
Se é verdade que o ano 

chinês do galo se mostra 

perfeito para pessoas 

dotadas de coragem, 

honestidade e (por que 

não?) ambição, para 

nós, aqui no Brasil, o 

desafi o será em dobro

Afi nal, o cenário econô-
mico ainda carece de 
atenção por parte de 

todos nós. Mas, por outro lado, 
também deve ser encarado 
como uma boa oportunidade 
para investir na sua PME e 
fazê-la crescer contra a maré. 
Pensando nisso, compartilho 
com você, leitor e leitora, seis 
dicas que podem ajudar a dar 
uma turbinada na sua empresa 
- e aumentar o faturamento.
 • Leve seu negócio para 

a internet já! - Acredite: 
seu site é o que há de mais 
importante nesse momen-
to. É por meio dele que po-
tenciais consumidores no 
mundo inteiro conhecerão 
sua marca, se interessarão 
por seus produtos e/ou ser-
viços e irão interagir com 
eles. Por isso, compare 
diferentes plataformas de 
e-commerce e as muitas 
opções de design até en-
contrar um de que você 
realmente goste - aquele 
que fará diferença para o 
seu e-commerce. Dica es-
sencial: tente ser funcional 
tanto para seus clientes 
quanto para seu negócio. 
Mesmo que seu orçamento 
seja baixo e você nunca 
tenha programado na 
vida, é possível ser feliz na 
internet usando modelos 
personalizáveis.

 • Mobilidade é a palavra-

chave - Os jovens, e 
mesmo aqueles que já não 
são tanto, vivem pendu-
rados em seus telefones 
celulares - a geração dos 
Millennials que o diga. 
Além disso, se você quer 
alcançar um público in-
ternacional (em muitos 
países, incluindo o Brasil, 
os dispositivos móveis 
já são mais usados para 
conexão à web do que os 
PCs), já passou da hora de 
considerar esse formato. 
Isso signifi ca que você deve 
investir em um site 100% 
responsivo, ou seja, que 
possa ser visualizado da 
melhor forma possível em 
qualquer tipo de aparelho. 
Algumas plataformas têm 
a opção de exibir sua loja 
online em seus múltiplos 
formatos, de modo que 
você pode conhecer e 
ajustar exatamente o que 
os consumidores veem 
a partir de cada tipo de 
equipamento. Ele leva 
em conta todo o fl uxo de 
experiência de compra do 
usuário, a partir de pesqui-
sa do item ou serviço para a 
seleção até o pagamento.

 • Agilize o check-out 

para não perder clien-

tes - Você pode ter a 
loja online mais bonita 
do mundo e produtos 
incríveis, mas, se sua ex-
periência de pagamento é 
demorada e complexa, vai 
perder vendas e clientes. 
E perder clientes não 
pode ser uma opção nun-
ca! Certifi que-se, portan-
to, de que seu e-commer-
ce tem o menor número 
de etapas possível entre 
a escolha de um produto/
serviço por seu cliente e 
o check-out. Lembre-se: 
pedir ao consumidor para 

preencher um formulário 
pode até parecer uma 
boa ideia (seu banco de 
dados certamente agra-
decerá), mas isso também 
difi cultará o processo de 
conclusão da compra e 
se tornará um inimigo 
do seu caixa. Se você co-
nhece a expressão “taxa 
de conversão de compra” 
sabe bem o que estou 
querendo dizer. 

 • Atraia o tráfego para 

você - Sua comunidade e 
seus clientes estão (todos) 
na internet, comprando 
de você ou não. Por isso, 
fazer seu e-commerce ser 
facilmente encontrado na 
rede é um passo essencial. 
Quem aparece primeiro 
nas páginas de resultados 
de sites de buscas leva 
imensa vantagem sobre 
a concorrência. E uma 
maneira de conseguir isso 
é por meio de uma estra-
tégia de SEO (Search En-
gine Optimization), cujo 
objetivo é fazer sua loja 
aparecer logo na primeira 
varredura do Google ou 
do Yahoo, por exemplo. 
Vale muito a pena investir 
tempo e algum dinheiro 
nessa ferramenta. Não 
tenha a ilusão de que só as 
lojas grandes devem fazer 
investimento em marke-
ting. Muito pelo contrário, 
ou seja, se até elas fazem 
para serem lembradas, os 
pequenos também têm de 
investir com inteligência. 

