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Festival de bonecos de neve em Rovaniemi, no norte de Finlândia.

Pelo quarto ano consecutivo, de acordo com um ranking 
divulgado pela Rede de Soluções de Desenvolvimento Sus-
tentável, a Finlândia é o país mais feliz do mundo. 

Divulgado anualmente, o Relatório Mundial da Felicidade 
ganhou um desafio extra desta vez: medir o impacto da pan-
demia do novo Coronavírus no bem-estar individual e coletivo. 

Segundo o ranking, que tem o apoio da empresa italiana 
illycaffè e da Fundação Ernesto Illy, a liderança da Finlândia se 
deve sobretudo à confiança da população em suas comunidades, 
fator que, em meio à pandemia, “contribuiu para preservar 
o bem-estar das pessoas”. A Finlândia aparece logo à frente 
de outro país nórdico, a Islândia, que subiu da quarta para a 
segunda posição, e da Dinamarca, que caiu do segundo para o 
terceiro lugar. O top 10 ainda tem Suíça, Países Baixos, Suécia, 
Alemanha, Noruega, Nova Zelândia e Áustria.

A Itália evoluiu da 28ª para a 25ª posição, enquanto o Brasil 
despencou do 29º para o 41º lugar. “Nós consideramos a fe-
licidade um pré-requisito para qualquer transição para uma 
sociedade mais sustentável, tanto que o bem-estar dos nossos 
stakeholders representa um dos compromissos da empresa”, 
explicou Andrea Illy, presidente da illycaffè. O relatório tam-
bém buscou entender uma questão fundamental: por que as 
taxas de mortalidade por Covid são tão diferentes no mundo? 
Os índices, por exemplo, são muito maiores nas Américas e na 
Europa do que na Ásia, na Oceania e na África.

Os fatores determinantes, segundo o estudo, incluem 
idade da população, o fato de o país ser uma ilha ou não, 
a proximidade com outras zonas com altos índices de con-
tágio, mas diferenças culturais também contribuem para a 
análise, como: confiança nas instituições públicas, conhe-
cimento obtido em epidemias anteriores, desigualdade de 

A última fase começa no dia 3 de maio com a desobrigação do 
uso de máscaras ao ar livre, reabertura de lojas, shoppings e 

centros comerciais.

As informações são 
referentes ao período 
de março, abril e maio 

e, inicialmente, algumas con-
dições devem permanecer 
as mesmas, como o confina-
mento de pessoas doentes e 
em vigilância ativa. 

Além disso, até o final 
de semana da Páscoa, os 
toques de recolher devem 
continuar para que aglo-
merações sejam evitadas 
durante o período, uma vez 
que essa costuma ser uma 
época de muitas reuniões e 
cerimônias religiosas (essas 
também devem se enqua-
drar nas regulamentações 
da DGS – Direção Geral de 
Saúde, órgão equivalente 
ao Ministério da Saúde bra-
sileiro).

No entanto, desde o o 
último dia 15, as mudanças 
começaram a acontecer, 
como a abertura de cre-
ches e escolas do primeiro 
ciclo, comércio de bens não 
essenciais, como salões de 
beleza, lojas de automotivos, 
bibliotecas e imobiliárias. A 
prática de esportes individu-
ais ao ar livre e eventos com 
até dez pessoas também será 
permitida. Ainda assim, o 
teletrabalho continua reco-
mendável para todos sempre 
que possível. Lembrando 
que o uso de máscara em 
espaços públicos continua 
sendo obrigatório.

É facultado ao 
contribuinte, ao 
preencher a declaração 
de Imposto de Renda, 
doar parte do imposto 
retido para iniciativas 
sociais ao invés de 
simplesmente e/ou 
automaticamente 
destiná-lo ao governo

As regras permitem 
que parte do valor 
devido seja destinada 

a instituições de amparo a 
crianças e idosos e de apoio 
ao esporte, cultura e saúde. 
As doações podem ser feitas 
a fundos que atendem a 
causas em âmbito nacional, 
estadual ou municipal.

A relação dos fundos que 
podem receber o dinheiro 
do contribuinte consta no 
próprio programa gerador, 
sendo possível, portanto, 
escolher um fundo, mas não 
uma determinada entidade.

