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Andréia Roma e Maria Alice Schuch (Co-

ords) – Leader – Mulheres de todos os matizes, 
entre 28 a 75 anos de idade veem a público, sem 
maquiagens, com bastante simplicidade,  relatar 
seus feitos, todos muito inspiradores. Parabenizo 
as coordenadoras pelo elenco de “feras” elenca-
das. Oportuno!

Mulheres Antes e Depois dos 50

Dawn McMillan – Ross Kinnaird (Ilustr) - 
Telos – Imaginem a cena: garoto percebeu que seu 
bumbum está dividido ao meio, como que quebra-
do! Naturalmente passa a imaginar como será seu 
próximo bumbum perfeito, ou meramente conser-

tado. Ideia malucas vão surgindo, todavia, sabemos que para a 
imaginação infantil, não há limites. Muito leve, engraçadinho. 
Será que nunca pensamos nisso?

Preciso de Um Novo Bumbum!

Elvira Vigna – Raquel Matsushita (Ilus-

tr) – Positivo – A falecida e laureada autora que “ 
falava muito melhor por escrito” criou uma estória 
para abordar o tema da cadeia alimentar e lançar 
mais um delicado protesto contra o comércio ilegal 
de pássaros e animais. Páginas entremeadas por 

ilustrações da também reconhecida designer, formulam tex-
tos para entender,  refl etir e aguçar a imaginação. Para galera 

alfabetizada e ser lido por adultos, aos infantes. Envolvente.

Uma História pelo Meio

Eduardo R. Costa - Autografi a – Numa envol-
vente cósmica energia, vemos nessa segunda fase, 
o protagonista lutando contra seus erros cometidos 
e outros inimigos externos, que colocam a posição 
terráquea em perigo. Uma mágica metáfora que 
alude à necessidade da introspecção, para além de 
nos conhecermos, criarmos mecanismos de defesa 

e ataque, para uma estabilização interna na busca do bem 
viver. Pertinente. 

Veki: O início das atribulações

José Waeny - A partir de uma experiência pes-
soal, com um belo conteúdo, o autor fi ccionou uma 
obra muito viva, na qual, entre pesquisas e inspiração, 
foi investido um ano inteiro, transformando-a numa 
interessante saga. O protagonista, homem normal, 
sem grandes pretensões, repentinamente vê-se na 
iminência de amealhar, legalmente, uma vultosa 

fortuna. Porém....... No cenário internacional, coisas estranhas 
acontecem, tornando-o vulnerável à quase fatalidade. Bom.

Herança Viva

Carla Cristina Poppa – Summus – Com o 
passar do tempo, e muitas experiências exitosas, 
vemos com bastante alegria, uma abordagem pro-
funda, todavia com total praticidade, uma doutora 
voltada à área infanto-juvenil, sem naturalmente 
esquecer-se de pais e responsáveis, envolvendo 

ferramentas “Gestálticas”. Afi nal, sabemos o quão importante 
é a efetiva análise de situações psicológicas, bem como suas 
consequências , não só na primeira idade, o que é óbvio, mas 
em toda trajetória do ser. Muito importante.

O Suporte para o Contato: 
Gestalt e infância

Assista ao 
canal Livros 
em Revista, no 
youtube, que 
traz entrevistas 
do mundo 
literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

As contratações cresce-
ram 3,4% na comparação 
com 2017. O resultado 

faz parte do Relatório de 
Emprego na Cadeia da Saúde 
Suplementar, divulgado pelo 
Instituto de Estudos de Saúde 
Suplementar (Iess). “Mesmo 
com a economia crescendo 1% 
[em 2018], o mercado formal no 
setor de saúde privada cresceu 
mais de 3%. Isso mostra que 
é um setor da economia que 
tem ganho mais expressão 
nos últimos anos”, comparou 
o superintendente executivo 
da entidade, Luiz Augusto 
Carneiro.

Segundo ele, uma das cau-
sas para o crescimento do 
setor é a mudança do perfil 
demográfico da população, 
que está envelhecendo rá-
pido, o que eleva os gastos 
individuais com saúde. “Isso 
gera mais oferta de serviços e 
mais emprego formal”. Essa é 
uma tendência que se observa 
em vários países. Nos Estados 
Unidos, a saúde suplementar 

O perfi l demográfi co da população, que está envelhecendo 

rápido, eleva os gastos individuais com saúde.

