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O respeito à 
liturgia

Cada governante com 
suas manias. Idi Amin, 
ditador de Uganda, 
dizia que conversava 
com Deus. Um jornalista 
jogou a pergunta: 
“quando”? Ele: todas 
as vezes que se faz 
necessário. Um contador 
de lorotas

A história registra casos 
de governantes que se 
colocavam em pé de 

igualdade com Deus. Em Gana, 
os ganenses comparavam o 
ditador Nkrumah a Confúcio, 
Maomé, São Francisco de Assis 
e Napoleão. Ele é “imortal, 
nosso messias”. Franco procla-
mava-se “Caudilho da Espanha 
pela graça de Deus”. Giscard 
D’Estaing, chegando à presi-
dência da França, inventou 
maneiras de popularizar sua 
imagem. Tocava acordeon em 
praças públicas, andava a pé 
por Paris, ia ao teatro com a 
família, tomava café com var-
redores de rua, desfilava com 
seu cão amestrado. 

Um adepto do dandismo, 
fenômeno que explica pessoas 
que têm o prazer de espantar. 
Foi criticado por exagerar a 
dessacralização do poder. Nis-
so, inspirava-se em Luis XIV, o 
rei que se exibia em Versailles 
montado em seu cavalo crivado 
de diamantes. Dizia ele: “os 
povos gostam de espetáculo, 
com o qual dominamos seu 
espírito e seu coração”.

Já outros se levam mais a 
sério. Convidado numa festa 
a tocar cítara, Temístocles, o 
ateniense, altivo e poderoso, 
respondeu: “não sei tocar 
música, mas posso fazer de 
uma pequena vila uma grande 
cidade”. De Gaulle, eis um 
general que impunha respeito. 
Não precisava se enfeitar nem 
adoçar as palavras para impor 
autoridade. John Kennedy bri-
lhava na frente de uma câmera 
de TV. Nixon, por sua vez, era 
uma lástima.

O fato é que os governantes, 
cada um a seu modo, se esfor-
çam para dar brilho à imagem. 
E, frequentemente, trocam 
a semântica pela estética, o 
conteúdo pela forma. Quando 
o exagero sobe a montanha, 
a imagem se esfarela. O povo 
capta bem a fosforescência ar-
tificial de certos mandatários. 
Por isso, alguns sobem, outros 
descem.

Vejamos a questão da iden-
tidade - (do idem, latim, 
semelhante), abrangendo 
a história, o pensamento, a 
índole, as ações de um gover-
nante. Quando ele monta um 
circo ao seu redor, e esse circo 
passa a oferecer um espetáculo 
cotidiano, acaba contribuindo 
para tirar a força do conteúdo. 
Quando substitui a coisa maior 
pela menor, desmonta a liturgia 
do poder. Liturgia necessária 

para resguardar credibilidade. 
A banalização de situações 

arrogantes, com cargas de 
desleixo, embrulhadas em 
versões falsas, é um golpe na 
liturgia das instituições e de 
seus ocupantes. Um presi-
dente, um magistrado, mesmo 
um representante da esfera 
parlamentar, autoridades de 
quaisquer áreas se vestem 
com um manto litúrgico. Sob 
o qual se abrigam os valores 
do respeito, da ordem, da 
credibilidade, da disciplina, 
da norma imposta pelo cargo. 
Quando um destes figurantes 
maltrata uma liturgia criada 
pelo dever e princípios que 
regulam os comportamentos 
da autoridade, está ele rebai-
xando o seu conceito.

Deve-se respeitar as pessoas 
como elas são. Mas é sábio que 
todos procurem preservar a 
ordem que se estabelece para 
cumprimento retilíneo das 
tarefas que cabem a quem se 
investe de poder. É respei-
tável a figura que desce do 
altar para conversar com as 
pessoas nas ruas, nas praças, 
nos ambientes de trabalho. 
Mas há uma linha tênue que 
deve ser observada, a linha 
que separa a responsabilidade 
da demagogia, a seriedade do 
populismo.

Pequeno exemplo. O Brasil 
político de 2020 foi aberto 
com dois atos que integram a 
agenda nacional: a abertura do 
ano parlamentar, com sessão 
conjunta do Senado e Câmara; 
e a abertura do Ano Judiciário, 
com ato solene no STF. Esses 
eventos sempre contaram com 
a presença do mandatário-mor 
da Nação, o presidente da Re-
pública. Que não compareceu, 
decidindo priorizar a colocação 
de uma pedra em terreno para 
construção de um colégio mi-
litar em São Paulo.

