na
vida”. Mora aí um dos grandes
problemas atuais. Muita gente

acredita que é possível viver uma
existência só de altos, sem nenhum ponto baixo, sem tristeza,
sem sofrimento. E alguns estão
dispostos a conseguir isso sem
esforço algum, só à custa de antidepressivos.
Isso é conversa de cientista, mas
alguns religiosos, em especial os
budistas, já afirmam algo parecido há muito tempo. Um de seus
preceitos básicos é o de que “a
vida é sofrimento”. Coisa chata,
né? Talvez, mas ter consciência
de que o sofrimento é inevitável

Não existe uma fórmula da felicidade que funcione
com todo mundo. Cada pessoa é diferente e reage à
vida de modo diferente. A sua felicidade está em você
mesmo, em como você vive o dia a dia, encontrando
as suas soluções e respostas para viver em harmonia
com seu corpo, mente, alma e as pessoas em sua volta, está em suas conquistas.
pode ajudar a trazer felicidade, e
certamente diminui a ansiedade.
O conselho do dalai-lama é que,
quando as coisas estiverem mal,
em vez de se entregar à infelicidade ou tentar apenas minimizar
os sintomas, você respire fundo e
tente descobrir o porquê da situação.
Segundo ele, grande parte da dor
é criada por nós mesmos, pela
nossa inabilidade de lidar com
a tristeza e pela sensação de que
somos obrigados a ser sempre
felizes. Ao encarar o sofrimento de frente e identificar as suas
causas reais, você estará dando
um passo na direção do autoconhecimento, o que vai lhe permitir entender quais seus objetivos
na vida, quais seus valores. Para
usar a terminologia de Seligman,
esse autoconhecimento dará a
você mais clareza sobre que tipo
de atividades lhe traz prazer, engajamento e significado. Ou seja,
são esses momentos ruins que
criarão condições para você correr atrás da sua própria realização
– individual, pessoal e intransfe-
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rível.

Cada um é cada um

É aí que está o pulo-do-gato.
Não existe uma fórmula da felicidade que funcione com todo
mundo – é justamente nisso que
os livros de autoajuda costumam
falhar. Cada pessoa é diferente e
reage à vida de modo diferente.
Foi essa a conclusão do estudo
realizado em 1996 pelo pesquisador David Lykken, da Universidade de Minnesota. Ele comparou dados sobre 4 000 pares de
gêmeos idênticos e percebeu que,
na maioria dos casos, quando um
tem tendência a ver o mundo de
modo otimista, o outro tem também – e quando um é pessimista
o outro é igual. Ou seja, existe um
forte componente genético na
nossa tendência a ser feliz. Não
que isso seja uma grande surpresa. Qualquer pai ou mãe sabe que
algumas crianças nascem com
vocação para o sorriso, enquanto
outras são simplesmente muito
mais difíceis de agradar.
Nas últimas décadas, apare-

ceram muitas evidências de que
nós tendemos a manter um “nível
de felicidade” constante ao longo
de nossas vidas – e nem mesmo
grandes acontecimentos parecem
capazes de alterar bruscamente
esse nível. Um exemplo disso é a
pesquisa conduzida pelo psicólogo Richard Lucas, da Universidade do Estado de Michigan,
Estados Unidos. Lucas passou
15 anos entrevistando solteiros e
casados na Alemanha e pedindo
que eles dessem notas de 0 a 10
para seu estado de felicidade. Os
solteiros tinham média 7,28. No
momento em que eles casavam,
o valor aumentava muito: para
perto de 8,5. Mas dois anos depois a média já era de exatamente
7,28 outra vez. Ou seja, a longo
prazo, o casamento parece não
mudar – para melhor ou para
pior – o nível de felicidade.
O mesmo vale para outros
acontecimentos
radicalmente
transformadores – para o bem
ou para o mal. Um estudo com
ganhadores da loteria realizado
em 1978 mostrou que esses fe-

Uma questão
de desejo

Um exemplo do quanto podemos alterar nossa predisposição genética para a felicidade é a
forma como lidamos com nossos
desejos. Existem duas maneiras
de alcançar a felicidade: possuindo mais ou desejando menos. Se
a felicidade é a cenoura, a vara
na qual ela está pendurada é o
que chamamos de desejo. E estamos fazendo varas cada vez mais
compridas.
Veja o caso dos países ricos.
“Nos Estados Unidos e na Europa, há uma sensação de desapontamento, pois se está percebendo
que existe um limite para a satisfação que a sociedade e os bens
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materiais trazem”, diz o economista e filósofo Eduardo Giannetti, autor do ótimo livro Felicidade. Nos Estados Unidos, desde
a Segunda Guerra Mundial, todos os indicadores econômicos
e sociais melhoraram sem parar.
A renda triplicou, o tamanho
das casas dobrou e o acesso aos
bens materiais cresceu tanto, que
hoje há mais carros nas garagens
do que habitantes no país. Ainda
assim, o índice nacional de felicidade não cresceu um milímetro
sequer. O Centro de Pesquisas
de Opinião Nacional dos Estados
Unidos entrevista periodicamente os americanos desde os anos
50 – e o resultado é invariavelmente o mesmo (um terço deles
se considera “muito feliz”).
Há uma razão para isso: os
americanos querem cada vez
mais. Seus desejos não páram
de crescer. Ou seja, a cenoura
está cada vez mais apetitosa, mas
também mais distante. Demandas crescentes são a condição
essencial para manter a economia funcionando. A lógica do
capitalismo é criar necessidades,
para então satisfazê-las – não por
acaso, esse país de insatisfeitos é o
mais rico do mundo. Precisamos
das coisas a partir do momento em que elas estão disponíveis
e isso vale tanto para produtos
quando para ideias. Quando vemos pessoas lindas, maquiadas e
malhadas nas capas das revistas,
e aparelhos de som inacreditáveis
nos anúncios, fica difícil nos satisfazer com nosso visual comum
e com o walkman velho, mas honesto. Acontece que a felicidade
não está diretamente ligada aos
bens materiais. Ed Diener, da
Universidade de Illinois, estudioso do assunto há 25 anos, avaliou
o nível de felicidade das 400 pessoas mais ricas do mundo segundo a revista Forbes, e concluiu
que elas estão rigorosamente empatadas com os pastores maasai
da África.
Para complicar, temos cada
vez mais opções. Na época em

que a prateleira da farmácia abrigava apenas xampu para cabelos
secos, normais ou oleosos, era
fácil escolher um e ir para casa
tranquilo. Mas, quando na sua
frente se enfileiram xampus de
todas as procedências e preços,
para cabelos ondulados, escuros,
danificados, mistos, com pontas
duplas, tingidos ou fracos, você
não tem mais tanta segurança
de que sua escolha foi a melhor.
O mesmo acontece na hora de
comprar um carro, creme dental
ou comida congelada. Ou no momento de escolher um namorado
ou uma profissão. “Muita gente fica simplesmente paralisada
com tantas opções”, diz o psicólogo americano Barry Schwartz em
seu livro, The Paradox of Choice
(“O Paradoxo da Escolha”, não
lançado no Brasil). Está aí uma
fonte de frustração e ansiedade.
Em 2000, Sheena Iyengar e
Mark Lepper, das Universidades
de Columbia e Stanford, montaram em uma loja dois estandes
com amostras de geléia, um com
24 opções de sabor e outro com
apenas seis. O número de clientes
que comprou o produto foi dez
vezes maior no estande menos
variado, ainda que o outro tenha
atraído 50% mais gente. Por que
isso acontece? Schwartz sugere
que nessas situações as pessoas
avaliam intuitivamente os “custos
de oportunidade”: uma escolha
implica abrir mão de todas as outras opções. Quando há centenas
de possibilidades, escolher uma
só significa “perder” muito mais.
E, no mundo de hoje, em que
cada um tem acesso ao mundo
inteiro pela internet e quase não
há limites para os nossos desejos,
parece inevitável ficar ansioso – e
infeliz – com tudo isso.
Pesquisando o assunto, o
psicólogo encontrou padrões de
comportamento que permitem
dividir as pessoas em dois grupos: as que procuram fazer escolhas apenas satisfatórias, sem tentar alcançar a perfeição, e as que
GENTE Santa Paula
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lizardos têm picos de felicidade
logo após o prêmio, mas tendem
a voltar aos níveis anteriores alguns meses depois. Algo equivalente parece acontecer com pessoas que ficam paraplégicas em
acidentes. Elas passam por um
período de infelicidade, mas dois
meses depois recuperam níveis
quase tão altos quanto os anteriores ao acidente.
Esse acúmulo de dados levou
alguns especialistas a afirmarem
que a felicidade é algo imutável.
Oito anos atrás, o pesquisador
Lykken criou polêmica ao afirmar publicamente que “parece
que tentar se tornar mais feliz é
tão fútil quanto tentar se tornar
mais alto”. Hoje até ele próprio
reconhece que essa afirmação
foi, no mínimo, exagerada. Parece que uma analogia melhor
para a felicidade é compará-la
com o peso. Cada um de nós tem
um biotipo diferente – uma tendência para ser mais ou menos
gordo. Mas é claro que os nossos
hábitos e a nossa postura têm
uma grande influência sobre o
número que aparece na balança.
É a mesma coisa com a felicidade: temos uma tendência natural
para um certo nível. Mas fazer
regime funciona.
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não sossegam até que encontrem “a melhor opção
de todas”. As pessoas do segundo grupo costumam
fazer escolhas melhores, é claro. Mas as do primeiro ficam mais felizes com suas decisões. “A solução
é diminuir o número de opções ou melhorar nossa
maneira de fazer escolhas”, diz Schwartz.
Então tá. Mas será que sabemos fazer as melhores
escolhas para nossa vida? Segundo os pesquisadores
Daniel Gilbert, Tim Wilson, George Loewenstein e
Daniel Kahneman, a resposta é não. Decisões são
tomadas tendo como base nossa previsão de como
cada opção vai afetar nossas vidas. Porém, segundo
eles, temos uma dificuldade enorme para avaliar o
quanto um acontecimento vai nos deixar felizes ou
infelizes.
Nós superestimamos a intensidade e a duração
das nossas reações emocionais, ao mesmo tempo
que subestimamos nossa capacidade de adaptação.
Lembra da história dos ganhadores da loteria e
acidentados paraplégicos que logo voltam ao nível
normal de felicidade? Pois então: somos capazes de
nos acostumar com quase tudo. Damos importância
demais a escolhas que não são tão definitivas assim
e esquecemos que uma decisão “errada” não é o fim
do mundo. É uma questão de colocar limites nos
nossos desejos. Em outras palavras, ser feliz é muito
mais simples do que se pensa.

Simples?
Então explique

Tem uma ideia central: não leve tudo tão a sério. “Leveza” é a palavra-chave. Não quer dizer que
todos devamos instalar um sorriso permanente no
rosto e começar a achar bom tudo o que acontece.
Leveza significa entender que até as melhores sensações têm fim, assim como não há aborrecimento que dure para sempre. Não é para se tornar um
bobo-alegre: às vezes as circunstâncias nos obrigam
a reagir de jeito negativo, e isso não é necessariamente ruim.
Gianetti chama atenção para a diferença entre
“ser feliz” e “estar feliz”. “Existem pessoas que levam
uma vida cheia de momentos de prazer, mas que
não têm um caminho ou um significado. No extremo contrário estão aqueles que abrem mão do ‘estar
feliz’ por só pensar no futuro e viver com prudência
demais”. Talvez o melhor caminho esteja entre esses
dois. Atingir esse equilíbrio não é moleza e infelizmente não há fórmula mágica nem manual completo. O lance é prestar atenção a si mesmo e ir mudando aos pouquinhos. “As transformações mentais
demoram e não são fáceis. Demandam um esforço
constante”, aconselha o dalai.
Felicidade não é um fim em si, e sim uma consequência do jeito que você leva a vida. As pessoas
que procuram receitas e respostas complicadas para
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ela acabam perdendo de vista os pequenos prazeres
e alegrias. É o dia-a-dia de uma pessoa e a maneira
como ela reage às situações mais banais que definem
seu nível de felicidade. Ou, para resumir tudo: um
jeito garantido de ser feliz é se preocupando menos
em ser feliz.

A receita da felicidade

Esses métodos para se tornar mais feliz foram testados em laboratório. E funcionam

Prazer

• Permita-se ter experiências sensorialmente
agradáveis de vez em quando. Não se trata só de
emoções fortes. A maior parte dos prazeres é bem
simples: conversar, ver uma paisagem bonita, comer
algo gostoso.
• Tire “fotografias mentais” dos momentos agradáveis de sua vida – repare nos detalhes, nas cores,
nos cheiros. Nas horas difíceis, tente recordar-se de
tudo.
• Tenha companhia. Quase todas as pessoas sentem-se mais felizes quando estão com outras pessoas. Claro que isso não significa evitar a solidão a
qualquer custo, mas é importante ter amigos.

Engajamento

• Dedique-se a tudo que você faz, no trabalho
ou fora. Lembre-se: a diferença entre um emprego
chato e um emprego legal pode ser a sua postura. Se
você se envolver mais, ele vai ficar mais divertido.
• Arrume uma atividade desafiadora, difícil,
e esforce-se para se tornar cada vez melhor nela.
Yoga, aeromodelismo, videogame, natação, flauta,
mountain bike, culinária vegetariana, bateria. Há
opções para todos os gostos.
• Exercite-se. Esporte praticado com frequência
aumenta a disposição para a vida e em geral nos deixa mais ligados no mundo e no nosso próprio corpo. Algumas pesquisas sugerem que dar risada é um
ótimo exercício.

Significado

• Pesquisas mostram que escrever num diário as
coisas pelas quais você é grato garante um aumento
no nível de felicidade que dura seis semanas. Portanto, de tempos em tempos, lembre-se de agradecer.
• Faça atos de altruísmo ou bondade. Colabore
com alguma instituição humanitária, ensine algo
que você saiba (não interessa se as aulas são de alfabetização ou de guitarra), saia do seu caminho para
ajudar alguém.
• Se tem alguém que foi importante na sua vida,
ainda que num passado remoto, faça-o saber disso,
de preferência com uma visita pessoal. Os cientistas

A receita da infelicidade

Se você quer mesmo ser feliz, precisa se convencer de que nada disso é a solução

Dinheiro

• Ele só traz felicidade até o momento em que
cobre as necessidades básicas. Depois disso, mais
dinheiro não altera o nível de satisfação. E um foco
exagerado em coisas materiais vai esvaziar sua vida
de significado.

Casamento

• Condicionar a felicidade a fatores sobre os
quais você não tem controle não pode dar certo.
Além disso, um casamento não tem nada a ver com
um estado perene de alegria. Ele tem altos e baixos
como tudo na vida.

Futuro

• “Vou ser feliz quando eu terminar de pagar
meu apartamento.” É importante ter metas, mas
achar que a felicidade está no futuro só adia sua realização. Sem falar que, depois de quitar a dívida, é
provável que você invente outra meta, ainda mais
difícil.

Carro novo

• Nossa cultura consumista e a publicidade
criam necessidades novas a cada minuto. Às vezes
o carro antigo ainda funciona muito bem, mas você
se convence de que não pode viver sem o modelo
maior que foi lançado esse mês.

Beleza

• Mais um caso de expectativa irreal. Em primeiro lugar, porque é impossível ter um corpo e um
rosto perfeitos. Em segundo, porque nada disso é
garantia de felicidade. Pergunte à Gisele Bündchen
se ela não sofre às vezes.

Status

• Priorizar símbolos de status indica uma preocupação maior com os outros do que com você mesmo. Uma cobertura de frente para a praia é boa por
causa da vista maravilhosa, não porque vai deixar os
amigos morrendo de inveja.

Felicidade interna bruta

A Holanda é o país mais feliz do mundo. Mas o
Brasil está bem na fita
“A Felicidade Interna Bruta de um país é mais
importante do que seu Produto Interno Bruto”. A
frase foi dita nos anos 70 por Jigme Singye Wang-
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chuck, rei do Butão, um país budista espremido entre a China e a Índia. Se formos acreditar em Wangchuck, o índice mais importante que existe é aquele
avaliado pela pesquisa comandada pelo especialista
americano Ed Diener. Pessoas de várias partes do
mundo tiveram de avaliar sua própria felicidade, dando notas. O resultado foi bem interessante.
Primeiro: ficou claro que os países ricos têm níveis
altos de felicidade. Nenhuma nação com renda per
capita maior que 20 mil dólares por ano tirou nota
de felicidade abaixo de 8 e todos os que passaram de
9 são ricos. Mas não são só os ricos que riem. Nossa América Latina também passou de ano, apesar
da pobreza. O destaque foi a Colômbia – justo ela,
assolada pelo tráfico de drogas e pela guerra civil. O
Brasil revelou-se menos feliz que Argentina e Uruguai, uma surpresa para quem acredita no estereótipo carnavalesco. Mas também nos saímos bem.

CAPA

dizem que essa “visita de gratidão” pode valer um
mês de felicidade.

Felicidade é...

Tirando “amor”, não tem palavra mais difícil de
definir. Veja aqui algumas tentativas
... “viver em paz e harmonia.”

Visão budista

... “a atividade da alma dirigida pela virtude.”
Aristóteles, filósofo grego (384–322 a.C.)
... “uma boa saúde e uma memória ruim.”
Ingrid Bergman¸ atriz sueca (1915-1982)
... “breve. Nunca chame um mortal de feliz até
ver como ele baixou à sua tumba.”
Eurípedes, dramaturgo grego (480-406 a.C.)
... “um mistério como a religião. Não deveria
nunca ser racionalizada.”
Gilbert Keith Chesterton, escritor inglês (18741936)
... “algo que não alcançaremos neste mundo, mas
apenas após a salvação.”

Visão cristã

... “um estado imaginário, antes atribuído pelos
vivos aos mortos, hoje geralmente atribuído pelos
adultos às crianças e pelas crianças aos adultos.”
Thomas Szasz, psiquiatra húngaro (1920-)
... “um subproduto de alguma outra coisa que a
gente está fazendo.”
Aldous Huxley, escritor inglês (1894-1963)
... “o caminho. Portanto, não existe caminho
para a felicidade.”
Mahatma Gandhi, líder nacionalista indiano
(1869-1948)
Fonte: http://super.abril.com.br/cultura/busca-felicidade-464107.shtml
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POR CÁ E POR LÁ

As 10 cachoeiras
mais bonitas do Brasil
Quando o assunto é cachoeira, o Brasil dá um banho, literalmente! Por aqui,
temos a gigantesca cachoeira da Fumaça, na Chapada Diamantina (BA), com
340 metros de queda e emoção garantida. E ainda temos os poços da Boca da
Onça, em Bonito (MS), perfeitos para um mergulho; e a cascata do Caracol,
em Canela (RS), apreciada de mirantes ou a bordo de teleféricos.

JANELA DO CÉU - IBITIPOCA (MG)
Escondida no Parque Estadual do Ibitipoca, a queda abrupta
é um dos mais belos cartões-postais da região, formando, como o
nome diz, uma janela emoldurada pela natureza. O acesso não é dos
mais fáceis, mas vale a pena: a trilha é de subida forte, com duração
entre duas e três horas, passando por grutas e pelo ponto culminante da reserva, o Pico da Lombada (1.784m). Para repor as energias
ao longo da caminhada, reforce a mochila com o delicioso pão de
canela de dona Maria, vendido na casa da própria, no lado esquerdo
da estrada para o parque.
FUMAÇA - CHAPADA DIAMANTINA (BA)
Uma das atrações mais procuradas da Chapada Diamantina, a
gigantesca cachoeira da Fumaça tem 340 metros de queda. Por conta da altura, a fina cortina de água que despenca no paredão vai se
desmanchando, e dificilmente tem volume de água suficiente para
tocar o solo. O percurso, feito em terreno íngreme e cheio de pedras,
soma seis quilômetros em meio ao belo Vale do Capão. Uma vez por
lá, arraste-se até uma pedra na beira do precipício, bote a cabeça
para fora e aprecie a cachoeira por cima. Ou, sente-se num cantinho
e simplesmente contemple o desenho incrível do cânion.
BURACÃO - CHAPADA DA DIAMANTINA (BA)
Menos badalada que a Fumaça, mas tão linda quanto é a cachoeira do Buracão, na cidadezinha de Ibicoara. São 80 metros de queda d’água e muita emoção, que começa muito antes de se chegar a
ela. A trilha fácil dura cerca de uma hora e descortina outras quedas
e riachos. A poucos metros do Buracão, é preciso colocar um colete
salva-vidas e nadar contra a correnteza em meio aos cânions por
cerca de 100 metros. Ao fim da travessia, o cenário impressiona: um
buraco no meio da rocha e a queda que forma uma enorme piscina.
VÉU DA NOIVA - CHAPADA DOS GUIMARÃES (MT)
As boas vindas à cachoeira são dadas pelas araras, que fazem
sobrevoos no mirante que descortina a queda de 86 metros. O fiozinho de água desce por um paredão de arenito e forma um enorme
poço. Não é possível chegar à base do Véu da Noiva - um acidente
em 2008 interditou a trilha de acesso e também proibiu os mergulhos. Protegida dentro do Parque Nacional, a cachoeira divide as
atenções com gigantescas grutas, além de uma profusão de paredões
de pedra alaranjados e belos rios.
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BOCA DA ONÇA – BONITO (MS)
A cachoeira mais alta do estado do Mato Grosso do Sul exibe
157 metros de queda. Escondida em uma fazenda no município de
Bodoquena, a 65 km de Bonito, é acessível por trilha de quatro quilômetros - três horas de caminhada. Até chegar à Boca da Onça,
passa-se por outras 10 cachoeiras! E ainda tem mais: rapel sobre o
vale do Rio Miranda, com descida de 90 metros. O retorno é por
uma escadaria de 886 degraus, alongue as panturrilhas!
CARACOL - CANELA (RS)
Com 131 metros, a Cascata do Caracol é um dos principais cartões-postais de Canela e da Serra Gaúcha. E ela pode ser apreciada
através de mirantes, além de um elevador panorâmico e de teleféricos, que descortinam vista de 360 graus do parque do Caracol.
Todos são perfeitos para tirar fotos. Mas para ver a cachoeira de
pertinho é preciso encarar uma escada íngreme com 730 degraus,
em uma caminhada de aproximadamente 40 minutos. Prepare-se!
SANTO IZIDRO - BOCAINA (SP)
Uma caminhada de um quilômetro e meio leva à Santo Izidro, a
queda mais próxima da entrada do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Nadar no poço raso e tomar sol na prainha que se forma do
lado direito da queda são as atrações que garantem o relax. Como
falta sinalização, é melhor contratar um guia. E caso tenha pique
(muito pique), estenda a viagem até à cachoeira do Veado, parada
obrigatória para quem encara os 53 quilômetros da Trilha do Ouro.
SALTO DO ITIQUIRA - FORMOSA (GO)
De segunda a sexta-feira, pecuaristas e agricultores movimentam o centro e o comércio da cidade. No fim de semana, Formosa recebe turistas para conhecer o Salto do Itiquira, no parque de
mesmo nome, com 168 metros de altura - a água cai tão forte que
causa a impressão de uma chuva constante a seu redor. No meio da
trilha - de 1,5 km - há poços para apreciar e caminhos que levam a
piscinas naturais para nadar.
SANTA BÁRBARA - ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA - (MG)
Ao chegar à vila de Santa Bárbara, no município de Augusto de
Lima, o visitante se depara com uma cancela bem no meio da rua
que a separa do mundo exterior. Logo à frente um enorme gramado
com árvores e bancos fronteiam casinhas rústicas. É seguindo esse
cenário que se chega à belíssima cachoeira de Santa Bárbara, com
um desnível de 180 metros e um tobogã natural que garante a diversão de famílias durante um dia inteiro. Para quem prefere tomar
banho de sol, a dica é a cachoeira do Telésforo, que deságua num rio
largo cercado por uma praia de areias brancas e finas.
Fonte: www.feriasbrasil.com.br/especial
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POR CÁ E POR LÁ

SALTO DO RIO PRETO - CHAPADA DOS VEADEIROS (GO)
Para conhecer o Salto do Rio Preto, de 120 metros, é preciso
caminhar. São cinco quilômetros de trilha até chegar à queda, considerada uma das mais bonitas do Parque Nacional. Aproveite para
conhecer a cachoeira do Garimpão (80m) que fica no mesmo caminho e tem poços para banho. Outras trilhas levam a belos cenários
como o Cânion 2 e a cachoeira das Cariocas. Fique atento às melhores épocas para curtir: no período de estiagem, de abril a setembro,
o volume das cachoeiras diminui. Maio é a época mais florida e julho, a mais movimentada.