Com alta de 3,4% em 
contratações, saúde suplementar 

emprega 114,1 mil
O emprego formal no setor de saúde privada terminou 2018 com 114,1 mil vagas em todo o país
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hospitais, clínicas, médicos, 
laboratórios, e todos esses 
prestadores de serviços de 
saúde consomem materiais, 
equipamentos, medicamen-
tos”. Ao todo, 65% dos bene-
fi ciários de planos de saúde 
estão em planos coletivos 
empresariais. O setor de 
saúde suplementar emprega 
3,5 milhões de pessoas, ou 
o correspondente a 8,1% da 
força de trabalho brasileira.

O relatório mostra que todas 
as regiões tiveram aumento 
nas contratações em 2018, 
com destaque para o Sudeste, 
com 62,868 mil postos. “É no 
Sudeste que está o PIB. Há 
correlação forte”. O Nordeste 
detém o segundo lugar em vagas 
formais geradas (19,268 mil), 
mas foi a Região Centro-Oeste 
que mais sobressaiu porque o 
saldo de contratações foi mais 
que o dobro do ano anterior, 
ao passar de 7,5 mil postos, 
em 2017, para 16,4 mil, no ano 
seguinte (ABr).

é um dos setores que mais 
empregam. Desde 2013, a fai-
xa acima dos 59 anos é a que 
mais cresce; a de 0 a 18 anos 
já começa a ter crescimento 
negativo. 

“Estamos passando por um 
período de envelhecimento 
muito rápido da população. 
Há uma concentração cada vez 
maior de pessoas idosas com 

planos de saúde, que deman-
dam mais serviços de saúde, 
que são mais complexos e mais 
caros, o que exige ajuste dos 
prestadores de saúde a essa 
necessidade”. O superinten-
dente do Iess destacou que 
47 milhões de brasileiros têm 
alguma cobertura privada de 
saúde. 

“Isso viabiliza você ter 
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Agência EFE

Debaixo de pontes, em 
cruzamentos de ruas ou em 
plena calçada, barbeiros e 
cabeleireiros de Caracas 
improvisam locais de tra-
balho para atender clientes 
e driblar a crise vivida na 
Venezuela. A clientela é 
atendida à luz do sol ou 
à sombra de uma árvore. 
Alguns profissionais, como 
Frankl in ,  montam uma 
mesa dobrável em frente a 
uma desgastada cadeira. Já 
Alberto ousou adaptar, em-
baixo do viaduto das Forças 
Armadas, um improvisado 
salão de beleza no qual não 
faltam espelhos, bancos de 
espera e mesmo um sistema 
de som para tocar músicas. 

Ele contou ter encomen-
dado um grafi te, em um dos 
pilares, que mostra Simón 
Bolívar a cavalo. O grafi te do 
onipresente Bolívar é inspira-
do na estátua mais famosa de 
Caracas, que fi ca a apenas 200 
metros da barbearia improvi-
sada. A arte de rua também 
“serve como referência para 
pessoas que querem saber 
onde fi ca a praça”, de acordo 
com o barbeiro. Sem perder o 
sorriso em nenhum momento, 
Alberto diz que se especiali-
zou em “fazer desenhos” nos 
cabelos, motivo que mais o faz 
ganhar clientes.

“Às vezes levo meia hora 
ou 15 minutos, mas é preciso 
dedicar um bom tempo”, co-
mentou. A barbearia tornou-
-se também um oásis de 
calmaria em meio à poluição 
das ruas próximas e ao tenso 
ambiente político que parece 
tomar conta de toda a Vene-
zuela. Algum dos pedestres 
para e pergunta quanto custa 
o corte. “1.500 em dinheiro ou 
2.000 no cartão”, responde 

Em meio à crise, barbearias de 
Caracas se mudam para calçadas

Alberto citando o preço em 
bolívares soberanos - cerca de 
50 centavos de dólar.

O preço é notavelmente in-
ferior ao cobrado em qualquer 
estabelecimento convencional, 
no qual os funcionários devem 
pagar o aluguel da poltrona 
ou dar uma porcentagem do 
lucro ao dono. “A maioria das 
pessoas agora prefere trabalhar 
por conta própria, então decidi 
fazer o mesmo. Encontrar um 
lugar está difícil, é muito caro 
pagar a taxa da cadeira”, afi r-
mou Franklin à Efe em seu salão 
de rua, não muito distante do 
de Alberto.

