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Obter retorno 

financeiro, colocar em 

prática o conhecimento 

adquirido, ter 

liberdade, qualidade de 

vida e principalmente 

poder desfrutar dos 

prazeres que a vida 

de empresário bem-

sucedido pode oferecer. 

Essas são as razões mais 
comuns que levam uma 
pessoa a empreender, 

contudo, a realidade que temos 
observado é bem distinta. 

Por um lado, temos em grupo 
formado por donos de negócios 
prósperos que conseguiram 
construir empresas de sucesso 
e continuam prosperando. 

Por outro, um grande núme-
ro de pessoas frustradas por 
não conseguirem atingir os 
objetivos que foram defi nidos e 
que assistem, de forma muitas 
vezes incrédula, a estagnação 
ou a diminuição da sua empre-
sa ano após ano. A empresa que 
não cresce morre, infelizmente 
é assim. 

Esses empresários enfren-
tam vários desafi os para as-
segurar a continuidade e o 
crescimento de suas empresas, 
que carecem de gestão efi cien-
te, planejamento estratégico, 
de equipes comprometidas e 
de estratégias comerciais que 
funcionem. Muitos se sentem 
insatisfeitos por não saberem 
que direção tomar ou simples-
mente porque não têm tempo 
para pensar em como aprovei-
tar as oportunidades e desafi os 
que as mudanças trazem. 

E se perguntam: o que e 
como eu faço para tornar o 
meu negócio sólido, lucrativo 
e que não dependa 100% da 
minha presença para funcio-
nar? O nível de insatisfação é 
crescente, e esse sentimento 
existe por uma razão: os em-
preendedores estão ocupados 
trabalhando em seus negócios 
e não para os seus negócios. 

Muitas vezes, o que se 
nota é uma condição de auto 

empregado, na qual os donos 
passam a maior parte do tempo 
resolvendo problemas opera-
cionais, executando atividades 
que deveriam ser delegadas 
e não têm tempo ou energia 
necessária para cumprir as 
atividades inerentes à função 
de proprietário da empresa. 

Para isso, o empresário deve 
exercer o seu papel de dono, 
focar em atividades que não 
podem ser delegadas e pre-
cisam ser exercidas por ele, 
não investindo 100% do seu 
tempo e energia em atividades 
operacionais. Saber contratar, 
capacitar, desenvolver pessoas 
e aprender a delegar é funda-
mental nesse processo. 

Defi nir os passos e controles 
internos é outro ponto impor-
tante, eliminando o que cha-
mamos de “caos operacional”. 
O que leva a desperdícios de 
tempo e prejuízos materiais, 
muitas vezes sem o conhe-
cimento do proprietário. A 
fórmula deve ser: os processos 
controlam o negócio, a equipe 
controla os processos e o pro-
prietário gerencia a equipe. 

Muitos ainda vivem a síndro-
me do “somente eu sei fazer” 
ou “aqui ninguém faz como eu” 
e se esquecem da atividade 
principal do papel do dono, ou 
seja, buscar estratégias para 
que a empresa inove, possa 
competir de forma efetiva, 
lucre mais e cresça. E para isso 
é necessário tempo. 

Esse deveria ser o verdadeiro 
papel do dono e cabe a cada 
um a refl exão solitária do que 
realmente precisa ser feito, 
das mudanças necessárias, 
e, sobretudo, do impacto nas 
centenas de vidas que depen-
dem diariamente do sucesso 
de nossos empreendimentos. 

A menos que os proprietá-
rios se conscientizem de seu 
verdadeiro papel na empresa, 
seu futuro será igual ao seu 
presente e suas frustrações 
continuarão a drenar sua ener-
gia, seus recursos e sonhos. 

(*) - Empresário, investidor-anjo em 
startups e Coach de Negócios (alva-

rooliveira@actioncoach.com). 

