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Essa pergunta deveria ser frequentemente feita por 

quem se comunica. Escrevendo ou falando...

Há três “Ces” que são imprescindíveis em qualquer tipo de 
comunicação: Concisão, Coerência e Clareza. 

Concisão é a arte de “falar pouco e dizer muito”. É a 
virtude que algumas pessoas possuem de escolher e aplicar 
tão bem as palavras que, com umas poucas, consegue fazer-se 
compreender. Para isso, basta usar o vocábulo certo, o termo 
unívoco, isto é, que tem um só signifi cado, não se confundindo 
com outros.

No curso de Oratória que ministrei recentemente em Palmas, 
no Tocantins, disse aos alunos que eu queria que me forneces-
sem um objeto metálico, que tem uma extremidade oblonga 
ou obovoide, corpo afi lado e a outra extremidade serrilhada 
ou denteada. De imediato, alguém ofereceu um serrote. Como 
disse que não era o que eu queria, outros objetos vieram à baila: 
garfo, faca, tesoura, chave de fenda...

Esgotadas – sem sucesso – as tentativas, fi z na lousa o desenho 
da peça, seguindo os termos da descrição: um objeto metálico, 
que tem uma extremidade oblonga ou obovoide, corpo afi lado e a 
outra extremidade serrilhada ou denteada. A reação unânime foi:

 –  “Por que você não disse apenas que o que queria era chave?” 
Teria sido muito mais fácil!

 – “Porque não me lembrei dessa palavra”, foi a desculpa 
esfarrapada que dei. Claro que não foi 

  o que de fato ocorreu. Foi apenas uma ilustração para gravar 
o ensinamento. 

O que transpareceu claramente é que o desconhecimento 
da palavra unívoca leva à necessidade do emprego de palavras 
equívocas, ou seja, quem não têm sentido único e admitem 
variações e interpretações. Leva também ao alongamento da 
frase, gerando o que se chama circunlóquio, caracterizado pelo 
excesso de palavras. Outro detalhe para o qual chamei a atenção: 
os termos raros, de uso não frequente, aumentam a difi culdade 
de assimilação da mensagem. Quem é que usa normalmente 
palavras como “oblongo”, “obovoide” e “afi lado”? 

O episódio lembra o caso do senhorzinho calvo, nariz adunco, 
suportando óculos de aros pesados, que chega ao balcão da 
farmácia e pede:

 – “Por favor, eu quero um comprimido de ácido acetilsalicílico”!
 – “Ah! Melhoral?!” Responde prontamente o balconista.
 – “Isso. Não consigo lembrar esse nome!”

Coerência, por sua vez, resume-se a falar “coisa com coisa”, a 
não misturar “alhos com bugalhos”, como muitas pessoas fazem, 
mudando frequentemente, em sua conversa, de “pato pra ganso”. 
É o que se chama desconexão verbal: quem está falando não 
mantém sequência lógica e encadeada de assuntos e com isso 
não só cria confusão na mente de quem supostamente a está 
ouvindo, como o consequente desinteresse do interlocutor ou 
do público. Para consertar esse mal, basta lembrar que toda 
expressão – curta ou longa – deve ter: início, meio e fi m! Nessa 
ordem! Começou um assunto? Leve-o até o fi m, antes de dar 
início a outro. Faça a “amarração” entre os pontos sobre os 
quais está discorrendo!

Clareza, por fi m, nada mais é do que “falar e ser entendido”! 
Pode parecer incrível, mas não faltam por aí aquelas pessoas 
que falam e ninguém as entende. 

“Necessária e indispensável, clareza demanda alguns 

cuidados nas áreas física, fi siológica, fonética, vocabular e 

cultural. De início, é importante que se fale com boa postura 

física, com o corpo ereto, de modo a deixar o diafragma 

livre e sem tensão. A seguir, desenvolver respiração corre-

ta, inspirando profundamente – pelo nariz – para manter 

os pulmões abastecidos de ar, o que permitirá manter boa 

tonalidade da voz até o fi m da frase, evitando que o som 

venha a cair, a “morrer” (tonalidade descendente), tor-

nando-se inaudível.

Outro cuidado elementar é abrir bem a boca para falar. 

Há pessoas que falam de boca semicerrada, difi cultando o 

entendimento de suas palavras, ou então não as pronunciam 

por inteiro, suprimindo fonemas e sílabas”. (J. B. Oliveira, 
em “Boas Dicas para Boas Falas”, Editora JBO).

Para concluir, devemos agregar o cuidado singelo de prestar 
atenção à própria fala! Será que estou sendo coerente? Estou 
usando os termos certos? Estou 
falando no tom, timbre e ritmo 
corretos? Enfi m: será que estou 
sendo claro? 

