
“Efeito cebola” pode 
caracterizar inverno
Oscilações de 
temperatura devem 
ser recorrentes na 
estação, o que vai 
exigir o tira e bota
de agasalhos

Na quinta-feira, algumas propriedades amanheceram cobertas pela geada
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O inverno iniciou, ofi-
cialmente, no dia 21 
de junho e duran-

te essa semana, já registrou 
temperaturas bem variadas 
ao longo do dia e da noite. 
Enquanto que no início da 
semana era possível colocar 
uma manga curta para sair de 
casa, na quinta-feira, dia 27, o 

LUCAS BATISTA

Uma empresa é como o corpo humano. Ela se 
alimenta, ganha e perde energia. Por isso, cuidados 
básicos não podem ser ignorados. Muitas empresas 
ignoram esses cuidados e acabam sofrendo distúr-
bios, síndrome ou crise, sem se darem conta disso. 

Para a maioria dos gestores é difícil aceitar que a 
empresa tem alguma doença e que, se não tratada, 
poderá levá-la inclusive à morte. Consegue, se muito, 
aceitar que tem um resfriado ou uma dorzinha locali-
zada, mas algum mal maior costuma ser descartado. 
Falta a tomada de decisão preventiva ao surgimento 
dos sintomas.   

Fazer um diagnóstico pontual das doenças da em-
presa é missão tão difícil quanto aceitar que se está 
doente na vida pessoal. Muitas vezes, a aceitação só 
acontece quando entra em cena um médico especia-
lista para diagnosticar a enfermidade com precisão. 
Da mesma forma, também é difícil aceitar trazer um 
profissional qualificado, que diagnostique o que está 
afetando a empresa. 

Quantas vezes as coisas não vão bem e a empresa 
acaba deixando para depois, até que, um dia, percebe 
que não tem mais jeito e somente aí procura ajuda. 
O resultado pode ser drástico. E se for tarde demais? 
Morre a empresa e morre o patrimônio pessoal.

Já parou para verificar como anda a saúde da sua 
empresa? Você conhece bem os seus processos e 
seus respectivos indicadores? O mapeamento dos 
processos do negócio é um verdadeiro check-up or-
ganizacional, é o ponto de partida para as melhorias 
ou cura das doenças da empresa. 

Dentro da empresa, observe como as pessoas 
agem, interagem e se comportam. Faça isso em vários 
momentos distintos e de diferentes ângulos. A cada 
passo, você estará conhecendo uma nova realidade, 
uma nova verdade, uma nova visão de sua empre-
sa. Avalie como fluem as informações na empresa, 
quanto tempo o profissional fica ao telefone atrás de 
informações corretas, pode ter falhas internas. 

A falta de controles internos faz a pressão au-
mentar. As neuroses também aparecem quando os 
resultados não acontecem. Sem falar das dificuldades 
de comunicação e empatia entre líderes e liderados. 

Como fazer para tornar a empresa imune a estas 
situações? Tendo atitude: identificar um especialista 
consultor ou conselheiro organizacional, que aplique 
o remédio certo para as dores da empresa, como a 
insatisfação dos profissionais e clientes, baixa produ-
tividade e resultados aquém dos esperados. 

O que se tem visto no mercado são gestores reco-
nhecerem de que a doença é grave quando já atingiu 
estágios avançados e pouca coisa ainda pode ser feita 
para reverter o quadro. 

Fazer check-ups periódicos e ter diagnosticado 
eventuais doenças na empresa, permite tomar deci-
sões assertivas e é uma gestão inteligente. 
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Na região, uma das van-
tagens para a pecuária, 
segundo Marcelino, é que 
até o momento, como não 
se teve geada forte, nem 
temperaturas consideradas 
muito baixas, o pasto está 
em condições adequadas 
para o consumo dos re-
banhos. A chuva também 
tem contribuído com o ce-
nário, segundo ele, por não 
ter sido registrada quanti-
dade em excesso e nem a 
sua carência, nos últimos 
meses.

PECUÁRIA

Segundo o professor, 
a menor frequência de 
temperaturas mínimas, 
característica provável 
para esse inverno, pode 
atrapalhar a floração 
das árvores frutíferas de 
clima temperado, como 
pêssego, pera e maçã. 
Essas plantas precisam, 
normalmente, de cerca de 
200 ou 300 horas de frio, 
abaixo de 7 graus. Devido 
à falta de frio intenso, es-
sas árvores podem apre-
sentar floração irregular. 

FRUTÍFERAS

amanhecer foi com geada na 
região. Além disso, em Santa 
Cruz e Vera Cruz, entre as 2 
e as 6 horas da manhã, o ter-
mômetro chegou a marcar 1 
grau. Segundo o professor de 
agrometeorologia do curso de 
Engenharia Agrícola, da Uni-
versidade de Santa Cruz do 
Sul (Unisc), Marcelino Hoppe, 
a oscilação de temperatura na 
região é comum, devido à lo-
calização próxima ao paralelo 
30. “Aqui, todos os meses, 
neste ano, já registraram 30 
graus e também já chegaram 
a cerca de 10”, conta.

Sobre a queda brusca de 
temperatura, sentida princi-
palmente a partir da terça-fei-
ra, dia 25, ele explica que se dá 

pela passagem de uma frente 
fria, com a qual se choca o ven-
to sul, chamado também de 
minuano. Evento que se carac-
teriza pelo tempo limpo, alta 
pressão e temperaturas baixas. 
Marcelino lembra também, 
que em uma mesma cidade, 
pode ser sentida a variação 
no clima. “A cada 300 metros, 
a temperatura aumenta cerca 
de 2 graus. Então, no alto da 
serra, em Vera Cruz, a tem-
peratura é 2 ou 3 graus mais 
baixa que no centro”, diz. 

A ESTAÇÃO
O inverno deve estar dentro 

da normalidade, de acordo 
com Marcelino, com mudan-
ças nas temperaturas, que vão 
das mais frias às mais quentes 
entre uma semana e outra. 
As temperaturas negativas 
devem ser pouco registradas 
na região. Caso os termôme-
tros marquem abaixo de 0 
grau, deverá ser por um curto 
período. 

Julho deve registrar entre 
120 a 150 milímetros de chuva. 
Já para agosto, a projeção é de 
chuva um pouco abaixo do 
normal esperado para o mês, 
podendo chegar a 150 milíme-
tros. “Normalmente, o nosso 
inverno é mais chuvoso do 
que o verão. A característica 
da estação é de chuvas mais 
fracas, mas de longa duração”, 
revela Marcelino.   


