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OPINIÃO
Estratégias para
criar uma equipe 
mais produtiva

O que podemos fazer é 

tornar as pessoas mais 

produtivas, pois juntas 

elas são capazes de 

formar uma equipe mais 

efi ciente

Algumas reclamações 
são bem comuns dentro 
das empresas, muitos 

gestores costumam dizer que 
a equipe está apresentando 
difi culdades de rendimento e 
há também profi ssionais que 
se queixam de trabalhar em 
uma empresa na qual as tarefas 
sempre aparecem na última 
hora e são urgentes. Toda vez 
que sou questionado a respeito 
de produtividade no ambiente 
de trabalho, ressalto que não 
podemos criar uma empresa 
produtiva. 

O que podemos fazer é tornar 
as pessoas mais produtivas, 
juntas elas são capazes de 
formar uma equipe mais efi -
ciente e, consequentemente, 
tornar a empresa mais pro-
dutiva. Ou seja, precisamos 
aprender olhar para a base 
dos acontecimentos diários, 
só assim será possível ter um 
nível superior de performance. 
Para aqueles que sofrem com 
essa questão, selecionei cinco 
estratégias que vão ajudar a 
tornar as equipes mais produ-
tivas, confi ra:

1 - Clareza nos objetivos 

- A primeira grande ação para 
melhorar a performance da 
equipe é ter clareza dos objeti-
vos. A pessoa que não sabe por 
qual caminho seguir se perde, 
principalmente, na prioriza-
ção, tudo fi ca urgente e elas 
não sabem ao certo por qual 
caminho seguir. É preciso en-
tender claramente o que deve 
ser feito, por exemplo, qual é 
a entrega do dia, mês, semana 
ou até mesmo semestre. Só é 
possível defi nir prioridades 
quando temos em mente o que 
deve ser feito.

2 - Tenha indicadores - As 
pessoas gostam de saber que 
estão melhorando, por isso não 
basta ter metas. Esse é um dos 
grandes erros que as empresas 
cometem, pois elas criam ob-
jetivos, comunicam a equipe 
e depois não dão nenhum 
tipo de retorno em relação ao 
trabalho. Quando falamos de 
metas, estamos nos referindo a 
pequenos indicadores que vão 
mostrar se estamos próximos 
ou distante do objetivo. Uma 
dica é usar um Indicador-chave 
de Performance, conhecido 
por KPI (Key Performance 
Indicator), que pode ser criado 
com base no número de ven-

das que a empresa realiza, no 
volume de horas extras ou no 
progresso de um projeto ao 
longo da semana, de acordo 
com a necessidade de cada 
organização ou equipe. O im-
portante é ter um indicador 
que faça o time ver o que está 
acontecendo.  

3 - Tenha uma ferra-

menta de gestão - Busque 
uma ferramenta que auxilie 
na gestão das tarefas e que 
ajude a delegar de forma mais 
efi ciente. Ferramentas como o 
Neotriad, por exemplo, viabili-
zam a organização do trabalho, 
o que permite a discussão de 
prioridades reais e possibilita 
o mapeamento de indicadores.  
Ao visualizar tudo o que está 
acontecendo ao longo de um 
período, o gestor consegue 
ter mais liderança em suas 
mãos e, consequentemente, 
a performance da equipe 
melhora, pois os profi ssionais 
aprendem a gerenciar melhor 
suas atividades. 

4 - Crie padrões de co-

municação - Tenha padrões, 
seja para delegar tarefas 
internamente, para comuni-
car mudanças no projeto ou 
sempre que precisar acionar a 
equipe. Uma sugestão é ter um 
profi ssional responsável por 
delegar as tarefas da equipe, 
ele receberá as demandas e 
alocará na rotina do time. Des-
sa forma, com todas as tarefas 
em um ponto central, é possível 
facilitar a comunicação e o 
processo de gestão.

5 - Tenha uma estratégia 

para envolver sua equipe 

- Nesse sentido, é importante 
termos uma estratégia para 
ajudar as equipes a aprende-
rem com os erros e serem pa-
rabenizadas pelos acertos. As 
pessoas gostam de feedback, 
por isso, no momento que é 
identifi cado um erro é preciso 
conversar com o profi ssional e 
corrigi-lo, agora, quando está 
ele certo, é preciso parabenizar 
ou recompensar de alguma 
forma para que ele se sinta 
parte do processo.

Com as dicas em mãos, lem-
bre-se que não melhoramos a 
performance de uma equipe 
apenas com mudanças na 
empresa, só temos condições 
de fazer diferente no momen-
to que ajudamos as pessoas 
a serem mais produtivas em 
sua rotina.

(*) - Especialista em administração 
de tempo e produtividade, é CEO da 

Triad PS. Ministra treinamentos e 
palestras para as maiores empresas 
do país e da Fortune 100. Autor dos 

livros: A Tríade do Tempo; Você, Dona 
do Seu Tempo; e Estou em Reunião, 
entre outros (www.triadps.com.br) e 

(www.maistempo.com.br).

