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OPINIÃO
Empresariar: transformar 
esperanças em resultados

Acredito que tudo na 

vida é muito simples, 

desde que não deixemos 

para depois o que 

precisamos fazer hoje

O que deixa tudo mais 
difícil é o procrastinar, 
o deixar para amanhã, 

o adiar, o delongar. Esta 
ação além de não resolver 
nada, ainda deixa as soluções 
mais complexas, diminuindo 
significativamente qualquer 
produtividade.

Gosto de ter em vista três 
princípios relacionados com 
o ato de cuidar, que quando 
somados levam ao aumento 
da produtividade: Administrar, 
ato de cuidar da operações 
transformadoras; Gerenciar, 
ato de cuidar de resultados 
transformadores; e Liderar, 
ato de cuidar de pessoas, seres 
humanos que tem esperança 
que a todo momento podem 
ser transformados. Esta ideia 
que a todo momento o empre-
sário cuida de transformações 
e esperanças, faz com que 
as empresas ganhem valores 
intangíveis que às deixem 
mais humanas e muito mais 
produtivas.

Trabalho com produtivida-
de e aprendi ao longo destes 
vinte e poucos anos que não 
existe nada mais humano do 
que a produtividade, quando 
transformamos produção em 
produtividade, concretizamos, 
tangibilizamos nossas espe-
ranças, somos desenvolvidos. 
Produzir nada mais é do que 
transformar algo. Ser produ-
tivo ou ter produtividade é a 
produção direcionada para um 
resultado, para a esperança 
concretizada.

E como brilhantemente 
explica o educador Paulo 
Freire e o fi lósofo Mário Sergio 
Cortella, esperança vem do 
verbo esperançar que signifi ca: 
sonhar, defi nir o que se quer 
e como irá alcançar, é a força 
que nos torna resilientes, logo 
o verbo esperançar é antônimo 
do verbo esperar e sinônimo 
de gestão. Se reescrevermos 
o signifi cado para a linguagem 
gerencial, esperançar seria: ter 
objetivos, traçar metas, plane-
jar ações e implantar.

Às vezes vejo times-empre-
sas onde o artilheiro-vendedor 
é recordista em gols-vendas, 
porém o time não consegue 
vencer os campeonatos ou 
ter rentabilidade, isso porque 
produzir gol ou faturamento 
é só uma das inúmeras ope-
rações realizada por um ser 
humano, que leva primeiro 
para um resultado individual 
e depois quando somadas aos 
demais resultados das outras 
operações desenvolvidas por 
outros seres humanos, levam 
a produtividade. 

Na sua empresa não é dife-
rente, conhecer cada opera-
ção, saber o que se faz, como 
faz e quais resultados precisam 
ser atingidos é indispensável 
para o aumento da produ-
tividade. Cada colaborador 
precisa saber exatamente o 
que e quanto precisa produzir 
e entender a importância desta 
produção e as consequências 
desta conquista.

Por exemplo, se em uma 
loja de varejo o vendedor só 
tiver na mente o quanto em 
valor fi nanceiro precisa gerar, 
sem entender que este valor 
fi nanceiro deve ser sufi ciente 
para pagar as despesas, pode 
ser que venda muito, porém 
mal, dando descontos que 
não cobrem os compromissos 
da organização, muitas vezes, 
por exemplo, nem rentabili-
zando para pagar os custos do 
produto. As metas individuais 
precisam estar atreladas aos 
resultados reais da sua em-
presa, pois, caso contrário, 
a empresa para de se desen-
volver e morre ou o time não 
chegará nem nas semifi nais dos 
campeonatos.

Diariamente, a cada par-
tida, a cada dia, questionar, 
entender e ajustar as táticas 
e ações para o alcance do 
resultado fi nal, é a tarefa do 
Empresário e quando esta 
meta vêm ao encontro com 
as esperanças pessoais dos 
indivíduos que produzem os 
resultados, fazemos com que 
a empresa pertença também 
aos seus sonhos e esperanças 
e neste lindo pertencimento 
todos ganham.

