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Vitrine que virou vidraça: 

quando a gestão
da empresa é o problema

Inúmeros fatores 

culminam com o 

fracasso de uma 

empresa, mas só a má 

gestão pode quebrar de 

fato o negócio

E se engana quem acre-
dita que acionistas, 
CEOs, diretores e ge-

rentes não são os causadores. 
Em via de regra, eles são os 
verdadeiros “culpados” pelas 
falhas. Segundo pesquisa re-
alizada pelo Sebrae, apenas 
25% das empresas alegam que 
o modelo de gestão é um dos 
principais motivos para térmi-
no das atividades, enquanto 
que custos, despesas e juros 
são as principais causas alega-
das para o encerramento. 

Mas para que o seu negócio 
se mantenha saudável são 
necessárias algumas ações 
para garantir o resultado sus-
tentável e de longo prazo. E 
pensando nisso, trazemos so-
luções para cinco dos maiores 
obstáculos enfrentados pelas 
companhias.
 • Falta de informação 

– Algumas informações 
são inerentes a todos os 
negócios, como Balanço, 
DRE e Fluxo de Caixa, po-
rém existem outras como 
indicadores operacionais, 
fi nanceiros, de RH, comer-
cial, do ambiente externo 
e que podem variar de 
acordo com o ramo de 
atuação ou foco. Por isso 
é importante acompanhar 
e avaliar de perto todos 
os indicadores com base 
nos os fatores críticos de 
sucesso do negócio.

 • Estrutura de custos e 

despesas inadequadas 

– Muitas empresas têm 
difi culdade de conciliar 
sua estrutura de custos e 
despesas com o momento 
do negócio, e essa questão 
é um verdadeiro desafi o 
que exige uma nova for-
ma de pensar o negócio e 
aceitar alguns confl itos de 
escolhas. Para solucionar 
é necessário um ordena-
mento da relevância de 
cada um dos gastos e após 
esse esforço a empresa 
saberá onde ajustar seus 
custos e despesas.

 • Modelo de gestão in-

congruente – Existem di-
versos modelos e práticas 
de gestão empresarial, in-
clusive alguns que podem 
ser aplicados para todos 
os portes de empresas. 

Um bom ponto de partida 
é a defi nição do retorno 
mínimo exigido pelo acio-
nista através do ROIC, de 
onde se desdobram os 
indicadores que servirão 
como base para a criação 
de exemplos complexos 
como o VBM (gestão ba-
seada em valor). 

Mas independentemente do 
modelo escolhido é importante 
que a empresa tenha uma ideia 
bem clara e estruturada de 
cobrança e acompanhamento 
dos resultados, afinal não 
adianta ter os melhores dados 
e não analisá-los para gerar 
soluções para as adversidades 
identifi cadas.
 • Vulnerabilidade estra-

tégica – É comum que em-
presas fracassem quando 
não há um planejamento 
bem defi nido de como atin-
gir seus resultados. Isso 
acaba gerando frustrações 
e refl etindo diretamente 
em orçamentos frágeis e 
metas pobres ou muito 
“esticadas”. Uma forma de 
resolver é repensar cons-
tantemente na estratégia 
da empresa, analisando 
tanto o ambiente externo 
quanto interno e avaliando 
as forças competitivas. 
Com isso as capacidades 
e oportunidades fi carão 
claras e assim poderá de-
senvolver planos de como 
atingir os seus objetivos.

 • Incapacidade de resol-

ver problemas – Talvez 
essa seja a principal adver-
sidade das empresas, ca-
racterística essa que se re-
vela quando determinado 
objetivo não é alcançado. 
Ao contrário da empresa 
encontrar novas formas de 
solucionar o problema, ela 
aceita o fato de que não é 
capaz de resolvê-lo, sendo 
comuns frases como “os 
custos estão elevados”, 
“isto eu já tentei e não deu 
certo” ou “já tentamos isto 
no passado”.  

Uma alternativa para con-
tornar esta situação é adotar 
novas ações ao invés de justi-
fi cativas, exigindo uma análise 
dos problemas e novas formas 
de contorná-los, afi nal a justi-
fi cava pode ser aceita, mas a 
falta de atitude não.

(*) - É uma consultoria especializada 
na reestruturação e potencialização 
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A região mais afetada 
é a do Nordeste, e o 
estado da Paraíba é o 

que concentra maior número 
de municípios, com 198 que 
comunicaram o problema à 
Secretaria Nacional de Pro-
teção e Defesa Civil (Sedec). 
O professor Sérgio Koide, do 
Departamento de Engenharia 
Civil da UnB, explica que o que 
defl agra o processo da crise 
hídrica é o clima, mas a falta 
de planejamento faz com que a 
margem de segurança entre a 
oferta e a demanda seja muito 
pequena. 