POR CÁ E POR LÁ

Bali
B

ali é um destino favorito tanto para aventureiros como para aqueles que precisam de um pouco de relaxamento.
A ilha de Bali possui aproximadamente 5 620
km². A superfície da ilha é repleta de montanhas,
em sua maioria vulcões e alguns deles ativos. O ponto mais alto de Bali é o Monte Gunung Agung, um
vulcão cuja última erupção ocorreu no ano de 1963.
É, sim, paradisíaca, quente, viva, festiva e também um dos lugares que mais celebra o hinduísmo e
o budismo, com cerca de 10000 templos espalhados
em seu território. A vida em Bali se organiza em vilarejos, o trânsito revela-se caótico, mas aos turistas interessam os hotéis cinco-estrelas e pousadas
honestas com relação custo-benefício satisfatória.
De atmosfera inspiradora, a cidade de Ubud é considerada o centro cultural de Bali e costuma atrair
os amantes das artes. Não faltam bons motivos para
uma passagem por lá: vilas de moradores, artesanato, museus, galerias, palácios, spas, um povo muito
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amistoso etc. E mais – as paisagens formadas pelas
plantações de arroz criam um cenário único. Em
Kuta, praias, apresentações de danças típicas, festas
noturnas de arrasar e um mar agitado reúnem surfistas e aqueles que buscam diversão. Nusa Dua alia
resorts exclusivos e hotéis luxuosos a seu belo cenário numa área relativamente nova. Em Lovina, um
dos melhores programas é assistir ao extraordinário
pôr-do-sol.
Bali é uma das 13 667 ilhas da Indonésia, bem
como uma província daquele país. Integrante das
Pequenas Ilhas de Sonda encontra-se entre as ilhas
de Java, a oeste, e Lombok, a leste. A capital provincial é Dempassar.
A ilha abriga a quase totalidade da pequena população hindu da Indonésia e é o principal destino
turístico do país. É conhecida pelas suas manifestações culturais, como a dança, a escultura, a pintura,
o trabalho em couro e metais e a música.
Faz parte de um arquipélago com quinhentas e

POR CÁ E POR LÁ
quarenta e sete ilhas distribuídas em nove grandes
grupos.

Como se vestir em Bali?

Nas áreas de praia é bem tranquilo, mas nos dias
que for visitar lugares que tenham templos, é preciso recato. Leve sempre consigo um grande lenço ou
canga para amarrar na cintura. Em alguns, como é o
caso de Uluwatu, até os homens tem que usar “saia”,
o sarong.

A arte de fazer compras em Bali

Você é bom em pechinchar?! Se sim, está tudo bem.
Em Bali o preço final nunca é o que dizem primeiro, aliás, às vezes é bem diferente! É preciso
regatear bastante e muitas vezes virar as costas e ir
embora, pois eles logo vem atrás de você e oferecem pela metade ou menos e como eles podem ser
irritantemente insistentes, se não tiver realmente a
intenção de comprar, nem pergunte.
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Como Chegar

Não há voos diretos do Brasil para a Indonésia,
mas existem várias opções: você pode ir via África do Sul, via Europa ou, se for direto para a Ásia,
via Singapura ou Jacarta, de onde partem voos para
Bali. No entanto, a opção mais interessante é por
Sidney, que vai diretamente a Bali sem parar na capital. Independente de qual rota escolha prepare-se
para passar mais de 24 horas no ar e perder dois dias
só na ida, pois além do tempo de voo, ainda se perde
pelo menos 8 horas por causa do fuso horário.

Visto e imigração

Para a Indonésia não é necessário aplicar visto
com antecedência. Na verdade, quando você desembarca no aeroporto, antes de passar pela imigração
há uns guichês onde você compra o visto. Ele custa
US$ 25 para quem vai ficar até um mês e tem que
ser pago em dinheiro. É preciso ter uma folha do
passaporte em branco, pois eles colam o visto nele.

Para Ler
DNA CULTURAL

Livros de colorir para desestressar adultos
Como uma atividade considerada infantil virou uma febre
anti estreesse na Europa

U

m estojo repleto de lápis de cor, estampado
com uma flor sorridente, acompanha um livro de
quase cem páginas. Poucas são as palavras, mas linhas pretas intrincadas em oposição ao fundo branco formam desenhos complexos. Páginas e páginas
de desenhos esperando por cores. E quem carrega o
material não é uma criança.
Livros de colorir para adultos foram uma das
maiores novidades editoriais do ano na Europa e
agora chegam como febre no Brasil.
Mais do que adultos interessados em arte ou em
reviver a infância, os livros passaram a atender um
público ainda maior: adultos estressados. Para isso,
a grande sacada parece ter sido colocar as palavras
“antiestresse” e “arte terapia” na capa.
No Brasil, o livro chega com dois títulos, Jardim
Secreto e Floresta Encantada.
Jardim Secreto
Faça um passeio por estes lindos jardins e se
aventure em uma caça ao tesouro tão fascinante que
todos os seus problemas ficarão para trás. As ilustrações ricas em detalhes estão só esperando por você
para ganhar vida. Divirta-se procurando as diversas
criaturas escondidas nestas páginas. Complete os
espaços em branco, escolha suas cores preferidas,
faça seus próprios esboços e crie um universo des-

lumbrante onde não há lugar para o estresse. Jardim
Secreto é um livro para todas as idades, que nos permite esquecer as adversidades do dia-a-dia através
dos desenhos e que busca trazer à tona o artista que
existe em cada um de nós.
Floresta Encantada
Enquanto colore os desenhos de flores, casas na
árvore, animais e objetos mágicos, seu desafio é encontrar os nove símbolos especiais ocultos ao longo
destas páginas. Eles destravam o portão do castelo,
revelando seus mistérios. O que será que ele guarda?
Traga à tona o artista que existe em você e divirta-se em uma jornada através desse universo deslumbrante.

Ed Sheeran
Discografia

One
I’m a Mess
Sing
Don’t
Nina
Photograph
Bloodstream
Tenerife Sea
Runaway
The Man
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Thinking Out Loud
PLAY
Afire Love
Take It Back (Deluxe Edition Bonus)
Shirtsleeves (Deluxe Edition Bonus)
I See Fire (Deluxe Edition Bonus)
Even My Dad Does Sometimes (Deluxe Edition Bonus)
All Of The Stars (Deluxe Physical Edition Bonus)

Caminhos da Floresta
Sinopse
Uma bruxa (Meryl Streep) está decidida a dar uma
lição em vários personagens famosos dos contos de fadas, como Chapeuzinho Vermelho, Cinderela e Rapunzel. Um padeiro e sua mulher (James Corden e Emily
Blunt) vivem em um vilarejo, onde lidam com vários
personagens famosos dos contos de fadas, como Chapeuzinho Vermelho (Lila Crawford). Um dia, eles recebem a visita da bruxa (Meryl Streep), que é sua vizinha.
Ela avisa que lançou um feitiço sobre o casal para que
não tenha filhos, como castigo por algo feito pelo pai
do padeiro, décadas atrás. Ao mesmo tempo, a bruxa
avisa que o feitiço pode ser desfeito caso eles lhe tragam
quatro objetos: um capuz vermelho como sangue, cabelo amarelo como espiga de milho, um sapato dourado
como ouro e um cavalo branco como o leite. Eles têm
apenas três dias para encontrar tudo, caso contrário o
feitiço será eterno. Decididos a cumprir o objetivo, o
padeiro e sua esposa adentram na floresta.

Sniper Americano
Sinopse
Adaptado do livro American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Militar History, este filme conta a história real de Chris Kyle (Bradley Cooper), um atirador de elite das forças especiais
da marinha americana. Durante cerca de dez anos, ele
matou mais de 150 pessoas, tendo recebido diversas
condecorações por sua atuação.
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Para Assistir

Always on my mind
ESPELHO DO MUNDO

Exposição em Londres reúne, até agosto,
mais de 300 objetos que pertenceram a
ELVIS PRESLEY.
Por Silvana Holzmeister

N

a foto guardada dentro da carteira, Elvis Presley abraça a filha, Lisa Marie, quando ela ainda era um bebê, e na sala
principal brilha o anel de ouro arrematado por um diamante
de 11,5 quilates em que se vê a inscrição TCB – Taking Care
of business. Ambos dão a dimensão da gama de objetos valiosos que compõem a exposição Elvis no O2, em cartaz em
Londres. São mais de 300 itens pinçados do acervo pessoal da
família que retratam o artista desde a infância, em Memphis,
no Tennessee (EUA), passando pela experiência no exército
e a primeira vez que pisou em um estúdio, em 1954, até se
tornar o “rei do rock’ n’ roll”.
Além disso, também está na maior mostra do artista já
realizada na Europa o indefectível terno branco com pedraria, que ele deixava aberto no peito, e o terno azul-claro que
ele usou no rodeio de Houston de 1970, sem contar as várias
camisas com estampas florais em estilo havaiano. Entre os
acessórios, chama a atenção o par de sapatos preto e branco
que ele mesmo pintou. Identificar onde e quando o artista se
apresentou com cada peça dos muitos figurinos é tira-teima
instantâneo para os fãs.
Alguns dos itens integram o figurino do Show Aloha from
Hawaii Via Satéllite, de 1973 – que virou disco ao vivo e segundo álbum duplo da carreira do ídolo e um de seus maiores sucessos, ocupando o topo da lista dos maiores sucessos
e o topo da lista dos mais vendidos nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido -, outros compuseram o visual das 57
apresentações no Hotel Internacional de Las Vegas, em 1969,
ou foram vistos no Documentário de Elvis on Tour, de 1972.
Do closet para outras partes da mansão Graceland – até as
chaves da casa estão à mostra -, ganham destaque o telefone
de ouro e o Lincoln Continental Mark II, um carro de luxo
que custava 10 mil dólares quando foi lançado, em 1956.
O fato dos objetos terem saído pela primeira vez da casa
do astro, em Memphis, torna especial a visita à exposição, que
ocupa local privilegiado na arena 02, um complexo de entretenimento com capacidade para 23 mil pessoas. Elvis deixou
os fãs órfãos aos 42 anos, em 16 de agosto de 1977. Lisa e a
mãe, Priscilla Presley, gerenciam todos os artefatos que constituem a memória do artista, dentro e fora dos palcos ou dos
sets hollywoodianos. Nos dois últimos anos, os brasileiros
puderam ver boa parte desses objetos na mostra The Elvis
Experience, que passou por São Paulo e Porto Alegre e que
ainda contou com shows da TCB Band, grupo formado pelos
músicos que acompanharam o artista norte-americano.

PARA VER, LER E OUVIR

DVD
O primeiro teste de Elvis Presley foi na Paramount, mas
a 20th Century Fox saiu na frente e lançou o jovem ator em
The Reno Brothers, 1956. Ele não queria cantar no filme, mas
foram incluídas quatro canções: três do estilo country e a balada Love Me Tender, que fez tanto sucesso e acabou virando
o nome oficial do longa metragem em preto e branco. A história gira em torno do dramático triângulo amoroso enca-
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beçado por Elvis e os atores Richard Egan e
Debra Paget. Detalhe de backstage: durante
as filmagens, ele se apaixonou e pediu Debra
em casamento, mas ela não aceitou.
E BOOK
O escritor Jones Roben resgatou parte
importante da produção musical da cidade
natal de Elvis Presley em Memphis Boys –
The Story of Americam Studios. O livro narra a trajetória do American Sound Studio,
criado por Lincoln Wayne “Chips” Moman
e Don Crews em 1964 até 1972, quando a
dupla transferiu as operações para Atlanta.
Entrevistas com vários personagens dão o
tom de biografia coletiva do espaço por onde
passaram, além de Elvis, nomes como Aretha Franklin, Wilson Pickett, Neil Diamond,
B.J. Thomas e Dionne Warwick.
Para ler no Android, Desktop-OSX,
Desktop-Windows, E-reader, iPad e iPhone.
BOX
Todos EPs e LPs lançados por Elvis em
paralelo aos sucessos no cinema estão juntos na caixa Elvis – The Movie Soundtracks,
lançado no ano passado pela Sony. São 20
CDs, sendo 17 álbuns e três novas complicações de Jailhouse Rock, Follow That Dream
e Viva Las Vegas, além de faixas adicionais,
embaladas em reproduções das capas originais. Ensaios sobre a carreira do astro no cinema, sinopses e detalhes saborosos de cada
filme também estão dentro da caixa, que cobre a dobradinha tela grande/palco de 1956
a 1968.
Fonte: Bobstore – Pág.24-25.
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BEM TEMPERADOS

Dadinhos
de Berinjela

BEM TEMPERADOS

Dadinhos
de Berinjela
Berinjela em cubos ou dadinhos de berinjela, perfeito para
quem procura uma opção de petisco diferente e gostoso!
Ingredientes:
2 unidades de berinjela.
2 xícaras de farinha de rosca.
2 colheres de sopa de manjericão seco.
3/4 xícara de queijo parmesão ralado.
3 unidades de ovo batido.
1 xícara de farinha de trigo.
1 1/2 colher de chá de sal.
Óleo para fritar.
2 colheres de sopa de água.
Salsa picada a gosto.

Modo de preparo:
1- Retire a pele das berinjelas e corte em cubos pequenos de 2,5 cm.
2- Em um escorredor, salpique o sal na berinjela e deixe descansar por 30 minutos
para o excesso de água escorrer.
3- Em um prato, combine a farinha de rosca com o queijo e manjericão, em outro,
misture os ovos com a água, e a farinha. Tempere todos os pratos com sal e pimenta do reino a gosto.
4- Passe os cubos de berinjela na farinha, depois no ovo e por último na farinha de
rosca.
5- Frite em óleo quente até dourarem.
6- Salpique sal, pimenta do reino, queijo parmesão e salsinha.
7- Sirva com molho de tomate de liquidificador do Gourmet a Dois.
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BEM TEMPERADOS

Cheesecake
de Açaí

BEM TEMPERADOS

Cheesecake
de Açaí
Ingredientes Para a Massa
100 gramas de manteiga derretida.
400 gramas de cream cheese.
3 unidades de ovo.
1 unidade de gema de ovo.
1/2 xícara de açúcar refinado
2 colheres de sopa de farinha de trigo.
300 ml de leite.
1 colher de chá de extrato de baunilha.
200 gramas de biscoito de maisena.

Para a Calda
1/2 xícara de açúcar refinado.
1 colher de sopa de suco de limão.
300 gramas de polpa de açaí.

Modo de Preparo
1- Processe os biscoitos. Acrescente a manteiga e misture.
2- Forre com os biscoitos triturados o fundo de uma assadeira redonda de 18 cm.
3- Bata o cream cheese com os ovos, a gema e açúcar, até misturar bem.
4- Acrescente aos poucos o leite, o extrato de baunilha e por último a farinha.
5- Cubra os biscoitos com o creme e asse em forno preaquecido a 180C (médio)
por 45 minutos.
6- Para a calda cozinhe a polpa de açaí, a ½ xícara de açúcar e o suco de limão até
reduzir e encorpar.
7- Depois de frio cubra o cheescake com a calda de açaí.
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“Uma mentida aqui, uma mentira ali... Isso faz com que
você perca a credibilidade”.
“Afirmar aquilo que se sabe ser falso, ou negar o que se
sabe ser verdadeiro”.
Por: Edmundo dos Santos
Figueiredo

T

udo indica que é apenas
afirmar o contrário daquilo que
é ou se considera verdadeiro.
Concretamente, sabe-se o que é
mentir porque para haver mentira basta que algo seja verdade ou
considerado como tal.
Porém, pode-se esperar que
o desconhecimento da verdade
impeça a produção livre da mentira? De modo algum. A mentira
corre livremente sobre realidades
e sobre abstrações. Ela possui
a maleabilidade e a penetração
fluida das águas, podendo progredir sobre quaisquer outras, até
ao infinito.

Usar a mentira para
vencer.

Os discursos políticos que garantem comunicar
verdades, vão mudando infinitamente, sem que se saiba alguma vez se é ou não verdade o
que afirmam. O politico utiliza
permanentemente a conveniência para que a mentira seja uma
verdade e para que a verdade seja
uma mentira.

Por que Mentimos ?

Dizemos que a mentira tem
“pernas curtas” porque sabemos
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que ela não costuma durar muito.
Cedo ou tarde, acaba sendo alcançada pela verdade. Isso acontece por dois motivos: primeiro,
porque quando mentimos fazemos mais esforço do que quando
dizemos a verdade, em função do
dilema moral envolvido. Segundo porque, quando precisa ser
repetida, a mentira perde força,
sendo contaminada por fragmentos da verdade ou por outra
mentira, pois sua base é a ficção.
Mentir significa “inventar”
uma verdade que não existe. Não
dizer a verdade de forma consciente é saber que estamos dando
uma indicação contrária a essa
realidade que percebemos quando fazemos isso sabemos que
estamos mentindo. Isso faz toda
a diferença, por que é nesse momento que temos a possibilidade
de escolher se queremos faltar
com a realidade ou não.
Desde a infância mentimos
para nos isentar de culpas ou
para alcançar o que queremos.
Estudos indicam que apenas até
os 3 meses de idade um bebê é
incapaz de mentir. Muitas vezes
os adolescentes descobrem que
a mentira pode ser aceite em
certas ocasiões e até ilibá-los de

responsabilidade e ajudar a sua
aceitação pelos colegas. Algumas crianças e adolescentes que
geralmente agem de forma responsável, podem cair no vício de
mentir repetidamente ao descobrir que as suas mentiras saciam
a curiosidade dos pais.
A mentira é tão frequentemente utilizada que o seu sentido
ultimamente parece tender a ser
banalizado. Tem momentos em
que a mentira é aceita é até consegue ser bem vista pela sociedade é a “mentira branca”. Segundo
as estatísticas (citadas por Roque
Theophilo), mentimos cerca de
200 vezes por dia e em média
uma vez por cada 5 minutos.
As razões em que a mentira pode aparecer são: receio das
consequências, insegurança ou
baixa de autoestima, por razões
externas (quando somos pressionados ou coagidos), por ganhos
e regalias (se mentir trás ganhos
vale a pena mentir já que ficamos
em vantagem em relação aos que
dizem a verdade) ou por razões
patológicas.
A mentira pode ainda surgir
como uma dependência, quando
dita de uma forma compulsiva.
Os dependentes da mentira sa-

CARTA FORA DO BARALHO

Mentir

CARTA FORA DO BARALHO

bem que estão a mentir, mas não
se conseguem controlar, num
processo que surge de uma forma
muito semelhante ao do vício do
jogo ou à dependência de álcool
ou de drogas. Esta incapacidade
em controlar os impulsos é causador de um sofrimento nítido
razão pela qual deve ser alvo de
tratamento. Nos dependentes da
mentira, o primeiro passo a dar
consiste em assumir que existe
um problema e de seguida procurar ajuda para esse mesmo
problema.
Como reconhecer os sintomas em uma pessoa que mente
o tempo todo e as causas desse
comportamento.

O mitômano ou
mentiroso patológico
O que é

Pessoa manipuladora e autocentrada que inventa histórias
continuamente para conseguir o
que quer, com pouca consideração ou respeito pelos interesses
dos outros.

Sintomas da mentira

Exagera os próprios feitos de
maneira implausível, construindo uma realidade fantasiosa.
Tudo o que faz é ótimo, genial ou
surpreendente. Para convencer,
usa argumentos que reduzem ou
anulam os feitos dos outros.
Quando confrontado com
a verdade, sente-se ameaçado e
tende a amenizar a mentira – por
exemplo, dizendo que a pessoa
que o contradiz está fazendo
tempestade num copo d’água.
Como não consegue sustentar as próprias contradições por
muito tempo, tende a ser pouco
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leal aos amigos e à família, desfazendo os vínculos afetivos de
tempos em tempos e abandonando quem vê como ameaça. Em alguns casos, recria a própria história na tentativa de apagar o rastro
das mentiras anteriores.

Causas

Mentir de forma patológica pode ser um mecanismo de
defesa ou autoafirmação desenvolvido na primeira infância.
Costuma ser associada a alguma
desordem mental, caso das personalidades excessivamente narcisistas ou histriônicas.

O mentiroso
compulsivo
O que é

Quem mente por hábito, fazendo da mentira a resposta padrão a qualquer pergunta. Para
ele, falar a verdade pressupõe algum tipo de desconforto. Mentir
permite sentir-se bem.

Sintomas da Mentira

Sem a intenção de manipular
os outros, o compulsivo mente
para chamar a atenção ou melhorar sua autoestima. Por isso, distorce a verdade sobre qualquer
coisa, mesmo as insignificantes.
Enquanto o mitômano cria
uma realidade fantasiosa nos
mínimos detalhes, o compulsivo
injeta mentiras nas conversas do
dia-a-dia apenas porque a verdade não tem nada de mais.
Usa frases como “sei que isso
vai parecer estranho”, mas conta
a mentira mesmo assim. Quando
esquece a história que inventou,
responde de forma evasiva: “Tem
certeza de que eu disse isso? Acho

que você entendeu errado” (o que
não quer dizer que toda pessoa
que diz isso seja mentirosa).

Causas

A mentira compulsiva geralmente tem origem num ambiente
familiar que pune quem admite
os erros e fracassos – pais que
castigam os filhos quando estes
confessam sinceramente um erro
podem criar o hábito da mentira.

