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OPINIÃO
Gestão já não é mais 

mera questão de 
bom senso

Gosto muito de uma 

frase do fi lósofo francês 

René Descartes (1596 – 

1650): “O recurso mais 

bem distribuído no 

mundo é o bom senso: 

Todo mundo acha que já 

possui o sufi ciente”

Na época que essa frase 
foi dita, a humanidade 
iniciava a busca por 

novos conhecimentos para 
compensar a defasagem dos 
avanços sociais e intelectuais 
da idade média. Iniciava-se a 
busca por algum mecanismo, 
ou método, que permitisse de-
senvolver o conhecimento em 
várias frentes a fi m de acelerar 
a evolução da humanidade. 

O conhecimento, como 
sabemos, foi dividido em 
especialidades. Descobriu-se 
que tratar o conhecimento por 
especialidades, além de mais 
fácil, garantiria mais capaci-
dade de análise e resultados 
muito mais efetivos. 

Importantes avanços na 
engenharia, medicina e a eco-
nomia conquistados e foram 
as alavancas mestras para as 
primeiras revoluções sociais 
e industriais que o mundo 
viveu.

Curioso é saber que tudo isso 
foi gerado do senso comum. 
Por exemplo, quando imagi-
namos alguém doente, não é 
necessário nenhum método 
muito avançado para sabermos 
de que é necessário um médi-
co. Isso é senso comum. Senso 
comum é aquilo que mesmo 
sem um estudo muito apro-
fundado, nos conduz a uma 
conclusão que pode ser mais ou 
menos assertiva e por isso nos 
conduz a um resultado mais ou 
menos adequado. É o exemplo 
de que quando estamos doen-
tes: precisamos de um médico, 
mas não necessariamente qual 
médico precisamos.

Senso comum é aquele 
conhecimento caracterizado 
pela falta de método e análise e 
que nos conduz a um resultado 
menos preciso. Por exemplo: 
não é necessário um método 
preciso para se fazer arroz. Se o 
fogo fi car um pouco mais baixo 
ou alto, não tem problema. O 
arroz não precisa atender a 
uma norma internacional de 
cozimento para ser consumido. 
Na média, ele vai fi car bom. Se 
fi car ruim, fazemos de novo. 

Já no caso de alguém que 
acabou de dar entrada no 
pronto socorro de um hospital, 
com os sinais vitais instáveis, 
é fundamental ter alguém que 
conheça em profundidade 
como prosseguir com o tra-
tamento. Não dá para “fazer 
outro paciente” em caso de 
erro. É necessário, portanto 
conhecimento científico. É 
necessário método.

Agora vamos imaginar uma 
empresa que está passando por 
difi culdades fi nanceiras. Não é 
uma situação tão grave quanto 
a um paciente que está entre 
a vida e a morte, mas também 

não é uma situação igual a 
fazer arroz. Não é tão simples 
e rápido fazer outra empresa 
se a atual não der certo.É 
necessário, assim como o do 
paciente no hospital, que o 
tratamento da empresa seja 
conduzido por pessoas que te-
nham conhecimento em como 
fazer as empresas voltarem a 
serem saudáveis. 

É necessário ter conheci-
mento em um método capaz 
de melhorar a rentabilidade 
da empresa e a motivação 
dos funcionários. Em suma, 
é necessário ter profundo 
conhecimento em um método 
de gestão. Assim como se tra-
tar um paciente, para que as 
ações de melhoria da empresa 
sejam defi nidas e implantadas, 
deve-se saber identifi car qual a 
doença, quais suas caracterís-
ticas, como trata-las e também 
como evita-las. 

Por exemplo: uma “doença” 
muito comum em épocas de 
crise é a queda no faturamento 
das empresas. Antes de “medi-
car” a empresa e “sair fazendo” 
as coisas com excesso de an-
siedade, é necessário saber o 
quanto esse faturamento está 
baixo; em qual região; e com 
qual produto. A causa está 
no excesso de descontos, no 
baixo volume, ou no elevado 
custo de produção? Por quais 
motivos? As ações defi nidas 
vão causar outro dano nos 
resultados? Quanto e aonde? 
Como monitorar a evolução do 
indicador? 

