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OpiniãO
Saúde não tem preço. 

Mas tem custo

A água de boa 
qualidade é como a 
saúde. Só percebemos 
o valor dela quando 
acaba. 

Problemas com fi-
nanciamentos, su-
perlotação e déficit 

recorrente são fatores que 
colocam em risco a quali-
dade e a história do SUS. 
Para se ter uma ideia, en-
quanto 75% dos brasileiros 
são atendidos pelo sistema 
público, segundo a Agência 
Nacional de Saúde, 54% de 
tudo que é pago em medi-
camentos, atendimentos, 
exames e procedimentos 
saem dos bolsos de empre-
sas ou famílias que mantêm 
os hospitais. Se a saúde lhe 
parece cara, não queira sa-
ber o preço da sua ausência. 

Para evitar isso, precisa-
mos que público e privado 
trabalhem juntos. Mas um 
barco não vai para frente 
se cada um remar à sua 
própria maneira. Mesmo 
que privado e público es-
tejam interligados, falta o 
primeiro estar mais atento 
às reais necessidades do 
outro. Enquanto hospitais 
particulares estão mais 
focados no atendimento 
especializado a pacientes 
que estão internados para 
cirurgias eletivas e exames 
mais complexos, os hospi-
tais públicos se destacam 
na atenção primária. 

E é nesse ponto que am-
bos podem unir forças: por 
meio do cuidado com as 
pessoas, em vez de apenas 
tratar doenças ou condições 
específicas. O caminho para 
alcançar o equilíbrio não 
é fácil, mas ninguém abre 
cadeados sem chaves. En-
tão, muito provavelmente, a 
resposta esteja na filantro-
pia. Uma ferramenta eficaz 
e indispensável, que hoje 
representa 70% da assis-
tência de alta complexidade 
pelo SUS e tem mais de 3 
milhões de pessoas depen-
dentes dela para ter acesso 
a atendimento, cirurgia e 
internação. 

Os dados da Confederação 
das Santas Casas e Hospitais 
Filantrópicos (CMB) mos-
tram que o desafio imposto 
às instituições é grande. 
Principalmente quando o 
assunto é a atuação dos 
hospitais na linha de frente 
da pandemia da Covid-19, 
período que impossibilitou 
a realização de algumas das 
principais ações beneficen-
tes de rotina dos hospitais, e 
trouxe novos entraves para 
levantar recursos para a ma-
nutenção e para a melhoria 
dos serviços. 

Mas, assim como o rio, 
precisamos aprender a 
contornar os obstáculos. 
Qualquer que seja a direção 
escolhida, a colaboração de 
todos os agentes de ambos 
os sistemas, desde os usuá-
rios, profissionais de saúde e 
laboratórios farmacêuticos, 
até os próprios gestores 
de hospitais, operadoras e 
membros dos serviços, é de 
extrema importância. 

Afinal, cuidar da vida é um 
objetivo comum, que de-

manda cooperação, interes-
se e envolvimento coletivo. 
O que poucos entendem é 
que não precisamos esco-
lher qual dos dois (privado 
ou público) é melhor. Mas, 
sim, perceber que há pontos 
de intersecção e de apren-
dizado em cada um. 

O primeiro passo para 
garantir atenção digna está 
na qualidade e segurança 
assistencial. Por isso, a 
acreditação hospitalar é tão 
necessária. Já, se a susten-
tabilidade financeira não for 
conquistada, será inviável 
manter o SUS nos próximos 
anos e, também, dar sequên-
cia ao atendimento por meio 
de planos de saúde. No meio 
disso tudo não podemos 
esquecer de olhar para a 
essência de cada paciente, 
seja qual for a condição 
financeira ou classe social. 

O que aconteceu com os 
hospitais durante a pande-
mia de Covid-19, com falta 
de insumos, infraestrutura 
e até mesmo de profissio-
nais capacitados, foi uma 
demonstração do perigo que 
é ter um sistema sobrecarre-
gado. Isso traz aos gestores 
de hospitais a grande mis-
são de tornar esse acesso à 
saúde perene e sustentável 
para que a população brasi-
leira usufrua de forma plena 
o direito à saúde. 

Se evoluirmos para um 
modelo centrado no pacien-
te, nas suas necessidades, 
valorizando os desfechos 
que realmente importam 
para ele, fica mais fácil 
conseguirmos alinhar as 
expectativas de todas as 
partes interessadas. Um 
trabalho árduo e que, se não 
for realizado, colocará em 
xeque os sistemas de saúde.

Precisamos aprender com 
os passos que foram dados 
para trás e usar isso como 
estímulo para pensar em 
quantos passos serão dados 
para frente. 