Quando o empresário en-
tende que a necessidade de 
Empresariar é a esperança 
de todos os envolvidos, uma 
vez que todos buscam renta-
bilidade, resultados positivos 
e produtivos nas suas vidas, 
os negócios se transformam e 
passamos trabalhar em equipe 
para a conquista de um mes-
mo resultado, resultado este 
relevante para cada um de 
nós, não interessando quem 
somos: proprietários, investi-
dores, acionistas, executivos, 
gestores, colaboradores ou 
parceiros...

Não existe outra forma de 
atingir resultados, que não seja 
com o trabalho de todos volta-
do para a conquista do um bem 
comum.  Sejamos Esperanço-
sos, tenhamos sonhos para que 
possamos defi nir como iremos 
trabalhar para conquista-los e 
assim nos encheremos de força 
que nos torna a cada dia mais 
resilientes.
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A partir de agora, a exigên-
cia do período sem inges-
tão de qualquer tipo de 

alimento pode ser dispensada. 
O documento foi elaborado 
em conjunto pelas Sociedades 
Brasileira de Cardiologia, de 
Patologia Clínica e Medicina La-
boratorial, de Análises Clínicas, 
de Diabetes e de Endocrinolo-
gia e Metabologia.

A obrigatoriedade do jejum 
deverá ser avaliada pelo médi-
co que acompanha o paciente 
em casos específi cos. A fl exibi-
lização evita que um paciente 
diabético, por exemplo, corra o 
risco de ter uma hipoglicemia 
por causa do jejum prolonga-
do, entre outros transtornos e 
intercorrências mais comuns 
em gestantes, crianças e ido-
sos. “A não obrigatoriedade do 
jejum se dá pela constatação 
de que, graças ao avanço das 
metodologias diagnósticas, o 
consumo de alimentos antes 
da realização desses exa-
mes – desde que habituais e 
sem sobrecarga de gordura 
– causa baixa ou nenhuma 

Regra só valerá para exames de perfi l lipídico.

Medicamentos 
a portadores de 
osteoporose

A Sexta Turma do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região 
(TRF3) negou provimento às 
apelações do estado de São 
Paulo e da União e confi rmou 
o direito de uma paciente, 
sem condições financeiras, 
receber de forma gratuita os 
medicamentos fosamax 70 e 
maxicalc d400, não fornecidos 
pela rede pública de saúde, para 
tratamento de osteoporose. A 
decisão segue entendimento 
consolidado do STJ e é baseada 
no princípio de que o direito à 
saúde é indissociável do direito 
à vida.

O pedido da paciente já havia 
sido julgado procedente na 
primeira instância, ratifi cando 
a tutela antecipada e conde-
nando a União e o estado de 
São Paulo ao fornecimento dos 
medicamentos pleiteados até a 
convalescença da enfermidade. 
No TRF3, o relator do processo, 
juiz federal convocado Paulo 
Sarno, afastou a preliminar de 
ilegitimidade passiva, arguida 
pela União, e negou provimen-
to aos recursos da União e do 
estado de São Paulo. Para ele, 
deve prevalecer a necessida-
de de prover a paciente com 
medicamento imprescindível à 
preservação de sua vida.

“O funcionamento do SUS é 
de responsabilidade solidária 
da União, Estados-membros e 
Municípios, de modo que, qual-
quer uma dessas entidades têm 
legitimidade ad causam para 
fi gurar no polo passivo de ação 
que visa a garantia do acesso 
a medicamentos para pessoas 
que não possuem recursos 
fi nanceiros”.

Paulo Sarno entende que 
“a recusa no fornecimento do 
medicamento pretendido pelo 
apelado implica desrespeito 
às normas que lhe garantem 
o direito à saúde e, acima de 
tudo, o direito à vida, direitos 
estes indissociáveis, razão pela 
qual se mostra como intolerável 
omissão, mormente em um 
Estado Democrático de Direito” 
(ASC/TRF3).

