
O nível de confi ança da 

população nos políticos 

brasileiros é baixo

Os indicadores da GfK 
Verein, que medem o 
nível de confi ança nas 

profi ssões em todo o mundo, 
para 2016, dão a eles 6% – o 
mais baixo de todas as profi s-
sões. Nada a comentar sobre 
o motivo disso. Tudo fi ca claro 
quando acessamos os portais 
na Internet ou ligamos a TV. 
E não é coisa de país latino; a 
França e a Espanha estão no 
mesmo nível. É de fi car surpre-
so como na Índia (51%) e na 
Indonésia (48%) a população 
confi a na classe política. Nos 
EUA, a confi ança despencou 
dos 23% em 2012 para 12% 
em 2016.

Por outro lado, chama a 
atenção que a confi ança de-
positada nos empresários e 
empreendedores brasileiros 
seja baixa. Ela é de 37%. Sim, 
melhor do que a dos políticos, 
mas menor do que aquela 
dada aos professores (87%), 
jornalistas (64%) e motoristas 
de ônibus ou metrô (57%). A 
confi ança em empresários já 
foi melhor – 42% na avaliação 
de 2012. Mas por que não con-
fi amos em nossos empresários 
ou empreendedores? Bem, a 
aliança de parte do setor pro-
dutivo brasileiro com o político 
sinaliza o rumo da resposta, 
mas bem que os empreende-
dores poderiam ensaiar um 
desempenho melhor.

Nos EUA, uma sondagem foi 
realizada em relação ao nível 
de confi ança em profi ssionais 
da área fi nanceira. Iniciativa 
ousada, já que nesse território 
a incidência de movimentos 
suspeitos ou ilícitos é comum. 
Em 2012, o índice de con-
fi ança nestes profi ssionais foi 
de 43%; em 2016 saltou para 
51%. Justo na área fi nanceira, 
constatamos a disposição para 
dar a César o que pertence a 
César!

A Associação para Gestão 
e Pesquisa dos Investidores 
(Instituto CFA), organismo in-
ternacional que representa os 
profi ssionais desta área, esfor-
ça-se para aproximar o público 
do especialista em mercados 
na mídia. Na 69ª Conferência da 
Associação, em 2016, ouvimos 
“ser necessária uma mudança 
de foco” – o investidor deve 
voltar-se à pessoa do seu lado 
e não deixar-se absorver por 
indicadores econômicos.

“Não me refiro somente 
à decisão de se afastar dos 
monitores para observar a 
equipe ou o cliente”, disse o 
neuropsicólogo, pesquisador, 
escritor e conferencista Daniel 
Goleman para um público san-
gue frio habituado ao pregão 
de Wall Street “mas entrar em 
sintonia com elas, abraçando-
as em empatia legítima, en-
xergando suas necessidades 
e imaginando a melhor forma 
de ajudá-las”.

Muito bem – mas como 
exatamente se faz essa mágica 
travessia entre o cérebro fi nan-
ceiro (esquerdo) do analista 
de valores para os recursos 
emocionais do hemisfério 

direito que qualquer um de 
nós possui?

Simples. Aqueles que atuam 
na área do atendimento de 
clientes devem responder a 
três perguntas. São elas:
 1. No que exatamente você 

é bom? Quais são suas ha-
bilidades extraordinárias? 
Onde está sua excelên-
cia?

 2. O que você literalmente 
adora fazer? O que real-
mente lhe atrai?

 3. O que realmente importa 
para você? Que se encaixa 
na sua missão? Em que 
direção seu senso de ética 
recomenda avançar?

Se você alinhar essas três 
vertentes – excelência, missão 
e ética – você é um empreende-
dor com capital, conhecimento 
e valor. Trabalhar no que se 
gosta de fazer, sentindo-se 
bem, com orgulho de ser bom 
naquilo que faz, cria uma 
energia interna, emocional, 
positiva, interligadora, que 
irradia para tudo e todos à 
volta. Para que o cérebro hu-
mano possa operacionalizar 
isso, você deve acionar áreas 
nobres executivas prefrontais 
em estreita articulação com as 
áreas de autorrecompensa.