 • Ponha dinheiro para 

aumentar a receita - 
Cortar custos é sempre 
importante, mas essa ati-
tude pode parecer melhor 
do que de fato é. Mais do 
que economizar a qualquer 
preço, o empreendedor 
deve investir sua energia 
para encontrar maneiras 
de incrementar a receita, 
independentemente dos 
cortes que precisar fazer. 
Como? Reinvestindo o va-
lor economizado em ações 
que impulsionem suas 
vendas, como campanhas 
comerciais e de publici-
dade - principalmente na 
internet (olha o SEO aí de 
novo...). Outra estratégia 
bem-vinda é investir em 
seus funcionários. Anote: 
o RH é seu melhor amigo 
quando a economia de 
um país parece estar pa-
tinando. Isso porque uma 
equipe motivada trabalha 
com mais afi nco na busca 
por oportunidades.

 • Não tire os olhos do 

fl uxo de caixa - Saber 
com exatidão quais os 
recursos que entram e os 
que saem do caixa é fun-
damental para qualquer 
negócio. Dica importante: 
analise os fl uxos de contas 
a pagar e receber e tente 
negociar (ou renegociar) 
os prazos de pagamen-
tos a seus fornecedores. 
Para um controle ainda 
mais afi nado, considere a 
aquisição de um sistema 
profi ssional de gestão. Ah, 
e mantenha o telefone de 
seu contador na discagem 
rápida do smartphone.

Se você conseguir seguir 
esses seis conselhos, 2017 terá 
tudo para ser um ano melhor 
para a sua empresa. Ninguém 
disse que seria fácil empre-
ender, mas as oportunidades 
estão aí para quem tiver espí-
rito vencedor e acreditar nas 
premissas do ano do galo.

(*) - É head de PMEs do PayPal Brasil.
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A informação é do Instituto 
Cubano do Livro, que 
divulgou nesta semana 

à imprensa local as 10 obras 
mais vendidas de janeiro do 
ano passado até o mesmo mês 
de 2017 na nação latina. 

O primeiro lugar foi con-
quistado por “Raúl Castro: 
Un Hombre en Revolución” 
(“Raúl Castro: Um Homem na 
Revolução”), do ex-agente da 
KGB, Njikolai S. Leonov, que 
foi tradutor de Fidel durante 
sua primeira viagem à União 
Soviética em 1963. A biografi a 
recebeu o Grande Prêmio “por 
ser a que, de acordo com a sua ti-
ragem, alcançou numericamen-
te as vendas mais signifi cativas 
em menos tempo”, explicou a 
instituição. Os demais livros 
da lista também receberam 

Biografi a de Raúl Castro é 
livro mais vendido em Cuba
Mesmo com a morte de Fidel Castro em novembro de 2016, o livro mais vendido no último ano em 
Cuba não foi uma biografi a do líder revolucionário, mas sim uma de seu irmão: o atual presidente 
cubano, Raúl Castro

gamente, a obra era proibida 
no país. Além disso, a versão 
em espanhol do livro infantil 
“A Menina e o Elefante”, do 
brasileiro Frei Betto, também 
está entre as 10 obras mais 
lidas no ano passado, no sexto 
lugar.

Já outros dois dos livros mais 
lidos em Cuba abordam a reli-
gião afro-cubana. O primeiro 
deles, que fi cou com a oitava 
posição, é “El Caballo de la 
Palabra: Proverbios y Enigmas 
Africanos” (“o Cavalo da Pala-
vra: Provérbios e Enigmas Afri-
canos”), de Rogelio Martínez 
Furé, e o segundo, que fi cou em 
nono, é “Echu-Elegguá: Equili-
brio Dinámico de la Existencia” 
(“Exu-Eleguá: Equilíbrio Dinâ-
mico da Existência”), de Adrián 
de Souza (ANSA).

o Prêmio do Leitor por suas 
vendas terem superado 70% 
da sua tiragem.

Seguindo o livro sobre Raúl 
está o clássico do escritor bri-
tânico George Orwell “1984”, 

que foi reeditado em janeiro 
de 2016 pela Editorial Arte y 
Literatura e que começou a ser 
vendido na Feira do Livro de 
Havana, um dos eventos mais 
frequentados do país. Anti-
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Aproximadamente 50 milhões de pessoas em todo o mundo 
sofrem de epilepsia, um tipo de transtorno mental crônico que 
afeta homens e mulheres de todas as idades. Os números, divul-
gados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), posicionam 
a epilepsia como uma das doenças neurológicas mais comuns 
no planeta.