Principais sinais da
mentira

Os indicadores podem variar
de acordo com a situação e a pessoa, os cinco principais indicadores da mentira:
• Dizer não com a cabeça, enquanto a boca diz o contrário;
• Coçar o nariz com as mãos
ou com os dedos enquanto conta
a mentira;
• Movimentar os olhos para
cima e para a direita;
• Solicitar que a pergunta seja
repetida e mesmo assim responder com outra pergunta;
• Gestos dos macaquinhos:
levar às mãos a região dos olhos,
da boca ou das orelhas ou até
mesmo levar objetos, como lápis,
à boca.
Fonte: http://www2.uol.com.
br/vivermente/reportagens/ninguem_vive_sem_mentir.html
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Sinceridade
no rosto
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Amigas e Rivais
Pesquisa feita a pedido da Revista São Paulo mostra a quantidade e os tipos de bactéria com que convivemos todos os dias

Por: Carolina Dantas

O

s humanos convivem
com as bactérias desde o início
de sua existência, há pelo menos
200 mil anos. Elas são parceiras
na produção de alimentos, na
flora intestinal e ainda ajudam
no equilíbrio do meio ambiente.
Mas também causam doenças. E
são invisíveis.
Para entender um pouco mais
desse mundo que quase ninguém
vê, a pedido da sãopaulo, a empresa Neoprospecta, que atua em
hospitais como o HCor, realizou
uma pesquisa. Durante dois dias,
em horários sortidos, colheu 58
amostras divididas em 13 locais
públicos de alto fluxo de pessoas. Um dos resultados curiosos é
que um dos parquinhos infantis
do parque Ibirapuera possui mais
bactérias que a cracolândia.
Os paulistanos convivem com
2.854 espécies de bactérias ao
passar por esses 13 lugares. Apesar da alta quantidade, apenas
198 desses tipos encontrados são
patogênicos – que podem causar
infecções.
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Na maior parte do tempo, a
relação é harmoniosa. Dentro
do corpo humano existem dez
vezes mais bactérias do que células, por exemplo. O problema só
aparece quando a imunidade da
pessoa está debilitada, quando a
disseminação ocorre em ambiente hospitalar, ou simplesmente
quando o corpo está propenso à
determinada infecção.
“A quantidade não é relevante. E também não é surpreendente encontrarmos esses micro-organismos nesses lugares. Ainda
mais onde milhares de pessoas
colocam a mão e em locais onde a
limpeza é raridade”, explica Caio
Rosenthal, infectologista do Emílio Ribas e membro do Cremesp
(Conselho Regional de Medicina
de São Paulo).
O parque infantil do Ibirapuera (portão 6) foi o campeão
em quantidade de bactérias –foram encontradas 141.000 sequências de DNA bacteriano (veja
quadro ao lado). Pode parecer
surpreendente que a cracolândia
não esteja no começo da lista,
com apenas 2.587 sequências,
mas há explicação.
“Acredito que seja assim porque as crianças vomitam, babam,
comem terra, se beijam e se abraçam. Isso contribui para que mais
bactérias sejam disseminadas no
local. Na cracolândia, eu apostaria na presença de mais vírus,
como o HIV e as hepatites”, explica Artur Timerman, infectologista do Complexo Hospitalar

Edmundo Vasconcelos e do Albert Einstein.
Juliana Palma, 37, é médica e
leva com frequência a filha, Gabriela, 2, para brincar num dos
parquinhos infantis do Ibirapuera. “Eu já imaginava que poderia
ser assim. É comum as mães trazerem os cachorros com os filhos
nos finais de semana. Elas colocam os bichos em cima dos brinquedos e deixam eles fazerem
cocô.” Ela diz que gostaria que os
pontos para lavar as mãos fossem
mais espalhados pelo Ibirapuera
e mais próximos dos parquinhos.
“Às vezes precisamos caminhar
muito para encontrar um local
para limpar as crianças”, afirma a
médica.
Durante as férias, a advogada Maria Carolina Durso, 36,
acompanhava a afilhada, Marcela, 5. “As crianças rolam no chão,
lambem a terra, colocam a mão
dentro do pacote de salgadinho e
comem”, conta.
“Criança é assim. E é bom
que seja. O importante é evitar
que espalhem as doenças por aí”,
avalia Timerman, do Einstein. A
solução dos médicos para diminuir a disseminação é simples: lavar as mãos. Elas são o vetor das
bactérias. O espaço é aberto para
a ação dos micro-organismos
quando, sem notar, as mãos são
levadas à boca e aos olhos.
Também no Ibirapuera, não
foram encontradas muitas bactérias na água do bebedouro –a
maioria está na parte metálica.

Entre as bactérias encontradas nos lugares pesquisados, está
a Streptococcus pneumoniae,
causadora da pneumonia. Todos
os lugares apresentaram uma
quantidade, às vezes mínima,
desta que também é chamada de
pneumococo.
Rosenthal e Timerman acharam curioso essa bactéria ser
encontrada no verão, já que ela
geralmente aparece no inverno.
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“Se você está gripado e entra em
contato com o pneumococo, a
chance [de se infectar] é enorme”,
explica Timerman.
O terminal de ônibus Parque
Dom Pedro (centro) foi o local
com maior incidência de pneumococo – mas isso não significa
que há um surto.
A outra bactéria que causa
uma infecção grave é a Neisseria meningitidis. As amostras
do guichê da linha 2-verde do
Metrô, dos sanitários femininos
do parque Ibirapuera e dos bo-

tões dos caixas eletrônicos do
Mercadão continham essa bactéria, causadora da meningite.
“Se você examinar várias pessoas
pela rua, provavelmente irá encontrar diversos portadores”, diz
Rosenthal. Mas nem todas desenvolverão a doença, e a bactéria só
ficará “incubada”.
Em maior quantidade, como
é normal em qualquer cidade, as
enterobactérias, comuns no intestino, apareceram em todas as
amostras.
“Há muita contaminação fe-
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cal. Isso mostra a deficiência do
tratamento de esgoto da cidade”,
explica Timerman.

A resistência
Por diferentes motivos, incluindo a própria evolução natural dos micro-organismos, as
bactérias desenvolvem os chamados genes de resistência. Elas surgiram no planeta há cerca de 3,5
bilhões de anos. O ambiente era
hostil: temperaturas altíssimas,
radiações ultravioleta e cósmicas,
tempestades e falta de nutrientes.
E assim começou a existência das
bactérias “bombadas”, aquelas
que conseguem ir contra o que
pode destruí-las.
De acordo com o infectologista do HCor (Hospital do Coração) Pedro Mathiasi Neto, mais
importante do que a frequência
das bactérias nos ambientes, são
os genes de resistência encontrados nelas.
Esses genes bacterianos causam um principal problema:
aumentam a dificuldade para
o tratamento de doenças. Dois
deles estavam circulando nos
ambientes públicos pesquisados:
o primeiro, o OXA-23, estava
presente em bactérias do gênero
Acinetobacter; o outro, MecA,
em Staphylococcus. Eles estavam
nos terminais Parque Dom Pedro
e no Rodoviário Tietê, parques
Ibirapuera e Buenos Aires e no
Mercadão.
“O OXA-23 é muito importante nos hospitais. Ele faz com
que essa bactéria seja uma das
mais difíceis de serem tratadas.
Acabamos usando antibióticos
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muito mais potentes, ou receitando a associação de dois antibióticos
diferentes. É um gene que traz um dos problemas terapêuticos mais
importantes hoje em dia”, afirma Timerman, do Einstein.
Atualmente, o uso desenfreado de antibióticos é um dos fatores
mais apontados como responsáveis pela aparição desses genes. Outro
ponto, segundo os médicos, é que a população ingere carnes que já
possuem esses antibióticos.
“Os animais são tratados com antibiótico para engordar. As galinhas estão cheias deles. E esse é um fator mundial, não é exclusividade
de São Paulo”, avalia Timerman.
Segundo os especialistas, antigamente, os genes de resistência eram
mais encontrados em ambiente hospitalar. Nos últimos anos, locais
públicos também são muito afetados.
Timerman explica: “Sempre ficamos atentos aos frequentadores assíduos do hospital. Se eles aparecem com uma infecção, pode ser mais
difícil realizar um tratamento. Mas se esses genes de resistência já estão
fora do ambiente hospitalar, a lógica se inverte, porque todos podem
estar doentes devido a bactérias mais resistentes”.
Procurados, os administradores dos lugares pesquisados informaram que a frequência de limpeza é regular, com lavagem e a varrição
diária.
A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São
Paulo informou, por nota, que a areia dos parquinhos infantis dos parques Ibirapuera e Buenos Aires será substituída nas próximas semanas.

Não é preciso ficar paranoico
para se proteger. Os médicos explicam que uma boa lavagem das
mãos já reduz muito os riscos. Se
não tiver água, o álcool em gel
poderá ser usado.
Todos os médicos entrevistados para esta reportagem fizeram
essa recomendação, coro engrossado pelo Ministério da Saúde e
a OMS (Organização Mundial da
Saúde).
“A mão é pior que o sapato,
porque o sapato está longe da
boca”, afirma Caio Rosenthal.
Isso também vale, principalmente, para os profissionais da
saúde.
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Segundo cartilha divulgada
pela Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária), os médicos devem aderir à prática com
muito mais frequência por estar
em contato direto e frequente
com as enfermidades.
O texto propõe que eles lavem
as mãos antes e depois do contato
com os pacientes, após a remoção
das luvas, antes de manusear instrumentos invasivos, ao trocar de
local e após o contato com objetos externos.
Em 2010, o Cremesp e o Ministério Público Estadual analisaram 65 hospitais públicos e 93
privados da capital. Em 28,1%
deles não havia uma pia para lavar as mãos nos locais próximos
aos consultórios.
O celular também é um vilão,
principalmente nas UTIs.

“Os aparelhos nunca são limpos. O médico coloca na mesa,
onde os pacientes colocam as
mãos, e depois leva até a boca.
Além disso, as pessoas carregam
ele para todos os lugares”, diz Rosenthal.
Fonte: Revista São Paulo (Folha de S.Paulo) – Pág. 20 a 27
Data de publicação:
08/02/2015
Fonte para imagens: http://
www.sinosistema.net/sgc/sgc/index.php?pessoa_id=1443&acao_
adm=clipping&cmp_clipping_
id=3459811&acao=ver_detalhes
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Por favor, lave as
mãos

O que comer antes e após os treinos
Alimentação adequada no pré e pós-treino ajuda a perder peso, ganhar massa
magra e, consequentemente, ter uma vida saudável.

A

MEDIDA CERTA

busca por uma vida saudável e por uma boa
forma física vem atraindo cada vez mais pessoas às
academias, aos treinamentos funcionais, às lutas
corporais e às corridas de ruas, em Maceió. O resultado dos exercícios físicos está ligado não apenas às
horas investidas nas atividades e aos bons equipamentos. Uma alimentação adequada, antes e depois
do treino, é fundamental para alcançar os objetivos
planejados.
Segundo a nutricionista do Hapvida, Ariana
Gonçalves, existem alimentos que são indicados antes dos treinos, pois vão auxiliar no rendimento do
atleta. Ao mesmo tempo, após a atividade física, outros nutrientes ajudam a repor. Ariana exemplifica
que os alimentos ricos em carboidratos e proteínas
são os mais indicados para o pré-treino, já que os
carboidratos vão evitar o catabolismo muscular, ou
seja, a perda de massa magra, e contribui para o rendimento do atleta. “Carboidratos como batata-doce,
pães e biscoitos integrais, ovos, iogurte desnatado,
frutas com granola ou com mel e frango grelhado
são fontes de energia de rápida absorção”, explica.
Para o pós-treino, Ariana diz que é preciso repor
as proteínas perdidas durante os exercícios. “Banana
com aveia, iogurte desnatado, mamão, queijo branco e a batata-doce são alguns dos alimentos adequados para a refeição depois de atividades intensas.
Para quem é adepto aos suplementos, recomendamos whey protein e dextrose”.

Alimente-se bem

O personal trainer Plácido Pereira explica que
70% do sucesso de um treinamento é motivado
pela ingestão de refeições corretas no pré e no pós-treino. “A alimentação antes do treino é um fator
importantíssimo, porque ela é o combustível que
vai dar energia e evitar que o desportista passe mal
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durante o exercício. Vejo muitas pessoas tendo queda de pressão, no índice glicêmico e até vomitando
porque acha que pode fazer exercício em jejum”,
afirma.
“Já o pós-treino tem que ser saudável e serve
para repor os nutrientes perdidos. É tão importante
quanto o que é ingerido antes. Como sou profissional de Educação Física, não posso prescrever receitas, mas oriento que os alunos procurem um nutricionista para trabalharmos corretamente”, completa.

Termogênicos naturais

Refeições que incluam alimentos com termogênicos naturais, a exemplo do gengibre, da canela,
cafeína e o chá verde também são bem-vindos antes
de qualquer atividade física. “Esses alimentos são de
fácil absorção e ajudam a queimar calorias, acelerando o metabolismo. Mas é bom lembrar que nada
deve ser consumido de forma exagerada, porque
até mesmo o cardápio mais saudável, é prejudicial
quando consumido sem moderação”, destaca a nutricionista.
A reeducação alimentar também tem que seguir
horários. Plácido explica que o ideal é se alimentar
uma hora antes do exercício. “O corpo não consegue
fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou faz a digestão ou o exercício físico de forma eficiente. Normalmente recomendamos um intervalo de uma hora,
ou em alguns casos de 30 minutos entre a refeição e
o treinamento. Já a refeição pós-treino pode ser feita
imediatamente ao término”, diz Plácido.
As refeições, de três em três horas no dia, também devem ser respeitadas. “O organismo tem memória, e decora que se você passa muito tempo sem
comer e vai economizar energia e não absorver os
nutrientes a partir do que é ingerido. Se você acostuma a comer nos horários certos, com lanches en-

Reeducação alimentar

O personal trainer destaca que uma dieta desregrada acaba causando efeito contrário. “Muitas
pessoas não entendem por que malham tanto e fazem exercícios aeróbicos intensos, mas continuam
engordando”.
A bacharel em direito Jéssica Pimentel, 23, entendeu como funciona a integração alimentação e
exercício quando perdeu 22 quilos a partir da reeducação alimentar. “Antes treinava pesado e não
emagrecia. Era muito difícil queimar calorias, era
tudo desregulado. Eu achava que poderia comer um
brigadeiro antes do treino, que compensaria na academia”, conta.
“Procurei uma nutricionista que me orientou
sobre o que comer antes e depois dos exercícios e
passei de 96 kg para 74 kg em alguns meses”, comemora.
Já a atleta Bárbara Acioly, que pratica muay thai,
jiu jitsu, treino funcional e academia em dias intercalados da semana, levou oito meses para descobrir
que somente os treinamentos não seriam suficientes. “Eu estava queimando massa magra e ganhando
peso. Agora com a alimentação correta, emagreci
seis quilos e, como participo de competição ainda
quero perder mais dois, mas consigo me manter no
peso que quero”, afirma.
Ela segue à risca a suplementação de carboidratos e proteínas desde que acorda até o momento de
dormir. “De manhã, quando me sinto um pouco
inchada, tomo suco detox, entre os treinos ingiro
alimentos de rápida absorção. Depois do muay thai,
por exemplo, como cinco uvas, depois do jiu jitsu,
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15 uvas ou uma laranja. As pessoas têm uma ideia
que dieta é passar fome, mas eu nunca sinto fome”,
conta.
A nutricionista Ariana Gonçalves revela que há
um dia na semana, chamado como “dia do lixo”, em
que é possível sair um pouco da dieta de treinamento. “Não é preciso ficar se pesando o tempo todo, ou
regulando cada quilograma de alimento que ingere,
mas um dia apenas está liberado”.

MEDIDA CERTA

tre as principais refeições, o metabolismo acelera”,
destaca Ariana.
Mas durante a atividade é preciso se alimentar?
Essa é uma das perguntas que os profissionais de
Educação Física mais ouvem. “Durante o treino é
importante se manter hidratado, mas é errado comer. Apenas em treinamentos acima de duas horas
que é preciso reposição de carboidratos e proteínas
de duas em duas horas”, afirma Plácido.

Ariana preparou sugestões de lanches
pré e pós-treino. Confira:

Pré-treino
1. Uma banana amassada + 2 colheres de sopa

de aveia + 1 colher de sobremesa de mel + 1 fatia de
queijo branco
2. Salada de frutas + 2 colheres de sopa de granola e mel + 1 fatia de queijo branco
3. 2 fatias de pão integral + 1 ovo mexido ou
frango desfiado ou requeijão light
4. 1 copo com vitamina (200 ml de leite desnatado com 1 banana ou ½ de mamão papaya + 1 colher de sobremesa de mel + 2 colheres de aveia) + 2
castanhas

Pós-treino
1. 2 pedaços de peito de frango médios + 4 co-

lheres de arroz integral + cenoura e beterraba crua
raladas
2. 2 pedaços pequenos de batata-doce + 1 pedaço de peito de frango médio
3. 1 scoop de Whey Protein isolado + 1 scoop de
dextrose + 1 banana
4. Omelete de duas claras + 1 fatia de queijo
branco + 1 colher de sopa de farelo de aveia + 1 banana

Fonte: http://g1.globo.com/al/alagoas/especial-publicitario/hapvida/noticia/2014/10/o-que-comer-antes-e-apos-os-treinos.html
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Time de Futebol
Absolutos
Entrevista com

...

Joaquim Pestana
Teixeira de Barros
Edgard Pinto
de Souza Bisneto

João Machado
de Godoy

Eduardo Ometto
Gebara
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com as diferenças de gênios e
personalidades e colocar, acima
de tudo, o objetivo maior que é a
união e foco no resultado.
O time é eclético, mas muito
unido. Para eles o senso de equipe é fundamental para que tudo
ande bem. Todos irão prestar vestibular este ano para os cursos de
Direito, Engenharia e Economia,
escolha feita por eles mesmos.
Os meninos conciliam o
treino para o esporte com os estudos e baladas - claro! Quando
os questionamos se tinham um
ídolo no futebol a resposta foi
unânime: Ronaldo, o fenômeno;
com relação à música também:
Tim Maia.
Aproveitamos a conversa para
perguntar se eles achavam que

futebol era coisa só de homem
e nos surpreendemos quando
disseram que o esporte era para
todos, seja menino ou menina.
Com relação à escolha do
nome polêmico do time “Absolutos”, eles confessam que foi
por meio de uma escolha democrática.
Seja em campo ou não, o
importante é que todos eles reconhecem que amadureceram
muito desde o início do time, há
três anos.
Estamos honrados em poder
apoiar essa galera com práticas
saudáveis, visão de futuro e que
sabe muito bem o que querem e
o que não querem!

GENTE ESPORTE

O

Santa Paula está sempre
apoiando ações que vêm de encontro com nosso projeto de qualidade de vida, o Cuide- se, viva
a vida melhor. Dessa vez vamos
apoiar o time de futebol, Absolutos, do Colégio Santa Cruz.
Conversamos com quatro integrantes do time para entender
qual a importância do esporte na
vida deles e quais os benefícios
que esse trabalho em equipe traz
para o dia-a-dia de cada um.
Eles praticam o esporte três
vezes por semana, e dois dos meninos pretendem ser jogadores
profissionais. Eles já jogaram,
inclusive, em países como Espanha e Suécia. Durante os treinos,
várias situações serviram de lição
para a vida, como saber conviver

Paula Gallo
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Santa Paula
Alessandra Beraldo

S

ou Alessandra Beraldo, técnica
de segurança do trabalho e agora sou
mãe...
Deus me mostrou o verdadeiro
sentido de minha vida, o maior amor
do mundo: o amor ao meu filho.
No último dia 11 de abril, vivi a
mais bela experiência de minha vida,
a concepção de meu primogênito:
João Otávio. Emoção que jamais
imaginei sentir.
E as alegrias de ser mãe se renovam dia a dia a cada nova descoberta
seja o choro de fome, a troca de fraldas ou o primeiro banho. Mas um
dos momentos mais mágicos é sem
dúvidas o ato de amamentar.
Sem falar no aprendizado que
estamos tendo eu e meu esposo,
quando íamos pensar que um ser tão
pequeno, frágil e totalmente dependente dos pais pra tudo nos proporcionaria a maior alegria de nossas
vidas. Isto é demais!
Hoje tenho minha família completa: papai, mamãe e nosso bebê.
Maior alegria não há.
Só tenho a agradecer a Deus por
me abençoar em poder ser mãe. Hoje
as várias atitudes que antes não compreendia e até discordava de minha
mãe, em relação a mim e minhas irmãs, fazem todo sentido.
Ser mãe é a maior dádiva que
existe. Dar à luz a um ser à sua imagem e semelhança é indescritível!
Alessandra Beraldo – 32 anos técnica em segurança do trabalho –
há 03 anos no hospital atuando na
equipe de Segurança do Trabalho.
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Pedro Paulo Esposito

Eu sou Pedro Paulo Esposito - 20 anos - técnico em engenharia
clínica Jr, e sou muito grato por fazer parte desta equipe há 2 anos.

Regiane Santos

Sou Regiane Santos e faço parte da Família Santa Paula!

Comecei trabalhando junto com a equipe da medicina ocupacional onde aprendi bastante. Há 2 anos faço parte do Departamento Pessoal onde pude abranger meus conhecimentos
e desenvolver habilidades. Posso dizer que o Santa Paula é uma
grande escola, pois durante este tempo de experiência me torno
a cada dia mais dedicada e objetiva para proporcionar o melhor
aos meus colegas.
Nos meus tempos livres gosto de aproveitar com os meus sobrinhos, curtir um samba, pegar uma praia e aproveitar ao máximo os meus amigos e familiares.
Não sou uma pessoa muito visionária, procuro me dedicar
aos momentos atuais proporcionando o meu melhor e curtindo um dia de cada vez. Sou descontraída, simpática, prestativa,
atenciosa e ansiosa. Muito ansiosa! E aqui no Santa Paula com o
programa de qualidade de vida venci a ansiedade. Agora através
do serviço de Auriculoterapia conquistei meu equilíbrio. A terapia me relaxa muito e edifica.
É muito importante esta preocupação que o Santa Paula tem
com a gente, e eu sou muito grata por fazer parte desta equipe
que realizada tudo com carinho e dedicação.
Regiane Santos - 24 anos - Assistente de Pessoal – trabalha no
Santa Paula há 4 anos e 7 meses no departamento pessoal.
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O

lá amigos sou Pedro Paulo Esposito, tenho 20 anos e trabalho no Hospital Santa Paula no setor de engenharia clínica.
No hospital faço muitas amizades e conheço profissionais
que me despertam ainda mais a vontade de estudar. Junto com
minha equipe trabalho e sigo conquistando meu espaço e o respeito de todos para aprender e desenvolver minhas competências, habilidades e responsabilidades.
Mas como ninguém é de ferro para minha diversão reservo algumas horas à prática de esportes como futebol e jiu-jitsu,
além de curtir momentos especiais com amigos e família no ritmo do samba. Sou ritmista na bateria da escola de samba - Águia
de Ouro - tradicional na zona oeste de São Paulo.
Desfilar na avenida do samba para mim é apresentar o trabalho de um ano todo e renovar as energias para superar as adversidades do ano novo. E como sempre penso em equipe deixo
aqui meu desejo em compartilhar felicidade, alegria e muitas
realizações com meus amigos Santa Paula em 2015.
Desejo a todos prosperidade. Obrigado Santa Paula.