Essas perguntas, mas tam-
bém e principalmente suas res-
postas, são fruto de um método 
conhecido como PDCA (Plan, 
Do, Check e Act) que signifi ca 
planejar, executar, verifi car e 
atuar. Esse método científi co 
consagrado, utilizado pelas 
maiores e melhores empresas 
do mundo, faz com que as 
ações defi nidas para retomar 
os patamares de faturamento 
sejam muito mais assertivas 
e, caso não o sejam em sua 
plenitude, seguramente fará 
os resultados melhorarem 
significativamente em uma 
velocidade muito maior caso 
as ações fossem conduzidas 
sob a luz do senso comum, 
reduzindo perda de tempo e 
retrabalho. 

Isso signifi ca que o PDCA 
também evita e reduz gastos 
desnecessários. Se o intuito 
for realmente de salvar ou 
melhorar a saúde de uma em-
presa, há que se recorrer a um 
conhecimento específi co no 
método. Realizar o diagnóstico 
e tratar a enfermidade. Não é 
demérito. 

Por mais que nosso bom 
senso nos conduza a resultados 
mais práticos e menos preci-
sos, uma empresa não pode 
ser gerida com o mesmo rigor 
no qual se faz arroz.

(*) - Mestre em estratégia de 
operações e especialista em 

empresas familiares, é diretor da 
Telos Resultados, atuando como 

consultor de empresas
em Modelos de Gestão

(luiz@telosresultados.com.br).

Luiz Muniz (*)
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O primerio-ministro japonês, 
Shinzo Abe, em visita ao Havaí 
para relembrar os 75 anos do 
ataque a Pearl Harbor, depo-
sitou uma coroa de fl ores no 
cemitério nacional de Honolulu, 
onde estão enterrados militares 
norte-americanos mortos no 
confl ito do Pacífi co e na guerra 
do Vietnã.

Acompanhado da ministra da 
Defesa do Japão, Tomomi Inada, 
e do chanceler, Fumio Kishida, 
Abe também compareceu tam-
bém ao cemitério de Makiki, 
construído para os japoneses 
imigrantes do Havaí e para os 
soldados falecidos na guerra. 
Shinzo Abe está em uma visita 

de dois dias aos Estados Unidos, 
que será concluída com uma 
cerimônia conjunta com o presi-
dente barack Obama diante dos 
destroços do navio USS Arizona, 
em uma zona bombardeada 
pelas tropas japonesas.

Os dois líderes devem refor-
çar o compromisso de evitar 
novos episódios como o de Pearl 
Harbor, que em 1941 foi alvo de 
um ataque surpresa do Japão 
e levou os EUA a entrarem na 
Segunda Guerra Mundial. A 
visita inédia de Shinzo Abe a 
Pearl Harbor ocorre sete meses 
após Obama ir a Hiroshima, ci-
dade onde os EUA jogaram uma 
bomba nuclear (ANSA).

Abe presta homenagem a soldados mortos em Pearl Harbor.

A partir do dia 2 de janeiro, 
a Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH) terá um novo 
visual e mais requisitos de 
segurança. Uma resolução do 
Conselho Nacional de Trânsito 
deu prazo até o próximo dia 
31para que os departamentos 
nacionais de Trânsito dos es-
tados se adequem aos novos 
procedimentos. Produzida 
por empresas credenciadas, 
em modelo único, a CNH terá 
papel com marca d´água, tintas 
de variação ótica e fl uorescente 
e imagens secretas. Os itens de 
controle de segurança incluem 
ainda mais elementos em relevo 
e em microimpressão. 