Um desprestígio para as 
esferas política e judiciária. 
Possivelmente, os próprios 
militares, que cumprem rigoro-
samente a liturgia da caserna, 
tenham desaprovado, em seu 
íntimo, aquele gesto presiden-
cial. O general Temístocles, 
o general De Gaulle e tantos 
outros grandes personagens 
deram exemplos de grandeza 
e autoridade. 

Mulheres também. Marga-
reth Tatcher foi zelosa gover-
nante. Imbuída de princípios. 
Tinha um repertório cheio de 
grandes ideias. Até o Brasil 
mereceu dela esta reprimenda: 
“Parece-me bem claro que o 
Brasil não teve ainda um bom 
governo, capaz de atuar com 
base em princípios, na defesa 
da liberdade, sob o império da 
lei e com uma administração 
profissional”.

 
(*) - Jornalista, é professor 

titular da USP, consultor político 
e de comunicação Twitter@

gaudtorquato. Acesse o blog (www.
observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

As inscrições para a 1ª edição 
do Exame de Suficiência, em 
2020, começaram ontem (10), 
com prazo final no dia 12 de 
março, e podem ser realizadas 
nos sites da Consulplan, em-
presa vencedora do processo 
de licitação para a execução do 
certame, e do Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC). Todos 
os horários seguem o horário 
oficial de Brasília.

O Exame de Suficiência, que 
será aplicado no dia 19 de abril, 
em diversas cidades do país, é 
voltado para alunos já formados 
ou que estão se formando (últi-
mo ano), bacharel em Ciências 
Contábeis. A prova vem sendo 
realizada pelo CFC, desde 
2011, em função do disposto 
no Decreto-Lei n.º 9.295/1946. 

Ela tem por objetivo com-
provar conhecimento técnico 
para o exercício das funções 
de contador no mercado de 
trabalho, e é obrigatória para 
obtenção do registro profissio-
nal, que garante o exercício da 
profissão no país em Conselhos 
Regionais de Contabilidade 
(CRCs). O CFC regulamentou 
a aplicação do Exame por meio 
da Resolução n.º 1.486/2015.

Para ser aprovado, o candida-
to precisa acertar, no mínimo, 
25 das 50 questões objetivas 
que constituem a prova. É 
permitido o uso de calculadora, 
conforme descrições do edital 
já disponível no site (https://
www.consulplan.net/concur-
sosInterna.aspx?k=fLPIgxHJ-
Jr8=) - (AI.CFC). 

Empresários 
se unem 
contra 
aumento 
de carga 
tributária

Lideranças empresariais de 
todo o País vão se reunir em 
São Paulo para articular um 
movimento contrário às pro-
postas de reforma tributária 
em tramitação na Câmara e no 
Senado e favorável à desone-
ração da folha de pagamento.

A manifestação conta com 
o apoio de diversas entidades, 
entre as quais a Confederação 
Nacional de Serviços - CNS, 
que, historicamente, tem de-
fendido esse e outros temas de 
interesse do setor. Os organiza-
dores salientam que a “mobili-
zação de entidades e lideranças 
empresariais será a arma que 
devemos utilizar nesse momen-
to importante na vida do País, 
para sensibilizar o governo e o 
Congresso Nacional em busca 
do equilíbrio de objetivos que 
devem ser alcançados”.

“Esse é um movimento para 
mostrar a força dos setores que 
defendem o Brasil do século 
21”, afirma o vice-presidente da 
CNS, Luigi Nese. O encontro, 
aberto a todos os empreen-
dedores interessados nessas 
discussões, será realizado na 
segunda-feira (17), no Clube 
Espéria (Av.Santos Dumont, 
1.313), em Santana, a partir 
das 10h. Saiba mais em (www.
cnservicos.org.br).

Tiago Sanches (*)
 
Recentemente uma pes-

quisa cativou minha atenção. 
Segundo a Bright Local, 91% 
das pessoas leem avaliações 
on-line de determinado pro-
duto ou serviço. 

Além disso, 84% confiam 
mais nelas em relação à opi-
nião de amigos e parentes. 
Certamente, esse é um alerta 
para qualquer empresário, 
pois a reputação é um fator 
decisivo para o sucesso do 
negócio. Apostar em custo-
mer experience, de acordo 
com a CX Trends 2019, é 
primordial para garantir um 
olhar positivo dos consumi-
dores 4.0 sobre a corporação. 
Afinal, eles evoluíram com a 
Era Digital. 

Diante das mudanças de 
comportamento, foi neces-
sário não só adicionar como 
também adaptar canais de 
atendimento para atingir o pú-
blico-alvo de maneira efetiva. 
Nesse contexto, surgiu o SAC 
4.0, método muito comum e 
com excelente margem de 
solução dos problemas. Isso 
porque oferece um suporte 
personalizado para cada usu-
ário por meio de canais como 
Whatsapp, e-mail e resposta 
automática digital. 