Fotografar
TALENTO OCULTO

Fotografar é um modo de
ver a vida. E assim começa
a minha história...

O

que é fotografia?
É uma técnica de gravação por
meios químicos, mecânicos ou digital de uma imagem numa camada
de material sensível à exposição luminosa.
Com a fotografia contamos histórias e eternizamos momentos.
Apontar a câmera para um objeto ou
sujeito, é construir um tema, é contar
uma história para uma pessoa que
não está presente.
Fotografar é um modo de ver a
vida. E assim começa a minha história. Comecei nessa arte para eternizar todos os momentos da minha família, mas fui me apaixonando cada
vez mais. Incentivado pela minha
esposa (Rosângela) comecei a estudar, conheci algumas pessoas que me
ajudaram muito (Décio Figueiredo)
e (Fábio Medeiros) e que hoje são
meus grandes amigos.
Foi quando em 2012 conclui um
curso profissionalizante em fotografia onde conheci alguns fotógrafos e
comecei a trabalhar com isso, fazendo Book, casamentos, festas corporativas e infantis, desfile de moda e etc.
Em 2013 conclui o curso de direção de fotografia para cinema, participei de alguns filmes curta metragem como assistente de direção.
Hoje estou me formando em filmagem, produzindo um documentário independente sendo um projeto
particular que retrata a história de
vida de uma pessoa com 105 anos.
Aguardem os próximos capítulos, pois minha história só está começando!
Eduardo Honorato - Fotógrafo e
VídeoMaker
32 anos - supervisor de suprimentos - no Santa Paula desde 2003 atuou no setor de farmácia e hoje faz
parte da equipe de suprimentos.
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Alguns trabalhos:

Chocolate

Chocolate faz bem para a saúde; confira 10 benefícios
O chocolate não é só uma delícia. O seu consumo moderado também oferece uma lista de benefícios. E quanto mais cacau na fórmula, melhor.
Justamente no Dia do Cacau (26 de março) e às vésperas da Páscoa, confira abaixo os pontos positivos
relacionados à iguaria, segundo estudos recentes.
1. Câncer de intestino
Pesquisadores da Universidade de Georgetown,
nos Estados Unidos, divulgaram em 2008 que o chocolate pode ajudar a combater o câncer de intestino.
Isso porque algumas moléculas presentes no cacau,
chamadas de procianidinas, possuem propriedades
antioxidantes, que serviriam para proteger as células das degenerações do tumor.
2. Bem-estar
A sensação de bem-estar causada pelo chocolate
encontra respaldo na ação da endorfina e da dopamina, relacionadas ao relaxamento. Alguns cientistas afirmam que a delícia é capaz de aumentar a
produção dessas substâncias.
3. Fluxo arterial
Estudos mostram que o consumo do chocolate
amargo melhora o fluxo arterial e faz bem à saúde
cardiovascular por diminuir a tendência de coagulação das plaquetas e de obstrução dos vasos sanguíneos. Ajuda a diminuir os níveis de LDL (colesterol
ruim).
4. Saúde do coração
O chocolate tem efeitos benéficos para o coração. Cientistas da Universidade de Linkoping, na
Suécia, descobriram que a versão amarga (rica em
cacau) inibe uma enzima no organismo conhecida
por elevar a pressão arterial. O resultado positivo é
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atribuído às catequinas e procianidinas, antioxidantes encontrados na iguaria.
5. Saúde cerebral
O chocolate amargo pode reduzir os danos cerebrais após um acidente vascular cerebral, segundo um estudo da Universidade Johns Hopkins, nos
Estados Unidos. Os cientistas descobriram que um
composto chamado epicatequina protege as células
nervosas. Os testes foram realizados em ratos e a
equipe espera que os efeitos possam ser aplicados
em seres humanos.
6. Na gravidez
Chocolate durante gravidez pode ajudar a prevenir a pré-eclâmpsia (hipertensão). Uma pesquisa da
Universidade Yale, nos Estados Unidos, sugere que
mulheres que saboreiam a delícia ao menos cinco
vezes por semana estão 40% menos propensas a desenvolver o problema do que aquelas que a consomem menos de uma vez. O composto teobromina,
encontrado principalmente nas variedades amargas
e meio-amargas, pode ser o responsável pelo benefício.
7. Ataques cardíacos
Pessoas que sobreviveram a ataques cardíacos e
comem chocolate podem reduzir o risco de morrer
por problemas do coração, segundo pesquisa realizada na Suécia. Testes mostraram que saborear o
produto duas vezes por semana resultou em 66%
menos chances de morrer de doença cardíaca e uma
vez por semana reduziu o risco quase pela metade.
Isso porque a delícia é rica em antioxidantes, que
nos protege do envelhecimento causado pelos radicais livres.
8. Dores
Ingerir chocolate pode aliviar dores, de acordo
com um estudo da Universidade de Chicago, nos
Estados Unidos. A distração de comer ou beber por
prazer atuaria como um analgésico natural. Os testes foram realizados em ratos, mas os pesquisadores
acreditam que o mesmo efeito ocorra em pessoas.
9. Beleza
O chocolate é um aliado da beleza também. Está
presente em banhos de ofurô, massagens, máscaras
e outros cosméticos. Além do alto poder hidratante,
o produto combate os radicais livres, evitando a oxidação das células.
10. Desgaste físico
Dois levantamentos realizados por cientistas da
Universidade do Texas, nos Estados Unidos, concluíram que leite com chocolate é a melhor bebida
para se recuperar da atividade física. Os benefícios
estariam na quantidade de carboidratos e proteínas
da mistura.

NÃO VIVO SEM

Curiosidade
Olha só: a Páscoa passou, mas, quando o assunto
é língua, tudo indica que um tablete de chocolate
derretendo siga ganhando de lavada de um beijo
apaixonado.
Cientistas britânicos mediram os batimentos
cardíacos e a atividade cerebral de casais na casa dos
20 anos enquanto eles comiam chocolate e, logo depois, se beijavam. A descoberta foi que o chocolate
faz o coração bater mais rápido (alguns foram de 60
para 140 batimentos por minuto) e causa um “barato” mais intenso, que dura até quatro vezes mais do
que o beijo.
“Já esperávamos que o chocolate aumentasse a
frequência cardíaca, já que ele contém substâncias
estimulantes, mas o nível desse aumento, junto aos
efeitos poderosos que ele teve no cérebro, nenhum
de nós previa”, diz o líder da pesquisa, David Lewis,
do instituto Mindlab International.
Ah, vale dizer: apesar de as mulheres serem chocólatras mais famosas, o efeito foi o mesmo para
ambos os sexos.

Fonte:
http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/chocolate-e-quatro-vezes-mais-excitante-do-que-beijo/
http://saude.terra.com.br/nutricao/chocolate-faz-bem-para-a-saude-confira-10-beneficios,a2f98c3d10f27310Vg
nCLD100000bbcceb0aRCRD.html
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A Arte de
dar e receber conselhos

54

Por: David A. Garvin e Joshua D. Margolis

P

EDIR E DAR conselhos é fundamental para liderar e tomar decisões com eficiência. Mesmo assim, os
gestores raramente veem isso como uma habilidade prática que podem aprender e melhorar. O recebimento de
orientação é muitas vezes visto como o consumo passivo
de sabedoria. E geralmente a capacidade de aconselhar
é tratada como uma questão de “bom senso” — ou você
tem, ou você não tem —, e não como uma competência a
ser dominada.
Quando o intercâmbio é bem-feito, as pessoas dos
dois lados da mesa se beneficiam. Aquelas que são verdadeiramente abertas a receber orientação (em vez de
buscar apenas validação) desenvolvem melhores soluções
para os problemas do que agindo por conta própria. Elas
acrescentam nuance e textura à sua forma de pensar — e,
como mostram os estudos, podem superar vieses cognitivos, justificativas egoístas e outras falhas em sua lógica.
Aquelas que dão conselhos exercem efetivamente uma
influência suave — moldam decisões importantes e, ao
mesmo tempo, capacitam outras pessoas a agir. Como
ouvintes engajadas, também podem aprender bastante
com os problemas que outras pessoas lhes apresentam.
E a regra da reciprocidade é uma poderosa força vinculante: o fornecimento de aconselhamento especializado
geralmente cria uma dívida implícita que os recebedores
desejarão saldar.
Mas tanto quem pede como quem dá conselhos precisa superar obstáculos significativos, como a tendência
profundamente enraizada de preferir suas próprias opiniões, independentemente de seu mérito, e o fato de que
ouvir atentamente é um trabalho difícil que exige tempo.
A interação como um todo é uma arte sutil e complexa.
Em ambos os lados ela requer inteligência emocional, autoconhecimento, moderação, diplomacia e paciência.
O processo pode descarrilar de várias formas, e inicia-lo do modo errado pode ter consequências negativas –
incompreensão e frustração, impasse de decisão, soluções
abaixo da média, relacionamentos desgastados e desenvolvimento pessoal obstruído -, com custos substanciais
para os indivíduos e suas organizações.
Como se presume que essas habilidades essenciais
surjam naturalmente, elas raramente são ensinadas. Mas
descobrimos que podem ser aprendidas e aplicadas com
ótimos resultados. Com base em extensos estudos (nossos e de outros), identificamos os obstáculos mais comuns
e algumas orientações práticas para superá-los. Embora
bastante disfarçados, os exemplos citados neste artigo são
baseados em experiências reais dos entrevistados em uma
série de cenários. Naturalmente, o aconselhamento assume diferentes formas em diferentes circunstâncias (veja
o quadro “Conheça cada tipo”). Nos concentramos aqui
em situações que envolvem decisões grandes arriscadas
ou com carga emocional – aquelas em que você pode consultar alguém várias vezes-, porque os líderes enfrentam
tais decisões e precisam aprender a lidar bem com elas..
Por quer é mais difícil do que parece
Quer você esteja dando ou recebendo conselho, uma
lógica falha e informações limitadas complicam o processo. Quem pede conselho deve identificar seus pontos
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cegos, saber quando e como solicitar orientação, extrair
percepções úteis das pessoas certas e superar a inevitável
atitude de defesa dos próprios pontos de vista. Os aconselhadores também enfrentam muitos desafios quando tentam interpretar situações confusas e fornecer orientações
sobre problemas aparentes insolúveis.
Descrevemos abaixo os maiores obstáculos para os
dois lados. Um motivo pelo qual são tão comuns é que são
básicos – as pessoas geralmente não percebem que estão
tropeçando neles -, por isso você pode achar útil fazer um
“teste de realidade” a respeito de seu comportamento com
base nos itens a seguir.
Quando estiver buscando aconselhamento cuidado
com os obstáculos:
Pensar que você já tem as respostas.
Quando as pessoas estão pensando se precisam de
ajuda muitas vezes tem dificuldade para avaliar sua própria competência e depositam muita fé em sua intuição.
O resultado é o excesso de confiança e a tendência de
preferirem tomar decisões sozinhas, com base em seu
conhecimento prévio e em suas suposições. Uma tendência relacionada é pedir conselhos quando, na verdade, o
objetivo é obter aprovação ou elogio. As pessoas fazem
isso quando acreditam profundamente que já resolveram
o problema, mas ainda querem a confirmação de chefes
e colegas. Ou quando têm dúvidas sobre uma solução,
mas receiam o tempo e o esforço que seriam necessários
para uma melhor resolução. Este é um jogo perigoso –
elas correm o risco de alienar seus conselhos quando ficar
evidente (e vai ficar) que estão pedindo orientação só para
aparecer ou para evitar trabalho adicional.
Escolher os conselhos errados.
Às vezes conscientemente, às vezes não, os tomadores de decisão dão um “jeitinho” de conseguir o resultado
que querem buscando o conselho de pessoas que pensam como eles. Em um estudo com CEOs, por exemplo,
aqueles de empresas com fraco desempenho financeiro
foram mais propensos que os de companhias com alto
desempenho a buscar aconselhamento com executivos
da mesma indústria e com uma experiência profissional
semelhante. O resultado foi uma limitada semelhança estratégica – com pouca diversificação de mercados e geografias. Além disso, vários estudos de campo confirmam
que quem pede conselhos é mais receptivo à orientação
de amigos ou de outras pessoas agradáveis. Embora a
amizade, a acessibilidade e as personalidades não ameaçadoras transmitam altos níveis de conforto e confiança,
elas não têm nenhuma relação com a qualidade ou a ponderação do conselho. Quem pede conselhos também não
consegue pensar de forma suficientemente criativa no conhecimento especializado de que necessita – quais áreas
podem trazer ideias valiosas, quem já resolveu um problema semelhante antes, quem tem o conhecimento mais
relevante, quem tem a experiência mais adequada – nem
fazer uma busca suficientemente ampla para encontrá-lo.
Infelizmente, para dar sentido a um mundo confuso e volátil, os líderes muitas vezes encaixam pessoas em categorias muito específicas que não refletem o alcance total de
sua sabedoria. Este é um erro que o presidente americano
John F. Kennedy cometei em 1961 ao ordenar a invasão da
baia dos Porcos. Ele não consultou o secretário do Traba-
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a descartar o que os especialistas estão dizendo. Os participantes do estudo com maior poder ignoram quase dois
terços dos conselhos que receberam. Outros participantes
(os grupos de controle e de menor poder) ignoram cerca
de metade dos conselhos.
Conheça cada tipo
Conhecendo cada tipo de conselho, quem busca
aconselhamento pode fazer pedidos com maior precisão
– e os conselheiros podem dar uma orientação mais direcionada.
Apresentamos os tipos separadamente aqui para
maior clareza, mas na prática eles frequentemente se sobrepõem. Por exemplo, pedidos de conselhos pontuais
geralmente são seguidos por pedidos de orientação. E
incluímos treinamento e tutoria, embora eles não sejam
discutidos no artigo, para completar o quadro sobre busca
e oferecimento de conselho.
Avaliar mal a qualidade do conselho.
A maioria das pessoas que aceitam conselhos tem
dificuldade para distinguir o bom do mau. As pesquisas
mostram que elas valorizam mais o conselho se ele vem de
uma fonte de confiança, mesmo que a confiança não seja
sinal de fundamentação. Por outro lado, tendem a presumir que o conselho não tem fundamento quando foge da
norma ou vem de pessoas das quais discordam om frequência. (Estudos experimentais mostram que nenhum
destes dois casos indica má qualidade). Os solicitantes
de conselhos também não os aceitam quando os aconselhadores discordam entre si. E não conseguem corrigir
suficientemente os conselhos distorcidos que resultam de
conflitos de interesses – mesmo quando seus aconselhadores já reconheceram os conflitos e a potencial motivação de benefício próprio. Quando estiver dando conselho,
cuidado com estas tendências.
Ultrapassar limites.
Embora muitas pessoas deem conselhos não solicitados, estes são geralmente considerados intrusivos
e raramente são seguidos (Isso faz sentido. Todos sabemos como é receber “sugestões úteis” que não pedimos
e realmente não queremos). Os aconselhadores também
ultrapassam os limites quando interferem sem estar qualificados para tanto. As pessoas que oferecem livremente
conselhos sem fundamento perdem rapidamente a credibilidade e influencia em suas organizações. Até mesmo
um único caso de mau conselho leva normalmente a um
rápido declínio na posição de quem o oferece.
Diagnosticar erroneamente o problema.
Os aconselhadores devem reunir informações para
criar uma imagem mais clara do problema a ser resolvido.
Aqui, eles podem cometer deslizes de duas formas, como
apontou Edgar Schein, da Sloan School do MIT. Em primeiro lugar, podem definir o problema prematuramente
por achar que há semelhanças com desafios que já enfrentaram. (Muitas vezes essas analogias não se sustentam
quando é revelado o escopo completo do problema.) Em

CONVERSANDO SOBRE GESTÃO

lho, Arthur Goldberg presumindo de Goldberg não tinha
experiência em assuntos militares. Mas, como o jornalista
David Halberstam descreve no livro The Best and the Brightest, Goldberg tinha comandado operações de guerrilha durante a Segunda Guerra Mundial, por isso sabia que
as guerrilhas “não são boas no confronto com unidades
regulares”. Ele explicou para o presidente: “Em todos os
lugares em que a usamos dessa forma, sempre perdemos
todo o nosso pessoal. [...] Mas você não pensou nisso – e
me colocou apenas na posição de secretário do Trabalho”.
Definir mal o problema.
Com frequência, as pessoas que pedem conselho tem
dificuldade de chegar a um entendimento mútuo com
seus aconselhadores – às vezes por causa de uma comunicação imprecisa ou ineficaz, outras vezes por causa
de limitações cognitivas ou emocionais. Quando se comunicam de forma ineficaz, podem contar uma longa e
detalhada historia que faz com que os ou vintes percam
a concentração e talvez identifiquem equivocadamente
o cerne do problema a resolver. As pessoas também podem omitir detalhes que prejudiquem sua imagem, mas
não essenciais para entender completamente o problema.
Muitas também não se preocupam em dar informações
básicas de contexto (geralmente políticas organizacionais
ou incidentes do passado), acreditando erroneamente que
seus aconselhadores já as conhecem. Elas podem ainda
definir mal o problema ao colocar limites arbitrários em
torno dele e excluir dados importantes, o que distorce tanto sua própria avaliação como a de seus aconselhadores
(uma armadilha que os especialistas em tomada de decisão Max Bazerman e Dolly Chugh chamam de consciência limitada).
Descartar o conselho.
Depois que os solicitantes recebem o conselho, seu
erro mais comum é subestimá-lo ou descartá-lo. Esta é
uma descoberta consciente e recorrente em pesquisa de
comportamento organizacional – por isso, é possível presumir com bastante segurança que você é no mínimo,
suscetível a esse problema. Por um lado, o “viés egocêntrico” muitas vezes obscurece a visão daqueles que pedem
conselho – mesmo quando não tem conhecimento especializado necessário, eles apostam mais em suas próprias
opiniões do que nos pontos de vista dos outros. Por outro
lado, eles entendem a sua própria lógica, mas podem não
acontecer entender o raciocínio dos aconselhadores. Ou
podem ficar tão presos a seus julgamentos pré-formados
que não conseguem ajustar seu pensamento quando recebem um feedback que o contraria. Com o tempo, o descarte do conselho pode prejudicar relações importantes.
Quem dá conselhos percebe quando está sendo repetidamente ignorado, o que gera desconfiança e má vontade.
Os indivíduos em posição de poder são os que mais
cometem esse erro. Segundo um estudo experimental,
eles se sentem em uma competição quando recebem conselhos de especialistas, o que infla sua confiança e os leva
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segundo lugar, eles às vezes esquecem que aqueles que
pedem conselhos são partes com interesses próprios, que
podem – deliberadamente ou não – apresentar relatos parciais ou tendenciosos. Aceitar esses relatos simplesmente
pelo que dizem leva a avaliações imprecisas e conselhos
falhos. Tudo isso é gravado por um temor irracional, mas
forte, de parecer incompetente: os conselhos tendem a
evitar fazer perguntas básicas, de sondagem, porque não
querem comprometer seu status de especialistas.
Oferecer orientação centrada em si mesmo.
Aqueles que dão conselhos muitas vezes enquadram
sua orientação da seguinte forma: “Como eu responderia
se estivesse no seu lugar”. Essa abordagem é desagradável
e ineficaz, porque fica claro que eles não estão pensando em como o solicitante se sente, percebe a situação e
entende as escolhas que há pela frente – percepções que
levam a uma compreensão empática e a recomendações
uteis. Os conselheiros também correm de compartilhar
histórias e experiências pessoais que não passam no “teste
de viabilidade” porque simplesmente não estão de acordo
com o nível de poder, a habilidade de negociação, o conhecimento da organização ou as restrições situacionais
do solicitante.
Transmitir mal o conselho.
Vários erros se enquadram nessa categoria. Os aconselhadores podem fornecer recomendações vagas que
podem ser facilmente mal interpretadas. (Por exemplo,
“alinhar os comportamentos com os objetivos” pode se
referir a objetivos da unidade ou da empresa, e não fica
nada claro de que comportamentos se trata.) Ou, ao
fornecer conhecimento especializado, eles podem usar
jargões ou outra linguagem inacessível. Podem também
sobrecarregar os aconselhados com ideias, alternativas,
planos de ação, perspectivas ou interpretações em excesso. Nada provoca tanta paralisia como uma longa lista de
opções sem nenhuma orientação explicita sobre por onde
começar ou como agir para peneirar a lista.
Lidar mal com a reação.
Embora a decisão final não seja deles, muitos aconselhadores se ofendem quando sua orientação não é completamente aceita, cerceando uma discussão mais apro-
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fundada. Isso tem custos no curto e no longo prazo: na
ocasião, a perda de oportunidades de fornecer uma ideia
geral do caminho a seguir, mesmo que algumas das escolhas do aconselhado não sejam do agrado deles; com
o passar do tempo, um crescente distanciamento entre
quem da e quem pede conselhos, o que pode limitar a
confiança e a intimidade que estão na essência dos aconselhamento eficaz. A verdade é que os recebedores raramente pegam o conselho de uma pessoa e o colocam em
pratica. Geralmente eles o modificam ou combinam com
as orientações de outras pessoas, ou simplesmente o rejeitam de uma vez – e os conselheiros muitas vezes não
conseguem tratar essas reações como um dado valioso em
uma conversa em andamento.
MELHORES PRÁTICAS PARA
PEDIR E DAR CONSELHOS.
Como líder e tomador de decisão, você deve dar o melhor de si, mas como é possível superar esses obstáculos?
Nós identificamos algumas diretrizes combinando lições
da pesquisa acadêmica com a sabedoria prática de especialistas no terreno – pessoas que entrevistamos porque
são conhecidas por sua habilidade de aconselhar. Embora
venham de vários setores (tecnologia, serviços financeiros, direito, politica, gestão educacional, consultoria e
organizações sem fins lucrativos), encontramos paralelos marcantes em seu comportamento nas cinco fases de
aconselhamento (veja o quadro “Orientações para cada
fase de aconselhamento”).
Fase 1: encontre a pessoa certa. Cada pedido de aconselhamento é único, refletindo uma combinação distinta
de circunstancias, personalidades e eventos. Mas, como o
tempo é geralmente essencial, você não vai querer buscar
consultores diferentes para cada situação. Reúna com antecedência uma “junta” pessoal que inclua indivíduos que
você valoriza por terem não só bom senso e capacidade de
manter segredo, mas também conhecimentos, experiências e pontos de vista diversificados. Todos devem pensar
nos seus melhores interesses e possuir um histórico, mostrando que tem realmente a disposição de dizer o que você
não quer ouvir. Tente encontrar pelo menos uma pessoa
a qual você possa recorrer em varias situações, porque ela

