
Passados os festejos de 

fi nal de ano, as férias 

de verão e o carnaval, 

aparentemente, as 

pessoas assumem uma 

postura mais séria 

e se voltam para os 

problemas do cotidiano

É comum ouvir dizer: 
agora o ano começou! 
Este ano favorece a 

refl exão sobre alguns temas 
que, na minha opinião, devem 
ser sopesados pela sociedade 
como um todo, sobretudo 
quanto ao pleito eleitoral que 
se avizinha. É inegável que 
há algum tempo o país vive 
momentos de transformação. 

A mídia tem revelado que os 
princípios da democracia são 
aviltados por comportamentos 
inadequados daqueles que 
mantêm relações próximas 
ou exercem o chamado poder 
político e, aproveitando-se 
dessa situação, favorecem a 
corrupção, o tráfi co de infl u-
ência, os rombos nas contas 
públicas etc., subvertendo com 
tais atitudes os valores morais e 
éticos que devem nortear a vida 
do indivíduo em sociedade.

Desta maneira, o pleito elei-
toral que se realizará neste ano 
propicia uma grande oportuni-
dade para que todo cidadão, 
ao exercer seu dever-poder 
de votar, participe do processo 
de aprimoramento do sistema 
social e político, sobretudo,  
porque a todos será dada a 
chance de se manifestar, de se 
posicionar quanto aquilo que 
deseja para si e, sobretudo, 
para o país.

Nas democracias o governo 
é escolhido pelo povo e em 
seu nome deve ser exercido, 
simplesmente porque o povo 
é soberano em suas vontades. 
Nesse passo, o exercício da ci-
dadania deve ser  responsável 
e consciente, notadamente em 
relação à escolha daqueles que 
irão conduzir o poder político 
da nação. É de se ter em mente 
que essa responsabilidade é in-
transferível e que a má escolha  
resulta em representantes in-
consequentes que continuarão 
a fazer triunfar os vícios e as 
nulidades que desnorteiam as 
gerações forjadas em valores 
corrompidos.

Mais do que simplesmente 
criticar e se envergonhar da 
forma como parte dos políticos 
tratam a coisa e o interesse 
públicos, muitas vezes desvir-
tuados e desconsiderados em 
prol de conveniências persona-
líssimas ou de alguns poucos, 
é preciso compreender que 
cada cidadão tem a ferramenta 
para coibir a ação daqueles que 
maculam os bons costumes, as 
leis e a representação que lhes 
foi outorgada, ao utilizarem 
instrumentos de corrupção, da 
mentira e da fraude para obter 
vantagens ilícitas e indevidas.

Aliás, urge que essa refl exão 
seja feita para que se crie cons-
ciência de que o povo, a popu-
lação, cada cidadão, pouco im-
portando sua condição social, é 
imprescindível na formatação 
de uma sociedade mais justa 
e que busca a construção de 
uma ordem social que valorize 
a ética, a moral, que leve em 
conta os princíprios cristãos 
e, como fi nalidade, privilegie 
o bem comum.

Daí a importância de que 

todas as pessoas se conscien-
tizem da sua fundamental 
importância no exercício da 
cidadania, do voto consciente, 
porque a omissão ou a eventual 
escolha incorreta, inevitavel-
mente, acarreta problemas 
de grande monta para toda 
sociedade. Se enfrentamos - 
e enfrentamos - difi culdades 
com aqueles que exercem a 
representação política, seja 
no poder executivo como no 
legislativo, é porque as indi-
vidualidades não têm dado o 
devido valor ao ato de escolher 
quem deve desempenhar o dito 
poder político.

Todo cidadão - aqui como 
um dever, uma obrigação - pre-
cisa ter consciência de que é 
artífi ce na construção do bem 
comum e que isso, repita-se, 
irremediavelmente, passa pela 
escolha responsável de quem 
o representará. 

Simplesmente porque todos 
são partícipes na construção 
de uma mentalidade mais 
coerente, é por isso que neste 
momento de crise institucional 
e, sobretudo, moral e ética, 
somos chamados à responsa-
bilidade individual e coletiva.

Todo cidadão tem a opor-
tunidade de influenciar de 
modo signifi cativo no coletivo, 
ajudando na transformação da 
sociedade e do Brasil, infl uen-
ciando para que a ordem social 
seja fundada na justiça e na 
solidariedade, notadamente ao 
escolher o justo para governar, 
dando vida e vivenciando o 
ensinamento bíblico, portanto, 
milenar, expresso em Provér-
bios 29:2 que diz: “quando o 
justo governa o povo se alegra”.

