
Vida autêntica

O mal-estar da 
civilização avança 
pelo mundo, da 
Europa à China, do 
Canadá ao Chile. 
Qual é a origem? 

Facilmente as pessoas 
encontram justifica-
tivas para explicar a 

miséria, a precarização e o 
sentimento generalizado de 
insatisfação. Capitalismo, 
comunismo, neoliberalis-
mo, são rótulos, mas por 
trás está o ser humano e 
sua despreocupação em 
causar danos ao próximo 
para satisfazer a própria 
cobiça. Para entender os 
problemas que afligem o 
mundo é preciso buscar as 
causas espirituais. 

O ser humano se entregou 
ao materialismo e para isso 
teve que sufocar a espiritu-
alidade, mas o mundo ma-
terial criado pelo intelecto 
é frio e áspero, rouba ener-
gia, enfraquece e acarreta 
doenças. A depressão se 
tornou a grande epidemia 
que mostra os seus efeitos 
no cérebro, porém mais do 
que doença mental, é uma 
doença da alma.

Os seres humanos estão 
perdendo a naturalidade 
agindo de forma perfor-
mática como se estivessem 
representando um papel 
aparentando ser o que 
não são. O problema é que 
não sabemos mais qual é 
a finalidade da existência 
nesta Terra em que tudo 
foi preparado pela natureza 
para uma vida de trabalho 
e progresso. Mas o ser hu-
mano quis dominar tudo, 
esquecendo que sua vida é 
uma passagem; quer comer, 
beber, se divertir, quer tirar 
o máximo proveito de tudo 
e sempre obter ganhos e, 
com isso, fez da vida, que 
deveria ser bela, um inferno 
na Terra. 

Bebida, exibicionismo, 
sexualidade embrutecida, 
maconha e outras drogas. 
Ricos e pobres pouco pen-
sam na seriedade da vida e 
vão gerando filhos que man-
têm essa conduta da mesma 
forma errada. Poucos se 
ocupam em como poderiam 
melhorar as condições de 
vida tornando-a mais bela.

A insatisfação e a deses-
perança levam ao medo; 
este ao ódio, e este abre 
as portas para as “fúrias” 
- as constelações de senti-
mentos e pensamentos de 
revolta e vingança que se 
opõem às “benévolas” - as 
formas que visam a paz 
e a harmonia. É dolorido 
observar a realidade e a 
prevalência dos interesses 
de políticos e grupos que 
querem levar vantagens, 
enquanto as cidades fica-
ram abandonadas. Mas a 
situação ficou ainda pior, 
pois todos os efeitos nega-
tivos de gestões asquerosas 
estão em cena, ampliando 
a insatisfação e abrindo 
espaço para as fúrias e seus 
ataques.

Em muitas organizações, 
públicas ou privadas, evita-
-se indicar pessoas ativas e 
competentes que queiram 
consertar o que está errado 
para o bem geral. Ao contrá-
rio, escolhem pessoas mor-
nas, sem muito empenho, 
dóceis, de intuição fraca, e 
que não representam uma 
ameaça para a preservação 
do poder na mão dos diri-
gentes interesseiros.  

Uma nova ética deverá 
ser alcançada com o reco-
nhecimento das responsa-
bilidades individuais de não 
causar danos a outros para 
satisfazer a própria cobiça, 
e que leve ao reconheci-
mento das responsabilida-
des individuais para que o 
homem deixe de ser o lobo 
do homem. 

A partir dos anos 1980, 
após a concentração finan-
ceira global e a centraliza-
ção da produção industrial 
na Ásia com o consumo 
globalizado no ocidente, 
verificou-se no planeta a 
implantação do maior dese-
quilíbrio econômico jamais 
existente com o avanço do 
desemprego, queda na ren-
da e aumento da precariza-
ção. As nações perderam 
o pouco que mantinham 
de autossuficiência e se 
tornaram extremamente 
dependentes.

Com a crise econômica 
e seus efeitos que a tudo 
atingem, e devido ao declí-
nio civilizatório, aumentam 
as ansiedades e depressões. 
As novas gerações não es-
tão recebendo o adequado 
preparo para a vida, o que 
se agrava com a falta de res-
ponsabilidade de homens 
e mulheres na geração e 
preparo dos filhos. A de-
cadência está penetrando 
também por meio da falsa 
cultura, uso de drogas, ar-
tistas que defendem uma 
vida desregrada e promís-
cua, desvalorizando a mu-
lher, a mãe, e que zombam 
da beleza genuína.

