
Democracia em crise

Os gestores públicos e 
privados se deixavam 
levar pela mania de 
grandeza com pouca 
atenção para ver o que 
de fato está acontecendo

O sistema vigente apre-
sentou grandes pro-
messas no pós-guerra, 

mas em vez de seguir num 
padrão natural de vida, os 
seres humanos foram dire-
cionados para as atraentes 
ilusões do mundo material, 
despertando inveja e cobiças, 
esquecendo-se de sua essên-
cia e da finalidade da vida 
onde o material é o acessório 
que assegura a conservação 
do corpo. Os propósitos 
enobrecedores foram sendo 
derrubados na busca por 
vantagens imediatistas. 

Tudo foi seguindo nessa 
direção visando dinheiro, 
poder, dominação, destruin-
do a esperança, chegando 
agora ao ponto de ruptura 
que causa danos, devido 
à ausência de sustentação 
real. Nos anos 1950, o mundo 
despertava após a sangrenta 
guerra. As novas gerações 
respeitavam e ouviam seus 
pais e avós e se esforçavam 
para aprender. Logo vieram 
os filmes, as danças, a nova 
safra de artistas modelando 
as novas gerações. 

Por todos os lados sur-
giam festinhas que atraíam 
os jovens para danças e 
refrigerante com rum (o 
cuba-libre), cigarros e a 
maconha mais oculta. As 
novas gerações foram afrou-
xando a disciplina. Agora a 
moda é o pancadão, mesmo 
em tempos de Covid, mais 
incisivo ainda na tarefa de 
enfraquecer o país e a juven-
tude, levando-os à atividade 
sexual sem responsabilida-
de. Os humanos receberam 
o planeta Terra para que 
pudessem evoluir. 

Os diversos povos deve-
riam se desenvolver uns ao 
lado dos outros, em paz, se 
pautando em conformidade 
com as leis da vida e tendo 
a natureza como a grande 
provedora e concessora de 
benesses e riquezas. É bom 
que se exporte mercadorias, 
mesmo que seja minério de 
ferro, mas esperemos que 
este não venha a nos faltar 
no futuro. O dramático é 
o avanço da precarização 
decorrente do desequilíbrio 
entre os povos na produção, 
comércio, empregos, renda, 
consumo. 

Onde há recursos naturais 
a economia vai se tornando 
mais extrativista, perdendo 
sua diversidade e produção 
com maior valor agregado. É 
longo o processo de imprevi-
dência e irresponsabilidade 
que arruína um país. Geral-
mente segue diretrizes ex-
ternas geoeconômicas, agra-
vadas com disputas internas 
pelo poder. A geoeconomia é 
a disputa por recursos natu-
rais e mercados. O Brasil já 

viveu várias crises de dívida 
externa desde o século 19. 

Agora está com elevada 
dívida em sua própria moeda, 
a arrecadação está caindo, 
mas os gastos aumentam. 
O fluxo de caixa está num 
gargalo com muitos venci-
mentos de títulos no curto 
prazo. Nos anos 1980, os 
juros externos foram acima 
de 20% quebrando muitos 
países. O plano do presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
mantinha fixo o preço para o 
dólar que nem os juros altos 
sustentaram. 

Especuladores fizeram a 
festa, a população pagou a 
conta com a estagnação da 
economia. A grande quebra 
que ameaça o Brasil está 
acontecendo na descapita-
lização do capital humano. 
Inundada por achincalhe e 
modelos inúteis, as novas ge-
rações estão perdendo o bom 
senso, a agilidade mental e a 
esperança de futuro melhor.

Onde estão os belos e 
nobres sonhos? Foram se 
dissipando? Por que? Cada 
ano que passa representa 
um ciclo que se encerra, um 
tempo que se foi. Importa sa-
ber como esse tempo foi em-
pregado, se para a renovação 
ou conservação dos velhos 
costumes afastados da Luz da 
Verdade. No entanto, o Ano 
Novo recria a oportunidade 
de renovação. Que os homens 
responsáveis pelas decisões 
do país se conscientizem de 
seu dever para com a pátria. 
Chega de atraso e corrupção. 