Franklin acomoda uma mesa 
simples embaixo de uma árvore 
em uma esquina de ruas, e nela 
limpa o material de trabalho 
enquanto espera a chegada de 
clientes, que logo começam a 
aparecer. Na região há vários 
edifícios construídos pelos 
governos chavistas, e seus 
moradores são defensores do 
presidente Nicolás Maduro. 
Entre eles não faltam mulheres 
às quais oferecer serviços como 
corte de cabelo - “devem chegar 
com eles lavados”, esclarece 
Franklin - e de design de so-
brancelhas. “Se não trabalhar, 
meus fi lhos não comem”, afi r-
mou, enquanto cortava o cabelo 
de um cliente.

O cliente em questão é 
um dos poucos taxistas que 
percorrem a cidade e teve 
que parar para que o motor 
de seu carro esfriasse. Apro-
veitando o tempo de espera e 
a sombra, fi cou sob as mãos 
de Franklin, que passava a 
máquina em seus poucos fi os 
de cabelo. Com os aparelhos 
ligados a postes de luz ou 
outros pontos de energia 
elétrica de rua, Franklin 
também conversava com seu 
vizinho Howard, que aos 19 
anos aprendeu o ofício com 
ele e agora oferece seus 
serviços em outra esquina.

“A relação direta com o 
cliente é mais agradável”, co-
mentou Franklin, que voltou 
a trabalhar na rua recente-
mente, após tentar a sorte em 
um estabelecimento no qual 
“não podia conversar com 
muita gente”. “Na rua passam 
mulheres, e você pode elogiá-
-las”, emendou Howard, ao 
lado de uma mulher alguns 
anos mais velha e cuja feição 
não escondeu o constran-
gimento pelo comentário. 
Franklin olhou ao redor, 
sorriu com malícia e voltou 
a se concentrar no cliente. A 
fi la aumentava, e era preciso 
acelerar o ritmo para garantir 
o pão de cada dia.

Rio: mortes 
violentas crescem 
26% de dezembro 
para janeiro

A letalidade violenta, ou 
seja, as mortes violentas 
provocadas por agressão 
intencional, cresceu 26% de 
dezembro de 2018 para janeiro 
deste ano. Segundo o Instituto 
de Segurança Pública (ISP), 
órgão oficial do governo 
fl uminense, foram registra-
dos 563 homicídios dolosos, 
latrocínios, lesões corporais 
seguidas de morte e mortes 
por intervenção de policiais 
em janeiro deste ano, contra 
as 447 de dezembro.

Na comparação com janeiro 
de 2018, no entanto, houve 
uma queda de 14%, já que 
naquele período haviam sido 
registradas 654 vítimas. Ana-
lisando-se apenas o homicídio 
doloso, que é um dos tipos de 
letalidade violenta, foram 386 
casos, um aumento de 173% 
em relação às 141 vítimas de 
dezembro. Apesar disso, hou-
ve queda de 18% em relação 
a janeiro de 2018. Este foi o 
mês de janeiro com o menor 
número de casos dos últimos 
sete anos e o segundo menor 
dos últimos 28 anos, de acordo 
com o ISP.

O número de mortes pro-
vocadas por policiais, no 
entanto, cresceu de 157 em 
janeiro de 2018 para 160 em 
janeiro deste ano. Os roubos 
de veículos caíram 1% em 
relação a dezembro e 28% 
na comparação com janeiro 
de 2018. Já os os roubos de 
carga tiveram quedas de 6% e 
de 24%, respectivamente. Os 
roubos de rua, que somaram 
11.230 casos em janeiro deste 
ano, cresceram 15% na com-
paração com dezembro e 3% 
em relação a janeiro do ano 
passado (ABr).

Uma das febres do momento entre as crian-
ças é o Slime, uma massinha colorida com 
aspecto gosmento que pode ser manuseada 
com as mãos. Ao entrar em qualquer escola, 
é fácil encontrar o brinquedo circulando nas 
salas de aula, mas será que ele é realmente 
seguro?