No Dia Internacional da Epilepsia, lembrado ontem (13), a en-
tidade alertou que quase 80% dos casos registrados globalmente 
estão em países de baixa e média renda. Os dados revelam que 
três quartos das pessoas com a doença que vivem nessas localida-
des não recebem tratamento adequado – ainda que o transtorno 
responda aos remédios em até 70% dos pacientes.

“Em muitas partes do mundo, pessoas com epilepsia e suas fa-
mílias sofrem com o estigma e a discriminação”, destacou a OMS. 
A epilepsia é caracterizada por convulsões recorrentes – breves 
episódios de movimento involuntário que podem envolver uma 
parte do corpo ou todo o corpo, algumas vezes acompanhados 
de perda de consciência e do controle da bexiga ou do intestino. 
Os episódios de convulsão são resultado de descargas elétricas 
excessivas num grupo de células cerebrais, sendo que diferentes 
partes do cérebro podem ser atingidas pelo problema. 

As convulsões podem variar entre breves lapsos de atenção e 
espasmos musculares até episódios prolongados e severos. Uma 
única convulsão não necessariamente signifi ca diagnóstico de epi-
lepsia, já que até 10% da população global apresenta pelo menos 
um episódio desses ao longo da vida. A doença é caracterizada 
após o registro de duas ou mais convulsões não provocadas.

“A epilepsia é uma das mais antigas condições reconhecidas 
no mundo, com registros escritos datando de 4000 a.C. Desco-
nhecimento, medo, discriminação e estigma social têm cercado a 
epilepsia há séculos. Esse estigma permanece em diversos países 
atualmente e pode impactar na qualidade de vida das pessoas 
com o transtorno e suas famílias”, informou a OMS.

As características das convulsões variam e dependem da parte 
do cérebro inicialmente afetada pelo transtorno e do quão rápido 
ele se espalha. Sintomas temporários podem ocorrer, como perda 
de consciência, além de perturbações de movimento, sensação 
(incluindo visão, audição e paladar) e humor. Pessoas com convul-
sões tendem a apresentar mais problemas físicos, como fraturas e 
contusões provocadas pelos episódios, assim como taxas mais altas 
de condições psicológicas, incluindo ansiedade e depressão. 

De acordo com o IBGE, a endometriose 
atinge 5 milhões de mulheres em idade re-
produtiva. Não existe um consenso sobre as 
causas da doença: alguns médicos apontam 
para a herança genética, outros sugerem 
uma relação com alterações do sistema 
imunológico. O raciocínio mais aceito pelos 
especialistas é o do refl uxo dos tecidos do 
endométrio durante o ciclo menstrual que, 
em vez de serem eliminados, também se 
instalam em outros órgãos pélvicos. 

“Essa doença se caracteriza pela pre-
sença do tecido endometrial fora da cavi-
dade uterina. Embora esteja localizada na 
parte externa do útero, a endometriose 
é susceptível à ação dos hormônios e, a 
cada ciclo menstrual, provoca grande 
incômodo e dor na cavidade abdominal. 
Ela tem como locais de envolvimento as 
trompas, ovários, intestinos, bexiga e a 
parede da pélvis”, afi rma Dr. Jurandir 
Passos, ginecologista, obstetra e espe-
cialista em Medicina Fetal do Delboni 
Medicina Diagnóstica. 

O médico esclarece dez mitos em torno 
da endometriose; alguns são verdadeiros 
e outros não:
 1. É uma doença silenciosa, que 

não apresenta sintomas - MITO. 
Cólica menstrual em graus variados, 
difi culdade para engravidar, altera-
ções intestinais durante a época da 
menstruação, dor para evacuar e 
desconforto durante a relação sexual 
no fundo da vagina são sintomas da 
endometriose. Algumas mulheres 
relacionam as dores abdominais 
com simples cólicas. Em geral, essas 
mulheres podem apresentar quadros 
de ansiedade ou depressão, relacio-
nados à intensidade dos sintomas.

