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Inspiração Diária de Kate Spreckley

Quanto mais despertamos e nos curamos, mais nosso 
caminho e nosso propósito sagrado são iluminados. O pla-
no divino para nossa vida só começa a se revelar quando 
curamos e liberamos os antigos padrões e programas de 
nossa alma. Isso se torna tangível se aceitarmos a profunda 
transformação que está sendo oferecida atualmente. É 
essa transformação que irá ancorar o aspecto perfeito, 
infi nito e eterno de nós mesmos em nossa forma material.  

Para percorrer este caminho da consciência, você 
deve ir além de suas feridas e aceitar essa oportunidade 

profunda. Siga os caminhos internos do seu coração e 
abra a porta da sua alma. Reaviva as esperanças, orações 
e sonhos que você mantém para esta vida. Seja receptivo 
ao funcionamento interno de sua alma e você receberá 
percepções e mensagens sutis para guiá-lo. Reúna-se na 
preparação da descoberta de uma nova vida, com novas 
experiências que chamam o seu coração e alma.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br
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A transformação 

digital é normalmente 

representada por três 

pilares: experiência 

do cliente, efi ciência 

operacional e novos 

modelos de negócios. 

Dentro da área fiscal, 
considerando o estágio 
inicial de maturidade das 

empresas na jornada digital, o pi-
lar da efi ciência operacional deve 
ser o foco principal, pois reduz os 
custos e melhora os resultados. 
Então, os investimentos devem 
estar focados no aprimoramento 
dos processos. Este é o caminho 
para o crescimento. 

E quando pensamos nas áreas 
fi scais, lembrando que o Brasil 
é o segundo país com a maior 
complexidade fi scal do planeta, 
estes departamentos devem es-
tar no alvo das empresas quando 
o assunto é agilidade e melhoria 
contínua do negócio. Mas como 
alcançar este objetivo? 

Primeiro de tudo e mais im-
portante, mindset! A transfor-
mação só ocorre se as pessoas 
envolvidas mudarem a forma 
de pensar, ou seja, de imaginar o 
próprio trabalho e de suas com-
petências. As tecnologias são 
facilitadoras, mas elas por si só 
não fazem transformação. Então, 
seguem sete passos para aplicar 
as mudanças na área fi scal com 
foco na efi ciência operacional. 

1. Tenha empatia - sua fun-
ção é garantir a conformidade da 
empresa e mitigar a exposição 
fi scal? Ótimo, mas olhe também 
para a área de negócios e o Fisco, 
elencando questões que buscam 
responder, de forma holística, 
os processos e as pessoas e o 
impacto da tecnologia em seus 
escopos. 

2. Experimentação, ou 
seja, aprender pela prática 
- não construa um mundo para 
depois perceber onde errou. 
Quebrar problemas em MVPs 
(Produto Mínimo Viável) per-
mite enxergar grandes gargalos 
em problemas menores e, assim, 
ver a entrega rapidamente, não 
daqui seis meses. Uma solução 
que garanta o compliance fi scal 
de toda a sua empresa não está à 

venda em uma prateleira. Que tal 
começar pelos pontos de maior 
dor, construir um protótipo e 
verifi car o valor agregado em 
algumas semanas? 

3. Competências - organizar 
a empresa aplicando o conceito 
de equipes multidisciplinares 
proporciona ao time o acesso 
a conhecimentos distintos, o 
que viabiliza a resolução de um 
problema a partir de discussões 
que envolvam diferentes visões. 

4. Adote um software de 

gestão, busque uma adequa-

da solução fi scal e invista em 

novas tecnologias - ter uma 
visão sistêmica da empresa como 
um todo é a base, assim como é 
importante contar com uma solu-
ção fi scal adequada, que garanta 
o compliance das informações. 
Com a casa organizada, é hora 
de pensar em inovação. Adotar a 
nuvem para garantir redução de 
custos, simplifi cação e escalabili-
dade é o primeiro passo. 

Como meta seguinte, invista 
em RPA (Robot Process Auto-
mation) para automatizar seus 
processos e aposte no Machine 
Learning, pois o volume de dados 
gerados pelas áreas fi scais é uma 
matéria prima preciosa para uma 
rede neural. Hoje é possível, a 
partir desse universo de dados, 
inferir as regras fi scais que estão 
ou não sendo aplicadas, determi-
nando qual ajuste fi scal é correto 
e relevante para a empresa. 