Um estudo realizado pelos alunos do 7º ano 
do Colégio Marista de Londrina analisou o 
brinquedo em laboratório e  mostrou resultados 
surpreendentes: foram encontradas bilhões de 
bactérias de diferentes espécies. A professora 
Bárbara Gionco Cano, que conduziu o trabalho, 
explica que o Slime funciona como um reserva-
tório bacteriano e, mesmo quando higienizado, 
mantém a quantidade de micro-organismos 
prejudiciais à saúde.

O número incontável de bactérias presentes 
nos Slimes se assemelha a quantidades presen-
tes em objetos como celulares, que apresentam 
bactérias de origem fecal em 1 a cada 6 equipa-
mentos, e no dinheiro, cuja contaminação atinge 
80% das cédulas.

“A principal preocupação é que esses brinque-
dos podem funcionar como um armazenamento 
silencioso de micro-organismos”, alerta a profes-
sora. Por se tratarem de substâncias presentes 
em nossa microbiota, não necessariamente 
causam mal à saúde. Porém, se o sistema imu-
nológico estiver comprometido, podem causar 

Slime, “febre” entre as crianças, 
contém bilhõesde bactérias

O Slime funciona como um reservatório 

bacteriano. 

vários tipos de infecções.
Para evitar a contaminação, um dos objetivos 

da pesquisa foi alertar os alunos sobre a necessi-
dade da lavagem das mãos após a manipulação do 
brinquedo. O resultado do trabalho está exposto 
nas dependências do Colégio, para outros alunos 
terem acesso ás informações.

Fonte e mais informações: (www.colegiosma-
ristas.com.br).
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Carlos Cruz (*) 

Com um mercado extremamente competitivo e 
ofertas atraentes, fi ca cada vez mais difícil de con-
quistar um cliente. 

A melhor forma do vendedor fi delizar os con-
sumidores é demonstrar real vontade em atender 
genuinamente as necessidades. Assim, os produtos 
e serviços ofertados passam a representar valor. E as 
chances de o comprador voltar ao estabelecimento e, 
até mesmo, de indicá-lo a outras pessoas, são grandes.

As pessoas estão cada vez mais exigentes e, com 
isso, acabam valorizando um bom atendimento que, 
se for somado a bons preços e vantagens, o sucesso 
da venda e do seu retorno na loja é quase que cer-
teiro. Saber identifi car o perfi l de um cliente é uma 
outra forma de fi delizá-lo. Confi ra abaixo os perfi s: 

• Promotor – é aquele que gosta do atendimento 
do vendedor, defende a marca e a indica para novos 
possíveis clientes, o que acaba multiplicando a força 
de venda da loja. Para se ter uma ideia, empresas 
que contam com 80% de clientes promotores estão 
no caminho certo para excelência;

• Neutro - é aquele que simplesmente não se 
importa. Ele experimenta o produto ou serviço, 
mas não repara na diferença. Não vai falar bem nem 
vai criticá-lo e pode ser seduzido facilmente pelo 
concorrente;

• Detrator – é aquele que fala mal, seja da qua-
lidade do atendimento, do serviço ou do produto. 
Ele sempre vai dizer que não vale a pena gastar o 
dinheiro com a loja. Inclusive, há grandes chances 
de ele criticar nos populares sites de reclamações e 
nas redes sociais.

Como identifi car o consumidor dentro desses três 
perfi s? Utilizando o NPS (Net Promoter Score), 
que nada mais é do que um método de avaliação da 
lealdade do cliente, onde é realizado uma pesquisa 
simples e objetiva, perguntando: “em uma escala de 
0 a 10, qual é a probabilidade de você nos indicar 
para um amigo seu?”. Quem responde entre 0 e 6 é 
um cliente detrator; as respostas entre 7 e 8 sinali-
zam os neutros; e somente 9 e 10 são as notas que 
correspondem aos promotores. 

As empresas têm que entender que não basta ter 
somente bons produtos e estar bem localizada. Elas 
precisam ter profi ssionais que proporcionem uma 
experiência diferenciada e, com isso, fazer com que 
os clientes saiam satisfeitos a ponto de indica-las 
para amigos e familiares. 

Muitas vezes, as empresas gastam rios de dinheiro 
com publicidade, mas esquecem de cuidar dos clien-
tes, que acabam por ter uma visão negativa do negócio.

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro de Vendas
(www.ibvendas.com.br).

Qual a melhor forma de fi delizar um cliente?