Funciona assim. Você decide 
claramente pela excelên-
cia. Uma decisão estudada, 
consciente, racional. Foco no 
planejamento e na execução 
do atendimento. O cliente é o 
foco do trabalho. Você sinto-
niza na leitura que ele faz do 
seu trabalho. Sua empatia – a 
capacidade de entrar nos sa-
patos deste cliente, buscando 
uma vibração emocional – é o 
canal que lhe retroalimenta e 
guia suas iniciativas. 

Quando a excelência produz 
essa vibração incomum – es-
pecialistas chamam isso de 
ritmo gama trafegando veloz-
mente nas camadas externas 
do cérebro –, entra em cena o 
feixe de neurônios cerebrais 
que controla a alquimia cere-
bral. Dopamina e serotonina 
são liberadas no balcão. Você 
sente prazer; satisfação da 
mais pura qualidade movida a 
autoexcelência.

E tudo isso é observado a 
uma certa distância por áreas 
cerebrais encarregadas de ri-
gor moral. Essas não aparecem 
de graça; parte é herdada via 
DNA, outra vem de anos de 
estudos e educação formal e 
outra provém da cultura que 
nos cerca.

Uma atitude desafi adora, ba-
seada na excelência, imbuída 
de paixão e inspirada na ética 
é o caminho para 2017. Vai ser 
duro encarar essa parada, mas 
é a fórmula dos experts e nela 
vejo substância. Que venha o 
primeiro dos dois anos ímpa-
res que restam para fechar a 
década de 20. É hora de puxar 
os indicadores de confi ança 
nos empreendedores brasileiro 
para cima.

(*) - Médico Neurologista, Mestre 
em Neurociência pela Universidade 

de Oxford e especialista em 
Mindfulness. Há mais de 30 anos 

divide suas habilidades entre 
atendimentos clínicos e palestras, 

treinamentos e workshops sobre 
sabedoria, criatividade e mindfulness 

(www.martinportner.com.br).
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E, para não fazer feio nessa temporada, Cenoura & Bronze, 
marca com mais de 30 anos de tradição em proteção so-
lar, esclarece alguns mitos e verdades sobre a exposição 

solar. 
 • Não é necessário usar fi ltro solar em dias nublados

MITO - Os raios ultravioletas e infravermelhos, que causam os 
principais danos, atingem a pele mesmo em dias nublados ou com 
chuva. Por isso, é necessário utilizar o fi ltro solar diariamente, 
principalmente nas áreas de maior exposição como rosto, colo 
e mãos.
 • Filtro solar ajuda a prevenir o envelhecimento da 

pele
VERDADE – Além dos fatores genéticos, os raios ultravio-

letas e infravermelhos são alguns dos principais causadores do 
envelhecimento. A exposição solar sem proteção prejudica a 
produção do colágeno, que é o principal responsável pela fi r-
meza da pele. Os produtos Cenoura & Bronze possuem fórmula 
exclusiva com tecnologia que preserva o colágeno e minimiza os 
danos causados pelos raios infravermelhos. Sua ação antioxidante 
impede a formação de radicais livres - responsáveis pelas rugas 
e linhas de expressão –protegendo a pele e evitando o temido 
envelhecimento precoce.
 • Negros não precisam usar protetor solar

MITO – Os negros apresentam maior concentração de melani-
na, que atua como fi ltro natural para pele, porém essa ação não 
substitui o uso do protetor solar. Independente da cor da pele, o 
cuidado deve ser o mesmo para manter a saúde e beleza.
 • Acima do FPS 30 todos os protetores são iguais

MITO - Quanto maior o fator de proteção solar, mais você 
estará protegido da radiação UVB. O FPS indica quantas vezes 
mais a pele estará protegida do sol. Assim, ao utilizar o FPS 30, 
por exemplo, a pele estará 30 vezes mais protegida; com o FPS 
70, ela estará 70 vezes mais protegida. 

 • Na hora de aplicar o produto, não existe uma quan-
tidade certa.

MITO – A efi cácia do protetor também está relacionada com 
a quantidade certa de produto consumido. Se a quantidade 
aplicada for menor do que a indicada, forma-se uma camada 
mais fi na do que o ideal, comprometendo o poder de proteção 
descrito na embalagem. 