A situação atual do 
planeta atesta a incom-
petência administrativa 
e o despreparo geral. Os 
jovens precisam conhe-
cer a trajetória espiritual 
da humanidade com seus 
erros e acertos. A prio-
ridade para fortalecer as 
novas gerações e o país 
está no bom preparo para 
a vida. As crianças devem, 
desde cedo, entender que 
sem educação e conside-
ração não conseguirão 
progredir na direção de 
seres humanos de valor, 
espiritualmente fortes e 
responsáveis, benéficos 
a si mesmos e ao planeta. 

Para formar gerações 
fortes e sadias de corpo e 
alma, a prioridade básica 
está no bom preparo para 
o viver autêntico.
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Registros do Conselho 
Federal de Contabili-
dade (CFC), acessa-

dos no dia 10 de janeiro de 
2020, apontam um aumento 
no número de organizações 
contábeis durante o ano de 
2019: 66,6 mil, sendo 35 mil 
sociedades, 16 mil empresá-
rios, 8 mil de MEI e outros 
6,6 mil em Eireli. 

Quando comparado com 
o mesmo período de 2018, 
os dados mostram um cres-
cimento de 5% do número 
total de escritórios. Nos úll-
timos três anos o acréscimo 
foi ainda maior: 20% entre 
2017 (57,9 mil) e 2020 (70 
mil). De acordo com a vice-
-presidente de Registro do 
CFC, Lucélia Lecheta, são 
duas as vertentes que justi-
ficam esse aumento nas em-
presas contábeis. O primeiro 
deles são o aumento no nível 
de empreendedorismo no 
Brasil, além das constantes 

Lucília Lecheta, vice-presidente de registro do 
Conselho Federal de Contabilidade.

Os diferentes 
modelos tributários 
para empresas de 
softwares 

O Brasil é um dos maiores 
mercados do mundo para 
as indústrias de software e 
serviços de alto valor. Por 
conta do complexo sistema 
tributário brasileiro, nos 
âmbitos municipal, estadual e 
transacional, os investidores 
estrangeiros adotam estraté-
gias diferentes nos negócios 
localizados no país. 

"A adoção da tributação 
indireta permite que as au-
toridades fiscais brasileiras 
fiquem menos preocupadas 
com os típicos modelos de 
negócios globais desse seg-
mento de indústria e com os 
resultados na pesada taxação 
para o governo", afirma Fag-
ner Souza, líder da área de 
taxas da Mazars, auditoria e 
consultoria empresarial. 

Para ter um negócio no 
Brasil, as empresas não 
residentes no país podem 
adquirir companhias brasilei-
ras, estabelecer subsidiárias, 
taxas de licenciamento ou 
firmar contratos de serviços 
com clientes locais, sem 
estabelecer uma presença. 
"Agora, caso o plano seja ter 
presença, o principal veículo 
de investimento é a sociedade 
de responsabilidade limitada 
(LLC). Nesse caso, ela está 
relacionada ao impacto co-
mercial no relacionamento 
com clientes locais", acres-
centa Souza. 

Esse modelo de negócios 
é baseado em acordos para 
acréscimo de custo. "A sub-
sidiária brasileira recebe uma 
taxa de comissão com base na 
plena concorrência para su-
porte de marketing e vendas, 
no caso o pré e o pós-vendas". 
Souza ainda alerta que os di-
ferentes modelos de negócios 
geram diversas consequên-
cias tributárias. Por exemplo, 
os pagamentos devidos por 
eles podem ser tratados como 
royalties, taxas de serviço e, 
eventualmente, como bens 
intangíveis. 

"O tratamento fiscal de 
SaaS, IaaS e PaaS também 
é muito importante nessa 
discussão, como os acordos 
contratuais, impacto fiscal e 
questões de estabelecimento 
permanente. Cada plataforma 
possui especificações que po-
dem acionar uma tributação 
diferente, mesmo se combina-
das com tecnologia não turva. 
Os contratos globais, geral-
mente, exigem ajustes locais 
e uma linguagem tributária 
que leve em conta as especifi-
cidades das regulamentações 
brasileiras é crucial", finaliza 
o executivo (Mazars/Insight). 

A Caixa Econômica Federal lançou ontem 
(20), a linha de crédito imobiliário com taxa 
fixa. Essa nova alternativa para o cliente possui 
taxas de juros a partir de 8% ao ano (a.a.). As 
condições são válidas para imóveis residenciais 
novos e usados, com quota de financiamento de 
até 80%. “Não estamos mais limitados somente 
às linhas de crédito imobiliário atualizadas 
pela TR”, afirma o presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães. 