O crescimento do Carnaval 
superou as expectativas da 
São Paulo Turismo (SPTuris). 
O aumento no número de 
turistas no Sambódromo do 
Anhembi foi 167% (passando 
de 7% para 20% do público) 
e no carnaval de rua já marca 
203% (indo de 3% para quase 
10% dos foliões). A estimativa 
de aumento inicial girava em 
torno de 30%. O levantamento 
foi feito pelo Observatório de 
Turismo e Eventos, núcleo 
de estudos e pesquisas da 
SPTuris. 

No Sambódromo foram 
entrevistadas mais de 1,1 mil 
pessoas nos dias 24 e 25 de 
fevereiro. Nas ruas da cidade, 
as entrevistas foram feitas 
com mais de 900 pessoas, 
mas o levantamento segue 
até o dia 5 de março, quando 
termina os desfi les de blocos. 
Para ambas as pesquisas, o 
nível de confi ança é 95% e a 
margem de erro é dois pon-
tos percentuais para mais ou 
para menos. Os paulistanos 
também hospedaram mais 
parentes e amigos em suas 
casas para curtir o carnaval: 
o crescimento foi 890% entre 
os que estiveram no sambó-

Bloco Bastardo desfi la em Pinheiros, região oeste

da capital paulista.

O casal Obama concordou 
que os dois livros que serão es-
critos por eles serão publicados 
pelo grupo Penguin Random 
House, terminando assim uma 
longa disputa entre editoras do 
país. Os valores dos direitos au-
torais das duas obras ainda não 
foram anunciados ofi cialmente, 
mas especialistas acreditam 
que deverão passar dos US$ 
60 milhões. Alguns executivos 
de editoras concorrentes afi r-
maram que os preços iniciais 
apenas para o livro de Obama 
variavam entre US$ 18 milhões 
e US$ 20 milhões. 

Na noite da última terça-feira 
(28), a Penguin Random House 
divulgou em uma nota que pu-
blicará os dois livros de Barack 
e Michelle, mas não informou 
quais serão seus assuntos ou 
seus títulos. A editora Crown, 

que pertence ao grupo, já pu-
blicou dois livros escritos pelo 
ex-presidente norte-americano, 
“Dreams for My Father” e “The 
Audacity of Hope”, e outra obra 
escrita pela ex-primeira-dama, 
“American Grown: The Story of 
the White House Kitchen Garden 
and Gardens Across America”. 

“Com suas palavras e sua li-
derança, [os Obamas] mudaram 
o mundo, e todos os dias, com 
os livros que publicamos na 
Penguin Random House, nós 
queremos fazer o mesmo”, disse 
o CEO do grupo, Markus Dohle, 
na nota. “Agora, nós estamos 
esperando muito para trabalhar 
junto ao [ex-] presidente e à 
senhora Obama para fazer dos 
livros deles eventos editoriais 
globais de alcance e signifi -
cância nunca antes vistos”, 
concluiu Dohle (ANSA).

Michelle e Barack Obama acertam acordo milionário.

Pausa para sexo 
durante o trabalho

O vereador de uma cidadezinha 
sueca situada no Circulo Polar 
Ártico apresentou uma proposta 
inusitada para melhorar o humor 
dos funcionários da prefeitura: 
fazer sexo. O homem por trás da 
ideia, Erik Muskos, vereador em 
Overtornea, no extremo-norte 
da Suécia, defende que os ser-
vidores tenham permissão para 
interromper o expediente e dar 
uma escapadinha para transar 
com seus parceiros - e a pausa não 
seria descontada do salário. 

Ele alega que as relações sexu-
ais podem aumentar a motivação 
e a produtividade dos funcioná-
rios e incrementar as taxas de 
natalidade na cidade, que tem 
cerca de 4,5 mil habitantes. 
Segundo Muskos, a proposta já 
foi aceita por “quase todos” os 
550 funcionários municipais e 
deve ser discutida pela Câmara 
dos Vereadores nos próximos 
meses. O vereador diz que os 
principais críticos de sua ideia 
são servidores idosos que acham 
“embaraçoso” legislar sobre o 
que acontece na cama.