Se olharmos com atenção, 
veremos que podemos tirar 
proveito do melhor que os 
dois mundos oferecem. 
Creio que, com pequenas 
atitudes, podemos cons-
truir juntos um sistema de 
assistência à saúde melhor. 
Além de aproximar os se-
tores público e privado e 
suas estruturas, é preciso 
concentrar esforços para 
melhorar as atuais políticas 
públicas e prestar muita 
atenção às necessidades do 
paciente. 

Nessa relação, a lei do 
retorno é praticamente 
imediata. A forma como 
lidamos com o problema 
agora será o resultado que 
vamos colher no futuro. 
Portanto, precisamos de 
mudanças urgentes na for-
ma como os setores público 
e privado se relacionam, na 
maneira de remuneração 
das instituições hospitala-
res e, também, na sensibi-
lização de todos em relação 
à importância dos hospitais 
filantrópicos. 

Afinal de contas, saúde 
não tem preço. Mas tem 
custo. 

(*) - É diretor-geral do Hospital 
Universitário Cajuru e Hospital 

Marcelino Champagnat.

Juliano Gasparetto (*)

Snapchat: big techs vivem 
tempos difíceis

O Snapchat é um aplicativo de mensagens multimídia desenvolvido pela Snap. Uma das principais 
características do Snapchat é que as mensagens geralmente ficam disponíveis apenas por um curto 
período de tempo.

Vivaldo José Breternitz (*)

As ações da Snap caíram cerca 
de 25% quando a empresa 
apresentou seus resultados 

financeiros do segundo trimestre na 
última semana, relatando prejuízos 
da ordem de US$ 422 milhões, que se 
somam às perdas de US$ 360 milhões 
do primeiro trimestre. Segundo a 
Snap, as receitas de publicidade das 
empresas de mídia social vêm caindo 
fortemente, o que foi a causa maior 
desses prejuízos; disse também não 
ter condições de fazer previsões de 
receitas para os próximos meses em 
funções das condições “incrivelmente 
desafiadoras” desse mercado.

O Snap, que gera mais de dois terços 
de sua receita na América do Norte, dis-
se que alguns anunciantes continuam 
enfrentando interrupções na cadeia 
de suprimentos e escassez de mão de 
obra, e muitos outros enfrentam custos 
crescentes em meio à inflação recorde, 
o que levou a cortes nos gastos com 
publicidade.

A empresa, com sede na Califórnia, 
disse que reduzirá significativamente 

Bobby Murphy, concordaram em re-
duzir seus salários a US$ 1 até o final 
de 2026. Ambos possuem um volume 
significativo de ações da empresa. 

São sinais claros do agravamento da 
situação econômica em todo o mundo. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 

Brasileiro de Internet das Coisas.

as contratações de pessoal e buscará 
novas fontes de receita para superar 
esse momento difícil. Curiosamente 
isso ocorre no momento em que o 
Snapchat vê seu número de usuários 
crescer 18% no último ano, chegando 
a 347 milhões.

O executivo-chefe do Snap, Evan 
Spiegel, e o diretor de tecnologia, 
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News@TI
com financiamento do Ministério da Educação (MEC). Os candidatos 
podem se inscrever, gratuitamente e online, acessando o formulário 
que ficará disponível no site da Ilum (https://ilum.cnpem.br/) de 1º de 
agosto a 16 de dezembro.

Semana Digitaliza RH

@A LG lugar de gente, empresa especializada no desenvolvimento 
de soluções de tecnologia para gestão de pessoas, reúne diversos 

especialistas durante a Semana Digitaliza RH para discutir como ace-
lerar, de forma mais estratégica, a transformação digital nas empresas, 
independente do porte ou segmento. O evento acontece entre os dias 
1 e 5 de agosto, com inscrições gratuitas pelo link (https://page.lg.com.
br/lps/digitaliza-rh/). As atrações serão online e transmitidas ao vivo.

Escola superior de Ciência do CNPEM abre em 
agosto inscrições para sua segunda turma

@A Ilum Escola de Ciência abre na próxima segunda-feira, dia 1º 
de agosto, as inscrições para o processo seletivo do curso supe-

rior de Ciência e Tecnologia, nível bacharelado. Essa será a segunda 
turma da escola, lançada no ano passado pelo Centro Nacional de 
Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). As aulas para a primeira 
turma começaram em março deste ano. O curso é gratuito e coloca 
em prática propostas e metodologias pedagógicas inovadoras para a 
formação de cientistas e pesquisadores conectados com a realidade da 
pesquisa científica e com os desafios do futuro. Com duração de três 
anos em período integral, tem a nota máxima do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e conta 

ricardosouza@netjen.com.br

Integração online: entenda a forma mais eficaz de 
acolher novos colaboradores no mundo digital