A inovação serve ainda 
como um meio de comuni-

O pulo do gato é ter a tecnologia como uma grande aliada.

A vida nas redes se assemelha a uma encenação, onde a venda 
de uma vida perfeita leva à manipulação dos usuários.

A pesquisa realizada pela 
Royal Society for Public 
Health, no Reino Unido 

em parceria com o Movimento 
de Saúde Jovem que consta-
tou que o Instagram é uma 
das redes sociais mais nocivas 
do mundo, afetando o sono, 
a autoimagem e a percepção 
de acontecimentos. Facebook 
e Snapchat vieram logo em 
seguida. 

O filósofo, escritor e estudio-
so do tema Fabiano de Abreu 
(*) aponta que a vida nas redes 
se assemelha a uma encenação, 
onde a ostentação e a venda de 
uma vida perfeita levam à mani-
pulação dos usuários. “As redes 
sociais engoliram de vez a mídia 
televisiva, e a tendência é que 
engula as pessoas também, em 
especial pela característica de 
controle e influência onde mo-
das temporárias de vestimenta, 
consumo e comportamento 
se tornam referência mundial 
rapidamente”, analisa.  

Um exemplo de consequên-
cia que migra das redes para 
a vida real é o consumismo 
exagerado, que tem como 
principal aliado a base de dados 
que dita o comportamento dos 
usuários. “Sofremos porque 
hoje somos bombardeados por 
propagandas de empresas que 
nos conhecem extremamente 
bem. Elas possuem todos os 
nossos dados, e com os nossos 
desejos em mão, nos oferecem 
constantemente, mais e mais 
opções para que possamos 
comprar, comprar e comprar”, 
aponta Fabiano.

Além de provocar a impulsi-
vidade, esse consumismo pode 
levar inclusive ao endividamen-
to, já que a vida financeira está 
baseada não no que se precisa, 
mas na ansiedade de consumir 
o que as redes dizem que você 
precisa. “Tem muita gente pas-
sando por uma crise horrível, 
mas não perde a oportunidade 
de ostentar vida boa nas redes 
sociais. Esses são exemplo 
de indivíduos que já estão 
imensamente embaraçados na 
trama toda e se tornaram peças 
facilmente manipuláveis das 

Uso das redes sociais pode 
levar à manipulação de consumo 

e massificação de gostos
Não é uma novidade que as redes sociais afetam o comportamento de quem as consomem. Inclusive, 
diversos estudos já comprovam que o uso exagerado leva à alienação, o que pode acarretar inúmeros 
prejuízos não apenas emocionais como físicos também
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minoria entende que as gran-
des potências mundiais estão 
no controle de praticamente 
tudo, e possuem o máximo 
poder, pois possuem todas as 
informações sobre nós, e todos 
os dados necessários para esta-
belecerem uma real influência 
e total controle sobre o que 
vamos consumir, principalmen-
te sobre as notícias que serão 
divulgadas”, analisa Fabiano.

Ao mesmo tempo que deram 
voz e audiência à pessoas co-
muns, o que gera uma variedade 
maior de conteúdo autêntico, 
as plataformas digitais também 
democratizaram a comunicação 
para pessoas mal intencionadas 
que usam do poder da comu-
nicação em benefício próprio 
de forma irresponsável, e é 
daí que nasceram as famosas  
“fake news”.

O filósofo Fabiano de Abreu 
usa como exemplo o Youtube 
para elucidar a questão, já que 
a plataforma trouxe à tona a 
“era dos especialistas”, que em 
alguns casos não têm formação 
suficiente para tal. “Dentro 
das redes sociais, por onde 
olhamos, sempre existirão os 
que ‘sabem tudo’ sobre qual-
quer assunto. Basta digitar a 
palavra-chave na ampulheta de 
pesquisa e surge algum vídeo de 
‘alguém’ nos ensinando o passo 
a passo”, aponta. 

A boa notícia é que não 
apenas de desinformação vive 
a plataforma, já que esta possi-
bilitou que muitas pessoas re-
almente capacitadas pudessem 
promover seus estudos sérios e 
trabalhos honestos. “Em todos 
os setores da vida, e tudo que 
o homem cria, existe o lado 
positivo e o lado negativo e por 
isso, precisamos ficar atentos. A 
manipulação das redes sociais 
é evidente e manda quem tem 
maior poder e sabe utilizá-las”, 
conclui (MF Press Global).