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, 
Professor Universitário, Advogado e 

Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem 
é Bem Fácil”, e membro da Academia 

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br
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EMPRESAS INATIVAS NO E-SOCIAL
Com a implantação do e-social, as empresas inativas devem entregar 
as informações exigidas. Qual a periodicidade? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA COM FILIAL EM SP E O FATURAMENTO DO CNPJ NÃO 
ATINGIU O VALOR PARA ENVIO DA REINF, COMO PROCEDER?

Dentro dos registros componentes da EFD-Reinf existe a abertura 
para informações da matriz e da filial (ais). Assim matriz e filial (ais) 
são considerados estabelecimentos de uma mesma empresa, de uma 
mesma pessoa jurídica. Desta forma deve ser considerado o somatório 
dos faturamentos da matriz e da (s) filial (ais).

CONTRATAR ESTRANGEIROS
Quais regras e cuidados em contratar prestadores de serviço com 
mão de obra estrangeira, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ACIDENTE DE TRAJETO
Acidente de trajeto, é considerado acidente de trabalho? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PODE PRESTAR SERVIÇO, NA MESMA EMPRESA ONDE 
É REGISTRADO, FORA DA SUA JORNADA NORMAL, COM PAGAMENTO 
VIA NOTA FISCAL, DE EMPRESA ABERTA EM SEU NOME?

A legislação nada dispõe sobre a questão. Não é proibido que o segu-
rado preste serviço como empegado e autônomo de forma simultânea, 
desde que sejam atividades distintas e horários distintos. Contudo, 
tanto a SEFIP como o eSocial costumam apresentar dificuldades a até 
impossibilitando o informação desses segurados.

BASE LEGAL PARA CONTRATAÇÃO
Como verificar se a empresa está obrigada a contratação de menor 
aprendiz e portador de deficiência, qual a base legal para orientação? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

BANCO CIFRA S.A.
CNPJ/MF nº 62.421.979/0001-29 - NIRE nº 35.300.036.646

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.04.2018
01. Data, Horário e Local: Aos 30.04.2018, às 13 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9ª Andar, Par-
te, Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, São Paulo/SP. 02. Convocação e Comunicação aos Acionistas: Dispensada em 
decorrência do comparecimento de todos os Acionistas, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das So-
ciedades por Ações”), conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Registro de Presença de Acionistas. 03. 
Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes, e secretariado pelo Sr. Eduar-
do Mazon. 04. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das 
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício fi ndo em 31.12.2017; (b) destinação do resultado do Exercício So-
cial encerrado em 31.12.2017 e pagamento de dividendo; (c) fi xação da remuneração anual e global dos administra-
dores; d) eleição de Diretor. 05. Deliberações: O acionista presente apreciou as matérias constantes da ordem do 
dia e deliberou sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 5.1. Em AGO: (a) aprovação em sua íntegra do 
Relatório da Administração, inclusive os atos praticados pelos administradores por mais especiais que tenham sido, 
bem como das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social en-
cerrado em 31.12.2017, publicados no jornal “DOESP, em sua edição de 23.02.2018 e no jornal “Empresas & Negó-
cios” do Estado de São Paulo, em sua edição de 23.02.2018, razão pela qual foi dispensada a publicação de aviso aos 
acionistas, nos termos do Artigo 133, §4º, da Lei nº 6.404/76; (b) todo o lucro líquido do Exercício Social de 2017 será 
destinado para compensar prejuízos acumulados de outros exercícios; (c) os Diretores com mandato em vigor não se-
rão remunerados neste exercício. (d) Eleger o seguinte membro da Diretoria da Sociedade, para o cargo de Diretor 
sem Designação Específi ca: Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empre-
sas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, Carteira de Identidade nº MG-117.32642, expedida pela SSP/
MG, CPF/MF nº 076.934.666-90, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 8º Andar, Parte, 
Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133 e com mandato até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2020. O eleito acima 
nomeado e qualifi cado declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Socieda-
de por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela em virtude de pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou su-
borno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de 
defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade e declara, ainda, que preenche as 
condições constantes do artigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2.08.2012, do Conselho Mone-
tário Nacional, editada pelo Banco Central do Brasil, conforme declaração arquivada na sede da Companhia. O Dire-
tor ora eleito tomará posse em seu cargo, após aprovação da presente ata pelo Banco Central do Brasil, mediante a 
assinatura do termo de posse em livro próprio. (d1) Em razão das deliberações acima, a Diretoria da Companhia, pas-
sará a ser composta da seguinte forma: i) Diretor Presidente: Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, en-
genheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG nº 7.669.530, expedida pela SSP/SP e CPF/MF nº 002.975.098-
96; (ii) Diretor sem Designação Específi ca: Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da com-
putação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG nº 20775312, expedida pela SSP/SP e CPF/MF nº 275.484.158-
00; e (iii) Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domici-
liado na Cidade de São Paulo/SP, RG nº MG-117.32642, expedida pela SSP/MG, CPF/MF nº 076.934.666-90, todos com 
endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 8º Andar, Parte, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133 e 
mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral de 2020; (iv) Os demais cargos da Diretoria perma-
necem vagos. 06. Lavratura da Ata: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário, (§1º do artigo 130 
da Lei Federal nº 6.404/76). 07. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assem-
bleia, da qual se lavrou a presente ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada pelo acionista. São Paulo, 30.04.2018. 
Confere com a original, Lavrada em livro próprio. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente da Mesa, Eduardo Ma-
zon - Secretario de Mesa. Acionistas: Banco BMG S.A., Marco Antonio Antunes, Eduardo Mazon. JUCESP nº 
408.294/18-8 em 22.08.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Desnutrição afeta 22% das crianças menores de cinco anos.