“Em 2019 inovamos com a linha de crédito 
atualizada pelo IPCA e agora, com o lançamento 
do crédito com taxa fixa, estamos revolucionan-
do o mercado imobiliário no país. É uma nova 
alternativa para o cliente que busca financiar seu 
imóvel sabendo quanto vai pagar da primeira à 
última prestação”, esclarece. O cliente poderá 
escolher entre os sistemas de amortização SAC, 
para contratos de até 360 meses, e PRICE, para 
financiamentos de até 240 meses.

A confiança do empresá-
rio do comércio medida em 
fevereiro de 2020 atingiu o 
melhor nível em sete anos. 
De acordo com pesquisa 
que mede o Índice de Con-
fiança do Empresário do 
Comércio (Icec), realizada 
pela Confederação Nacio-
nal do Comércio (CNC), 
o indicador apresentou 
a sexta alta consecutiva 
neste mês, chegando a 
128,3 pontos – alta de 1,7% 
em relação a janeiro (com 
ajuste sazonal) e de 2,7% no 
comparativo com fevereiro 
de 2019.

O item que mede a satis-
fação do empresário quanto 
às condições correntes foi 
um dos destaques da pes-
quisa: com 113,2 pontos, 
obteve as maiores taxas de 
crescimento, tanto na com-
paração mensal (+2,9%) 
quanto na anual (+11,5%). 
Após seis resultados conse-
cutivos abaixo da zona de 
satisfação (menos de 100 
pontos), o índice chegou 
ao terceiro mês acima dos 
100 pontos e atingiu o maior 
patamar desde fevereiro 
de 2012.

Um dos indicadores que 
puxaram o item para cima 

Presidente da CNC, José Roberto Tadros.
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Cresce número de 
organizações contábeis no país
Valorizado nos úlltimos anos, o mercado de contabilidade vem se transformando, adaptando e 
crescendo; no mesmo passo, os profissionais que atuam no setor

A torcida é grande para 
que o cenário econômico 
do Brasil continue reagindo 
positivamente. Hoje vivemos 
um crescimento, com aber-
tura dos mercados, investi-
mentos vindos do exterior. 
Quando a economia cresce 
nosso setor é demandado,, 
analisa Lucília. Atualmente 
mais de 518 mil contadores 
de todo o Brasil se adaptam 
às mudanças no perfil pro-
fissional. 

Para a vice-presidente de 
Registro, a contabilidade é 
uma ocupação do presente 
e do futuro, mas que exige 
uma atualizaçãoconstante. 
As á¡reas de atuação são 
diversas, mas em todas elas 
os profissionais precisam 
inovar, se capacitarem, atu-
alizarem conhecimentos e 
ainda usarem a tecnologia 
como facilitadora no pro-
cesso de trabalho, conclui 
(APEX).

fiscalizações realizadas pelos 
Conselhos Regionais. 

Ao identificar e combater 
o exercício ilegal por leigos e 
a exploração de serviços por 
sociedades não registradas, 
e ainda exigir a observância 
das normas de natureza 
técnica obrigatória por todos 
os profissionais, são os mo-

tivos pelos quais temos um 
constante crescimento de 
empresários�, afirma Lucélia, 
aduzindo que a economia 
brasileira chegou ao final de 
2019 com sinais sólidos de 
retomada do crescimento, e 
essa transformação impacta 
diretamente no setor da 
contabilidade.

Confiança do comércio alcança 
maior patamar desde 2012

foi o subíndice referente às 
condições atuais da econo-
mia, que, com 107,6 pontos, 
chegou ao maior nível desde 
janeiro de 2012 – após cres-
cimento mensal de 1,8%. O 
estudo mostrou que, para 
a maioria dos empresários 
(61,9%), a situação atual da 
economia está melhor do que 
há um ano. 

Considerando a série his-
tórica, a proporção é inferior 
apenas às registradas nos 
meses de janeiro de 2012 
(62,9%), março e abril 
de 2011 (64,9% e 63,3%, 
respectivamente). Para o 
presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, a recupe-
ração gradual da economia, 

com inflação controlada em 
níveis baixos, melhora nos 
indicadores de emprego e 
mercado de crédito mais fa-
vorável ajudam a entender 
os dados do Icec deste mês. 

“A percepção otimista 
dos empresários do comér-
cio quanto ao nível atual 
de atividade econômica 
pode ser explicada por 
resultados recentes dos 
indicadores de atividade, 
como o crescimento do PIB 
em 2019”, afirma Tadros, 
ressaltando que o maior 
potencial de consumo das 
famílias também precisa 
ser considerado dentro do 
atual quadro econômico do 
País (Gecom/CNC).
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Caixa lança nova linha de crédito 
imobiliáriocom taxa fixa
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