Após optar pela doação,  
o sistema emitirá um Docu-
mento de Arrecadação de 
Receitas Federais (Darf), 
cujo vencimento será o 
último dia de entrega da 
declaração, 30 de abril. A 
opção de adesão à doação 
na DIRPF 2021 somente é 
disponibilizada ao contri-
buinte que fizer a declaração 
completa.

Imperioso esclarecer que 
existem limites para dedu-

ção de doações, ao passo 
que o regulamento do IR 
permite que o contribuinte 
efetue doação após o encer-
ramento do ano-base. Logo, 
é possível conseguir abati-
mento agora, ao preencher 
a DIRPF 2021, de doações 
limitadas a 3% do imposto 
devido. Nesta situação, a do-
ação deve ser direcionada a 
fundos listados no programa 
de declaração.

O contribuinte que fez 
doações dedutíveis ao longo 
de 2020 poderá deduzi-las 
na DIRPF 2021. Neste caso, 
o limite é de 6% do imposto 
devido. Essa é uma forma 
da pessoa física apoiar de 
forma mais direta um pro-
jeto autorizado a captar 
esse tipo de recurso. Caso 
o limite global de 6% não 
tenha sido atingido, há ainda 
a possibilidade de fazer novo 
incentivo. Por exemplo, se já 
abateu 4% referente ao ano 
passado, ainda é permitido 
abater mais 2%, por meio do 
direcionamento do imposto 
a um fundo selecionado na 
declaração deste ano.

Num momento tão difícil 
como este, pequenas ações 
como essa fazem toda a di-
ferença para as instituições 
que serão beneficiadas. 

Eduardo Moisés

Como utilizar seu 
Imposto de Renda 

para contribuir com 
ações solidárias

Portugal inicia plano para 
finalizar a quarentena no país
Portugal já está adotando medidas sanitárias. Segundo o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-
ministro António Costa, desde o dia 15 de março começou, gradualmente o plano do desconfinamento
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ão comerciais. Os restaurantes, 
cafés e pastelarias poderão 
operar com lotação de até 
50% e funcionamento até 
às 23 horas. Nessa fase, 
também passam a funcionar 
normalmente as universi-
dades, escolas secundárias, 
cinemas, teatro e a prática 
de esportes individuais em 
locais fechados, como aca-
demias.

Ao final da terceira fase, 
os trabalhos deverão voltar 
às condições normais de 
pré-confinamento. Mas ain-
da assim, todas as medidas 
serão avaliadas durante o pe-
ríodo e podem ser alteradas 
caso os números da doença 
passem a aumentar. Outra 
consideração tomada pelos 
governantes é que, por conta 
da queda na economia, já 
existe um projeto em anda-
mento para ajuda financeira 
de empresas e indústrias de 
diversos setores.

A fronteira terrestre com 
a Espanha será aberta logo 
após o feriado de Páscoa, 
no entanto, outros países 
da União Europeia seguirão 
com as divisas fechadas até 
novas medidas. Países com 
maior risco de contaminação, 
como Brasil, Reino Unido e 
África do Sul continuam com 
necessidade de testagem e 
quarentena prévia. - Fonte e 
outras informações: (https://
vamuver.com/).

A YouTuber Cristina Maya 
relata que no primeiro dia 
da reabertura dos salões de 
beleza, ela foi uma das pri-
meiras a fazer o agendamen-
to no salão em Lisboa, onde 
sua amiga Raquel Campos 
é proprietária e como pôde 
constatar, os atendimentos 
já retomaram a todo o va-
por. “Eu não via a hora disto 
acontecer”. Em seguida, a 
próxima fase será iniciada 
no dia 5 de abril e passam a 
abrir as escolas de segundo e 
terceiro ciclo, além de ATL’s 
que são os centros de ativi-
dades de tempos livres, onde 
as crianças podem realizar 
esportes e outras atividades 
fora da escola. 

Lojas de rua com espaço 
superior a 400 metros, cafés, 
restaurantes, museus, gale-

rias e repartições públicas 
também poderão operar com 
capacidade reduzida.

Outra boa notícia é que 
as fronteiras serão abertas 
mediante a apresentação de 
teste negativo da COVID-19 
e quarentena de 14 dias, 
podendo sair do isolamento 
sete dias após a chegada com 
novo teste negativo. Mas, 
atenção, essa medida é para 
somente os residentes legais 
que comprovem através 
de documentos e cidadãos 
europeus, nomeadamente, 
portugueses. Para turismo, 
ainda não há previsão de 
reabertura.