A mudança de mindset nas 
organizações e as tecnologias 
habilitadoras são o caminho 
para a transformação digital das 
funções fi scais nas empresas com 
foco na efi ciência operacional. 

Mas, diante do cenário de 
disrupção, se imaginarmos um 
futuro realmente integrado, em 
um ambiente no qual os con-
tribuintes e a Receita possuem 
visibilidade sobre o processo 
inteiro de apuração, arrecada-
ção e gastos dos impostos, será 
indispensável investir na expe-
riência do cliente ou até mesmo 
em novos modelos de negócios. 

(*) - É head de Tax Solutions da 
Engineering, companhia global de 

Tecnologia da Informação e Consul-
toria especializada em Transformação 

Digital (http://br.engineering). 

4 passos para obter 
efi ciência operacional 

na área fi scal
Cesar Kazakevicius (*)

Na noite da última quarta-feira 
(9), a Associação Brasileira de Au-
tomação para o Comércio (AFRAC) 
realizou a cerimônia de entrega da 
2ª edição do Prêmio AFRAC de 
Excelência, que reconheceu 13 
empresas que atuam como fornece-
doras de tecnologia no segmento de 
automação para o comércio pela sua 
inovação, relevância e conduta ética. 

Os vencedores foram: BM In-
formática, Gertec Brasil, Hiper, 
JN Moura, Linx, MTB Soluções, 
MGI Tech, Migrate, NCR, Offi cer, 
Schalter, Toledo do Brasil e Urano 
Tecnologia. A empresa grande cam-
peã da noite, vencedora de quatro 
categorias, trouxe depoimentos 
emocionados de seus executivos. 
“Esse é o reconhecimento do mer-
cado para nós que somos líderes de 
software para o varejo. A sensação é 
de muita felicidade por representar 
a Linx nesta noite e receber esse 
prêmio”, disse o diretor de canais 
da Linx, Cristiano Gregorius.

Outro destaque da premiação, 
com a vitória em três categorias, foi 
a Gertec Brasil. “Esse é o resultado 
de anos de dedicação de centenas de 
funcionários, que trabalharam duro 
por todo esse tempo para conquistar-
mos esse prêmio de uma associação 
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13 empresas conquistam o Prêmio 
AFRAC de Excelência 2019

Os vencedores do Prêmio AFRAC de Excelência 2019. 

tão importante como a AFRAC, que 
é o espelho do mercado de automa-
ção”, destaca o diretor de produtos 
da empresa, Wilson Antunes.

Com a conquista de dois prêmios, 
a JN Moura enalteceu a importância 
que o evento traz para a empresa. 
“Reconhecimento é a palavra para 
anos de esforço de 250 mil apoia-
dores para chegarmos até aqui. A 
maior relevância dessa premiação é 
a visibilidade que traz para nosso tra-
balho e as soluções que entregamos 
ao mercado”, declara o presidente 
da companhia, Felipe Moura.

Os critérios nível de inovação 
do produto, serviço ou solução, 
complexidade do case e a história 
da empresa foram utilizados para 
a seleção dos vencedores do prê-
mio. Para fi nalizar a cerimônia de 
premiação, foi entregue o Prêmio 
Múcio Dória, nome em homenagem 
ao Ex-Presidente Honorável da 
AFRAC, que traz destaque espe-
cial do mercado varejista para uma 
empresa do setor de automação e 
a Migrate conquistou essa vitória.

Fonte: (AI/AFRAC).
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Por meio das brincadeiras, 
do lúdico, típicos da in-
fância, são estabelecidas 

relações de vínculo na hora da 
brincadeira.

“Esses momentos são impor-
tantes para desenvolver a criação, 
imaginação e o fortalecimento 
entre as relações de afeto e con-
fi ança entre os adultos e crianças”, 
explica a especialista em Educa-
ção do Marista Escolas Sociais, 
Viviane Aparecida da Silva.

O ato de brincar é responsável 
pelo desenvolvimento de habili-
dades em todas as etapas da vida 
da criança, seja estimulando a 
criação, o faz de conta e a percep-
ção do mundo a sua volta. Assim 
como a aprendizagem, a coope-
ração, a fl exibilidade, o trabalho 
em equipe, que são comuns nos 
jogos e atividades coletivas. 