O fundo do documento tam-
bém fi cará mais amarelado. A 
tarja azulada que fi ca no topo 
do documento passará a ser 
preta e trará o mapa do estado 
responsável pela emissão do 

lado direito. No lado esquerdo, 
sob o Brasão da República, 
aparecerá a imagem do mapa do 
Brasil. A nova CNH terá ainda 
duas sequências de números 
de identifi cação nacional - Re-
gistro Nacional e número do 
Espelho da CNH - e uma de 
identifi cação estadual – número 
do formulário do Renach (Re-
gistro Nacional de Condutores 
Habilitados). 

As mudanças serão válidas 
para os documentos expedi-
dos a partir de 2017. Mas os 
condutores não precisam fazer 
a troca, pois os documentos 
atuais serão reconhecidos até 
a validade ou até que o condu-
tor solicite alguma alteração 
de dados. A mudança impacta 
apenas a aparência da CNH. 
Os procedimentos para obter 
a habilitação permanecem os 
mesmos (ABr).

Na ocasião seguiu-se o que 
foi determinado pelo 
Art. 216-A do novo Có-

digo de Processo Civil (CPC), 
aprovado em 2015, que admite 
o pedido de reconhecimento 
administrativo da posse a 
partir da apresentação da ata 
notarial lavrada pelo notário da 
circunscrição em que se loca-
liza o imóvel. O ato foi lavrado 
pelo 26º Cartório de Notas da 
Capital.

O imóvel em questão, avalia-
do em quase 1 milhão de reais, 
está localizado na Zona Leste, 
no bairro da Vila Formosa. O 
casal solicitante da usucapião 
adquiriu o imóvel há mais de 
10 anos por contrato particu-
lar de cessão e transferência 
de direitos e obrigações de 
diversos cedentes, que adqui-
riram o imóvel por contrato de 
compra e venda assinado pelo 
proprietário, que por sua vez já 
é falecido. Com a anuência dos 
proprietários e toda a documen-
tação necessária apresentada a 

A usucapião notarial pode ser um grande avanço para a 

regularização da propriedade em São Paulo.

A morte do cantor britânico 
George Michael pode ter sido 
causada por uma overdose de 
heroína, de acordo com o site 
“Daily Telegraph”. A publica-
ção britânica entrevistou uma 
fonte próxima a Michael, que 
revelou que o cantor havia 
sido tratado recentemente 
em um hospital por causa da 
dependência química. “Ele 
foi levado às pressas para a 
emergência em várias ocasi-
ões”, disse.

Ainda de acordo com a fonte, 
“ele usou heroína. Acho incrí-
vel que ele tenha durado tanto 
tempo”, acrescentou a fonte. 
De acordo com o site “The 
Hollywood Reporter”, Michael 
Lippman, representante e 
amigo de longa data do artista, 
informou que Michael faleceu 
por insufi ciência cardíaca.     

George Michael faleceu 
no último domingo (25) em 
sua residência, no condado 

Cantor britânico

George Michael.

“O maior presidente 
nordestino” 

O presidente Michel Temer 
disse ontem (27) que preten-
de, ao fi nal de seu mandato, 
ser lembrado como “o maior 
presidente nordestino que 
passou pelo Brasil”, apesar de 
ter nascido no interior de São 
Paulo. A declaração foi feita 
em Maceió, durante anúncio 
de investimentos em obras de 
infraestrutura hídrica.

“Vocês já ouviram aqui um 
grande relato de tudo que o 
governo federal está fazendo no 
Nordeste. Naturalmente tudo 
isso passa pela minha mesa. 
É que eu tenho um objetivo e 
um sonho: que ao fi nal do meu 
mandato, embora sendo eu de 
São Paulo, vocês possam dizer 
‘esse foi o maior presidente 
nordestino que passou pelo 
Brasil’”, disse Temer ao anun-
ciar R$ 755 milhões em inves-
timentos para a construção de 
133 mil cisternas, microaçudes 
e programas de acesso à água 
em 15 estados do país.