57

|

GENTE Santa Paula

nhecimento e as experiências das pessoas a quem pode recorrer. Como o professor da Harvard Business School C.
Roland Christensen observava com frequência, “quando
você escolhe seu conselho”. Seu objetivo é encontrar uma
combinação entre suas deficiências, limitações ou incertezas e as experiências, expertise ou base de conhecimento
de seus consultores. Evite escolhê-los principalmente por
sua confiança, simpatia, amizade ou pontos de vista em
comum. Como já observamos, tais características não são
garantias de qualidade.
Quando os papéis se invertem e é a você que alguém
recorre em busca de aconselhamento, pense se você é de
fato a pessoa certa. Você tem a base adequada para fornecer ajuda nessa situação em particular? Pode dedicar
tempo e esforço suficientes para atender as preocupações
do solicitante? É muito melhor rejeitar o pedido do que
dar conselhos desinformados, apressar o aconselhado, ficar confuso em reuniões ou descobrir, no fim do processo,
que tem pouco a oferecer. Pergunte por que o solicitante
o procurou – mais lembre-se de que você está na melhor
posição para avaliar se seu julgamento e experiência são
relevantes. Dizer não também é válido, e você pode ajudar
identificando outras fontes especializadas. Mesmo que
você esteja bem qualificado para servir de conselheiro,
pense em recomendar algumas outras pessoas para reunir
pontos de vista complementares ou alternativos. Isso dará
a quem pede orientação uma compreensão mais estruturada dos desafios e das opções.
Fase 2: Nesta fase, seu principal objetivo como solicitante de conselho é reunir informações suficientes para
que seu aconselhador entenda o problema que você enfrenta, por que esse problema representa um desafio e
aonde você espera chegar. Isso permitirá que ele ofereça
recomendações informadas e imparciais sem perder num
emaranhado de detalhes. Portanto, enriqueça sua narrativa com dados e forneça contexto - mas evite conduzi-lo
por um longo percurso de antecedentes, interpretações
diversas e potenciais consequências. Caso contrário, você
pode distraí-lo das questões essenciais ou fazê-lo perder
o interesse.
Durante o relato, talvez você precise reconhecer algumas verdades desconfortáveis sobre seu comportamento
ou suas fraquezas. Seu desconforto ao revelar certas situações pode indicar a importância destas para consolidar
a história. Um conselheiro só pode
ser tão bom quanto o retrato pessoal
e organizacional com a qual tem de
trabalhar. Assim, revele todos os detalhes importantes – mesmo aqueles
que são pouco lisonjeiros ou difíceis
de discutir. Essa atitude ajudará o
aconselhador a deixar para trás os
vieses e pontos cegos que você tiver.
Como conselheiro, você desejará obter um quadro completo da
situação e ao mesmo tempo ampliar
a compreensão do aconselhamento,
tudo um uma quantidade razoável
de tempo. Dessa forma, prepare o
terreno para franqueza e eficiência:
escolha um lugar que livre vocês dois
de distrações e permita um tempo
suficiente (mas não ilimitado) para
uma discussão robusta. Privacidade
e confidencialidade são essenciais.
Crie uma “zona segura” onde vocês
possam falar abertamente. Escute o
solicitante, permitindo que sua história surja com intervenções mínimas.
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desenvolverá um senso multifacetado dos problemas que
você enfrenta e de suas tendências naturais.
Ao escolher um conselho (ou vários) dessa junta para
suas necessidades imediatas, determine como você gostaria que ele o ajudasse e por quê (veja o quadro “O que
os conselheiros podem fazer”). Às vezes você quer uma
caixa de ressonância – alguém que possa ouvi-lo cuidadosamente para ajudar a clarificar e aprimorar seu pensamento. Outras vezes você quer testar um caminho ou
uma alternativa que escolheu experimentalmente. Ou
pode querer alguém que amplie seu quadro de referencia,
que utilize a experiência profunda e o conhecimento especializado para revelar dimensões do problema que você
não via. Ou talvez você esteja buscando orientação sobre
um processo – uma forma de atravessar uma situação delicada – ou ajuda para gerar ideias substanciais. Quanto
mais você souber do que precisa, melhor será sua escolha
– e mais bem equipado estará seu consultor para apoiá-lo.
Veja este exemplo: o diretor de compras de uma empresa de produtos médicos pediu que um gerente regional
de sua cadeia de suprimento jogasse duro com um governo local que sempre pagava com atraso o que adquiria.
Como as contas a receber estavam se acumulando, o diretor sugeriu suspender o fornecimento ao governo – mas
o gerente temia que funcionários governamentais transformassem isso numa causa célebre. Era uma situação em
que havia muita coisa em jogo, e o gerente precisava de
orientação. Ao considerar potenciais conselheiros, ele sabia que precisava de pessoas que pudessem fornecer uma
calibração. Será que seu temor se justificava ou era desproporcional? Ele decidiu que a pessoa com a experiência mais relevante era um gestor que supervisionava uma
cadeia de suprimento em uma região igualmente sensível.
Recorreu também a um colega de experiência em analise
de riscos através das fronteiras. Como resultado, foi capaz
de fazer uma recomendação equilibrada ao diretor: que
pedissem o parecer doa vários gerentes regionais sobre a
proposta de suspender o fornecimento. E, com base nessas ponderações, o diretor decidiu não seguir adiante com
sua ideia.
Como o gerente percebeu, nenhum conselheiro pode
ser útil em todas as situações, e aquele mais facilmente
acessível pode não ser a pessoa certa. Tente identificar o
que é que você não sabe e como isso combina com o co-
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Não julgue e resista à tentação de fornecer imediatamente
sua opinião e orientação: você ainda não sabe o suficiente
para dar um conselho refletido. Precipitar-se com conclusões ou recomendações é um sinal típico de um diagnóstico falho ou incompleto, por isso reúna mais informações.
Comece com perguntas genéricas, em aberto – do tipo:
“Como você se sente em relação a isso?” -, porque elas
criam harmonia, revelam o que realmente passa pela cabeça do interlocutor e muitas vezes levam você direto ao
cerne do problema. (Os antropólogos chamam essas perguntas de “grande turnê” e sugerem usá-las como ponto
de partida para entrevistas.)
Prossiga extraindo detalhes de apoio e contexto adicional para ajudar seu interlocutor a ir além de uma declaração centrada em si mesmo.
Em nossas entrevistas com conselheiros, dois deles
compartilham casos de pessoas que tinham chegado até
eles em busca de afirmação, já com a interação de seguir
um determinado plano de ação. Ambas tinham apenas
uma visão parcial do problema; os consultores disseram
que precisam trazer à tona o resto por meio de indagações
pacientes antes que pudessem começar a formular bons
conselhos e a mover essas pessoas do modo de afirmação
para uma compreensão genuína dos desafios que enfrentavam.
Determine os interesses e objetivos pessoais de quem
pede o conselho e compare-os com os da organização.
Considere, nas palavras de um de nossos especialistas,
a possibilidade de dar “lições de casa” para aprofundar
o pensamento do solicitante (“volte na próxima semana
com cinco motivos pelos quais a mudança para Dallas seria uma boa ideia”). Finalmente, aprofunde também sua
própria compreensão, indagando sobre as causas básicas,
as potenciais consequências e outras questões penitentes
não mencionadas explicitamente. Elas revelarão muito se
você puder torná-las visíveis. O problema exposto pode
ser apenas um sintoma dessas questões subjacentes.
Depois de ter feito tudo isso, você estará suficientemente bem informado para concordar ou não com o
consulente sobre uma pergunta-chave que raramente é
feita: que papel você deve desempenhar? Você deve servir de caixa de ressonância, incutir confiança, expandir a
imagem que ele tem desse tipo de situação, ou apresentar
novas ideias e opções? Discuta suas conclusões com ele
para assegurar um entendimento comum sobre o que é
necessário.
Fase 3: crie alternativas. Como a tomada de decisão
melhora acentuadamente quando há varias opções disponíveis, os aconselhados e os conselheiros devem trabalhar
juntos para encontrar mais de uma possibilidade. Mesmo
decisões do tipo “sim ou não” produzem resultados mais
positivos quando alternativas matizadas são traçadas e
consideradas.
Veja esse exemplo de nossas entrevistas: o chefe da divisão de produtos de consumo de uma empresa de eletrônicos decidiu realocar seu grupo de marketing para melhorar a colocação com a engenharia. Ele estava ansioso
para adotar essa tendência industrial por causa de seu potencial para acelerar o desenvolvimento de produtos e fazer todos pensarem em ofertas mais segmentadas. Mas o
vice-presidente de marketing achava que isso aumentaria
muito a distância entre seu pessoal e a equipe de vendas.
O Chefe de divisão recorreu então a um colega de
confiança, o diretor de operações, em busca de aconselhamento sobre como lidar com o marketing. O diretor
concordou que a mudança fazia sentido e trabalhou com
o chefe de divisão a fim de gerar ideias para obter o apoio
do vice-presidente – sem ter de recorrer a uma ordem. Por
exemplo, o chefe de divisão poderia experimentar apre-
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sentar a proposta nas pequenas reuniões interfuncionais
para que o vice-presidente pudesse ouvir seus subordinados diretos discutirem os méritos da proximidade com
os engenheiros. Eles também poderiam se reunir com
grandes clientes de varejo ou analistas de Wall Street –
que poderiam comentar como os concorrentes estavam
se beneficiando com essa abordagem. Falar com o diretor
de operações ampliou a perspectiva do chefe de divisão –
que agora podia enxergar opções além de uma negociação
direta com o vice presidente.
Se você esta buscando conselho, adote uma mentalidade analítica, investigativa, para encontrar e pesar múltiplas escolhas. Ofereça suas próprias ideias, mas também
ouça as sugestões de seu conselho, principalmente aquelas que podem levá-lo numa direção totalmente diferente.
Imagine como você pode aplicar essas recomendações –
mas submeta-as também a muito estudo. Você deve testar
o que realmente faria. Faça perguntas especificas sobre
os custos e benefícios de cada ação, a logica subjacente,
a relevância do conselho para sua situação (para confirmar que seu conselheiro não esteja forçando a serventia
de seus princípios preferidos ou de suas experiências prévias), as táticas para pôr as ideias em prática, que repercussões podem ocorrer –, e quaisquer contingências para
as quais você deva estar preparado. Em resumo, examine
o conselho tão minuciosamente quanto seu conselheiro
examinou a descrição que você fez do problema resolvido. A discussão subsequente o preparará para superar os
obstáculos de implementação.
Se você é conselheiro, pense em si mesmo como um
instrutor de direção. Embora ofereça supervisão e orientação, seu objetivo final é capacitar o orientado a agir de
forma independente. Nossos entrevistados foram unânimes ao dizer, basicamente, que “cabe a quem busca o
conselho encontrar o caminho a seguir”. Você nunca pode
se colocar totalmente no lugar do aconselhado, e é importante reconhecer isso com clareza. Enquanto você ajuda a
gerar opções viáveis, detalhe o raciocínio por trás de casa
possibilidade. Descreva os princípios que estão moldando seu conselho, assim como quaisquer experiências que
você esteja mencionando para corroborá-lo ou usando
como analogias. Articular seu processo de pensamento –
e seus possíveis vieses – pode ajudar tanto você como o
solicitante do conselho a determinar até que ponto seu raciocínio e sua perspectiva se ajustam à situação. Se ocupa
um cargo superior de seu aconselhado, você pode reduzir
a diferença de poder e aumentar a probabilidade de que
sua orientação seja útil perguntando explicitamente o que
é que não parece muito adequado.
Fase 4: procure convergir para uma decisão. Na hora
de estreitar as opções e escolher um rumo de ação, os
aconselhados muitas vezes caem vitimas de viés de aprovação, escolhendo “o caminho mais fácil” ou outras formas de raciocínio falho. Por isso, teste seu pensamento
revisando opções descartadas ou brevemente consideradas e pedindo a seu conselheiro que faça o papel de advogado do diabo. E não hesite em solicitar uma segunda ou
terceira opinião nesta fase – principalmente se você ainda
esta em duvida. Isso pode contrabalançar quaisquer vieses ou conflitos de interesses que seu consultor possa ter.
Evidências experimentais indicam que duas opiniões são
geralmente suficientes para conseguir a maior parte dos
benefícios e ter múltiplos conselheiros. Mas, para problemas complexos, ambíguos de alta visibilidade ou polêmicos – ou quando é provável que a implementação da solução seja complicada-, alguns pontos de visita adicionais
são geralmente uteis. Não importa o quanto a situação for
inquietamente urgente, revista ao impulso de saltar para a
decisão mais simples e prontamente disponível.
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cunstancias podem já ter mudado.
Assim, busque mais aconselhamento se for preciso.
Você pode se beneficiar de múltiplas reuniões, principalmente se tiver colhido novas informações com base em
seus primeiros avanços ou ainda tiver uma série de decisões a tomar. Também é útil, além de ser uma questão
de consideração, informar seu aconselhador sobre o que
você tem feito e qual está sendo o resultado. É uma forma
de expressar sua gratidão, fortalecer o relacionamento e
ajudá-lo a apresentar também.
Se você for o conselheiro, saia do processo nesta fase.
Reafirme que cabe ao aconselhado seguir adiante. Tanto que a decisão e as consequências são dele, não suas, e
precisam ser reconhecidas assim. Isso ajudará a garantir
a responsabilização pessoal e prevenir uma atribuição de
culpa equivocada caso as coisas não encaminhem da forma esperada. Mas permaneça disposto a fornecer orientação adicional à medida que se desenrolam os acontecimentos. Em situações instáveis, que mudam rapidamente,
até o melhor conselho pode se tornar irrelevante num
piscar de olhos. Na medida em que você estiver disposto a
ajudar com correções no meio do caminho, transmita sua
disponibilidade.
Embora aqueles que pedem e aqueles que dão conselhos trabalhem juntos para resolver problemas, eles têm
diferentes pontos de vista. Estudos recentes de psicologia
social mostram que as pessoas que desempenham um papel consultivo focam no proposito abrangente (por que
uma ação deve ser executada), enquanto aquelas que recebem conselho – geralmente na iminência de tomar uma
decisão – estão mais preocupadas com táticas (como fazer
as coisas). Um indivíduo tende a pensar idealisticamente quanto está no papel de conselheiro, mas pragmaticamente quando solicita orientação, ainda que enfrentando
o mesmo desafio.
Suponha que um gerente de contratação tenha de decidir se deve preencher uma vaga-chave com um candidato externo. Se você estiver aconselhando esse gerente,
poderá pensar nos méritos de trazer uma nova perspectiva e na sacudida saudável que isso poderia provocar.
Mas, se estiver pedindo orientação, você pode ficar mais
inclinado a ver os desafios de fazer que uma pessoa de
fora se integre e tenha condição de produzir resultados,
e também a pensar na economia de tempo e no impulso
para o moral ao promover alguém de dentro. Ter em mente as duas perspectivas, independente de qual for a sua, vai
ajuda-lo a alcançar o entendimento mútuo, identificar a
prioridade-chave que norteia a decisão (reduzir o tempo
e o esforço de uma integração, trazer uma nova perspectiva?) e se prepara para as desvantagens de qualquer opção.
No geral, nossas diretrizes tanto para quem pede
como para quem dá conselhos equivalem a uma mudança fundamental de abordagem. Embora as pessoas geralmente se concentrem no conteúdo do conselho, as mais
hábeis dão atenção tanto a forma como aconselham quanto aquilo que aconselham. É um erro pensar no conselho
como uma transação que é feita uma só vez e está concluída. O aconselhamento inteligente é mais do que distribuir
e aceitar sabedoria. É um processo criativo, colaborativo
– uma questão de esforço mútuo para entender melhor os
problemas e encontrar caminhos promissores a seguir. E
isso geralmente exige uma conversa contínua.
Fonte: Revista Harvard Business Review – Janeiro
2015. Pág.42-54.
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Talvez você queira combinar as recomendações de
muitos conselheiros com suas próprias ideias para formar uma solução híbrida. Uma líder de equipe de uma
empresa de consultoria fez isso quando estava tendo dificuldades para comandar reuniões de projeto. Veteranos e
novatos se envolviam, nem debate interminável, com uma
facção convencida de que a outra não estava entendendo
a situação. Como a líder se comunicava bem com cada um
dos membros separadamente, ela pensou em reduzir as
reuniões de grupo e gerir o projeto de uma forma radial,
entre o centro e as pontas.
Seus conselheiros tiveram várias reações. Um ressaltou a importância de permitir que o grupo discutisse os
desafios do cliente, em vez de analisar apenas as soluções
concorrentes. Outro disse que os dois campos precisavam
ouvir um ao outro para ampliar suas perspectivas. E um
terceiro sugeriu discutir abertamente a disfunção da equipe. A líder se baseou nos três conselhos. Depois de explicar, em uma série de reuniões bilaterais, como o próximo projeto seria executado e por que ela reuniu toda sua
equipe e pediu que indivíduos com níveis diferentes de
especialização e experiência compartilhassem seus pontos de vista sobre os desafios do cliente. A discussão não
desapareceu, mas foi muito mais construtiva: os membros
da equipe chegaram a um entendimento coletivo dos problemas a serem resolvidos. No final, disseram que gostariam de ter mais reuniões como essa.
Se você for o conselheiro, seu objetivo nesta fase é trabalhar com o aconselhado para explorar todas as opções
a disposição antes que ele faça uma escolha. Fale dos resultados mais prováveis de cada possibilidade, avaliando
o prós e contras de cada uma e certificando-se de que a
conversa prossiga com um diálogo, não como um monologo. Apresente hipótese – por exemplo: “Imagine que já
passou um ano desde que você acabou demitindo aquele
gestor talentoso, mas difícil. O que pode ter acontecido
desde então? O quanto as coisas podem ter melhorado ou
piorado?” – para trazer a tona prováveis consequências.
Depois, concentre a discussão em um rumo de ação. Isso
pode significar a defesa de uma única opção, ou você pode
sugerir que sejam experimentadas algumas ideias diferentes.
Faça pausas frequentes para verificar o quanto o aconselhado se sente confortável com a orientação sugerida e
até que ponto ele aceita o raciocínio subjacente. Trabalhe
em conjunto para trazer à tona pressupostos não declarados, duvidas persistente e questões não resolvidas. Ao
mesmo tempo, reconheça que “não sei” é uma boa resposta se você não puder prever o impacto de determinadas
opções, principalmente se você fizer recomendações claras de como aprender mais sobre as alternativas.
Reuniões de acompanhamento são geralmente essenciais para consolidar as escolhas dos aconselhados e
desenvolver planos detalhados de ação. Assim, fique disponível para esclarecimentos e detalhamentos. Dito isso,
quem pede conselho às vezes volta em busca de mais e
mais conversas a fim de adiar a tomada de decisão. Se suspeitar que tal coisa esta ocorrendo, você deve perguntar
você o que pode ser feito para que as coisas avancem, ou
encorajar o orientado a experimentar uma solução e conversar com você sobre o resultado.
Fase 5: Como solicitante de aconselhamento. Você
precisará agir com base no conselho que recebeu e fazer
ajustes em tempo real. O conselho é mais bem tratado
como provisório e contingente: ele deve ser um ciclo de
orientação, ação, aprendizado e mais orientação – não um
caminho fixo a seguir. Principalmente quando o processo
de aconselhamento ocorre durante um período prolongado, na hora em que você estiver pronto para agir as cir-
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uando um executivo vem do setor
privado para uma organização sem fins lucrativos, a visão habitual é que ele ou ela esta
lá para injetar um pouco de disciplina de
negócios. Quando cheguei à Cruz vermelha
Americana, havia, sem dúvida, problemas a
serem enfrentados. Os livros do ano fiscal de
2008 tinham um déficit operacional de U$$
209 milhões. A organização estava deficitária havia alguns anos, pedindo empréstimos
para ter capital de giro, e nossas dividas pas-
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savam de U$$ 600 milhões. Francamente, não éramos muito bons para arrecadar fundos. Claro, tínhamos uma marca
excelente - a segunda mais conhecida do mundo -, mas até
isso precisava ser vigorado.
Não era necessário muito tino de negócios para ver o
caminho a seguir – tínhamos de simplificar a estrutura organizacional. A Cruz Vermelha Americana tem duas partes:
serviços humanitários e serviços de sangue. Era no lado humanitário que a situação estava difícil. Cada uma de suas
720 representações independentes tinha seu próprio sistema de folha de pagamento, auditoria financeira, website e
departamento de TI.
Minha equipe e eu planejamos o que acreditávamos
ser uma reestruturação lógica e a propusemos ao conselho,
acreditando que os diretores a considerariam algo óbvio a
fazer. Mas não era tão simples assim. Alguns deles previram
um motim. O plano tinha apoio suficiente para ser aprovado, mas, por causa do furor que provocou na sala, eu retirei
da mesa.
Decidimos que era hora de mudar nosso processo. Nós
o tornamos mais inclusivo, reunindo executivos de 50 de
nossas representações para colaborar na busca de uma solução. Depois o tornamos radicalmente inclusivo, enviando
o plano resultante para a organização inteira – mais de 30
mil funcionários e centenas de milhares de voluntários. Recebemos milhares de respostas e fizemos muitas mudanças
para melhor. E, em algum ponto desse caminho, o processo
mudou.
Na reunião decisiva para apresentar o plano final às representações, eu me descobri fazendo um discurso profundamente emocional. Mencionei desastres recentes, descrevi
como as representações locais haviam respondido e implorei ao grupo para salvar a Cruz Vermelha. Anteriormente
em minha carreira, eu teria considerado esse tipo de discurso piegas. Mas, naquela sala, vi o ceticismo das pessoas se
transformar em confiança. Será que minha equipe de líderes
e eu mostramos algum brilhantismo retórico especial? Não,
nós provamos que havíamos escutado, e nosso pessoal incrível, que se preocupa tão profundamente com nossa missão humanitária, estava disposto a aceitar algumas mudanças difíceis para salvar este tesouro americano.
Hoje somos 10% menores do que quando iniciamos essa
jornada, depois de termos feito escolhas difíceis que incluíram demissões, suspensão de aumentos por mérito e suspensão da contribuição, como empregador, para os planos
de aposentadoria dos funcionários. Contudo, noventa e um
centavos de cada dólar que arrecadamos apoiam diretamente aqueles a quem servimos.
E agora olho para trás na minha
carreira no setor privado e percebo
de que forma eu deveria ter atuado
como líder o tempo todo. Organizações e, fins lucrativos não tem o
monopólio da relevância. Quando
eu estava na AT&T, não fornecíamos
apenas telecomunicações de longa