Christian Barbosa (*)
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Beckham 
morará em 
‘palácio’ de 
US$200 milhões

O ex-jogador David Beckham 
e a estilista Victoria Beckham 
continuam apostando alto em 
seus lares. Segundo o jornal 
“Daily Star”, o casal está de olho 
no “palácio The Manor”, que 
tem 123 quartos e é avaliado em 
cerca de US$ 200 milhões.

Em estilo francês, a resi-
dência é considerada uma das 
mansões californianas mais 
caras. A última casa do casal 
foi colocada à venda por um 
preço de 40 milhões de euros 
porque era “muito pequena”. Já 
o novo lar da família Beckham 
terá, além das várias piscinas 
e quadra de tênis, um lugar 
para as criações da fashionista 
Victoria e um amplo espaço 
para os fi hos e amigos. 

Para a pequena Harper, um 
estúdio de dança e para Cruz, 
de 11 anos, um estúdio de gra-
vação, já que o menino lançou 
seu primeiro single “If everyday 
was christmas” (ANSA).

De acordo com a sua fu-
tura chefe de gabinete, 
a embaixadora brasileira 

Maria Luiza Ribeiro Viotti, 
Guterres está pronto para o 
desafi o porque passou os últi-
mos dez anos cuidando desse 
tema em outros organismos 
internacionais.

“Ele esteve por dez anos à 
frente do Alto Comissariado 
da ONU para Refugiados e 
vivenciou de muito perto a es-
calada do problema, visitando 
áreas de confl itos e campos de 
refugiados. Então, ele trará uma 
experiência própria, pessoal e 
uma vivência muito aguda do 
problema”, prevê. A embaixa-
dora disse ainda que Guterres 
focará sua gestão em promover 
as reformas internas necessá-
rias à ONU. Sobre a composição 
do Conselho de Segurança – no 
qual o Brasil pleiteia uma vaga 
há anos –, ela diz que a questão 
é complexa.

“A ideia de que o Conselho 
precisa ser reformado vem 
ganhando cada vez maior acei-

Embaixadora brasileira Maria Luísa Viotti, chefe de gabinete do 

novo secretário-geral da ONU, António Guterres.

Pesquisa feita pela Agência 
Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) mostra variação de 
até 3.108% em preços de órte-
ses e próteses. O levantamento 
avaliou os preços pagos por 
operadoras de planos de saúde 
por dois grupos de dispositivos 
implantáveis, usados para me-
lhorar a circulação sanguínea 
arterial: a endoprótese vascu-
lar e os stents farmacológicos. 
Os resultados da pesquisa 
inédita revelam a variação de 
custos entre os estados do país 
e as formas de aquisição.

A variação entre os valores 
de comercialização é esperada, 
considerando aspectos como 
transporte, armazenamento, 
tributação e poder de negocia-
ção, por exemplo. No entanto, 
os níveis observados de varia-
ção de preços no mercado de 
dispositivos médicos implan-
táveis “alcançam proporções 
extremamente elevadas, o que 
pode estar associado a condutas 
antiéticas, anticoncorrenciais 
ou ilegais”, diz o relatório.

A maior variação foi regis-
trada na aquisição do produto 
Resolute Integrity, um stent 
coronário com Eluição Zotaro-
limus, adquirido em hospitais 
de duas regiões distintas. A 

Preços no mercado de dispositivos médicos implantáveis são 

altíssimos.

Suspeito de atentado 
em Berlim havia sido 
preso em junho

O tunisiano suspeito de ter 
cometido o atentado terrorista 
contra um mercado de Natal em 
Berlim, havia sido preso pelas au-
toridades de Nordrhein-Vestfalia, 
informou o secretário do Interior 
da região alemã, Ralf Jäger. Anis A. 
foi interrogado por ser suspeito de 
preparar um “ato violento contra 
o Estado”, mas foi liberado dias 
depois. A polícia regional “tinha 
aberto uma investigação” contra o 
jovem e o caso “foi conduzido por 
autoridades em Berlim”.

Jäger disse ainda que, com as 
informações que tem, o tunisia-
no foi morar recentemente em 
Nordrhein-Vestfalia e que as “au-
toridades de segurança trocaram 
informações sobre ele, no centro 
de defesa contra o terrorismo, 
pela última vez em novembro de 
2016”. O representante da região 
de Nordrhein-Vestfalia informou 
ainda que só ontem (21) chegaram 
os documentos para a expulsão de 
Anis A.. O jovem teve seu pedido 
de asilo negado pelo governo ale-
mão em junho deste ano, mas pela 
falta de documentação, o governo 
tunisiano não aceitou a extradição 
imediata.

O alemão afi rmou ainda “que 
desde fevereiro, Anis A. morava a 
maior parte do tempo em Berlim” 
e que ele “não tinha documentos 
válidos” que comprovassem que ele 
era cidadão da Tunísia. No cami-
nhão, as autoridades encontraram 
um documento com o nome do 
homem em que estava certifi cado 
o atraso para sua expulsão e o seu 
status de “tolerado” (ANSA).