Para não ter erro (Referência: Consenso Brasileiro de Foto-
proteção) é só seguir as seguintes quantidades: 
 1 colher de chá para rosto/cabeça e pescoço
 2 colheres de chá para o tronco
 1 colher de chá para cada braço
 2 colheres de chá para cada perna

Mitos e verdades
sobre proteção solar

Para muitas pessoas, o verão é a estação mais aguardada do ano. Nessa época, fi camos mais animados 
para curtir o sol e sair com os amigos, ir à praia, piscina, parques etc

 • Basta aplicar o produto apenas uma vez ao dia
MITO - Além da aplicação em quantidade adequada, a rea-

plicação periódica garante uma melhor proteção. O tempo de 
reaplicação depende do tipo e intensidade de exposição, do 
contato com água e suor e da área exposta. De forma geral, é 
recomendada a reaplicação a cada 2 horas ou depois de sair 
da água.
 • É possível bronzear de forma segura

VERDADE – Já existe no mercado produtos que aliam prote-
ção com bronzeamento. Para quem pretende sair da praia com 
uma cor dourada a linha Efeito Dourado de Cenoura & Bronze 
garante uma cor linda, sem deixar de lado a proteção, pois conta 
com a exclusiva tecnologia que preserva o colágeno. Além disso, 
o produto conta com um leve brilho dourado, que deixa a pele 
iluminada desde a primeira aplicação, ideal para os primeiros 
dias de sol.
 • Posso usar o mesmo produto no rosto e no corpo

MITO - Os produtos desenvolvidos para o rosto oferecem 
benefícios específi cos para essa região, como textura mais leve e 
indicação para a pele oleosa. A linha facial de Cenoura & Bronze, 
por exemplo, possui fórmula com rápida absorção, toque seco e 
textura leve, evitando a sensação de oleosidade. Indicado para 
todos os tipos de pele, contém vitamina E, um poderoso agente 
antioxidante que previne a formação de radicais livres, evitando 
envelhecimento precoce da pele.
 • Protetor para adulto não pode ser aplicado em 

crianças
MITO - Produtos de uso adulto são eficientes para qual-

quer idade, inclusive para as crianças. Contudo, os pequenos 
têm suas necessidades específicas, pois acabam ficando 
muito tempo dentro d’água, e o uso de produtos com maior 
resistência é mais indicado. A linha Kids Cenoura & Bronze 
foi desenvolvida cuidadosamente para crianças a partir de 
seis meses de idade. Com textura suave e até seis horas de 
resistência à água, há loções com FPS 30, 50 e 70, e na versão 
em spray FPS 50.
 • A luz do escritório não é prejudicial à pele

MITO - Ao contrário do que muitos pensam, a luz artifi cial do 
escritório também emite raios capazes de provocar manchas. 
Mesmo que a sua intensidade não seja tão forte quanto a dos 
raios solares, os efeitos se acumulam com o tempo e podem 
causar manchas.  

Fonte e outras informações: (www.cenouraebronze.com.br).

Férias de verão costumam ser associadas 
a descanso, diversão e sol – muito sol. De 
modo geral, as pessoas são menos rígidas com 
relação às regras, podendo acordar, comer 
e dormir quando sentirem vontade. Mas é 
preciso estar atento aos hábitos que podem 
arruinar a saúde, principalmente a visão. 

A seguir, o médico oftalmologista Renato 
Neves, diretor-presidente do Eye Care Hos-
pital de Olhos, em São Paulo, aponta cinco 
erros mais comuns que as pessoas cometem 
por negligência ou desinformação:
 1. Levar as crianças para brincar em 

tanques de areia - Tanques de areia 
não tratada representam sempre um 
risco a mais para crianças, já que mui-
tas costumam levar a mão aos olhos 
automaticamente enquanto brincam. 
Por isso, pais ou responsáveis devem 
procurar oferecer um tipo de distração 
mais seguro ou redobrar a higienização 
das mãos dos pequenos. Normalmente, 
esses tanques de areia estão contami-
nados por fezes ou urina de animais, 
podendo causar infecções oculares.

 2. Nadar em piscinas públicas ou em 
locais com água não-tratada - A água 
do mar ou ainda de piscinas de hotéis 
e clubes bastante frequentados no 
verão representa um grande risco 
para a visão. Trata-se de um jeito fácil 
de contrair conjuntivite – doença que 
deixa os olhos bastante avermelha-
dos e as pálpebras chegam a grudar 
durante a noite, difi cultando abrir os 
olhos pela manhã. Vale ressaltar que 
piscinas com cloro em excesso também 
comprometem a saúde ocular. 