Dando tudo em campo
Muitas pessoas afirmam ser
um desafio dirigir uma startup de
tecnologia de crescimento rápido
– e elas estão certas. Mas a parte
mais difícil não é expandir a tecnologia e o modelo de negócios.
É ampliar suas próprias capacidades como líder.
Eu tinha uma experiência
muito modesta de dirigir um
negocio quando cheguei à eBay,
em 1999. A maior parte da gestão que eu havia feito tinha sido
a grupos funcionais dentro de organizações – por exemplo, como
CFO da Disney Store. Eu tinha
feito um trabalho de seis meses
como CEO da Reel.com, a agora
extinta superloja de filmes que a
Amazon atropelou quando se expandiu para além dos livros. Mas
não tenho certeza
de que essa experiência contasse – é difícil afirmar que uma
empresa que gastou U$$ 40 milhões em DVDs fosse realmente
um negócio. Mas Meg Whitman
estava disposta a se arriscar comigo.
Conheci Meg na Disney, onde
ela me contratou para o grupo
de planejamento estratégico. Ela
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pintou um retrato muito atraente do potencial da eBay, e eu desenvolvi rapidamente um ponto
de vista de que, como negócio, a
eBay era tão boa quanto o Reel.
com era ruim. Entrei na empresa
para gerir a incipiente unidade
de “serviços” e dois subordinados
diretos – um doa quais logo partiu para iniciar uma franquia da
Baja Fresh. Mas minha esperança
era que o crescimento fosse criar
mais oportunidades.
E fez isso como nunca! A
eBay estava em modo de hipercrescimento. No ano 2000, Meg a
dividiu em duas e me colocou no
comando da eBay North Americana. Depois em 2005, passei
para o comando da PayPal, que
a eBay tinha adquirido recentemente, durante seu período
de hipercrescimento. Sete anos
depois de entrar na eBay e gerir
uma pessoa, eu estava gerindo
mais de cinco mil.
A descoberta mais importante que fiz nesse processo foi que
crescer com o negócio requer a
rápida aquisição de habilidades
totalmente novas. A melhor analogia que tenho é com o esporte:
comecei como jogador e logo
tive de virar treinador, e depois
gerente-geral, antes de me tornar
algo como um comissário, o mais
alto cargo executivo de uma liga
esportiva nos EUA. No entanto,
é difícil aprender novas habilidades quando grupos casa vez
maiores de pessoas estão vendo
você cometer os erros idiotas que
são inevitáveis em qualquer processo de aprendizagem. A melhor forma de responder a essa
realidade é considerar tal escrutínio um trunfo valioso. Extravia

dele todas as informações que
puder. Adote aquelas avaliações
de 360graus e aprenda com seus
colegas e subordinados diretos.
Encontre um mentor para orienta-lo. E traga um treinador para
ajuda-lo a lidar com suas dificuldades e a desenvolver as habilidades de que você precisa. Meu
amigo John Donahoe foi quem
me apresentou a este ultimo conceito. Ele observou que, se um
atleta de nível mundial como Tiger Woods (lembre-se isso ocorre há anos) tinha treinadores de
swing e força, por que os executivos deveriam melhorar sozinhos?
Tornar-se um grande líder
exige uma tremenda autoconsciência. Exige entender como os
outros experimentam você, percebem você e respondem a você.
É uma jornada intensa.
Eu descobri que estas são as
chaves para o sucesso: o anseio
por aprender e melhorar, a disposição para ser vulnerável e compartilhar tanto os pontos fortes
como os pontos fracos, e a prontidão para reconhecer junto à sua
organização as deficiências que
você esta trabalhando duro para
resolver.
Uma coisa que tornou esse
processo de aprendizagem particularmente difícil foi que, embora possa ser algo realizador
desenvolver-se como executivo,
eu simplesmente achava mais divertido ser um jogador. Lembro-me de ter tido a Scott McNealy,
da Sun, durante meu trabalho na
eBay, que estava ficando mais eficiente, mas me divertindo menos
à medida que o negocio ganhava escala. Sua resposta foi nessa
linha: “Seu idiota, você não percebe que seu trabalho é fazer as
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distância – conectávamos pessoas as informações de que precisavam e as pessoas a quem amavam.
Na Fidelity Investments, nós não
apenas geríamos dinheiro – ajudávamos as pessoas a realizar seu
sonho de estudo universitário ou
aposentadoria.
Seu trabalho como líder é
aproveitar ao máximo a força
desse objetivo maior – e você não
pode fazer isso recuando para a
análise. Se você quer liderar, tenha a coragem de fazer isso com
o coração.
Por: Gail McGovern (Presidente e CEO da Cruz Vermelha
Americana).

Lidere com
o Coração
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piores tarefas para que todos os
outros na companhia possam ser
produtivos e felizes?”.
Por: Jeff Jordan (Um dos sócios da Andreessen Horowitz. Foi
presidente e CEO da OpenTable,
presidente da PayPal e vice-presidente sênior da eBay)

62

O dia a dia de uma loja de
ferragens
Autores são como inspetores
de obras: verificam a estrutura e
os sistemas de negócios e atestam
sua integridade para permitir
que os interessados invistam seu
dinheiro com confiança. Tendo
crescido trabalhando no negocio
do meu pai – uma loja de ferragens em Cleveland -, sempre gostei de um outro lado do negocio:
ajudar as pessoas a realmente
construírem coisas. Para vender ferragens num lugar onde as
pessoas estavam sempre conversando com os vizinhos, meu pai
precisava conhecer seu métier.
Os clientes geralmente pediam
conselhos, e se lhes vendêssemos
o produto errado eles acabariam
em apuros. Era desafiador quando alguém mostrava seu projeto
e percebíamos que estava usando
as ferramentas erradas, mas ele
estava com pressa ou não tinha
interesse. Atender bem aos clientes significava orienta-los para o
que realmente precisavam e ao
mesmo tempo manter um relacionamento positivo.
Tendo visto a quantidade
enorme de pessoas que mais tarde agradeceram a meu pai eu provavelmente ainda procuro orientar os clientes para que meus
colegas e eu acreditamos serem
ferramentas certas. É por isso que
a Grant Thornton foi a primeira
empresa de contabilidade dos Estados Unidos a apoiar várias propostas incluídas na lei Sarbanes
Oxley antes de ser aprovada, em
2002. Nos também propusemos
que opções de ações deveriam ser
custeadas e aparecer no balanço
de empresa com um custo. Eu até
fui ao Capitólio tentar convencer
os legisladores de nossa posição.
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Mais recentemente, apoiamos
propostas para ampliar o parecer dos auditores para atender
às necessidades dos investidores
e apoiamos os esforços da Comissão Europeia para melhorar
a qualidade, independência e
objetividade da auditoria, e para
aumentar a concorrência.
Também intercedemos a favor da nova Lei Empresarial da
Índia, que melhora significativamente a governança coorporativa
e exige supervisão independente
de auditores. Todas essas posições foram assumidas contra as
tendências de muitos dos nossos
clientes, mas acreditamos que,
como eles construíram seus negócios, estas são as ferramentas
certas a serem usadas.
Ajudar as pessoas a construir
alguma coisa está em perfeita
sintonia com meu trabalho na
Grant Thorton. Quando me tronei CEO da empresa nos Estados
Unidos, em 2001, ela estava escapando de três nos consecutivos
de perseguição de concorrentes
em crescimento sob o comando
de três CEOs diferentes. Enfrentávamos também uma economia
fraca. Mas como ouvi meus parceiros e minha equipe, ficou claro
que eles estavam comprometidos
em construir. Por isso, coloquei
em prática as lições que aprendi
na loja de ferragens de meu pai
e resolvemos os problemas. Nos
oito anos seguintes, triplicamos
o faturamento e simultaneamente aumentamos continuamente
os lucros – e construímos uma
reputação com uma empresa de
contabilidade profissional de alto
padrão no mercado americano.
Há quatro anos fui nomeado
CEO global de Grat Thornton,
o crescimento mundial foi negativo. Mais uma vez eu sabia que
o projeto de construção era tanto de meus colegas como meu.
Isso significava viajar muito, mas
eu precisava começar me conectando e ouvindo as pessoas. Por
volta de 2012 crescíamos mais
rápido que nossos concorrentes,
e em 2013 fomos indicados pela

primeira vez como a rede do ano
pelo Internacional Accouting
Bulletin.
CEOs devem fornecer liderança de várias formas. Como
arquitetos, devem expor sua visão detalhada do projeto. Como
engenheiros devem preocupar-se
com a eficiência no andamento
do projeto. Mas acima de tudo,
precisam perceber a vontade das
pessoas de criar grandes coisas e
de trabalhar com energia criativa.
Grant Thornton reúne mais de 38
mil funcionários em 120 países
-, mas mesmo operando nessa
escala eu sempre volto à loja de
ferragens de meu pai em busca de
orientação.
Por: Edward E. Nusbaum
(CEO global da Grand Thornton).
Como promover o “nós”
Os seres humanos são criaturas sociais. Caímos facilmente
em lealdades de grupo. Dividimos instantemente o mundo em
“nós” e “eles” e tratamos os outros
de forma muito diferente, dependendo da categoria em que estão.
Ativas a energia do “nós-contra-eles” é a ferramenta mais antiga
de liderança. Em ambientes empresariais os efeitos podem ser
maravilhosos. Mas também podem ser terríveis, dando origem a
facções internas hostis e cortando as possibilidades de colaboração externa. É surpreendente ver
como muitos gestores não são
muito cuidadosos quanto a empunhar essa ferramenta.
Nos anos 1970, o psicólogo social Henri Tajfel nos deu o
conceito de identidade social – o
entendimento de que a identidade de um indivíduo é fortemente
moldada por lealdade de grupo.
Em experimentos que projetou,
os sujeitos precisaram apenas da
mínima lógica para se identificar
tão fortemente com um campo,
a ponto de se comportar generosamente com seus membros - e
punitivamente com os de fora.
Em um estudo, meninos que foram divididos em dois grupos
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depois de declararem de improviso sua preferencia entre dois
quadros (um de Klee e o outro de
Kandinsky) mostraram esse favoritismos intragrupo – e a discriminação em relação aos outros.
Pesquisadores têm mostrado
desde então que, quando pessoas
em um ambiente de trabalho tem
um forte senso de ser parte de um
grupo, de ser um “nós”, o moral e
a produtividade aumentam.
Em uma longa carreira gerindo profissionais inteligentes e dedicados, já observei esse fenômeno muitas vezes. Mas é claro que
isso não basta pra simplesmente
declarar a um conjunto de indivíduos que eles são uma equipe. Se
os lideres querer ver essas energias instintivas em ação, precisam dar as pessoas uma noção de
por
que elas existem como
um grupo. Por isso, é instrutivo
considerar as razões pelas quais
os grupos desenvolvem por conta
própria um senso de “nós”: afinidade, missão, ou um inimigo comum.
Muitos locais de trabalho
adotam automaticamente uma
versão de afinidade baseada na
função. A identidade compartilhada de um grupo reflete uma
característica comum de seus
membros – todos são engenheiros, os todos são radiologistas.
Fazer um trabalho semelhante
sob as mesmas condições é suficiente para criar “nós”. Mas isso
não fornece muito ímpeto para
que o grupo alinhe suas energias
e atue de forma arrojada.
Se você quiser que um grupo
avance ou prevaleça numa competição, é melhor comunicar-lhe
uma missão atraente. “Nosso trabalho é garantir que seus esses
edifícios estejam tão limpos como
gostaríamos que estivessem para
nossa própria família”, é o tipo de
objetivo comum que pode unir
as pessoas. “Nossa missão é fornecer o melhor serviço de saúde
neste estado” dá as pessoas um
contexto para suas interações e as
capacita para trabalhar de forma
colaborativa e criativa.
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Certifique-se apenas que a
missão seja persuasiva e valiosa o
suficiente para inspirar os membros da equipe a apoiar esforços
uns dos outros.
Identificar um inimigo comum é o meio mais potente para
unir um grupo. Mas tenha cuidado com essa opção. Quando há
um claro perdedor em algum cenário, há uma instabilidade inerente. O perdedor muitas vezes
trabalha com muito mais afinco
para reverter a situação e até
para se vingar. Em pouco tempo,
a energia dos dois lado pode ser
tornar puramente destrutiva.
O melhor de todos os mundos é quando se pode alcançar
um senso glorioso de “nós” sem
alimentar a animosidade contra
“eles”. É difícil conseguir isso. E,
como aqueles fãs de Klee ou Kandinsky poderiam ter dito, isso
não ocorre naturalmente. É por
isso que, como líderes, precisamos continuar buscando novas
ferramentas.
Estou convencido de que
exercer uma grande liderança
no século 21 é questão de dotar
grupos de indivíduos de um senso gratificante de “nós” e canalizar sua energia coletiva de forma
produtiva rumo a objetivos nobres. Será que todo mundo vai
concordar? Talvez não, mas para
alguns, isso vai fazer toda a diferença. Mais poder para nós.
Por: George Halvorson (deixou o posto de CEO da Kaiser
Permanente em 2013. Ele é o fundador do Institute for InterGroup
Understanding).
Cultura empresarial como
vantagem competitiva
A importância da cultura empresarial para o sucesso no mundo dos negócios é um dos raros
consensos entre executivos, acadêmicos e praticantes da administração. O que nem todos concordam é sobre como utilizá-la
eficazmente como instrumento
da liderança de pessoas e equipes.
Infelizmente a cultura vem
sendo mais uma fonte de conflitos
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do que se sinergia. Cada vez mais
nela reside uma das principais
causas dos problemas, e até mesmo de retumbantes fracassos de
joint ventures, fusões, aquisições
e algumas tentativas de expansão
doméstica ou internacional, em
que empresas acabam vivenciando verdadeiras “pororocas culturais” – uma metáfora que ilustra
bem o choque de diferentes culturas empresariais quando obrigadas o conviver sob o mesmo
teto. Mas seria bem mais simples
se os problemas inerentes à cultura de uma empresa aparecessem
apenas quando ela interagisse
com outras. Na realidade, sabemos que as dificuldades aparecem no cotidiano da convivência
entre lideres e liderados, entre as
áreas da empresa e na sua interação constante com os públicos
como os quais se relaciona no dia
a dia – clientes, parceiros, fornecedores, comunidades, investidores, etc.
Para aumentar a complexidade dessa situação, a maioria dos
lideres tem se defrontado com
desafios mais agudos advindos
do conjunto de novas circunstancias que caracterizam o mundo
empresarial em reconfiguração.
Temos evoluído de um mundo do foco quase exclusivo nos
produtos para focar também nos
clientes, do físico para o virtual,
do previsível para o volátil, do
fixo para o móvel, da padronização para a customização, dos
dogmas da Geração X para os novos valores, expectativas e sonhos
da Geração Y, entre outros.
Todos esses fatores produzem
significativo impacto na identidade cultural das empresas e
na gestão de pessoas e equipes.
Uma coisa é a cultura de uma
empresa construída na típica
Era Industrial que desenvolveu
os conhecimentos preceitos do
management a partir da segunda
metade do século 20. Outra bem
diferente é a cultura necessária
nesse momento de transição que
alguns chamam de Nova Economia, mas que seria mais apro-

priado chama-la de Era do Pós-Management.
A cultura passou a ser ativo
(ou o passivo) que não aparece
no balanço das empresas. Aquelas bem sucedidas, longevas e
autossustentáveis são as que possuem uma cultura disseminada,
aceita e praticada pelos lideres
em todos os níveis – não apenas
aquelas que possuem um bom
produto ou preço competitivo.
Essas são apenas vantagens temporárias, voláteis. A cultura empresarial passou a constituir-se
em vantagem competitiva mais
duradoura, contribuindo como
faça motriz para a sustentabilidade e resultados do negócio, como
atestam as práticas de várias
empresas brasileiras de sucesso
como Natura, Votorantim, Embraer e Método Engenharia.
Mas, cuidado, não existe “cultura certa”! A “certa” é aquela coerente com a origem do negócio,
com seu histórico, com a estratégia, os resultados desejados e as
competências que conduzem ao
sucesso. Esse verdadeiro encaixe
é que faz com que a identidade
cultural da empresa se transforme em uma poderosa alavanca
cooperativa.
Um exemplo emblemático no
Brasil é dado pelas duas maiores
instituições financeiras do país:
O Bradesco e o Itaú. A cultura predominante na Cidade de
Deus, sede de uma delas, é muito
diferente da cultura no Jabaquara, sede da outra. Mas ambas são
exemplos de sucesso, porque casa
uma delas é coerente com a origem e com os componentes estratégicos da instituição. A cultura
deve funcionar como uma “cola”,
um fator integrado do modelo de
negócio com o modelo de gestão
e o organizacional. Além disso, a
cultura de cada uma dessas instituições é explicitada, disseminada, aceita e praticada em todos os
níveis da organização.
Além da função integradora,
outra característica de uma cultura empresarial que funciona
reside na complementariedade
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ponto de referencia na hora da verdade sobre que
tipo de negocio conquistar ou declinar.
No exato momento em que o Brasil tem sido
varrido por um vendaval causado por uma crise de
valores, é ético e salutar nos inspirarmos no esforço empreendido por algumas empresas para educar
seus lideres em todos os níveis para a prática da sua
cultura. Em especial o seu pilar da ética como critério de julgamento para decisões negociais e organizacionais.
Tornou-se importante deixarmos de perder a
cultura empresarial como um luxo um elemento
de sofisticação para ser apresentado em ocasiões
especiais e considera-la como uma diferenciada
vantagem competitiva e um forte instrumento de
liderança.
Se as razões acima não forem suficientes, resta
argumentar que empresários e executivos necessitam não apenas investir em negócios diferenciados, mas também desenvolver competências mais
adequadas a nova realidade de um mundo em reconfiguração e passar a cuidar do lado invisível da
competitividade. A cultura empresarial é a “carta na
manga” das empresas vencedoras. Afinal, quem não
tem, corre o risco de ficar fora do jogo.
Por: César Sousa (Presidente da Empreenda.
Nomeado um dos 200 Global Leaders for Tomorrow pelo World Economic Forum e autor de “A
NeoEmpresa” [Integrare, 2012].)
Fonte: Revista Harvard Business Review Brasil
OnPoint – Fevereiro e Março 2015 – Pág.6-11.

CONVERSANDO SOBRE GESTÃO

entre o intangível e tangível, ou seja, a empresa possui atributos e sinais tangíveis – arquitetura, layout,
sistemas e processos, entre outros símbolos – que
refletem o conjunto de crenças e valores, muitas vezes intangíveis da sua identidade.
Uma terceira característica da cultura eficaz é a
sua capacidade de renovação. Ou seja, não precisa
ser estática. Cabe aos lideres distinguir os valores
que são inegociáveis (os pilares “fixos” da cultura)
dos comportamentos do dia a dia que precisam ser
adequados ao momento em que se encontra o clico
de vida da empresa.
É importante que os lideres entendam com clareza que a cultura empresarial é muito mais do que
uma “simples” lista de cinco ou seis valores adotados e nem sempre praticados. Muitas empresas professam valores como “Foco no cliente” e “Respeito
às pessoas”, mas não é necessário muito esforço para
recebermos a falta do real comprometimento com
tais boas intenções e que se trata de frases de efeito
para impressionar o seu publico.
Para que realmente uma cultura seja implementada, o exemplo precisa vir de cima. Os líderes
necessitam de muita energia para garantir o entendimento, a aceitação e a prática da cultura organizacional. O recomendado é traduzir para o cotidiano da empresa quais destes valores precisam estar
enraizados nos colaboradores com tolerância zero
para a falta de conformidade. E definidos os que
podem ser ajustados em função do momento e das
circunstancias peculiares do negócio.
Algumas empresas têm realizado eventos e treinamentos específicos para disseminar e fortalecer
os valores da empresa. Tem investido também na
revisão de seus processos e sistemas para garantir a
colocação na prática de seus princípios filosóficos. E
seus dirigente tem se comprometido de forma real
– e não apenas retórica como é de praxe – em ser o
exemplo para seus liderados.
A disseminação de valores na empresa traz
melhores resultados quando ela ocorre com naturalidade e por meio do exemplo desde o seu líder
principal. Fazendo um paralelo, vale lembrar do que
ocorre na relação entre pais e filhos: é em vão uma
mãe cobrar do filho “respeito ao próximo” se ela, na
hora de pagar suas compras em um supermercado,
maltrata o caixa, ou se o pai não da passagem para
os outros veículos no trânsito.
A cultura empresarial precisa ser percebida e
utilizada como um mapa para a tomada de decisões,
como um guia para a pratica de liderança de pessoas
e equipes: na definição do perfil de quem recrutar e
selecionar para compor nossa equipe; na avaliação
de desempenho de nossos liderados, no tipo de treinamento que devemos sugerir; na hora da promoção ou admissão. Como uma ferramenta útil para
embasar a escolha e a forma de se relacionar com
clientes, parceiros e fornecedores e também como
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Programa de
Educação Financeira
para os colaboradores
O

lhar de forma criteriosa para a saúde financeira dos nossos colaboradores sempre foi uma preocupação do Hospital Santa Paula. Acreditamos que
pessoas preparadas e bem informadas financeiramente tendem a ter as finanças mais equilibradas, e
isso cria uma relação mais saudável com a empresa.
A educação financeira é tão importante quanto
os programas de qualidade de vida, pois problemas
com dinheiro podem originar estresse, tirar o sono
e desestabilizar a pessoa, causando, assim, menos
produtividade, baixa criatividade e falta de atenção
no trabalho.
Quando desenvolvemos o programa Educação
Financeira entendemos que havia uma necessidade
de aprendizagem, já que o conhecimento a fundo
sobre o assunto não fez parte do nosso sistema educacional. Nós vamos auxiliá-lo a utilizar de forma
segura o cartão de crédito, cheque especial ou decidir em que tipo de previdência privada investir,
como economizar, entre outras dúvidas.
Para que isso aconteça, estamos ampliando nossas ações para auxiliar a todos nas questões financeiras particulares, além do atendimento personalizado que já prestamos, estamos elaborando um
material com conteúdo amplo para que possa ser
usado também por sua famíia e estar sempre à mão
em caso de dúvidas.
Orientar é nossa meta. Queremos ajudar você a
tomar decisões, ter mais clareza sobre seus ganhos
e gastos, além de organizar suas finanças.
Conte conosco! Agende sua visita.
Abraços,
Paula Gallo e Diana Evangelista
paulagallo@santapaula.com.br
diana.financeiro@santapaula.com.br
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Como fazer seu Dinheiro Render Mais

E

10

m 12 anos pesquisando e escrevendo sobre
finanças pessoais, o paulista Gustavo Cerbasi, de 40
anos, fez fama no assunto. Publicou 14 livros, que já
venderam 1,7 milhão de exemplares. Um deles serviu de base para o roteiro do filme Até Que a Sorte
Nos Separe (2012). Em Setembro, Cerbasi lançou
Adeus, Aposentadoria (Sextante), que, segundo ele,
fecha um ciclo iniciado em 2004 com Casais Inte-

Estratégias de
poupança e
investimento:
quais foram
revisadas para
melhorar o
resultado de suas
aplicações.
ligentes Enriquecem Juntos. O novo livro revisa as
orientações financeiras das obras anteriores, reconhecendo que elas perderam a eficácia. “A formula
não funciona mais”, diz Cerbasi. O que fazer, então?
A VOCÊ S/A debateu com oito especialistas dez
estratégias que, segundo Cerbasi, precisam ser reavaliadas á luz do momento econômico do pais e de
novas aspirações dos profissionais.