“Com um bom planejamento 
e com investimentos, você con-
segue fazer uma gestão mesmo 
em situações de certa escassez 
de recursos”, explica. Para ele, 
o risco de insufi ciência de água 
para o abastecimento ocorre 
quando o planejamento não 
é cumprido, na medida que a 
oferta vai se aproximando da 
demanda. Ele explica que, no 
Distrito Federal, por exemplo, 
a Caesb sabia desde o ano 2000 
que a partir de 2005 a demanda 
se aproximaria perigosamente 
da oferta. Com respectivamente 
154 e 140 cidades em situação 
de emergência, os estados do 

Com respectivamente 154 e 140 cidades em situação de emergência, os estados do Rio Grande do 

Norte e Ceará, também sofrem sem água.

Papa: 
refugiados 
são maior 
tragédia 
depois

da II Guerra
O papa Francisco afi rmou 

ontem (22) que a situação 
dos refugiados e da imi-
gração é “a maior tragédia 
depois da Segunda Guerra 
Mundial”, durante audi-
ência na Praça São Pedro. 
Jorge Bergoglio animou os 
integrantes da fundação 
Migrantes a continuar seu 
empenho “para receber e dar 
hospitalidade aos refugiados 
e imigrantes, levando em 
conta os direitos e deveres 
recíprocos de quem acolhe 
e quem é acolhido”.

Ele completou dizendo 
que “não devemos esquecer 
que o problema dos refugia-
dos, dos imigrantes é hoje 
a maior tragédia depois da 
Segunda Guerra Mundial”. 
A fundação Migrantes foi 
fundada pela Conferência 
Episcopal Italiana e se encar-
rega de organizar a acolhida 
dos refugiados que chegam 
ao país (Agência Télam).

Resolução da Anvisa, pu-
blicada ontem (22) no Diário 
Oficial da União, proíbe a 
fabricação, a importação, a 
comercialização e o uso em 
serviços de saúde de termô-
metros e esfi gmomanômetros 
(medidores de pressão arte-
rial) com coluna de mercúrio. 
A determinação passa a valer a 
partir de janeiro de 2019.

A Anvisa aprovou uma série 
de medidas para retirar do 
mercado materiais de saúde 
que utilizam mercúrio na 
composição – entre elas, a 
proibição do uso de mercúrio 
em termômetros e medidores 
de pressão corporal com co-
luna de mercúrio e o uso de 
mercúrio e liga de amálgama 
não encapsulado em odon-
tologia. 

A decisão também inclui 
a proibição do uso desses 
equipamentos em serviços 
de saúde, que deverão fazer o 
descarte dos resíduos sólidos 
contendo mercúrio conforme 
normas defi nidas pela própria 
agência e por órgãos ambien-
tais estaduais e federais. A 
proibição dos termômetros e 
dos medidores de pressão com 
coluna de mercúrio é resulta-

A exposição a 1,2 miligramas de mercúrio por algumas horas 

pode causar bronquite química e fi brose pulmonar.

Amanhã, 24 de março, é 
comemorado o Dia mundial 
de Combate á Tuberculose. 
Mesmo com tratamento com-
pleto oferecido pelo SUS, são 
registrados 70 mil novos casos 
por ano e aproximadamente 
4,5 mil óbitos no Brasil, de 
acordo com o Ministério da 
Saúde. Toda atenção é ne-
cessária para diagnosticar a 
tuberculose, a doença infec-
ciosa mais mortal do mundo 
segundo a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). 

A tuberculose é uma infl a-
mação bacteriana no pulmão. 
Tem como principais sintomas 
a febre constante, tosse prolon-
gada, cansaço excessivo, falta 
de apetite e, nos casos mais 
graves, tosse com sangue e pus. 
Pode ser transmitida pela tosse 
ou até mesmo a fala de alguém 
infectado. Acomete principal-
mente os pulmões, mas também 
pode afetar outros órgãos como 
pleura e rins. O tratamento é 
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Mais de 850 municípios 
brasileiros enfrentam 

problemas por falta de água
Em 2017, em todo o Brasil, já são 872 as cidades com reconhecimento federal de situação de 
emergência causada por um longo período de estiagem

Rio Grande do Norte e Ceará, 
também sofrem sem água. 