 2. Endometriose é causada apenas 

pelo aumento do fl uxo menstru-

al - MITO. Depende do hormônio 
feminino produzido pelo ovário, o 
estrógeno, para seu desenvolvimen-
to. Esse mesmo hormônio é produ-

Oito mitos e verdades sobre a endometriose
infertilidade pode ser revertida com 
tratamentos específi cos. Na pior hi-
pótese, a mulher é submetida a um 
tratamento de fertilização in vitro, 
que tem apresentado altas taxas de 
sucesso, mesmo em mulheres com 
antecedentes de endometriose.

 6. Uma das chances de reversão é 

a cirurgia robótica - VERDADE. 
Quando a endometriose está em fase 
mais avançada e já se instalou profun-
damente na região do intestino, por 
exemplo, bexiga - chamada endome-
triose profunda - uma alternativa à 
cirurgia laparoscópica convencional 
é a cirurgia robótica. Essa tecnologia 
tem uma atuação signifi cativa em 
doenças ginecológicas benignas que, 
por vezes, comprometem a capaci-
dade reprodutiva da mulher. Sua 
tecnologia permite uma visão mais 
precisa e detalhada da região a ser 
operada.

 7. Existe medicação para a endo-

metriose - VERDADE. Em casos de 
grau leve de endometriose, pode-se 
fazer uso de diferentes medicamen-
tos hormonais, a fi m de bloquear o 
estímulo que ocorre sobre as lesões 
de endometriose, diminuir o proces-
so infl amatório e os sintomas de dor. 
Alguns desses medicamentos não 
são indicados para as mulheres que 
desejam engravidar, pois eles têm 
ação anticoncepcional.

 8. A endometriose está diretamente 

ligada ao desenvolvimento do 

câncer no ovário - MITO. Não existe 
essa associação, embora a endome-
triose possa aumentar a chance de 
desenvolver um cisto pequeno, cha-
mado de endometrioma, que pode ou 
não ser maligno. Não é comum um 
tratamento da endometriose para 
prevenir o câncer de ovário.

Fonte e mais informações: (www.delbo-
niauriemo.com.br).

zido pelo tecido gorduroso, mesmo 
sendo uma forma menos ativa, o 
que favorece uma piora da doença. 
Além disso, a doença está associada 
à predisposição genética, estilo de 
vida, queda do sistema imunológico 
e alterações no fl uxo menstrual.

 3. Não há cura para essa doença 

- VERDADE. Mas apesar de não 
ter cura defi nitiva, a endometriose 
possui opções de tratamento. A 
escolha da terapêutica mais ade-
quada dependerá da severidade 
dos sintomas e do grau da doença 
instalada.

 4. Falta de tratamento agrava a do-

ença - VERDADE. A endometriose é 
uma doença progressiva. A falta de 
tratamento vai causando processos 
de aderências e infi ltração dos focos 
da doença em órgãos vizinhos, po-
dendo atingir o intestino, os ovários 
e a bexiga. Além disso, pode causar 
infertilidade em casos avançados e 
quadros de dores crônicas, mesmo 
fora do período menstrual, que não 
melhoram com medicações analgé-
sicas.

 5. A doença torna a mulher infér-

til - MITO. Na maioria das vezes, a 
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Cerca de 50 milhões de pessoas em todo o 
mundo têm epilepsia, alerta OMS

Além disso, o risco de morte prematura em pacientes com 
epilepsia chega a ser três vezes maior que na população em geral, 
sendo que as maiores taxas são registradas em países de baixa e 
média renda. “Grande parte das causas de morte relacionadas à 
epilepsia em países de baixa e média renda são potencialmente 
preveníveis, como quedas, afogamento, queimaduras e convulsões 
prolongadas”, acrescentou a OMS.

A epilepsia não é contagiosa. O tipo mais comum, denominado 
epilepsia idiopática, afeta seis entre dez pessoas com a doença e 
não tem causa defi nida. Já o tipo de epilepsia de causa conhecida 
é denominado epilepsia secundária ou epilepsia sintomática. As 
principais causas, nesses casos, são:
 • dano cerebral provocado por lesões pré-natais ou perinatais, 

como perda de oxigênio ou trauma durante o parto e baixo 
peso ao nascer;

 • anormalidades congênitas ou condições genéticas associadas 
a malformações cerebrais;

 • ferimento grave na cabeça;
 • derrame que limite a quantidade de oxigênio no cérebro;
 • infecções do cérebro, como meningite, encefalite e neuro-

cisticercose;
 • determinadas síndromes genéticas;
 • tumor cerebral (ABr).
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