No entanto, ele afi rma que 
manter relações sexuais seria 
uma forma de combater o tédio 
e a depressão em uma cidade que 
fi ca boa parte do ano no escuro 
e debaixo de neve. “Devemos 
cuidar uns dos outros”, disse 
Muskos à rede britânica “BBC”. 
“Se assim conseguirmos melhorar 
nossas relações, então terá valido 
a pena”, acrescentou (ANSA).
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Jejum prolongado poderá ser 
dispensado em alguns exames
Em decisão recente, diversas organizações da área médica optaram por fl exibilizar a necessidade de 
jejum de 12 horas para exames de sangue de perfi l lipídico – entre eles, colesterol total, LDL C, HDL C, 
não HDL C e triglicérides

recomendado que o labo-
ratório informe no laudo 
o estado metabólico do 
paciente no momento da 
coleta da amostra, isto é, 
o tempo de jejum;
Quando houver, na mes-• 
ma solicitação de perfi l 
lipídico, outros exames 
que necessitem de jejum 
prolongado, o laboratório 
clínico poderá definir 
o jejum de 12 horas, 
contemplando todos os 
exames;
Para alinhamento entre • 
instituições e profi ssio-
nais envolvidos desde o 
pedido do exame até o 
diagnóstico, recomenda-
se a inserção da seguinte 
frase no laudo: “A in-
terpretação clínica dos 
resultados deverá levar 
em consideração o motivo 
da indicação do exame, 
o estado metabólico do 
paciente e a estratifi cação 
do risco para o estabele-
cimento das metas tera-
pêuticas” (ABr).

interferência na análise do 
perfi l lipídico”, informou a So-
ciedade Brasileira de Análises 
Clínicas.

O órgão destacou, em nota, 
que, além de mais comodidade 
para o paciente, outro benefício 
decorrente da flexibilização 
é a oportunidade que os la-
boratórios de análises têm de 
otimizar o atendimento, com 
mais horários disponíveis para 
a coleta, reduzindo assim o 
congestionamento – sobretudo 
no início das manhãs. “Essa prá-
tica já é realidade nos Estados 

Unidos, no Canadá e em alguns 
países da Europa, e a intenção 
é que seja gradualmente aceita 
pelos laboratórios do país,” diz 
o informe.

As novas regras defi nem os 
seguintes critérios:

Quando o médico soli-• 
citante indicar o tempo 
específi co de jejum para o 
exame requerido, é reco-
mendável que o laborató-
rio siga tal orientação;
No caso de uma coleta • 
de amostra para o perfi l 
lipídico sem jejum, é 

Número de turistas triplica 
no carnaval de rua este ano 

dromo e 388% entre os foliões 
dos blocos. 

Os turistas estrangeiros 
representaram cerca de 1% 
do público de outros países, o 
mesmo de 2016. E os turistas 
também deixaram mais dinhei-
ro na cidade. Com permanência 
de três dias, o gasto médio em 
2016 foi R$ 617. Em  2017 o 
turista gastou R$ 957 em três 
dias. O aumento foi 55,1% em 
relação ao carnaval do ano 
passado. Em 2016, apenas 2% 
dos entrevistados que estavam 
no sambódromo disseram que 

iriam a outros eventos. Na 
pesquisa deste ano, 57% dos 
entrevistados falaram que 
curtiriam o carnaval além do 
sambódromo. Desses, 33% 
afi rmaram que iriam para os 
blocos de rua.

No carnaval de rua, as 
parciais mostram que 77,6% 
das pessoas disseram que a 
organização melhorou, ou 
melhorou muito. No sambó-
dromo, a organização foi con-
siderada melhor em relação 
ao ano anterior por 76,2% dos 
entrevistados (ABr).

Obamas acertam acordo 
milionário com editora