A expectativa é de que mais 
de 1 milhão de pessoas em 759 
municípios sejam benefi ciadas 
com os projetos, de acordo com 
o Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Agrário. Temer disse 
que o Nordeste será benefi ciado 
também pelo dinheiro da repa-
triação de recursos mantidos no 
exterior. Segundo ele, haverá 
uma “segunda chamada” que 
ampliará os valores a serem divi-
didos com os estados (ABr).
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Foi registrado o primeiro 
imóvel com base na lei

da usucapião extrajudicial
No último dia 13, o 9º Ofi cial de Registro de Imóveis da Capital foi responsável por registrar o primeiro 
imóvel com base na lei da usucapião extrajudicial

vice-presidente do Colégio No-
tarial do Brasil (CNB/SP), Paulo 
Roberto Gaiger Ferreira.

Paulo destaca a importância 
da usucapião extrajudicial para 
os cidadãos e para o desenvol-
vimento urbanístico da cidade. 
“A usucapião notarial pode 
ser um grande avanço para a 
regularização da propriedade 
em São Paulo. Segundo dados 
do Ministério das Cidades, 80% 
das propriedades estão irre-
gulares no Brasil. Assim, este 
instrumento foi pensado para 
auxiliar a reduzir esta assom-
brosa estatística. É importante 
notar que, sem a escritura e o 
registro, a propriedade perde 
um pouco do seu valor”, pon-
derou. “As pessoas não podem 
fazer uso pleno da propriedade 
como obter empréstimos ofere-
cendo o imóvel em garantia. Há 
também a tranquilidade de ter 
a propriedade regularizada, o 
que é muitas vezes mais impor-
tante que o aspecto econômico” 
(CNB/SP).

ata notarial foi lavrada. 
“De posse dos documentos, 

agendamos uma audiência 
notarial com as partes para a 
análise documental. Se a do-
cumentação estiver em ordem, 
iniciamos a redação da ata, com 
o agendamento no local do 
imóvel, para a constatação dos 
elementos da posse, inclusive 

com a presença dos confrontan-
tes e do engenheiro (se a parte 
assim desejar). Se faltar algum 
documento, fazemos a solicita-
ção. Finalizada a constatação 
e aprovada a conformidade 
da redação, a ata é lavrada e 
assinada por aqueles que com-
pareceram ao ato”, explica o 26º 
Tabelião de Notas da Capital e 

George Michael morreu por 
overdose de heroína, diz site

Natal. Eu fui lá para acordá-
lo e ele já tinha ido embora, 
estava deitado na cama. Nós 
não sabemos o que aconteceu 
ainda. Tudo tinha sido muito 
complicado recentemente”, 
disse Fawaz, que é cabeleirei-
ro de celebridades. “George 
[Michael] estava ansioso para 
o Natal, e eu também.

Agora tudo está arruina-
do, quero que as pessoas 
recordem dele como ele era 
- ele era uma pessoa boa”, 
concluiu o parceiro do can-
tor desde 2011. Michael é 
considerado um dos astros do 
pop dos anos 1990. Entre os 
seus grandes sucessos estão 
o single “Careless Whisper”, 
que se tornou uma das mú-
sicas mais famosas de sua 
carreira. Além da parceria 
com Aretha Franklin em “I 
Knew You Were Waiting”, e o 
destaque no mundo inteiro, 
“Freedom!90” (ANSA).

de Oxfordshire, no norte da 
Inglaterra. Seu namorado, Fadi 
Fawaz, foi o responsável por 
encontrar o corpo do cantor.

Em entrevista ao jornal britâ-
nico “The Telegraph”, Fawaz fa-
lou sobre o companheiro. “Nós 
deveríamos ir para o almoço de 

Abe visita cemitério de 
soldados de Pearl Harbor

CNH ganha novo visual e 
mais itens de segurança