Com coerência filosófica 
e política Rousseau afi rmou 
que “o povo é soberano e que 
a soberania é a superação do 
estado de fraqueza, guiada 
pela razão humana”. Assim, 
é o cidadão, cada cidadão, 
quem tem o dever e o poder de 
coibir a ação daqueles que, ao 
representá-lo, macula os bons 
costumes, as leis e a represen-
tação que lhe foi outorgada.

O bom trato da coisa pública, 
o bem comum, é o mote que 
deve orientar a atuação da-
queles que exercem qualquer 
munus público, e essa repre-
sentação deve ser exercida 
por pessoas que, em qualquer 
situação, atuem dentro dos 
princípios da ética e da moral. 
Nessas circunstâncias e para-
fraseando Ruy Barbosa é de 
lembrar “que nos momentos 
de crise eu não troco a justiça 
pela soberba. Eu não deixo 
o direito pela força. Eu não 
esqueço a fraternidade pela 
tolerância. Eu não substimo a 
fé pela superstição, a realidade 
pelo ídolo”.

Essa refl exão precisa ser 
feita para propiciar que cada 
cidadão, ao fazer o exame 
da sua atuação, exerça sua 
consciência e ação política 
com responsabilidade. Assim, 
que cada qual possa refl etir e, 
sobretudo, agir com coerência 
moral e ética, exercendo sua 
cidadania em prol da constru-
ção de uma sociedade mais 
justa e perfeita.
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Reduzir os custos. Este foi um mantra adotado por boa 
parte dos empreendedores e gestores brasileiros durante 
os longos anos de crise que acometeram o país e que cul-

minaram na pior recessão nacional desde 1930, após uma queda 
acumulada da atividade econômica de 7,2% durante 2015 e 2016, 
segundo dados do Ipea e do IBGE. Em 2017, os primeiros sinais 
de que o período de turbulência estava cessando e da gradativa 
retomada econômica do país, começaram a surgir. 

Isso não signifi ca, no entanto, que questões como a sus-
tentabilidade fi nanceira, a redução de custos e um melhor 
direcionamento dos investimentos, deixaram de fazer parte 
das pautas de gestão. Aliás, muito pelo contrário. Se podemos 
extrair uma lição positiva da crise econômica vivida pelas 
empresas nacionais, ela diz respeito a percepção de que uma 
política de gastos bem estruturada e um uso de recursos 
efi ciente, são elementos que devem fazer parte da realidade 
de qualquer empresa, independentemente de seu porte ou 
do cenário externo, uma vez que tais ações fornecem a base 
para o crescimento de qualquer organização.

Pensando nisso, separamos aqui sete passos que toda companhia 
deve adotar, caso queira manter-se competitiva, reduzir custos 
e obter ganhos em efi ciência. 

1. Planejamento de custos e melhor uso dos recursos - Como 
toda a ação que envolve o mundo dos negócios, reduzir os custos 
de uma empresa também envolve planejamento. Neste sentido, 
gestores devem fazer um mapeamento detalhado de todos os 
gastos organizacionais, verifi cando onde estão os gargalos, que 
custos podem ser cortados e quais as melhores formas de dis-
tribuir os recursos daquela companhia.

Este passo é fundamental, pois fornecerá aos gestores o ba-
ckground necessário para a tomada de decisões mais assertivas. 
Como se sabe, a falta de planejamento fi nanceiro é uma das prin-
cipais causas para o fechamento de empresas no país, segundo 
apontam estudos de institutos como o Sebrae.

2. - Otimização de processos - Grupos de colaboradores 
realizando atividades que poderiam ser realizadas por um 
número menor de funcionários ou mesmo automatizadas 
por meio de softwares ou soluções inovadoras; pouco uso 
da tecnologia; microgerenciamento que afeta a dinâmica das 
rotinas de um negócio. Todas essas são causas que impactam 
negativamente no andamento de qualquer companhia, e con-
sequentemente, aumentam seus custos, além de diminuir a 
entrada de capital. 