O verdadeiro papel do 
dono da empresa

Alvaro Oliveira (*)
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SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por 

Sharon Taphorn

Grandes Sonhos

Ao dominar o mundo do pensamento, você se torna 
um co-criador mais poderoso com o Divino. Você tem 
um potencial ilimitado e este é o momento de sonhar 
grande, pedir o que deseja, prestar atenção aos sinais 
que o guiam e tomar medidas para que isso aconte-
ça. Não demore! Cada passo é importante, grande 

ou pequeno, portanto, tenha consciência de todos e 
saberá o que fazer. Pensamento de hoje: “Muito está 
acontecendo agora e queremos lembrá-lo de como 
você é verdadeiramente poderoso. Sinta sua conexão 
com o Espírito e deixe-o ajudá-lo a manifestar os seus 
sonhos”. E assim é. Você é muito amado e apoiado, 
sempre. Os Anjos e Guias.

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br.
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3/gta. 5/bauru — bomba. 6/guerra — mentol. 8/glaucoma.
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SAA decisão foi confi rmada 
em uma reunião do 
conselho da entidade 

em Xangai. De acordo com o 
novo formato, o torneio será 
disputado de quatro em quatro 
anos e substituirá no calendário 
a Copa das Confederações.

“É uma decisão histórica 
para o futebol, porque o 
conselho da Fifa decidiu, por 
unanimidade, nomear a China 
como sede da nova Copa do 
Mundo da Fifa. O novo [Mun-
dial] será uma competição que 
toda pessoa que ama futebol 
está ansiosa por ver. É a pri-
meira Copa do Mundo real e 
verdadeira onde os melhores 
clubes competirão. Ela contará 
com 24 equipes e será realizada 
entre junho e julho de 2021”, 
disse o presidente da Fifa, 
Gianni Infantino.

China receberá 1º edição do 
Mundial de clubes com 24 equipes

A Fifa anunciou ontem (24) que a China receberá entre junho e julho de 2021 a primeira edição do 
Mundial de Clubes com 24 equipes 

Presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A forma de classifi cação para 
o torneio ainda será decidida 
pela Fifa, mas é previsto que o 
campeonato seja disputado por 
oito equipes da Uefa e seis da 
Conmebol, já as outras 10 vagas 
restantes serão divididas entre 
Concacaf (três), África (três), 
Ásia (três) e Oceania (um).

As edições de 2019 e 2020 do 
Mundial de Clubes continuarão 
sendo disputados no antigo 
formato, com seis equipes re-
presentando seus respectivos 
continentes. O Catar irá receber 
as competições.

Na oportunidade, a Fifa 
anunciou que o investimento 
no futebol feminino aumentará 
para US$ 1 bilhão nos próximos 
quatro anos. A entidade tam-
bém revelou que a Indonésia 
sediará a Copa do Mundo sub-
20, em 2021 (ANSA).
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preparação para o Enem, que 
acontece nos dias 3 e 10 de 
novembro, e nessa época bate 
o desespero do que fazer para 
se preparar para o dia da prova. 
O que fazer para não perder 
tempo? Ainda dá tempo de es-
tudar? E o nervosismo durante 
o exame? A professora Andres-
sa Almeida, da Kultivi, maior 
plataforma online gratuita de 
ensino, separou algumas dicas 
para ajudar os estudantes que 
estão ansiosos com a data.

1. - Reorganize seu plano 

de estudos - Identifi que as 
matérias em que você ainda 
tem dúvidas, faça resumos so-
bre os assuntos mais cobrados 
na prova, e então mescle esses 
conteúdos para fazer revisão e 
exercícios. “O mais importante 
nesse momento é diminuir a 
intensidade e trabalhar com 
qualidade, não é hora de pirar 
com assuntos que você sempre 
teve dificuldade”, explica a 
especialista;

2. - Preste atenção na 

redação - Ela é a parte mais 

Dicas para melhorar seu desempenho no Enem
importante da sua avaliação, 
e tem um peso muito grande 
na sua média. Pesquise temas 
que possam ser abordados, 
fique atualizado nas notícias, 
e anote dados e argumentos 
que pode utilizar na disser-
tação. Preste atenção na es-
trutura e na lógica argumen-
tativa, sempre lembrando 
das 5 competências exigidas 
pelo Enem;

3. - Resolva provas ante-

riores do Enem - É importante 
entender o formato e conteúdo 
normalmente cobrado na prova, 
e nada melhor do que fazer 
isso praticando com as provas 
dos anos anteriores. “Uma boa 
interpretação de texto resolve 
metade da questão”, comenta 
Andressa;