O número de pessoas des-
nutridas no mundo aumentou 
para 821 milhões em 2017, 
retrocedendo a níveis de quase 
10 anos atrás. Entre as causas 
principais desse crescimento 
estão a variação climática - ca-
racterizada por eventos extre-
mos -, confl itos e estagnação 
econômica. Os dados foram 
divulgados pela ONU ontem 
(11), e apontam que uma em 
cada nove pessoas sofre com 
a fome. O estudo “Estado da 
Segurança Alimentar e da 
Nutrição no Mundo” foi apre-
sentado por diversas agências 
da ONU, como FAO, Ifad, PAM, 
Unicef e OMS.

Os aumentos foram registra-
dos principalmente na África e 
na América do Sul. No Brasil, os 
números apontam que mais de 
5,2 milhões de pessoas (2,5% da 
população) passaram um dia ou 
mais sem consumir alimentos 

em 2017. Já na Ásia, a situação 
permaneceu estável na maior 
parte do continente. Apesar 
dos avanços para combater a 
desnutrição entre as crianças, 
os passos dados não foram su-
fi cientes. Cerca de 151 milhões 
de menores de cinco anos, que 
representam 22% do total des-
se grupo, foram afetados pelo 
crescimento da desnutrição.

As mudanças climáticas, 
segundo a pesquisa, foram o 
principal agente de ameaça 
à produção de alimentos em 
regiões onde, se não houver in-
tervenções específi cas, podem 
ocorrer pioras dramáticas. De 
acordo com a ONU, é necessá-
rio adotar urgentemente ações 
para atingir o objetivo de zerar a 
desnutrição até 2030. Isso inclui 
atitudes concretas e constantes 
que construam a resiliência 
das populações às mudanças 
climáticas (ANSA).

São muitos perguntas que os 
profi ssionais da Contabilidade e 
os clientes têm feito diariamen-
te. Com o avanço da tecnologia 
em todos os setores, seria pouco 
improvável que a Contabilidade 
fi caria de fora e, com tamanha 
velocidade, não há como deixar 
de sentir os efeitos no nosso 
dia a dia.

A forma como são realizadas 
a Contabilidade Convencional 
hoje, já se tornará ultrapassada 
amanhã e, os profi ssionais que 
não se reinventarem e seguirem 
as novas tecnologias, provavel-
mente fi carão para trás.

Muito em breve, aquele ser-
viço manual de ticar, conciliar 
e importar lançamentos con-
tábeis, não farão mais parte da 
nossa realidade. Essa transição 
entre o tradicional e o online 
não deve demorar muito, é 
necessário que as empresas e 
seus clientes aceitem o desafi o 
que facilitará e trará ainda mais 
confi abilidade para ambos.

Na Contabilidade Conven-

cional, podemos acompanhar 
alguns itens como: malote, se-
parar documentos, classifi car, 
digitar, conciliar, maior tempo 
para organizar itens; já na Con-
tabilidade Online a realidade é 
oposta e facilita em cada item: 
os clientes geram arquivos 
digitais, menor tempo para 
separar documentos, arquivos 
colocados em nuvem segura e 
pode ser acessados instanta-
neamente, conversas e dúvidas 
podem ser tiradas online.

Na Ogura & Habby Contabi-
lidade Online, essa transição 
entre a tradicional e online já 
é realidade. A empresa tem 
investido em novas tecnologias 
que possam facilitar a vida dos 
clientes e, ao mesmo tempo, 
trazendo a forma humanizada 
para que cada cliente seja tra-
dado como único, afi nal, não 
basta trazer as facilidades da 
tecnologias, mas ter o cuidado 
para que não sejam tratados por 
robôs. Saiba mais em: (www.
ogurahabby.com.br). 