Outra questão importante é apontada por estudos da Gartner. 
De acordo com a consultoria, processos muito rígidos tendem a 
tornar operações menos ágeis, fator este que diminui também o 
desempenho e o alinhamento de operações aos negócios de uma 
empresa.  Neste sentido, investir em processos mais dinâmicos, 
fl exíveis, amparados na inovação e com uma distribuição mais 
estratégica dos colaboradores de uma companhia, é uma das 
chaves para que seja possível reduzir os custos de uma empresa;

3. Melhoria dos índices de produtividade - A melhoria dos ín-
dices de produtividade de um negócio está diretamente ligada a 
questão dos custos de uma empresa e a já comentada otimização 
de processos. Ora, se gestores investem tempo e recursos de seu 
negócio em operações com baixos índices de produtividade, é 
lógico pensar que os recursos fi nanceiros não estão sendo bem 
aproveitados e que novos métodos devem ser testados e poste-
riormente adotados.

Uso de indicadores de produtividade, ferramentas de acom-
panhamento do fl uxo de trabalho, planejamento de metas e a 
busca por um maior envolvimento dos colaboradores com os 
objetivos do negócio, estão entre as medidas centrais para o 
aumento da efi ciência de uma empresa. Segundo levantamento 
do Instituto Gallup, o índice de engajamento de colaboradores 
americanos gira em torno de 30% (15% maior do que a média 
mundial). 

Quando pensamos que a produtividade de um americano chega 

Bem no fi nal da gestação, é normal que a 
mulher se sinta mais cansada e desconfortá-
vel, principalmente para caminhar, respirar 
e dormir. A partir da 37º semana de gestação 
pode acontecer o trabalho de parto que tem 
duração variável de  acordo com a paridade. 
Para auxiliar a mulher nesta etapa, existem 
vários exercícios, além da dança, que visam 
melhorar a postura da gestante, minimizar a 
dor e diminuir a ansiedade com melhora da 
autoestima.

Segundo o obstetra Mário Macoto Kondo, da 
Pro Matre Paulista, os exercícios, realizados da 
forma mais adequada possível, fazem com que o 
trabalho de parto ocorra tranquilamente. “Com 
isso, o processo tem menos dor e estresse. É 
uma forma lúdica de envolver a gestante em 
um momento tão importante da vida dela e 
isso traz benefícios para a mãe e o bebê. Cada 
gestante pode escolher algum exercício que seja 
adequado ao seu perfi l”.

No trabalho de parto, é imprescindível prezar 

Como reduzir os custos e 
aumentar a efi ciência de 

sua empresa em 7 passos
Se podemos extrair uma lição positiva da crise econômica vivida pelas empresas nacionais, ela diz 
respeito a percepção de que uma política de gastos bem estruturada e um uso de recursos efi ciente, 
são elementos que devem fazer parte da realidade de qualquer empresa

a ser até quatro vezes maior que a de um brasileiro, podemos 
entender o envolvimento como um ponto indispensável na rota 
para a mudança deste patamar de baixa produtividade que afeta 
os ganhos e custos de uma empresa.  Fortalecer aspectos como 
a missão, metas e visão do negócio ajudam a criar uma rede de 
colaboradores mais engajados e independentes.

4. Planejamento tributário - Você já parou para pensar nos 
custos tributários de seu negócio e se sua empresa está pagando, 
realmente, aquilo que deveria pagar? Por incrível que pareça, 
muitas organizações – mesmo as de médio e grande porte –, 
acabam perdendo recursos com o pagamento a mais de tributos, 
taxas e impostos.

Sendo assim, um planejamento tributário – que envolve a busca 
por um menor pagamento de tributos sem prejuízo as leis fi scais 
do país –, é um ótimo instrumento para que gestores possam 
reduzir os custos de uma empresa. Investir na capacitação da 
equipe fi scal, manter um controle efi ciente e até mesmo contra-
tar uma consultoria, são opções que podem resultar em ganhos 
expressivos no longo prazo.

5. Automação das rotinas fi nanceiras e contábeis - Quando 
tratamos dos planos contábil, fi nanceiro e fi scal, estamos, em 
muitos dos casos, tratando de rotinas recorrentes, que exigem 
um excesso de atenção e envolvem a necessidade de gestão de 
um grande volume de dados.

Tais processos, quando realizados manualmente, podem acabar 
sendo fontes de dor de cabeça, jornadas intermináveis de trabalho 
(e retrabalho) e, em diversos cenários, envolvem a contratação 
de profi ssionais especializados. Quando falamos de empresas cujo 
eixo central de negócios se distancia destas rotinas, na prática, 
as rotinas fi nanceiras, contábeis e fi scais, inevitavelmente, são 
fontes de custos e podem até afetar a produtividade e o direcio-
namento estratégico de um negócio.