O verão começou ontem (21), 
às 8h44 (horário de verão) no 
Hemisfério Sul e termina no dia 
20 de março. A previsão é de 
que as temperaturas sejam mais 
amenas do que as registradas 
no verão passado, quando o 
fenômeno El Niño provocou um 
aumento nas temperaturas e 
nas chuvas em algumas regiões. 
“No ano passado, tivemos um 
dos fenômenos El Niño mais 
fortes da história. Então, se 
formos comparar com o ano 
passado, provavelmente este 
ano o verão não vai ser tão 
quente como no ano passado, 
porque o El Niño tem como 
característica aumentar a tem-
peratura no Brasil”, explica a 
climatologista do Centro de 
Previsão de Tempo e Estudos 
Climáticos (CPTEC), Renata 
Tedeschi.

Segundo ela, nas regiões 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul, 
a temperatura deve fi car den-
tro da média histórica. Nas 
regiões Norte e Nordeste, as 
temperaturas devem ficar 
dentro da média acima desse 
valor. O verão deste ano deve 
ser de chuvas abaixo da média 
histórica na Região Nordeste, 

As temperaturas serão mais amenas do que

as registradas no verão passado.
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ONU: chefe de gabinete diz 
que refugiados e reformas 
internas serão prioridade

A crise dos refugiados da Síria é uma das grandes preocupações a ser enfrentada pelo novo secretário-
geral da ONU, António Guterres, que ocupará o cargo a partir de 1º de janeiro

é uma vitória, mas a imple-
mentação das medidas para 
conter o aquecimento global 
vai depender do empenho 
de cada país. “Foi um acordo 
importante porque denota a 
conscientização dos países 
para enfrentar o aquecimento 
global e a mudança climática”, 
afi rma. “É importante que o 
nível de atenção da sociedade 
e da imprensa se mantenha 
elevado”, destaca.

Maria Luiza Ribeiro Viotti 
é uma das três mulheres 
indicadas por Guterres para 
ocupar postos de comando 
em sua equipe. As outras 
duas são a ministra do Meio 
Ambiente da Nigéria, Amina 
Mohammed, que será a nova 
sub-secretária geral; e a co-
reana Kyung-wha Kang, que 
será assessora para assuntos 
políticos do novo secretário-
geral. Para a embaixadora 
brasileira, a representação 
feminina em postos de desta-
que tem crescido, mas ainda 
não é sufi ciente (ABr).

tação e há uma convicção dos 
países-membros de que a refor-
ma é necessária para tornar o 
conselho mais de acordo com 
a realidade política internacio-
nal hoje. Mas é uma questão 
complexa porque é necessário 
reformar a Carta da ONU e, para 
isso, precida da aprovação de 
dois terços dos países-membros 

e dos cinco membros perma-
nentes”, afi rma.

O desenvolvimento susten-
tável e a atenção às mudanças 
climáticas também são pautas 
que estarão no foco do novo 
secretário-geral. Segundo ela, 
o fato de o Acordo de Paris 
ter sido aprovado e ratifi cado 
pelos países em tempo recorde 

Preços de órteses e próteses 
podem variar mais de 3.000%

diferença de valores chegou 
a 3.108%. Outro item com va-
riação considerada abusiva é o 
Sistema de Stent Coronário de 
Cromo e Platina com Eluição de 
Everolimus, cuja diferença no 
preço atingiu 1.816,67%. Para 
as comparações, foram consi-
derados os diferentes estados 
do país e a forma de aquisição 
dos produtos - se no hospital 
ou direto do fornecedor.

Dados da ANS mostram que o 
mercado nacional de produtos 
médicos movimentou R$ 19,7 
bilhões em 2014, dos quais R$ 
4 bilhões (cerca de 20%) com 

Dispositivos Médicos Implan-
táveis. O maior faturamento 
no setor de saúde no Brasil 
se refere a equipamentos - a 
categoria DMI obteve a maior 
taxa de crescimento. No perí-
odo entre 2007 e 2014, o au-
mento registrado foi de 249%. 
Pesquisa feita pela agência 
em 2012, nas cinco maiores 
operadoras de planos privados 
de saúde em cada modalidade, 
revelou que cerca de 10% do 
total das despesas assisten-
ciais referiam-se a gastos com 
órteses, próteses e materiais 
especiais (ABr).

Verão deste ano será menos 
quente do que no ano passado

principalmente no semi-árido 
nordestino. Isso por causa 
do aquecimento das águas 
do Atlântico Tropical Norte, 
que afetam a precipitação do 
Nordeste, ocasionando menos 
chuvas na região. 

Na Região Norte, a previsão 
é de que a precipitação seja 
dentro da média histórica, 
com leve tendência a ter uma 
estiagem. Para a Região Sul, a 
previsão é de que a chuva seja 
de normal a levemente acima 

do normal. “Em grande parte, 
a chuva fi cará dentro da média 
histórica”, avalia. Para as regi-
ões Centro-Oeste e Sudeste, 
ainda não há uma previsão 
sobre as precipitações no ve-
rão. “Porém, janeiro fevereiro 
e março fazem parte da estação 
chuvosa nessas duas regiões. 
Consequentemente, espera-se 
chuva, mas não sabemos prever 
se ela estará acima ou abaixo da 
média histórica”, diz Tedeschi 
(ABr).