A última fase começa no 
dia 3 de maio com a deso-
brigação do uso de máscaras 
ao ar livre, reabertura de 
lojas, shoppings e centros 

Finlândia é o país mais feliz do mundo, diz relatório
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renda e presença de mulheres no comando do governo. 
“A experiência do leste da Ásia mostra que políticas restriti-

vas não apenas controlaram a pandemia de modo eficaz, mas 
também combateram o impacto negativo dos boletins diários 
relativos às infecções na felicidade das pessoas”, diz Shun 
Wang, professor do Instituto Coreano de Desenvolvimento.

No entanto, o professor John Helliwell, da Universidade 
da Colúmbia Britânica, no Canadá, afirma que os autores do 
ranking ficaram surpresos ao ver que, em média, “não houve 
um declínio no bem-estar geral”. “Uma explicação possível é 
que as pessoas veem a Covid-19 como uma ameaça comum e 
externa, que afeta a todos e que tem gerado um maior senso 
de solidariedade e empatia”, acrescenta Helliwell, que edita 
o relatório de felicidade (ANSA).

Hugo Rodrigues (*) 

Muitos executivos pas-
sam anos desenvolvendo 
um portfólio profissional 
incrível e aprimorando 
seus conhecimentos sobre 
gestão de negócios e de 
pessoas.

Também, sobre seus 
campos de atuação especí-
ficos, com o objetivo de um 
dia alcançarem o mais alto 
cargo hierárquico dentro 
de uma empresa - de Chief 
Executive Officer, o famo-
so CEO - e enfim colocar 
em prática suas filosofias 
e ideias de negócios, mas 
quando o momento chega, 
descobrem que não é bem 
assim. 

As empresas, principal-
mente startups, scale-ups 
e as de capital aberto, 
possuem stakeholders 
que podem afetar direta 
ou indiretamente o ca-
minho que um negócio 
toma. Essas partes in-
teressadas, que podem 
ser fundadores, sócios, 
acionistas e investido-
res, muitas vezes têm 
o mesmo objetivo para 
o negócio, mas diferem 
na forma como esperam 
que a empresa o alcance, 
e saber gerenciar essas 
expectativas divergentes 
de todos os lados é um 
dos papéis fundamentais 
do CEO. 

Nessas horas é neces-
sário abrir mão da pro-
ximidade pessoal que se 
tenha com qualquer uma 
das partes para que seja 
possível captar e ponde-
rar sobre os argumentos 
que irão, de fato, trazer 
benefícios reais à empresa. 
Discussões fazem parte da 
rotina do CEO e, muitas 
vezes, elas podem não ser 
muito amigáveis. Por isso, 
a inteligência emocional 
é um trato essencial para 
profissionais em cargos de 

liderança, especialmente 
o CEO. 

Inteligência emocional é 
a capacidade de pensar e 
agir de forma consciente, 
não permitindo que as 
emoções tomem as réde-
as na hora da tomada de 
decisão. Ter um alto nível 
dessa habilidade significa 
ser mais autorresponsável 
por suas ações, ter mais 
empatia com as pessoas 
com quem convive, ter 
a capacidade de corrigir 
comportamentos impro-
dutivos e de manter a 
calma em momentos de 
grande estresse - caracte-
rísticas de grande valia na 
hora de administrar uma 
empresa. 

“Se os líderes transmiti-
rem energia e entusiasmo, 
a organização progride; se 
transmitirem negativida-
de, a organização afunda” 
é um ensinamento do 
especialista em ciências 
comportamentais Daniel 
Goleman que sintetiza 
bem a importância dessa 
habilidade num contexto 
de negócios. Quanto mais 
estável emocionalmente 
o CEO, maiores as chan-
ces de tomar as atitudes 
corretas para o negócio e 
de criar um ambiente pro-
fissional saudável que per-
mite que seus funcionários 
trabalhem plenamente em 
prol da empresa. 

No fim do dia, é impor-
tante lembrar que por mais 
que os diferentes grupos 
de stakeholders possam 
ter estratégias e expec-
tativas divergentes, todos 
buscam a mesma coisa 
- uma empresa com bom 
desempenho e economica-
mente saudável - e cabe ao 
CEO gerenciar os ânimos 
de todos os lados e filtrar 
as melhores estratégias 
para seu negócio. 

(*) - É CEO da Printi.

Inteligência emocional 
para administrar 

expectativas de stakeholders