Por tudo isso, nada mais natural do que buscar a automação 
destas rotinas. Hoje, o mercado já oferece uma série de soluções 
efi cientes, capazes não só de garantir segurança e qualidade em 
operações fi nanceiras, contábeis e fi scais, mas também, eliminam 
custos fi xos signifi cativos, não só com o fator mão de obra, mas 
também alocação de espaços e a necessidade de correção de 
processos falhos.

6. Incentivo à inovação - A automação de processos recorrentes 
é uma das etapas cruciais para que você possa reduzir os custos 
de seu negócio. Mas é possível ir além e expandir esta cultura de 
uso da tecnologia e otimização de rotinas a favor de uma empresa. 

Ao difundir uma cultura de inovação, com uso mais intensifi cado 
da soluções e ferramentas no suporte às atividades do dia a dia, 
a tendência é que sua empresa veja o crescimento dos índices de 
produtividade e adquira diferenciais competitivos advindos de 
um processo de transformação digital. Vale reforçar aqui a ideia 
de que, empresas inovadoras tendem a ser também ambientes 
com alto grau de diversidade, fator que, segundo pesquisas da 
Boston Consulting Group, é capaz de impulsionar o desempenho 
fi nanceiro de uma organização. 

7. Foco no core business do negócio - Com a implementação dos 
passos anteriores, é possível direcionar seus colaboradores para 
atividades mais decisórias e criativas, diretamente relacionadas 
com os objetivos centrais de sua empresa. Esta ação tende a 
contribuir com a motivação dos colabores que, por sua vez, pode 
melhorar os índices de produtividade de um funcionário em até 
12% (Universidade de Warwick). 

Produtividade esta que gera mais efi ciência para a sua empresa 
e a certeza de que seus recursos estão sendo bem direcionados. 
Por fi m, vale ter em mente que, reduzir os custos de uma empresa 
não signifi ca reduzir seus padrões de qualidade, mas fazer um uso 
mais racional e sustentável dos recursos, evitando perder o foco 
em operações secundárias e priorizando os objetivos estratégicos 
que contribuem para manter a competitividade dos produtos e/
ou serviços oferecidos.

(*) - É Chief Marketing Offi  cer na Dattos, fi ntech especializada em integração 
de dados, gestão e automação de processos de conciliação (contábil, fi scal, 

bancária, ativos e de dados). 

Dança e exercícios: conheça as técnicas que 
auxiliam no trabalho de parto

pela segurança da mãe e do bebê e manter a 
gestante sob cuidados de uma equipe multipro-
fi ssional. Confi ra abaixo algumas sugestões de 
exercícios do obstetra:
 • Dança: as grávidas que praticam os 

exercícios de dança podem alongar 
grupos musculares e relaxar outros, 
movimentar o quadril para ajudar na 
descida do bebê, treinar respiração 
(inspirar e expirar). A técnica lúdica 
provoca relaxamento na gestante, 
porém, é importante não exagerar nos 
passos e não fazer esforços brutos e 
desnecessários;

 • Bola de pilates: apesar de ser uma das 
ferramentas mais básicas para quem de-
seja ter um parto normal, os movimentos 
sobre a bola devem  ser orientados para 
cada  período do parto;

 • Agachamento: a técnica é ótima ajuda 
no encaixe do bebê para que a dilatação 
aconteça com mais rapidez;

 • Música ambiente: quem não é muito 
fã da dança, pode optar pela música 
ambiente que por ser mais amena, tira 
a ansiedade e deixa a gestante mais 
calma;

 • Banheira: outro método que causa re-
laxamento, concentração e minimiza os 
desconfortos do parto é utilizar a banheira 
com água morna;

 • Caminhada: é ótimo para melhorar a cir-
culação, mesmo que a gestante caminhe 
em um pequeno espaço, a atividade ajuda 
a empurrar o bebê em direção ao canal 
vaginal, devido à movimentação do corpo 
da gestante;

 • “Cavalinho“: aparelho comum utilizado 
nas maternidades ajuda no relaxamento, 
na descida e aumento da dilatação e na 
diminuição da dor.

Fonte e mais informações: (http://www.pro-
matresp.com.br/).
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