Muitas crianças precisam 
aprender várias coisas além 
de ler e escrever. A escola 
tem de assumir essa tarefa 
porque muitas famílias estão 
desestruturadas. Para muitas 
crianças, a escola é a única 
oportunidade para aprender 
higiene pessoal, mental e 
ambiental, sobre como se 
alimentar, e de desenvol-
ver bom senso, respeito, 
consideração e propósitos 
enobrecedores.

O grave problema do país 
são os gestores públicos 
no Executivo, Legislativo, 
Judiciário e estatais, que se 
julgam donos de tudo e que 
não precisam prestar contas 
a ninguém. Os gestores pú-
blicos e privados se deixam 
levar pela mania de grandeza 
com pouca atenção para ver o 
que de fato está acontecendo. 

A Covid-19 levou muitos 
deles a olhar para o essencial: 
para a sobrevivência ameaça-
da. Muitas coisas poderiam 
ter sido melhores. Para 
muitas pessoas e empresas 
é tarde demais dada a crise 
que travou tudo. Os grandes 
projetos não se ajustam à 
nova realidade; o que fazer? 
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Tornar-se obsoleto no mercado, perder espaço 
e correr risco de erros evitáveis com a robotização são os 

prejuízos mais imediatos.

Ignorar esse processo 
“pode levar à obso-
lescência do serviço 

prestado”, de acordo com 
as palavras do especialista 
César Ávila, que é gerente 
de Contabilidade da ROIT. 
Com sede em Curitiba e 
atuação em todo o Brasil, 
a fintech é referência no 
mercado brasileiro pelo de-
senvolvimento de soluções 
em tecnologias da informa-
ção e o uso da inteligência 
artificial, em processos 
contábeis, financeiros e de 
recursos humanos.

Conforme ressalta Ávila, a 
automatização é o caminho 
a ser seguido por escritórios 
de contabilidade de todos os 
portes – inclusive os peque-
nos. A robotização diminui 
substancialmente o risco 
para a ocorrência de erros, 
aumenta a produtividade e, 
portanto, a qualidade do ser-
viço. Assim, o investimento é 
recuperado, sublinha.

A relação entre consumidores e lojistas está passando 
por profundas transformações. Especialista em produ-
ção de conteúdo dá dicas para que nenhuma empresa 
possa ficar de fora destas mudanças, e possa ter presença 
maciça no meio digital com as novas formas de ganhar 
dinheiro. Lavar as mãos, constante uso de álcool em gel, 
isolamento social, resguardo à saúde dos mais velhos. 
Essas foram apenas algumas mudanças que passaram 
a ser adotadas após a pandemia. 

Mas as mudanças atingiram em cheio também o setor 
econômico, e especialista em produção web mostra 
como serão estas transformações e o novo perfil do 
consumidor, que agora está mais do que nunca com 
presença maciça na internet, estabelecendo novas 
relações de consumo. “Em todo o mundo, as empre-
sas estão passando por transformações significativas, 
com o aumento do consumo por meios digitais, seja 
por aplicativos, redes sociais ou sites, a tecnologia é, 
sem dúvida, o ponto central daqueles que precisam se 
manter no mercado e inovar”, destaca o especialista, 
Bendev Junior.

Dados de uma consultoria realizada pela Ebit-Niel-
sen, apontam que 7,3 milhões de brasileiros compra-
ram pela internet pela primeira vez entre janeiro e 
junho de 2020. Bendev lembra que “o faturamento 
das lojas online cresceu 47% no primeiro semestre 
de 2020, a maior alta que o mercado viu em 20 anos”.  
De acordo com o Estadão, analistas projetam cres-
cimento acelerado das vendas online nos próximos 
anos, onde a participação do varejo por e-commerce 
sai de 4% para 6% do faturamento geral em 2020, com 
uma receita gerada que alcançou R$ 134,9 bilhões 
no ano passado. 