“É importante não antecipar 
etapas, os adultos podem brin-
car juntos, se desconectando 
das tecnologias e se dedicando 
a explorar, imaginar e mediar as 
brincadeiras próprias do mundo 
da criança”, explica Viviane, ao 
passar algumas dicas de como 
valorizar os momentos de brinca-
deira e oferecer atividades para 
um dia offl ine.

1. - Escolha a natureza - Os 
parques e praças são bons lugares 
para explorar a natureza, o espaço 
livre. Oferecem à criança uma 
gama de materiais, possibilidades 

Brincar é a atividade mais 
importante da infância

A infância, é um momento da vida repleto de descobertas e mudanças, é motivo para constantes 
estudos de especialistas, mas também que demanda atenção dos pais e responsáveis

Brincar é a principal atividade da infância.

de desafi os, interação e invenção 
que a desafi am a criar, pensar e 
imaginar brincadeiras e brinque-
dos sem fi m, inimagináveis.

2. - Estimule a criativi-

dade - Se a opção for fi car em 
casa uma boa dica é estimular 
a criatividade das crianças. Há 
várias alternativas que podem 
ser utilizadas, como um teatro 
de bonecos feitos de meia, 
uma pintura em família, dançar 
com aquela fantasia que foi 
utilizada no Carnaval, entre 
outras. Todas essas atividades 
proporcionam vínculos entre 
adultos e crianças.

3. Inclua toda a família - Dei-
xe para trás a ideia de que brincar 
é só para as crianças e aproveite 
o momento. Um campeonato de 
jogos de tabuleiro em família ou 
de jogos esportivos com avós, 
tios, primos e irmãos podem ser 
uma boa pedida. É uma oportu-
nidade de estimular o prazer da 
brincadeira nos adultos também, 
fortalecendo as habilidades e a 
imaginação.

4. Valorize a arte - Um passeio 
em uma peça de teatro infantil ou 
em uma biblioteca com contação 
de histórias também são boas 
ideias para o Dia das Crianças. 

Usando a imaginação a criança 
vai explorando as possibilidades 
de criação e fortalecendo hábitos 
que podem potencializar a sua 
criatividade.

5. - Resgate brincadeiras an-

tigas - Se você foi aquela criança 
cheia de energia e disposição, por  
quê não mostrar brincadeiras da 
sua infância? Mostre como você 
brincava, quais as regras, com 
quem você brincava, aproveite o 
momento para apresentar uma 
nova brincadeira e ainda relem-
brar o passado.

Fonte e mais informações:
 (www.maristaescolassociais.org.br).

O escritor austríaco Peter 
Handke, vencedor do Nobel de 
Literatura em 2019, já defendeu 
a “abolição” do prêmio, que, 
segundo ele, não “contribui em 
nada” para a leitura. As decla-
rações foram dadas em 2014, 
após a designação do francês 
Patrick Modiano como vence-
dor da edição daquele ano. Em 
entrevista à agência austríaca 
APA, Handke disse na ocasião 
que o Nobel provoca uma “falsa 
canonização” da literatura e não 
gera “nada de bom”.

“O prêmio Nobel deveria ser 
fi nalmente abolido”, afi rmou, 
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Nobel de Literatura em 2019 já pediu ‘abolição’ do prêmio
1990, Handke se posicionou 
abertamente a favor da Sérvia 
nos conflitos que determi-
naram o fim da Iugoslávia e 
criticou os bombardeios da 
OTAN no país. 

Além disso, em 2006, dis-
cursou no funeral de Slobodan 
Milosevic, o ex-presidente 
iugoslavo acusado de crimes de 
guerra e contra a humanidade. 
Em 2016, recebeu um prêmio 
literário na Itália e dividiu me-
tade da quantia recebida com 
as populações afetadas pelos 
terremotos de 24 de agosto 
daquele ano (ANSA).

acrescentando que o único be-
nefício de conquistar a honraria 
é “um momento de atenção 
nas páginas dos jornais”. Na 
época, Handke já era tido como 
candidato a vencer o prêmio. 
“Claro que isso te pega, mas te 
incomoda, e você se incomoda 
consigo mesmo porque pensa: 
‘é uma coisa tão indigna’, e ao 
mesmo tempo você se torna 
um pouco indigno”, declarou. 

Nascido em Griffen, em 6 de 
dezembro de 1942, o escritor 
de 76 anos vive atualmente 
na França e sempre gostou 
de polêmicas. Na década de 

Peter Handke disse que a hon-

raria não gera “nada de bom”. 