1 POUPE MAIS COM GANHO REAL
Nem sempre o hábito de poupar mais vai garantir reservas
maiores no futuro. ”Poder ser um esforço ilusório se você não for
capaz de blindar seus ganhos contra o efeito corrosivo da inflação”.
Afirma Gustavo Cerbasi. A estratégia é tão ineficaz quanto deixar
de guardar um montante todo mês, ainda mais em um cenário
desfavorável, de juros altos (11,25%) e inflação elevada (6,5% ao
ano). “O rendimento da aplicação precisa ser descontado pela inflação, o que possibilita enxergar o ganho real”, diz o economista
Richard Rytenband. Na prática, o que você esta fazendo é preservar o poder da compra. Para o dinheiro render mais, acompanhe
os principais índices que medem a inflação, como IGP-M e IPCA,
e revise suas aplicações semestralmente, de olho em flutuações do
mercado e em modificações na legislação dos produtos financeiros. Fazer esse acompanhamento dá trabalho. “É preciso pesquisar
no mercado as opções oferecidas”, afirma Livia Mansur, estratégias
da XP Investimentos.
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A principal vantagem de poupar por
mais tempo é se beneficiar dos juros
compostos – quem tem efeito multiplicador sobre seu dinheiro. No entanto, o
esforço de estender o período de poupança, segundo Cerbasi, pode comprometer seriamente a qualidade de vida,
a ponto de fazer com que o investidor
abandone a estratégia ou viva uma vida
infeliz.
“Ao postergar o tempo de carreira
para aumentar as economias, é preciso
considerar seu desgaste. Se você tiver
um trabalho adicional que de prazer,
gere receita e possibilite manter a conta
mensal no azul, faz sentido aumentar o
período aumentar o período produtivo”,
diz Mario Amigo, professor de finanças da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras
(Fipecafi). Para o economista Richard
Rytenband, a estratégia mais eficiente para fazer o dinheiro render é “criar
novas fontes de renda”. Uma alternativa
para isso é empreender um novo negócio. Importante: avaliar seriamente
o risco do empreendimento e sua real
vontade de tocá-lo.
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2 ECONOMIZE POR MAIS
TEMPO

3 SEJA PONDERADO NO INICIO
USO CONSCIENTE DO DINHEIRO

“Se um tempo maior na poupança nos permite alcançar condições financeiras
melhores no longo prazo, nada seria mais sensato do que guardar dinheiro desde o
início da carreira”, afirmar o consultor Gustavo Cerbasi. A grande dificuldade é ter
uma reserva no fim do mês, quando o salário está baixo – situação muito comum.
Além disso, quando se é jovem, a vontade de comprar para criar uma sensação de
status, comum no início da carreira, atrapalha a poupança. A sedução do consumismo, estimulado pelo conhecimento social, joga contra o jovem investidor. Resultado: no início da carreira, há pouco incentivo para investir. Para Samy Dana, professor de finanças da Fundação Getúlio Vargas, aplicar uma parcela do salário desde
cedo pode ser uma estratégia bem sucedida bem-sucedida quando observamos a
multiplicação proporcionada pelos juros compostos. Porém não adianta guardar
bastante dinheiro e não descansar nem ter lazer, segundo Mario Amigo, professor
de finanças da Fipecafi. “É preciso achar um ponto de equilíbrio, do contrário não
há motivação para investir”. Para o planejador financeiro Leonardo Gomes, aplicar
o dinheiro desde cedo fará com que o tempo fique ao seu favor. “Mas é preciso ter
disciplina, mas desviar da rota pode significar abandonar o investimento e sucumbir ao consumo”, afirma Gomes. Se estiver colocando parte do salário em um plano
de previdência coorporativo, por exemplo, evite a tentação de sacar o dinheiro para
trocar o carro.

4 APOSTE NA PREVIDENCIA COORPORATIVA
Os planos de previdência patrocinados exigem alguns cuidados.” É fundamental
analisar o desempenho do fundo, a politica de investimentos, os custos e as regras
para resgate e portabilidade”, diz Alfredo Cunha, gestor de investimentos. Essa análise deve ser feita desde o início, durante o período de formação de reserva. “O erro
mais comum é desligar-se da empresa e resgatar o valor aplicado no plano de previdência, que é muito inferior ao valor acumulado”, afirma Alfredo. Em caso de resgate, analise o desempenho do plano e, se não estiver satisfeito com o resultado, avalie
fazer a portabilidade para outra seguradora. O especialista em previdência Marcelo
Rea, da ForLife Consultoria, lembra que muitos planos apresentam a seguinte regra
de retenção: quanto mais tempo o profissional permanece na empresa, maior é a
possibilidade de ficar com os recursos investidos. “Se for trocar de empresa, vale a
pena avaliar se o novo empregador também oferece o benefício”, diz Marcelo.

5 INVISTA NA PREVIDENCIA PRIVADA
Se sua empresa não oferece um plano coorporativo de aposentadoria, invista na
previdência privada. “Saiba, porém, que esses planos estão sujeitos as consequências do achatamento de ganhos no mercado financeiro – servem de complemento
para a renda, mas dificilmente serão suficientes”, afirma Cerbasi. “Existem outras
formas que podem ser mais rentáveis e fáceis de planejar” diz o planejador financeiro Leonardo Gomes. Antes de contratar, segundo Alfredo Cunha, gestor de investimentos, avalie o custo das taxas de administração, de carregamento, da tábua de
mortalidade, dos juros na concessão da aposentadoria, da política de investimentos,
além das regras para resgate ou portabilidade do plano. Tendo isso em vista, os planos provados aparecem como uma boa opção para fazer seu dinheiro render, pois
você tem benefícios fiscais muito interessantes. Informe-se com o gerente de seu
banco e compare com os produtos de bancos concorrentes.
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Ações e outros investimentos de renda variável são uma opção para quem deseja obter retornos maiores em suas aplicações. Trata-se, contudo, de ativos em
que o risco de perdas também é maior. O senso comum entre planejadores financeiros diz que só deve assumir risco quem tem disposição para acompanhar o
desempenho da bolsa diariamente. Do contrário, é melhor aplicar nem renda fixa
(veja reportagem “Na Dúvida, Fique com o CDI”). Para Lívia Mansur, estrategista
da corretora XP investimentos, quem planeja se aposentar daqui uns 30 anos pode
optar por ativos mais arriscados. Segunda ela, o risco diminui quando o prazo
do investimento se alonga. “E, conforme chegar a aposentadoria, a pessoa pode
reduzir a volatilidade”, diz Lívia, que ressalva: não da para medir o risco apenas
pela oscilação de um papel. Existem diferentes riscos: de crédito (no caso de títulos
de divida); de mercado (ações na bolsa); ou de moeda ( aplicações em dólar). Às
vezes, um produto tem mais de um fator de risco, e isso precisa ser observado”,
diz Lívia.

7 TRABALHE PARA SEMPRE
Muitos profissionais não se preparam adequadamente para a aposentadoria por acreditar que o
desempenho não vai cair com o avanço da idade.
O raciocínio é básico: enquanto o dinheiro estiver
entrando no caixa, não há motivo de preocupação.
“Gosto do que faço. Não penso em parar”. Essa é a
desculpa que muitos arranjam para negligenciar os
cuidados necessários com o futuro. Para Gustavo
Cerbasi, trata-se de um equivoco comum de organização financeira, pois uma hora a pessoa vai se
cansar de sentir vontade de parar. “Racionalmente,
trabalhar até os últimos momentos da vida pode
ser um argumento aceitável. Mas emocionalmente,
não é”, diz Cerbasi. O contraponto a esse raciocínio
é que trabalhar até a idade mais avançada não é de
todo ruim. Primeiro, porque as pessoas estão vivendo mais e com mais saúde, de maneira que mais
profissionais se sentirão produtivos quando atingir
a maturidade.
Segundo, porque manter o fluxo de receita é financeiramente imbatível em relação as demais alternativas, que consideram a interrupção da remuneração no momento da aposentadoria. “Continuar
trabalhando faz todo o sentido”, diz Aquiles Mosca,
estrategista de investimentos pessoais do Santander.
O risco é que não se sabe quando o cansaço vai bater – algo que varia de pessoa para pessoa. E, para os
que chegarem bem à velhice, o desafio será manter
o interesse pelo trabalho diante da vontade de curtir
a família e amigos.
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6 AUMENTE TODOS OS RISCOS

8 CRIE ALTERNATIVAS DE RENDA
USO CONSCIENTE DO DINHEIRO

Hoje é comum encontrar pessoas que mantem dois caminhos profissionais ao mesmo tempo. Enquanto conservam a estabilidade em um
emprego, no outro aumentam a renda ou desenvolvem um plano B. O risco dessa estratégia,
segundo Gustavo Cerbasi, é perder desempenho
na carreira principal e não construir nada de relevante para o futuro por falta de foco. Mas há
quem defenda a opção pela dupla atividade. “Ela
diversifica as fontes de renda”, diz o estrategista
de investimentos pessoais do Santander, Aquiles
Mosca, que cita como exemplo Steve Jobs, que
concebeu a Apple enquanto estava empregado.
“É uma estratégia interessante, que às vezes começa com um hobby”. Quem opta por esse caminho precisa constantemente reavaliar.

9 INVISTA EM IMÓVEIS SE QUISER
Comprar imóveis como investimento é, em
geral, considerado um jeito antiquado de fazer
o patrimônio crescer. A falta de liquidez é um
dos principais problemas. Outra desvantagem
é a desvalorização causada pela degradação da
obra ou por mudanças no mercado imobiliário.
Apesar de ser a ideia vigente entre planejadores
financeiros, casos de gente que vê a própria casa
valorizar mantêm a ideia de que esse tipo de investimento pode trazer bom retorno. Para Samy
Dana, da FGV, os imóveis podem ser, sim, bons
negócios, desde que se ignorem promessas irreais de corretores. E que se acompanhe a oscilação
de preços. “A cada seis meses, pelo menos, é importante avaliar se houve mudanças na região ou
se é necessário renovar o contrato de aluguel”, diz
o economista Luiz Calado, autor do livro “Imóveis” ( Editora Saraiva).

10 USE O CRÉDITO A SEU FAVOR
A mensagem básica é fuja das dividas. Na visão de Gustavo Cerbasi, o crédito deve ser usado
em duas situações: para financiar algo que ajude
a gerar mais riqueza (educação, por exemplo)
ou para corrigir falhas no planejamento a longo
prazo, desde que sejam empréstimos esporádicos
e que o pagamento de juros não interfira em planos mais valiosos. Devemos evitar créditos sempre? Talvez não. Quando os juros são baixos, um
empréstimo pode valer a pena para adquirir um
bem. “O que não pode é usar sem responsabilidade”, diz Mário Amigo, professor de finanças da
Fipecafi. É fundamental calcular o custo efetivo
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total para sentir o peso dos juros embutidos e dos encargos financeiros. “Quanto menor o custo, melhor”, diz
Samy Dana, da FGV. Antes de tomar crédito, negocie
com o gerente e compare as taxas em diferentes bancos.
Fonte: Revista Você S/A – Dezembro 2014 – Pág.24-32.
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Mais de 70% dos brasileiros
têm noção errada do que é estar endividado
Por Danylo Martins

A

maior parte dos consumidores tem uma
concepção errada sobre o que significa estar endividado. É o que mostra uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) com 662
consumidores acima de 18 anos, de todas as classes
sociais nas capitais brasileiras.
Para mais da metade dos entrevistados (52%),
estar endividado representa ter contas atrasadas. Já
para 21%, ter o nome registrado em órgãos de proteção ao crédito é o que faz alguém estar endividado.
Segundo a economista chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, uma pessoa considerada endividada é
aquela que tem parcelas a vencer, de compras que
foram divididas ou de empréstimos feitos. “Quando
essas parcelas ficam pendentes por conta de atraso,
a pessoa passa de endividada para inadimplente, esteja o nome registrado em serviços de devedores em
atraso ou não”, diz.
Ainda segundo a pesquisa, entre as pessoas que
fazem controle formal de receitas e despesas, 86%
não se consideram endividados — no caso de quem
não controla o orçamento, o percentual é menor,
de 66%. Além disso, apenas 28% dos consumidores
afirmam estar endividados no momento, percentual que aumenta para 33% entre
integrantes das classes C, D e E.
Durante o ano passado, 41%
dos entrevistados admitem ter
atrasado ao menos uma conta,
percentual que alcança metade
dos ouvidos das classes mais
baixas. Entre quem conseguiu
quitar a dívida, 75% afirmam ter
pago as obrigações atrasadas em
até um mês.
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Perguntados se conseguem reservar uma parte
do dinheiro no final do mês, 36% dos consumidores
disseram não ter sobras financeiras e 15% alegaram
ter ficado no vermelho, com gastos maiores do que
os ganhos. “O principal motivo para os consumidores ficarem nessa situação foi o descontrole nas
compras e a perda da noção dos gastos”, diz Marcela.
“Outro fator importante para que as pessoas percam
a mão na hora das compras é o crédito fácil disponível no mercado.”
Segundo o levantamento, 53% dos consumidores já tiveram o nome sujo mais de uma vez. Só que
54% já conseguiram limpar o registro nos bancos de
dados de órgãos de proteção ao crédito. A principal
medida adotada para sair dessa situação foi a tentativa de negociar com as empresas para as quais os
consumidores estão devendo.
De modo geral, 32% dos consumidores ouvidos acreditam que a maior dificuldade enfrentada
na hora de fazer o controle de entradas e saídas é
a disciplina exigida para registrar os valores regularmente. A margem de erro da pesquisa é de 3,7
pontos percentuais.
Fonte: http://www.valor.com.br/financas/3961686/mais-de-70-dos-brasileiros-nao-sabem-o-que-e-estar-endividado
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SANTA PAULA NA MÍDIA

Santa Paula na Mídia
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ACONTECEU NO HSP

Dia da Mulher

Páscoa
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O

evento anual do Hospital Santa Paula em
comemoração ao Dia Mundial da Saúde, no Parque
do Povo aconteceu no dia 11 de Abril, reuniu muitas
pessoas queridas e foi um sucesso. As fotos mostram
um pouco dos momentos de alegria, atividade física
e prevenção.
Quem também esteve com a gente na manhã de
saúde do evento Cuide-se, Viva a Vida Melhor foi a
Patrícia Mattos, do LeBlog e a querida Flavia Flores,
do blog Quimioterapia e beleza.
Nessa oitava edição, a equipe do hospital proporcionou check-up completo, exames gratuitos e
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orientação de profissionais da Sodexo para a população criar novos hábitos alimentares, que os encaminhavam para o nosso grande PicNic. Tivemos
um circuito de exercício para Pais e Filhos com a
equipe da Cau Saad. E também um ponto de arrecadação de lenços para o projeto Banco de Lenços
Flavia Flores e Instituto de Oncologia Santa Paula.
A equipe do Marketing agradece a todos os colaboradores que nos acompanharam e ajudaram em
mais um dia muito especial, e a todo o público que
compareceu. Ano que vem tem mais!

ACONTECEU NO HSP

Dia Mundial da Saúde 2015

ACONTECEU NO HSP
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Aplicativo
Moovit
Descrição

Moovit é tudo o que você precisa para usar o transporte público de forma rápida e inteligente.
É a informação do transporte
público em suas mãos. Descubra
linhas e horários dos trens, metrô e ônibus. Escolha sempre os
melhores itinerários, baseado em
informações coletadas em tempo
real. Confira horários, tempos de
chegada e receba alertas sobre a
condição dos serviços de ônibus,
trem, metrô e barcas. Moovit é
grátis e usa a força dos próprios
usuários e informações oficiais
das agências de transporte para
manter o sistema sempre atualizado. Moovit é o maior aplicativo
de transporte público e ônibus do
Brasil.

Principais
funcionalidades

Principais funcionalidades
- Planeje sua viagem: Escolha
a melhor rota entre os diversos
meios de transporte público (ônibus, metrô, trens, barcas, teleférico), com base nos horários em
tempo real.
- Mapa em tempo real: Veja
estações e pontos de parada próximos (ônibus, metrô e trens) no
mapa. Clique para conferir o horário do próximo ônibus, metrô
ou trem e descubra a grade horária de cada linha ou ramal. Veja
o itinerário do seu trajeto sempre
com informações do horário de
chegada em tempo real.
- Itinerário passo-a-passo:
Direções no mapa fáceis de seguir, incluindo percursos a pé.
- Modo Viagem: Aperte o bo-
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tão “play” e confira o tempo estimado de sua viagem até o seu
destino.
- Fácil navegação combinando todas as opções de transporte de sua cidade: ônibus, metrô,
trens, barcas e teleférico.
- Alertas em tempo real: Receba informações em tempo real
das linhas e ramais que você usa
frequentemente, incluindo alterações de itinerário, horários,
atrasos ou paralisações.
- Favoritos: Customize o
Moovit com o endereço da sua
casa e escritório, defina linhas e
itinerários para um rápido planejamento de viagem.
- Chega de esperar na estação:
Monitore no mapa ao vivo seu
transporte se aproximando e siga
para estação no momento certo!
Como funciona: Nós utilizamos toda a informação programada do transporte público
e adicionamos informações em
tempo real dos operadores e usuários como você.

Use o Moovit em:

Use o Moovit em:
Bauru, Belo Horizonte, Blumenau, Brasília, Campinas, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia,
Guarulhos, Itajaí, Jaraguá do Sul,
João Pessoa, Manaus, Mogi das
Cruzes, Juiz de Fora, Natal, Palhoça, Palmas, Porto Alegre, São
Bernardo do Cambo, São José
dos Campos, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Teresina
e Uberaba.
App de transporte público é
hit no país, onde tem maior base
de usuários.

Nokia e BMW estão entre os
investidores; meta é integrar a
outros serviços.
Se hoje o Waze é o serviço
para celular tratado por muitos
motoristas quase como um copiloto, o Moovit é o aplicativo para
quem usa transporte público no
Brasil, país onde já é usado por
3 milhões, o maior público em
todo mundo da ferramenta que
fornece informações sobre transporte coletivo. São 15 milhões de
usuários nos 45 países onde atua.
Aplicativo Moovit mostra rotas de transporte público.
Voltado ao setor de transporte assim como o Waze, o Moovit
também nasceu em Israel. Os
itinerários dos dois aplicativos,
porém, não deixam de cruzar
por aí. O fundador do Waze, Uri
Levine, faz parte do conselho de
diretores do Moovit. Apesar disso, Alex Torres, vice-presidente
global de marketing do Moovit, afasta as comparações com
o Waze, argumentando que os
serviços, por enquanto, são direcionados a públicos diferentes.
Ele reconhece, no entanto, que
não seria nada mal ser chamado
de “Waze do transporte público”
--ainda mais porque o primo rico
foi comprado pelo Google por
mais de US$ 1 bilhão em 2013 e
por causa da relação do brasileiro
com o app. “É muito satisfatório
sermos comparados com o Waze,
porque eles fazem muito sucesso
no Brasil”, diz.

Mercado nº1

Presente em 300 cidades ao
redor do mundo, o app anuncia

HASHTAG

ter recebido um investimento
de US$ 50 milhões. O dinheiro vem de companhias como
Nokia, BMW e do maior fundo
de investimento em startups, a
Sequoia Capital. Parte do capital ficará no Brasil, que Torres
chama de “mercado número
um”. “Esse dinheiro vai nos
ajudar a expandir para mais
cidades, a ter maior cobertura
[no país].”

Saiba mais

•
App Waze negocia
trocar informação sobre trânsito com 5 cidades do Brasil
Atualmente, o app exibe
rotas rápidas para quem usa
transporte público em 28 municípios brasileiros. Essa é a
maior quantidade de cidades
que o Moovit possui em um
único país, mas a expectativa é que esse número dobre ou triplique com o novo investimento. “O céu é
o limite”, brinca Torres. Outro objetivo é fortalecer
a operação em países como Estados Unidos, Alemanha, França e Itália, assim como ampliar a presença,
ainda pequena, em países da Ásia, como Indonésia,
Índia e Japão.
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Fontes:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.tranzmate&hl=pt_BR
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/01/
app-moovit-recebe-us-50-milhoes-e-quer-triplicar-cidades-no-brasil.html

Google Play Música chega ao Brasil
Serviço da empresa reúne funções como streaming de músicas e
armazenamento na nuvem para concorrer com potências como o
Spotify
Por: Larissa Fafá
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ara competir no mercado de música, o Google lançou no Brasil o serviço Google Play Música.
O produto reúne em um só lugar uma serie de funções, como streaming de músicas e rádios sugeridas
de acordo com o gosto musical do usuário, que são
pagas, e a possibilidade de guardar gratuitamente
até 20 mil músicas na nuvem na função “Minha Biblioteca”.
O serviço é associado á conta no Google do usuário e, para promover a novidade no País, a empresa
oferecerá um período gratuito de 60 dias para testes.
O valor cobrado após a gratuidade será de R$12,90
por mês.
Para lançar o Google Play Música, que chega
para concorrer diretamente com o Spotify, o Google
fechou acordos com as principais gravadoras e selos
independentes do País, formando um acervo com
mais de 30 milhões de musicas.
O diretor de parcerias de música da empresa,
Ady Harley, não revelou valores investidos, mas garantiu que o mercado de música é prioritário para o
Google. “O streaming fala com um pequeno público. Com a marca do Google, conseguimos atingir a
massa e por isso apostamos neste mercado”, disse.
Outra aposta do serviço são as rádios, nas quais
os usuários podem criar listas a partir de um artista, um álbum, um gênero ou música. O serviço
identifica os últimos vídeos e músicas associados a
conta Google do usuário, tanto no Youtube quanto
no próprio Google Play Música, e sugere listas de
reprodução personalizadas.
Armazenamento. Uma das funções do serviço
que chama a atenção é a “Minha Biblioteca”, onde é
possível guardar de forma gratuita até 20 mil músicas na nuvem e escutá-las em até quatro dispositivos
cadastrados. Dessa forma, é possível guardar os arquivos de música na nuvem para ouvi-las a caminho
do trabalho, no smartphone, por exemplo. Quem
tem o Chromecast, serviço de televisão do Google,
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também pode cadastrá-lo na plataforma para ouvir
músicas na TV.
O sistema permite colocar qualquer música da
nuvem, e assim como na função de streaming, salvá-las para ouvir off-line, quando o dispositivo estiver sem acesso à internet.
Quando o upload da música é realizado, o Google procura automaticamente as capas de discos e
nomes corretos das faixas e álbuns para corrigir os
arquivos, se houver algum erro. Também aumenta a
qualidade de áudio dos arquivos para 356 kpbs, se a
música estiver disponível na biblioteca do Google.
Questionando sobre a possibilidade de os usuários armazenarem no serviço músicas obtidas por
meio de downloads ilegais, Harley diz que cada
usuário é responsável pela sua coleção. “Colocamos
o espaço a disposição, mas ele é responsável por
garantir que sejam músicas legais. O serviço como
todo é legal, mas os acordos são para o nosso catálogo”, afirma.
Também será possível adquirir faixas ou álbuns
inteiros em uma loja “à la carte”, semelhante ao iTunes, da Apple. Uma música custa, em média, R$ 2,
e um álbum completo sai por cerca de R$ 20. Com
isso, o Google quer atingir tanto usuários frequentes
como quem escuta música de vez em quando.
Fazendo referência clara aos concorrentes do
mercado de streaming, Harley lembra que o Google
Play Música irá cobrar os serviços em reais, pagos
com cartões nacionais. “Se você não tem nem como
cobrar em reais, você não é um produto para a população brasileira”, diz.
No início de seu lançamento, o Spofity, serviço
de streaming concorrente, teve dificuldades com
as contas pagas por fazer cobrança em dólares. De
acordo com a empresa, desde o inicio de agosto os
valores são aceitos como pagamento cartões de crédito nacionais.
Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo – Economia
B14 – 18 de Novembro 2014.