4. - Prepare-se para o 

dia - Leia bastante, a prova é 
extensa e se baseia muito em 
interpretação de texto e dos 
enunciados. Durma e se alimen-
te bem durante as semanas que 
antecedem o exame. Não deixe 
de sair com amigos ou passar 
tempo com a família, isso ajuda 

a se distrair e tirar um pouco 
da ansiedade. Separe toda a 
documentação necessária para 
o dia da prova, caneta e cartão 
de inscrição. Leve uma garrafa 
d’água para se manter hidrata-
do e um lanche para não baixar 
a glicemia;

5. - Mantenha a calma 

durante a prova - Pode pa-
recer batido, mas as maiores 
reclamações dos alunos é 
quando “dá um branco” no 

meio de uma questão. Então, 
faça um intervalo para comer, 
tome água, vá ao banheiro, 
isso ajuda a dispersar, e de-
pois volte ao exercício. Caso a 
ansiedade tome conta, respire 
fundo, existem exercícios de 
respiração fáceis e rápidos de 
fazer, que podem ajudar muito 
na hora da concentração.

Fonte e mais informações:
 (www.kultivi.com).

Uma boa interpretação de texto resolve metade da questão. 
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PA Corte Constitucional da Itália 

emitiu ontem (24) uma sentença 
que pode provocar mudanças no 
regime carcerário de condenados 
por ligações com a máfi a. A decisão 
estabeleceu que é inconstitucional 
uma norma que proíbe a concessão 
de benefícios penais para conde-
nados à prisão perpétua que se 
recusem a colaborar com a Justiça.

Essa regra havia sido introduzida 
na legislação italiana no início dos 
anos 1990, após os atentados da 
Cosa Nostra que mataram os juízes 
antimáfi a Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino, e era um dos pilares da 
luta contra organizações mafi osas. 
Por meio desse sistema, as auto-
ridades italianas condicionavam a 
concessão de benefícios penais para 
condenados à prisão perpétua, como 
liberdade condicional e saídas tem-
porárias, a eventuais colaborações 
com a Justiça.

Dessa forma, mafi osos que não de-
latavam passavam o restante da vida 
na cadeia, como no caso do maior lí-
der da Cosa Nostra, Salvatore “Totò” 
Riina (1930-2017), que morreu na 
ala penitenciária de um hospital 
aos 87 anos de idade, depois de 
duas décadas e meia encarcerado. 
A decisão da Corte Constitucional 
foi tomada no âmbito de uma ação 
de dois condenados por associação 
mafi osa que não conseguiam obter 
benefícios penais. Há menos de um 
mês, a Corte Europeia de Direitos 
Humanos também se pronunciou 
contra essa norma, pedindo para a 
Itália revisá-la.

Daqui em diante, mafi osos que não 
colaboram com a Justiça também 
poderão receber benefícios penais, 

Justiça da Itália revoga ‘prisão sem fi m’ para mafi osos

mas desde que fi que comprovado 
seu total afastamento do crime orga-
nizado e com a condição de partici-
par de um percurso de reeducação. 
Atualmente, a Itália possui cerca de 
1,1 mil detentos condenados à pena 
de prisão perpétua mais rigorosa 
prevista em sua legislação, sendo 
que aproximadamente mil estão 
encarcerados há mais de 20 anos.

Essa lista inclui Giovanni Riina, fi -
lho de Totò Riina; Leoluca Bagarella, 
ícone da Cosa Nostra; e Raffaele 
Cutolo, o autor de uma sangrenta 
guerra pelo controle da Camorra. 

O ministro da Justiça da Itália, 
Alfonso Bonafede, já determinou 
uma análise sobre as possíveis 
consequências da mudança. “A 
questão tem máxima prioridade”, 
disse. Já o ex-ministro do Inte-
rior Matteo Salvini afi rmou que a 
sentença da Corte Constitucional 
é “devastadora”. “Tentaremos re-
vertê-la com todos os meios legais 
possíveis”, prometeu. A União das 
Câmaras Penais, por sua vez, disse 
que a decisão “anula um princípio 
horrendo, aquele da prisão sem 
nenhuma esperança” (ANSA).

Foto de 16 de janeiro de 1996 mostra o ‘chefe dos chefes’ da máfi a

 siciliana, Toto Riina, sendo escoltado até o tribunal em Bolonha.