Cinco erros que
podem arruinar a visão no verão

de comprar modelos ‘baratinhos’, de 
origem duvidosa. A irregularidade 
da superfície das lentes pode causar 
desconforto visual, dor de cabeça e 
astigmatismo – deformidade da córnea 
que torna a visão desfocada para perto 
e para longe.

 5. Compartilhar objetos de uso pessoal 
em viagens - Muita gente acaba com-
partilhando objetos de uso pessoal 
durante a viagem de férias. No geral, 
isso já é um erro. Com relação à visão, é 
ainda pior – principalmente quando se 
trata de toalhas de rosto e maquiagem. 
Sempre que alguém usa batom ou rí-
mel, por exemplo, está potencialmente 
introduzindo germes no produto. Ou 
seja, quanto mais gente usar aquele 
item de maquiagem, maiores são as 
chances de disseminar uma doença. 
Como as membranas mucosas são mais 
suscetíveis a contrair uma infecção, a 
maquiagem para boca e olhos jamais 
deveria ser compartilhada. Novamen-
te, o risco de contrair conjuntivite é 
grande, sendo a conjuntivite viral res-
ponsável por mais de 90% dos casos.

Fonte: Dr. Renato Augusto Neves, mé-
dico oftalmologista, diretor-presidente do 
Eye Care Hospital de Olhos (www.eyecare.
com.br).
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 3. Dormir com lentes de contato- Por mais 
cansada que a pessoa esteja depois de 
um dia cheio de diversão, é preciso 
tirar as lentes de contato e garantir 
um mínimo de asseio antes de ir para 
a cama. Como durante o sono o nível 
de lubrifi cação dos olhos diminui bas-
tante, as lentes podem ressecar junto 
com o globo ocular e desencadear uma 
série de problemas. Além de usar os 
produtos de limpeza recomendados 
pelo fabricante das lentes, é fundamen-
tal checar se não há resíduos sólidos 
ou irregularidades nas lentes. Mesmo 
sujeiras quase imperceptíveis podem 
resultar no desenvolvimento de fungos, 
levando à inutilização do produto e 
podendo desencadear infecções. 

 4. Sair de casa sem óculos de sol - A 
exposição aos altos índices de raios 
ultravioleta provoca degeneração 
macular – doença que afeta a parte 
central da retina, membrana posterior 
dos olhos onde as imagens são trans-
mitidas para o nervo óptico. Como não 
existe tratamento efi caz para altera-
ções retinianas, a prevenção ainda é 
o melhor remédio. Daí a importância 
de investir em óculos de sol de boa 
procedência, com proteção UVA e UVB 
nas lentes, e jamais cair na tentação 
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O Senado e o fi m
da imunidade tributária

para igrejas
Está em análise no Senado a sugestão legislativa que pede o fi m 

da imunidade tributária para entidades religiosas. Iniciada por uma 
internauta no portal E-Cidadania, a consulta obteve mais de 20 mil 
apoios e passou a ser analisada pela Comissão de Direitos Humanos. 
Se aprovada pela comissão, pode virar projeto de lei.

A sugestão é uma das mais populares em número de votos no 
portal. Até a tarde de quinta-feira (12), havia recebido 95.577 votos 
a favor e 82.673 contra. Na comissão, o relator é o senador José 
Medeiros (PSD-MT). Ele recebeu a relatoria em outubro, após dois 
outros senadores designados para a tarefa terem devolvido o texto 
para redistribuição e outro ter deixado a Comissão.

A ideia foi apresentada por Gisele Helmer, moradora do Espírito 
Santo. Publicada em março de 2016 no portal, a sugestão obteve o 
número necessário de votos (20 mil) em junho.  A autora apontou 
os escândalos protagonizados por líderes religiosos. Além disso, 
argumentou que o Estado é laico e que qualquer organização que 
permite o enriquecimento dos seus líderes deve ser tributada.

Qualquer pessoa pode fazer uma sugestão como a de Gisele Helmer 
no portal E-Cidadania. Sempre que uma ideia alcançar os 20 mil 
apoios de outros internautas, se transforma em sugestão legislativa. 
A sugestão é analisada por meio do parecer de um senador escolhido 
como relator, e, se for aprovada, transforma-se em projeto de lei, 
tendo como autora a própria comissão (Ag.Senado). 