Facebook desenvolve

rede social profissional
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profissional do mundo, com 90 milhões de usuários
ativos todos os meses. No Brasil, é considerada a segunda rede social mais acessada, à frente do Twitter,
segundo a consultoria comScore.
O Financial Times destaca que para competir no
mercado corporativo, porém, o Facebook precisará
ganhar a confiança das empresas, que buscam garantias de privacidade para conduzir negócios sigilosos por meio de plataformas como o Facebook no
Trabalho, Além disso, uma série de empresas proíbem o uso de rede social pelos seus funcionários
para evitar problemas com produtividade.
A previsão inicial é que o novo serviço corporativo do Facebook seja gratuito assim como a rede
social. O lançamento deve ser feito nos “próximos
meses”, segundo fontes.
O projeto se relaciona bem com proposta de
rede social que diz em sua missão ter como meta
conectar todas as pessoas do mundo. O Facebook
tem 1,35 bilhão de usuários no mundo.
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O

Facebook está secretamente trabalhando em
um novo website chamado “Facebook no Trabalho”,
que permitirá aos usuários manter seu perfil profissional separado de seu perfil pessoal na plataforma,
afirma reportagem do Financial Times.
O novo site, bastante similar ao Facebook “tradicional”, competirá com a rede social para profissionais Linkedin, com o Google Drive, Microsoft Office e possivelmente até com o aplicativo Evernote.
O novo site do facebook permitirá que usuários
conservem com colegas, se conectem com contatos
profissionais e criem documentos de forma colaborativa, afirmaram fontes próximas ao negócio citadas na reportagem. O Facebook não comentou o
assunto.
Os funcionários da rede social há tempos têm
usado essa versão do site para seu trabalho diário, e
a rede agora está testando a plataforma com empresas. O plano de lançamento em larga escala do site
teria começado a ser desenhado no ano passado. Alguns dos engenheiros do projeto estariam baseados
em Londres, no Reino Unido.
Competição. O Linkedin é hoje a maior rede

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo – Economia
B14 – 18 de Novembro 2014.
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HASHTAG

Redes sociais influenciam
decisão de compra de
77% dos brasileiros

84

Por Cibelle Bouças

P

esquisa sobre varejo realizada pela PricewaterhouseCoopers (PwC) Brasil com aproximadamente 1 mil consumidores
revelou que as redes sociais têm
papel relevante nas decisões de
compra, tanto em lojas virtuais
quanto em lojas físicas.
De acordo com o levantamento, 77% dos consumidores
informaram que as informações
obtidas nas redes sociais — por
meio de comentários de amigos
ou nos perfis das varejistas — tiveram impacto nas suas decisões
de compra. Entre os ouvintes,
43% disseram que descobriram
marcas desconhecidas ou marcas nas quais tinham interesse
nas redes sociais; 43% também
relataram que pesquisam sobre o
retorno de uma marca. Do total,
39% seguem as marcas favoritas
nas redes sociais e 35% assistem
vídeos sobre marcas ou produtos
nessas mídias.
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Entre as redes sociais usadas,
79% dos consumidores citaram
o Facebook. Em seguida aparecem o Google Plus, citado por
47% dos respondentes, YouTube
(39%), Twitter (17%) e Instagram
(14%). “Nas pesquisas anteriores,
as redes sociais vinham crescendo em relevância. Mas esta é a
primeira vez em que a maioria
dos consumidores afirmaram
que as redes sociais têm impacto na decisão de compra”, disse
Ricardo Neves, sócio e líder de
varejo e consumo na PwC Brasil.
Os dados sobre o comportamento dos consumidores no varejo fazem parte da pesquisa global “Total Retail”, divulgada pela
PwC. A empresa ouviu 19.068
consumidores de 19 países —
Estados Unidos, Canadá, Brasil,
Chile, Reino Unido, França, Suíça, Dinamarca, Alemanha, Itália,
Bélgica, Rússia, Turquia, Oriente
Médio, China, Japão, Índia, Austrália e África do Sul —, nos meses de agosto e setembro de 2014.

De acordo com o levantamento, as redes sociais têm
mais impacto na decisão de
compra dos brasileiros do que
a média global. Nos 19 países
pesquisados, 62% dos consumidores informaram que as
redes sociais tiveram impacto
nas decisões de compras. Entre os consumidores, 28% informaram que usam as redes
sociais para descobrir marcas;
27% informaram que usam essas mídias para pesquisar sobre
o retorno que as marcas têm;
34% usam as redes para seguir
marcas favoritas, e 35% assistem vídeos sobre produtos nas
redes sociais.
Globalmente, o Facebook
é usado por 52% dos respondentes para pesquisar sobre
marcas e produtos, seguido por
Google Plus (31%), YouTube
(25%) e Twitter (14%).
Fonte: Valor Econômico 09/02/2015

HASHTAG

#100diasfelizes

U

m convite para você ser
feliz todos os dias durante 100
dias seguidos! Você topa? Essa é a
proposta do desafio que virou febre na web: 100 happy days! Sim,
é exatamente isso! Ver a beleza
das pequenas coisas, das mais
singelas, que tornam os nossos
dias cheios de graça e que muitas
vezes passam despercebidos na
era das agendas lotadas.
O site lista uma série de benefícios que os desafiados tem ao
seguirem o desafio de melhora de
humor a se apaixonar, quem fez
diz que realmente a vida ficou
mais colorida no período.
A falta de tempo virou desculpa para tudo, além de motivo de
orgulho para algumas pessoas. É
claro que realmente estamos com
agendas cada vez mais lotadas e
isso faz com que o tempo evapo-
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re sem que a gente perceba. Mas,
será que esse não seria um bom
motivo para começar a prestar
um pouco mais atenção nisso?
Este é o convite feito pelo projeto #100HAPPYDAYS.

O que é?

O projeto é uma espécie de
desafio. Durante 100 dias, você
deverá tirar uma foto de alguma
coisa que te faz feliz. Pode ser
uma comida, um encontro de
amigos, um sorriso do namorado, um sapato novo ou uma frase
inspiradora. O teor das imagens
não é importante e sim o que
aquilo representa para você.
Por isso é um desafio e não
uma competição. O objetivo é
comparar você em relação a você
mesmo e não aos outros.
Ao final, você será capaz de
avaliar o que te faz feliz com a

vida e o que você está fazendo
(ou não) para que esses momentos se repitam ou façam parte da
sua rotina. Também é uma ótima forma de treinar gratidão, já
que você vai ver quantas coisas
maravilhosas acabavam passando batidas pela falta de tempo e
atenção.
Uma das frases sobre felicidade mais famosas é a do filme
“Into the Wild”, que foi inspirado
em uma história real:
“A felicidade só é real quando
compartilhada.”
– H. David Thoreau
http://nossacausa.com/ser-feliz-durante-100-dias-e-ai/
http://www.cientistaqueviroumae.com.br/2014/02/voce-seria-capaz-de-ser-feliz-durante.html

GERAÇÃO MARKETING

A Computação
Cognitiva
Nesta era em que tudo e todos estão
conectados, precisamos de humanos e computadores trabalhando em
conjunto para formar um único cérebro global.

Por: Gil Giardelli

O

incontrolável desejo humano de resolver problemas nos
leva às portas da computação
cognitiva. Nesse futuro cada vez
mais próximo, homens e máquinas vão trabalhar juntos para
resolver os problemas mais complexos do mundo.
A capacidade de análise e de
compreensão de dados das máquinas vai nos ajudar a resolver
as mais ameaçadoras epidemias,
a desenvolver a cura do câncer e
a encontrar uma solução para a
crise hídrica. Vamos usar as máquinas para investigar crimes e
organizar o trânsito.
Nem precisaremos mais dirigir os carros. Essa é a proposta da
computação cognitiva, que promete eliminar vários dos problemas com que lidamos hoje. Para
Thomas Malone, do MIT, não se
trata de uma oportunidade de fazer coisas incrivelmente inéditas,
mas de uma necessidade.
Precisamos, segundo Malone,
construir um sistema operacional social. Nesta era em que tudo
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e todos estão conectados, precisamos de humanos e computadores trabalhando em conjunto
para formar um único cérebro
global.
Quem aposta forte nessa tendência é a IBM e seu supercomputador Watson. A empresa acredita que a computação cognitiva
pode levar o homem a um novo
nível de criatividade. Uma amostra pode ser vista no aplicativo
Chef Watson with Bon Appétit,
em que o computador ajuda cozinheiros amadores a combinar
9 000 ingredientes e sabores e a
obter novas receitas.
Em outubro, o Twitter fechou
uma parceria com a IBM para
usar o Watson. A máquina vai
analisar tuítes em busca de padrões de consumo e de comportamento.
Você pode participar do humanbrainproject.eu, que reúne
cientistas do mundo todo para
compreender o impacto dessa
nova era na humanidade e nos
levar a outras fronteiras do pensamento.
Ao mesmo tempo, a compu-

tação cognitiva tem o poder de
eliminar muitos empregos, inclusive os mais qualificados e dependentes de raciocínio. Os mais radicais futuristas chegam a prever
o fim do trabalho.
Por enquanto, o que aparecem são novas profissões baseadas em supercomputação: chief
data officer, engenheiro de internet das coisas, nanomédico,
ciberpolicial. São centenas de novas carreiras nascidas da combinação entre inteligência humana
e digital à sua espera.
Estude para conquistar seu
novo emprego. E, lembre-se, esta
é a hora da computação que reúne forças, é a era da criação coletiva. É menos “eu” e mais “nós”.
Fonte: Revista Você S/A –
Novembro 2014. Pág.105.

Empresária ou Executiva?

Questão de Carreira

Há dez anos a publicitária Andrea Bisker, de
47 anos, montou no Brasil uma representação da
WGSN, site de tendências de moda e comportamento. O negócio prosperou, Andrea criou um segundo
empreendimento, a Mindset, uma consultoria de
tendências, com a sócia, Letícia Abraham, e o Brasil
se tornou um mercado importante para a WGSN.
Em 2013, o Top Right Group, grupo britânico
que controla a WGSN, fez uma oferta para comprar
a repre¬sentação brasileira e a Mindset, e convidou
Andrea para ser a geren¬te-ge¬ral na América Latina. Andrea precisava decidir se vendia o negócio e
seguia a carreira em outro lugar ou se voltava a ser
executiva.

O dilema

Com uma carreira que mesclou fases de empreendedora e de executiva, Andrea sabia a diferença
entre trabalhar de um jeito ou de outro. Após nove
anos como dona, voltar a ter chefe era uma ideia que
precisava ser avaliada com atenção. “Eu estava acos-
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tumada a controlar absolutamente tudo, e não seria
fácil abrir mão disso”, diz Andrea.
A favor contava a possibilidade de transformar a
consultoria num negócio mundial. “Se eu aceitasse,
transformaria a Mindset em uma referência internacional”, diz Andrea.

A decisão

“Foi uma decisão bem racional. Procurei levar
em conta todo o trabalho que eu já tinha feito com
a WGSN e encarar a oportunidade de dar continuidade a ele. Era mais fácil do que começar do zero. A
grande decisão era voltar a ser funcionária.
O que me fez aceitar foi o desafio e a vontade de
fazer algo novo e grande. A relação com o time também pesou a favor. A WGSN reconheceu meu trabalho e me deu condições para que eu não perdesse
a liberdade que tinha como empresária.”
Fonte: Revista Você S/A – Novembro 2014 Pág.62.

ARTIGO

A publicitária Andrea Bisker conta como optou por voltar a ser
funcionária depois de vender seu negócio para empresa que
antes representava no Brasil.

O Professor da Alegria
Conhecido por dar as aulas mais concorridas
da Universidade Harvard, o israelense Tal Ben-Shahar conta como ajuda os alunos a ser mais
realizados.

Por: Anna Carolina Rodrigues

ARTIGOS

O
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s cursos mais populares da Universidade Harvard,
nos Estados Unidos, não ensinam medicina nem direito,
mas felicidade. No ano passado, mais de 1 000 alunos se
inscreveram para assistir às aulas do professor Tal Ben-Shahar, que usa um ramo da psicologia para ajudar os
estudantes de graduação na busca da realização pessoal.
Na primeira vez que ministrou o curso, há dez anos,
oito pessoas se inscreveram. A fama cresceu e, embora
os alunos façam trabalhos, não recebem notas, mas algo
mais pessoal. “Eles falam que a aula muda a vida deles”,
diz Tal. Nesta entrevista, ele mostra como encontrar satisfação profissional e pessoal.
Aulas que têm como enfoque otimismo e felicidade
não são algo comum em uma universidade tradicional
como Harvard. Por que criou o curso?
Comecei a estudar psicologia positiva e a ciência da
felicidade porque me sentia infeliz. No meu segundo ano
de estudante em Harvard, quando cursava ciência da
computação, eu era bem-sucedido, pois tinha boas notas
e tempo para atividades que me davam prazer, como jogar
squash. Mesmo assim era infeliz.
Para entender por que, mudei de área e fui cursar filosofia e psicologia. Meu objetivo era responder a duas perguntas: por que estou triste e como posso ficar feliz? Estudar isso me ajudou, e decidi compartilhar o que aprendi.
Uma pesquisa de doutorado feita no Brasil revela
visões diferentes do que é ser bem-sucedido, que vão
além de dinheiro e poder. As pessoas buscam algo mais
profundo?
Sucesso não traz, necessariamente, felicidade. Ter dinheiro ou ser famoso só nos faz ter faíscas de alegria. A
definição de sucesso para as gerações mais novas mudou.
Não é que as pessoas não busquem dinheiro e poder, mas
há outros incentivos.
No passado, sucesso era definido de maneira restrita,
e as pessoas ficavam numa empresa até a aposentadoria.
Agora, há uma ânsia por ascender no trabalho, ter equilíbrio na vida pessoal e encontrar um propósito.
Qual a principal lição sobre a felicidade o senhor
aprendeu?
O que realmente interfere na felicidade é o tempo
que passamos com pessoas que são importantes para nós,
como amigos e familiares — mas só se você estiver por
inteiro: não adianta ficar no celular quando se encontrar
com quem você ama. Hoje, muita gente prioriza o trabalho em vez dos relacionamentos, e isso aumenta a infelicidade.
Descobrir para onde queremos ir seria a grande
questão?
Muita gente não sabe o que pretende da vida simplesmente porque nunca pensou sobre o assunto. As pessoas
vivem no piloto automático. Ouvem de alguém que deveriam ser advogado ou médico, e acreditam em vez de se
perguntar do que gostam. Essa é a questão fundamental.
Como aplicar as diretrizes da psicologia positiva no
dia a dia do trabalho?
Uma maneira é pensar nos progressos diários que
um profissional alcança no fim de cada dia. Segundo uma
pesquisa de Teresa Amabile, professora de administração
|
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da Harvard Business School, quem faz isso tem índices
mais altos de satisfação e é mais produtivo.
Deve-se também valorizar os próprios pontos fortes e,
no caso dos chefes, os pontos fortes das pessoas da equipe,
o que aumenta a eficiência dos times. Isso não significa
deixar de lado as fraquezas, que devem ser gerenciadas.
Apenas que a maior parte da energia precisa ser gasta fortalecendo os pontos fortes ao máximo.
Dá para fazer isso mesmo em momentos de crise ou
de baixo desempenho?
Sim, desde que os profissionais sejam realistas. Em
2000, quando Jack Welch¬ (ex-presidente da GE e referência em gestão) foi nomeado o gerente do século pela
revista Fortune, perguntaram que conselho ele daria a
outros gerentes. A resposta foi: aprendam a encarar a realidade.
O mesmo se aplica nesse caso. A psicologia positiva
não defende que os erros e os pontos fracos sejam ignorados. Apenas propõe uma mudança de foco: parar de
enxergar só o que vai mal e ver o que dá certo — mesmo
nas crises. A proposta é observar o quadro completo da
realidade.
Qual sua opinião sobre o discurso de que basta fazer o que ama para encontrar satisfação profissional?
Isso pode ser a solução para alguns. Na maioria dos
lugares e trabalhos, é possível identificar aspectos significativos para cada pessoa. Uma pesquisa feita com profissionais que trabalham em hospitais mostrou que tanto
no caso de médicos quanto de enfermeiros e auxiliares
havia profissionais que enxergavam o trabalho como um
chamado e outros que o viam apenas como um emprego.
Em outras palavras, o foco que damos ao trabalho
acaba sendo mais importante do que a natureza dele. Alguém que é funcionário de um banco pode pensar que
trabalha com planilhas o dia todo ou que está ajudando as
pessoas a gerenciar sua vida.
O jornalista britânico Oliver Burkeman defende
que não se deve buscar felicidade, mas o equilíbrio, pois
ninguém pode ser feliz sempre. O que acha disso?
Concordo. A primeira lição que dou na minha aula é
que nós precisamos nos conceder a permissão de sermos
seres humanos. Isso significa vivenciar emoções dolorosas, como raiva, tristeza e decepção. Temos dificuldade de
aceitar que todo mundo sente essas emoções às vezes. Não
aceitar isso leva à frustração e à infelicidade.
O senhor é feliz?
Eu me considero mais feliz hoje do que há 20 anos
e creio que serei ainda mais feliz daqui a cinco anos. A
felicidade não é estática. É um processo que termina apenas com a morte. Encontrei significado em meu trabalho
e faço o que me dá prazer, mesmo tendo, como todo mundo, momentos de estresse e sofrimento — esse é o equilíbrio que todo profissional deve almejar.
Mas também procuro desfrutar de coisas fora do
mundo do trabalho: passar tempo com minha família,
com meus amigos e encontrar um espaço na agenda para
a ioga. Tudo com moderação.
Fonte: Revista Você S/A – Novembro de 2014 –
Pág.46-47.

Parceria - Restaurante:
VOCÊ SABIA

A Pimenta Verde

Benefício de 10% desconto a todos os colaboradores do

Hospital Santa Paula

Funcionamento: de segunda a sexta, das 11:30 às 15:00
e no Happy Hour, a partir de quinta, às 18:00.
Localização: Rua Alvorada, 457
Contato:
Sabrina Tabach
, e r e h s e11o 3044-3494
h t x e t r u oY
is rolodmuspi meroL
nesipide ruetcesnoc
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INSTITUTO DE

ONCOLOGIA

SANTA PAULA

Caderno Especial IOSP

Você nunca está sozinho.
Nós cuidamos de você.

Projetos
Coneccte, Flávia Flores e Banco de Lenços
H

IOSP

oje com mais de 1.000 seguidores a rede Coneccte tem a finalidade de conectar pacientes oncológicos e familiares com intuito da troca de informações e experiências.
Em fevereiro, o evento de apresentação do projeto no COI – Rio de Janeiro, teve ótima aceitação e
interação com os pacientes, alavancando ainda mais
o conhecimento sobre a ferramenta virtual.
Estamos crescendo cada dia mais, e a cada nova
experiência, podendo contribuir, compartilhar e
doar um pouquinho de experiências.
Flávia Flores, hoje embaixadora do Coneccte faz

uma visita semanal ao Instituto de Oncologia Santa
Paula, para visitar, conversar e incentivar pacientes
oncológicos. Nessas visitas ela apresenta os projetos,
Coneccte e o Banco de Lenços, ensina amarrações
de lenços, e dicas para as pacientes que gostam de
diferenciar no visual.

Por:

O Projeto

O Banco de Lenços nasceu da vontade de um
grupo de pessoas em poder fazer um pouco mais
por quem precisa de carinho. O lenço é um símbolo
que carrega consigo doses exageradas de carinho,
amor e solidariedade a todas as pessoas que desejarem.
Receber e doar lenços para quem estiver em tratamento vai além de presentear e enfeitar, a ideia é
sempre lembrar a essas pessoas que não estão sozinhas.
Hoje proprietária da marca, Flávia Flores conta
com o apoio do Instituto de Oncologia Santa Paula e
da Rede Coneccte para manter viva a ideia da campanha permanente.
O Instituto de Oncologia Santa Paula e a Rede
Coneccte acreditam no poder da humanização nos
tratamentos oncológicos e investiram nessa parceria.

Juntos carregam o poder de superação na troca
de experiências promovendo a autoestima e confiança na relação com a beleza.

A Coordenação

A Equipe de Marketing do Instituto de Oncologia Santa Paula e a Rede Coneccte são responsáveis
por todo o processo de captação de lenços, recebimento das peças, higienização, armazenamento e
entrega.
Garantindo a qualidade e a segurança do lenço
que chega até você!

Onde Doar

A/C Departamento de Marketing do Instituto de
Oncologia Santa Paula
Rua Alvorada, 48 - 1º Andar
Vila Olímpia - São Paulo-SP
CEP 04550-000
(11) 3040 8054

Conheça o Projeto completo, faça os Pedidos de Lenços e
veja Dicas e Vídeos de Amarrações de lenço no site:

www.bancodelencos.com.br

www.santapaula.com.br

92

|

GENTE Santa Paula

www.coneccte.com.brw

ww.quimioterapiaebeleza.com.br

IOSP

Flávia Flores

Banco de Lenços
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Mês bom para
CASAR
M

aio é um mês conhecido pela feminilidade e pelas
flores, além de mês das noivas,
é também considerado o mês
das mães e de Maria.
Neste mês tudo conspira
para a união e romantismo, até
o clima ajuda, continua ameno,
e não temos tantas chuvas no
Brasil. É ideal para uma linda
cerimônia e festa para celebrar
a união de duas pessoas que se
amam.
Prontos para começar a planejar maio de 2016?
Elisa Rosa