Começar um novo emprego sempre gera 
uma mistura de entusiasmo, nervosismo e 
dúvidas. Com o crescimento do trabalho 
remoto, esses sentimentos inevitáveis se 
tornaram ainda mais evidentes durante 
todo o processo de integração de novos 
colaboradores, passo fundamental para 
a retenção de talentos e que influencia 
diretamente os resultados das empresas. 
Segundo um estudo desenvolvido pelo 
Boston Consulting Group, companhias 
com ações eficazes de integração regis-
tram um crescimento 2,5 vezes maior em 
suas receitas e veem sua margem de lucro 
subir 1,9 vezes mais. Uma prática que vem 
passando por mudanças significativas 
para que os profissionais possam absor-
ver, de forma mais eficiente, a cultura e 
valores da nova empresa.

 
Segundo Richard Uchoa, CEO da Revvo, 

líder em aprendizagem corporativa digital 
no país, existem algumas estratégias para 
acelerar a integração de um novo colabo-
rador e fazer com que ele performe bem o 
mais rápido possível. “As empresas preci-
sam proporcionar um ambiente que permita 
que ele se sinta acolhido emocionalmente e 
seguro, além de garantir que ele tenha tudo 
o que precisa para entregar o melhor em 
sua nova atividade. É necessário pensar que 
a experiência de integração, independente 
do canal no qual ela acontece, deve ter a 
capacidade de energizar e dar direção para 
o que precisa ser feito”, pontua Richard 
Uchoa.

Diferenciais do online
Uma das principais vantagens da 

integração online é que ela pode ser 
padronizada, garantindo que todos os 
novos colaboradores passem por todas 
as etapas e recebam as informações mais 
relevantes, sem depender de cada gestor 
da ponta fazendo do seu jeito. Outro ponto 
é a possibilidade de alcançar mais pessoas 

como os de protagonismo, comunicação 
não violenta e diversidade, focados em 
uma aprendizagem prática e dinâmica, 
garantem a evolução profissional e pesso-
al, não apenas dos novos colaboradores, 
mas de toda a empresa”, conta. “Também 
é possível criar cursos online personaliza-
dos com outros temas importantes, como 
os valores da organização, código de ética 
e políticas internas, garantindo uma boa 
integração entre pessoas e organização”, 
finaliza Richard.   

Atenção ao processo 
Outro ponto importante, principalmen-

te se tratando do onboarding online, é ter 
a dimensão de que este é um processo 
que exige acompanhamento e tempo de 
contemplação. Muitas vezes, as empre-
sas acabam desenvolvendo a integração 
num único dia, algo completamente 
desproporcional ao tempo médio exigido 
nessas ocasiões. Dependendo do cargo, 
essa fase pode demorar semanas ou até 
mesmo meses.

A partir dessa lógica, por mais que seja 
importante garantir a autonomia de seus 
profissionais, é aconselhável prestar uma 
assistência próxima, principalmente nes-
se momento inicial. Neste caso, o gestor, 
por exemplo, deve oferecer e receber 
feedbacks em intervalos pré-programados 
para se ter certeza de que todo o processo 
está sendo assertivo para o colaborador.

“Levando em conta a dinâmica dos 
negócios cada vez mais intensa, esperar 
que as pessoas absorvam como a empresa 
funciona e o papel central da sua atividade 
em uma jornada super densa de um dia 
é um contrassenso. Toda experiência de 
aprendizagem precisa ser pensada a partir 
de um conjunto de estímulos, um proble-
ma para resolver que guia o raciocínio e o 
aprendiz no centro do processo”, conclui 
Richard Uchoa.

e oferecer diversos materiais adicionais, 
como vídeos do CEO e outros diretores, 
reforçar as histórias da empresa e trazer 
outras experiências que não seriam pos-
síveis no presencial.

No entanto, nem tudo pode ser gravado. A 
interação entre pessoas dentro da organiza-
ção é fundamental para o desenvolvimento 
e integração dos novos colaboradores. Essa 
é outra vantagem do modelo online, que 
oferece a possibilidade de trazer pessoas 
chaves para participar de reuniões pontu-
ais com o grupo contendo todos os novos 
colaboradores do mês. “Por exemplo, ao 
marcar reuniões mensais de boas-vindas, é 
possível garantir um momento da diretoria 
com os iniciantes daquele mês. O CEO pode 
fazer a mesma coisa. Dessa forma, você 
ocupa apenas uma hora por mês do gestor 
e todos os novos colaboradores conseguem 
ter mais proximidade com a alta direção. 
Isso fica quase impossível para conciliar 
agendas e logística no presencial”, destaca 
o executivo. 

Outro grande benefício da integração 
online é a possibilidade de oferecer meios 
para o desenvolvimento de soft skills para 
os trabalhadores. “Ofertar cursos online, 
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