(*) - É jornalista, empresário, escritor, 
filósofo, poeta e personal branding 

luso-brasileiro. Proprietário da 
agência de comunicação e mídia 

social MF Press Global, é também 
correspondente e colaborador de 

várias revistas, sites e jornais. 

redes”, aponta.
A era das redes sociais, 

também leva para a pauta os 
gostos pessoais que podem 
ser mais um reflexo do que se 
consome nos aplicativos do que 
um resultado da personalidade. 
“O que você veste condiz com 
quem você é? O fast-fashion é o 
melhor exemplo sobre padroni-
zação de gostos. A moda chega 
mais rápido ao consumidor 
final, e nas redes sociais elas 
funcionam como uma espécie 
de cartel que monopolizam 
o que será tendência para os 
próximos meses e todo mundo 
usa a mesma coisa”, reflete o 
filósofo.

E não é apenas o consumismo 
de bens que as redes podem 
influenciar. De acordo com Fa-
biano músicas também podem 
seguir a mesma lógica. “Hoje em 
dia existem os hits comerciais 
que viram sucesso em questão 
de minutos, basta encaminhar 
em massa em aplicativos de 
mensagens ou nas redes sociais. 
Passamos a viver como se todos 
tivessem que cantar e escutar 
os mesmos estilos de música 
para se sentirem pertencentes 
a um grupo”, aponta. 

Porém, mais que a massifica-
ção de gostos, a preocupação 
do escritor é quanto à apatia do 
indivíduo que não dá um tempo 
para refletir sobre seus consu-
mos e preferências. “O mais 
preocupante é que desde que 
o mundo é mundo seguimos 
aceitando ser manipulados 
como uma máquina, mas de 

uns tempos para cá, essa ma-
nipulação ficou mais evidente. 
Mesmo que inconscientemente 
entramos num sistema em 
que os influenciadores das 
redes sociais, gestores das 
plataformas digitais e da mídia 
em geral são responsáveis por 
selecionar e filtrar o que será 
consumido pela grande massa! 
São eles que determinam o 
padrão a ser seguido”, preo-
cupa-se Fabiano. 

Segundo Fabiano, isso é um 
sinal de que a estratégia da 
indústria está sendo efetiva, já 
que a publicidade é construída 
para manipular o indivíduo a 
pensar que é ele quem escolhe 
o que está consumindo, sejam 
informações sobre o mundo 
ou bens materiais. “Já se deu 
conta que quando você pega 
o seu celular só aparecem as 
coisas que, ou você acabou de 
pesquisar no Google ou, aquilo 
que se tornou viral na internet 
e todos estão vendo? Só temos 
duas opções nesse caso: as in-
formações que são selecionadas 
e apresentadas a nós que são 
frutos das pesquisas recentes 
que fazemos ou o que a massa 
está vendo”, defende. 

O que para muitos parece 
uma facilidade, ou até mesmo 
uma mostra de eficiência da 
internet que mostra que o com-
putador seleciona os melhores 
itens para eles comprarem, se 
trata apenas de uma estratégia 
de consumo.  “Alguns ficam 
cismados e percebem a forte 
manipulação e a influência 

Experiência do consumidor é 
decisiva para o sucesso do negócio

dos, evitando a necessidade 
de perguntar várias vezes a 
mesma coisa para o interlo-
cutor. Dessa forma, a vivência 
torna-se mais convincente e 
agradável. 

Concluindo, o pulo do gato 
é ter a tecnologia como uma 
grande aliada. Enquanto os 
robôs cuidam de funções 
repetitivas, os operadores 
podem aproveitar suas horas 
para aprimorar as estratégias 
de assistência. Afinal, isso é le-
vado em consideração na hora 
de recomendar ou adquirir os 
serviços mais uma vez. Aposte 
na qualidade!

(*) - É gerente comercial da Total 
IP - Soluções e Robôs para Contact 

Centers (www.totalip.com.br).
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cação corporativo interno de-
vido aos sistemas integrados. 
Assim, é necessário avançar 
de forma consistente, pois 
os compradores possuem 
expectativas cada vez mais 
altas quando se trata de in-
terlocução com as marcas. 
Nesse cenário, minha dica é: 
priorize o oferecimento de 
uma boa experiência. De nada 
adianta ter diversos acessos 
se os clientes não ficarem 
satisfeitos e houver um longo 
tempo de espera.

Táticas modernas de supor-
te, como o Agente Virtual, por 
exemplo, apresentam diversos 
benefícios para uma operação 
de chamadas. Uma delas é a 
melhor qualificação dos da-

Ciências Contábeis: 
inscrições para o 

Exame de Suficiência

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confiança, ou ligue para 3043-4171