Segundo a meteorologista 
Morgana Almeida, chefe da 
previsão do tempo do Inmet, 
esta situação é refl exo de um 
acúmulo dos impactos causa-
dos pelo El Niño. “O El Niño é 
um fenômeno que acontece há 
cinco anos e atingiu seu ápice 
nos últimos três, o que levou 
o semiárido nordestino a uma 
situação de seca excepcional e 
isto impacta diretamente nos 
reservatórios que abastecem 

as cidades da região”. O estado 
do Ceará, por exemplo, vem 
enfrentando secas seguidas 
desde 2011, o que fez com que 
o volume de água armazenado 
esteja atualmente em 8,8% dos 
reservatórios, o menor em mais 
de vinte anos. 

Na Bahia, desde o mês pas-
sado, a Embasa determinou o 
racionamento de água em 13 
municípios da região Centro 
Norte do Estado, por causa da 
falta de chuvas. A Bahia está 
enfrentando “a pior seca dos 

últimos 100 anos”. Na Paraíba, o 
número de cidades com proble-
mas de abastecimento de água 
devido à estiagem aumentou 
60% em um ano. Segundo dados 
da Cagepa, a quantidade de cida-
des em racionamento eram 102 
no ano passado e, agora, são 198. 
O Distrito Federal decretou si-
tuação de emergência no fi m de 
janeiro, quando sofreu reduções 
signifi cativas no reservatório da 
Barragem do Rio Descoberto e 
atingiu o nível crítico abaixo de 
20% (ABr). 

Termômetro e medidor de pressão 
com mercúrio serão proibidos

do da Convenção de Minamata, 
assinada pelo Brasil e por mais 
140 países em 2013 e que tem 
como objetivo eliminar o uso 
de mercúrio em diferentes pro-
dutos, como pilhas, lâmpadas e 
equipamentos para saúde.

O impacto da contaminação 
do meio ambiente por mercúrio 
está ligado diretamente aos 
riscos provocados pela exposi-
ção ao mercúrio para a saúde 
humana. Dados do Ministério 
do Meio Ambiente revelam 
que a exposição a 1,2 miligra-
mas de mercúrio por algumas 

horas pode causar bronquite 
química e fi brose pulmonar 
em seguida. O mercúrio pode 
causar problemas ao sistema 
nervoso central e à tireoide, 
caso a exposição ao material 
ocorra por períodos longos. 
Entre as formas existentes 
de mercúrio, há o metil-Hg, 
considerada a mais tóxica aos 
organismos superiores, em 
especial aos mamíferos. Ele se 
acumula no sistema nervoso 
central, causando disfunção 
neural, paralisia e pode levar 
à morte (ABr).

Tuberculose mata 4,5 mil pessoas 
por ano no Brasil

longo, pode durar seis meses, 
mas, a depender do caso, o pa-
ciente pode apresentar melhora 
signifi cativa logo nas primeiras 
semanas. 

A pneumologista da Aliança 
Instituto de Oncologia, Dra. 
Lícia Stanzani adverte que é 
necessário realizar o trata-
mento durante todo o período 
mesmo diante da aparente me-
lhora, caso contrário a doença 
pode voltar ainda mais forte. 

“Normalmente, o tratamento 
dura seis meses. Se o paciente 
interromper precocemente o 
processo, há risco do bacilo da 
tuberculose se tornar resistente 
e então o o prazo pode aumen-
tar para nove meses até um 
ano”. Quando realizado corre-
tamente, o percentual de cura 
é animador: 88% dos infectados 
conseguem se livrar da doença 
(Fonte: Aliança Instituto de 
Oncologia).

Ex-presidente 
do Chile 
anuncia nova 
candidatura

O ex-presidente do Chile Se-
bastian Piñera, que liderou o país 
entre os anos de 2010 e 2014, lan-
çou ofi cialmente sua candidatura 
para tentar ser o representante de 
centro-direita nas eleições pre-
sidenciais de novembro. Piñera 
lançou a campanha “Vamos Chile” 
e criticou a atual presidente do 
país, Michelle Bachelet.

“O Chile perdeu sua liderança 
na América Latina, que tínha-
mos conquistado com tanto 
esforço. Enquanto o mundo vai 
adiante, nós estamos parados, 
sem quase crescer, sem criação 
de postos de trabalho, com salá-
rios e aposentadorias cada vez 
menores, sem investimentos e 
produtividade cada vez menor”, 
disse aos correligionários.

Todas as pesquisas de intenção 
de voto mostram que o ex-presi-
dente é favorito na disputa, com 
o apoio de 24% dos chilenos. No 
entanto, sua candidatura sofre 
muitas críticas por “confl itos 
de interesse”, já que Piñera é 
um dos maiores empresários do 
país e também um dos mais ricos 
(ANSA/CON ANSA).