Ankur Prakash (*)

No dia 1º de agosto, a 
humanidade entrou em 
défi cit ambiental com 

o planeta. O chamado ‘Dia da 
Sobrecarga da Terra’, como é 
conhecido, é o momento em 
que a demanda anual da huma-
nidade em relação à natureza 
ultrapassa a capacidade de re-
novação dos ecossistemas ter-
restres naquele ano. O nome foi 
criado pelo instituto britânico 
de pesquisas New Economics 
Foundation, uma organização 
parceira da Global Footprint 
Network. 

E segundo especialistas, o 
‘Dia da Sobrecarga da Terra’ 
tem acontecido cada ano mais 
cedo. Para se ter uma ideia, 
basta saber que em 2000 esse 
dia foi atingido em 5 de outu-
bro, já em 2018, chegamos ao 
máximo de uso dos recursos 
naturais em 1º de agosto, ou 
seja, de lá pra cá, estamos ante-
cipando uma média de três dia 
por ano. É como se usássemos 
1,7 planeta Terra. Por outro 
lado, temos grandes possibili-
dades adiante, e a tecnologia 
é uma das mais importantes 
aliadas do planeta na criação 
de um futuro sustentável e, 
além disso, mais interligado e 
conectado.  

De acordo com o estudo Vi-
sion 2030: A Connected Future, 
da Wipro em parceria com o 
Forum for the Future, em 2020, 
a Terra terá cerca de 4,1 bilhões 

O mundo em 2030: o futuro 
pode ser conectado e sustentável
A tecnologia digital trouxe grandes mudanças para o mundo, mas ainda assim, aplicá-la em sua 
totalidade tem sido um desafi o aos executivos. • A jornada para um futuro sustentável e tecnológico 
está apenas começando

pessoas: as pessoas a se 
sentirão mais capacitadas 
e responsáveis, os sistemas 
democráticos serão melho-
res, e haverá a promoção 
de um relacionamento 
sinérgico entre empresas 
e pessoas;

 • Consumidores infor-

mados e negócios re-

silientes: maior visibili-
dade dos impactos, uma 
cadeia de fornecimento e 
cidades mais resilientes e 
efi cientes, novos produtos 
serão criados e a mudança 
de comportamento será 
menor, uma vez que as 
empresas estarão usando 
cada vez mais sensores e 
tecnologias sem fi o para 
capturar dados em todas 
as etapas do produto;

 • Empatia global: novas 
tecnologias como Reali-
dade Aumentada (AR) e 
Realidade Virtual (VR) 
podem permitir que as 
pessoas entendam melhor 
os desafi os globais e se 
envolvam mais profunda-
mente em situações que 
antes pareciam distantes 
em termos de localização 
e estilo de vida.

Se todas essas capacidades 
vierem à tona, com certeza, o 
que nos espera será um futuro 
próspero, tecnológico, mais 
justo e participativo.

(*) - É VP da Ibero-America e 
Manufatura da Wipro.

de pessoas online, ou seja, mais 
da metade da atual população 
mundial. Prova de que as tec-
nologias digitais já transforma-
ram tanto a indústria quanto 
a experiência humana. E isso 
signifi ca um futuro incerto, 
mas, ao mesmo tempo, repleto 
de oportunidades.

Uma das surpreendentes des-
cobertas do relatório é de que 
ainda que 98% da liderança de 
empresas globais veja o grande 
potencial do uso de dados e da 
conectividade - e acreditam que 
isso contribuirá para um futuro 
sustentável - apenas metade 
realmente aplica esses dados e 
conectividade para apoiar seus 
esforços. E para fechar esse gap 
entre o que é idealizado e o que 
efetivamente é realizado foram 
listados os reais benefícios que 
podem impulsionar um futuro 
sustentável:

 • Infraestruturas de da-

dos abertas: isso signifi -
cará o contexto certo para 
a disrupção e inovação 
aberta; vai aumentar a 
transparência e a democra-
cia dos dados, além de faci-
litar o compartilhamento e 
reutilização de recursos;

 • Colaboração entre de-

partamentos: mais im-
pacto por meio da análise 
contextual de dados, maior 
eficiência na economia, 
maior inovação por meio de 
conjuntos de dados criados 
em conjunto e a melhor 
compreensão de ques-
tões ambientais e sociais 
complexas com insights e 
evidências novas e mais ro-
bustas. Os setores público 
e privado permanecerão 
isolados;

 • Empoderamento das 

Fome no mundo aumenta e 
atinge 821 milhões, diz ONU

ANSA

Você sabe qual é o futuro
da Contabilidade?
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