Neste contexto, o especialista em produção de con-
teúdo reforça que “estes dados mostram um grande 
aumento nas compras feitas pela internet. Por isso, 
é fundamental possuir um bom site em tempos de 
pandemia. As empresas que estão recorrendo às fer-
ramentas e estratégias proporcionadas pela presença 
digital são aquelas que se diferenciam e ganham 
destaque atualmente, afinal o poder de compra do 
consumidor continua existindo, com a diferença 
de que no cenário pós-pandemia grande parte das 
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Conheça os riscos que o contador 
possui ao não automatizar processos
Os profissionais de contabilidade que, pelas mais diversas razões, ainda não automatizaram processos 
tampouco planejam realizar essa modernização, terão dificuldade para se manter no mercado. A 
robotização deixou de ser mera tendência para se estabelecer como realidade

assunto. “Há livros sobre 
gestão que indicam alter-
nativas e caminhos para 
a automatização. Existem 
muitos materiais e cursos, 
na internet, inclusive, que 
fornecem esse conheci-
mento. E, claro, se atuali-
zar, participar de eventos”, 
orienta.

Um recente levantamento 
da ROIT – em estudo finali-
zado no segundo semestre 
de 2020 – aponta que no 
Brasil há 70,4 mil escritórios 
de contabilidade regulariza-
dos. Para os próximos cinco 
anos, a ROIT identifica um 
potencial de mercado para 
esses escritórios: o atendi-
mento a empresas inseridas 
no regime tributário Lucro 
Real. “Mas, para acessar 
esse mercado, será indis-
pensável a automatização 
dos processos contábeis”, 
afirma César Ávila. - Fonte 
e mais informações: (https://
roit.ai).

Além disso, adverte Ávila, 
escritórios e profissionais 
que não inovarem cada 
vez mais, perderão espaço 
para a contabilidade online, 
ou para escritórios que 
investem em robotização e 
inteligência artificial. Mas, 
quais devem ser os primei-
ros passos para se tornar 

um contador profissional 
que presta serviços auto-
matizados?

O especialista responde 
que, para os interessados 
em iniciar o processo de 
automatização, primeiro 
é preciso estar aberto à 
inovação. Em seguida, pro-
curar ler e estudar sobre o 

Pandemia foi a causa das mudanças 
na metodologia de vendas

compras estão sendo feitas de suas casas”, destaca 
Bendev Junior.

Além disso, o especialista lembra que “se a sua empre-
sa deseja atrair mais atenção de consumidores, agora, 
é mais do que necessária a atenção dos usuários para 
seu canal digital. As marcas que conseguirem suprir 
de alguma forma as necessidades de seus clientes irão 
gerar maior fidelização e manterão a economia de seus 
negócios a todo o vapor”, ressalta, ao destacar que o 
caminho para o sucesso econômico em breve é digital, 
e não tem mais como voltar atrás:  

“Se uma empresa hoje pensa em crescimento em 
seu estado ou cidade, ela tem que abrir sua mente 
para um mercado online, seja no Instagram, Face-
book, E-commerce e afins. Tanto com a facilidade 
de compra quanto a de venda, o crescimento online 
acaba abrindo portas onde uma empresa local não 
poderia ter”. Esta pandemia abriu os olhos de muitos 
para marketing digital e a importância dela para sua 
empresa, daí o conselho do especialista.

“Não deixe de investir no seu marketing. Siga aquele 
famoso ditado ‘Quem não é visto é não é lembrado’. Dessa 
forma, pense que se sua empresa não for vista, ela não 
será lembrada”, completa. - Fonte: MF Press Global. 

A tecnologia é o ponto central daqueles que precisam se manter 
no mercado e inovar.
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O risco de uma segunda onda da 
COVID-19 ainda ronda a sociedade, 
e assim seguirá até que os governos 
implantem o tão esperado programa 
de vacinação. 

Desde que o impacto inicial da 
pandemia cedeu espaço à retomada 
gradual das atividades, a expectativa 
de todos para que a vida retorne à 
sua normalidade é enorme, mas en-
frentamos reveses nas estatísticas de 
contaminação e de mortes, que nos 
obrigam a reforçar não só as medidas 
de segurança como a repensar a forma 
como vivemos e nos deslocamos. 

Enquanto o vírus não for controlado 
efetivamente, e até mesmo elimina-
do, é preciso manter os ajustes nas 
rotinas para que as atividades cami-
nhem com segurança. E como vimos 
nesse período, não é possível parar 
a economia, pois, sem a produção 

e a distribuição de bens e serviços 
essenciais, a sobrevivência também 
seria prejudicada. A questão que se 
apresenta para todos é como seguir 
trabalhando, se movimentando ou 
consumindo de uma maneira segura, 
e de que forma podemos nos adaptar 
para que a segurança vá além do que 
ditam os novos protocolos. 

Ou seja, mudanças são necessárias, 
e a questão é até onde promovê-las 
para garantir nossa preservação. Qual 
o valor do investimento que devemos 
fazer para vivermos de forma segura, 
sem comprometer drasticamente nos-
sas atividades e obrigações? Para quem 
está à frente do negócio, e muitas vezes 
representa a própria companhia, e tem 
sob sua gestão dezenas, centenas e até 
milhares de empregos, a responsabili-
dade por manter essa roda girando é 
tão grande quanto os cuidados a serem 
tomados contra o vírus. 

Em nossa atividade diária, vemos 

essas lideranças que necessitam se 
deslocar de uma cidade, de uma região 
ou de um estado a outro, com pouco 
tempo disponível, premidos por uma 
agenda intensa e apertada, deparan-
do-se com os riscos que rondam os 
aeroportos e outros meios de trans-
porte nos quais o número de pessoas 
é um ponto de atenção. Na Prime 
You, o compartilhar é diferente, não 
é dividir o mesmo espaço com outras 
pessoas, mas ter um espaço exclusivo 
por meio de um investimento com-
partilhado, onde o bem é de todos, e 
o uso é particular. 

Para essas lideranças, cujo papel é 
tão fundamental nas organizações, o 
ato de se deslocar torna-se então mais 
seguro. E não bastasse utilizar um bem 
em um período exclusivo. A segurança 
de nossos cotistas se exerce em todos 
os cuidados que tomamos, desde 
o reforço aos protocolos-padrão, a 
limpeza rigorosa, a desinfecção dos 

ambientes até a testagem contínua da 
tripulação. É um processo que apenas 
se acentuou na pandemia, e que, em 
boa parte, já existia antes dela. 

Afinal, o rigoroso processo de lim-
peza de nossas aeronaves e a preocu-
pação com a saúde de nossa equipe 
sempre integraram nossas rotinas, e 
avançaram na pandemia, por exem-
plo, com a aplicação de produtos de 
desinfecção semelhantes aos usados 
em UTIs e todos os equipamentos de 
EPIs necessários, garantindo maior 
segurança operacional e, desta forma, 
atendendo às exigências impostas 
pelas autoridades. 

Manter nossa operação exigiu 
também esforços para obtermos au-
torização para voar junto a aeroportos 
e helipontos. Nossa equipe esteve 
empenhada em buscar as soluções 
possíveis, rápidas ou alternativas que 
garantissem nossa operação, sem qual-
quer prejuízo da segurança necessária 

para que ninguém ficasse desassistido 
ou deixasse de estar onde era preciso. 

Assim como ocorreu com nossas 
aeronaves, também reforçamos os 
cuidados na gestão de outros ativos, 
como nossos carros esportivos, nossas 
embarcações e nossas casas de alto pa-
drão de propriedade compartilhada, 
visando garantir segurança aos nossos 
cotistas contra a COVID-19. E mais 
do que, isso, ajudamos a propiciar a 
eles a possibilidade de usufruir de seu 
lazer em conjunto com suas famílias, 
sempre pautados na segurança e no 
conforto que o modelo de gestão da 
Prime You assegura aos seus cotistas. 

Quando falamos do valor desse in-
vestimento, ele é muito favorável tanto 
sob o aspecto da redução de custos 
que a propriedade compartilhada 
permite quanto do valor de viver com 
mais liberdade e segurança. 

(*) - É CEO da Prime You.

Mais segurança no modelo de propriedade compartilhada de bens


