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OpiniãO
Consequências da 

economia desequilibrada

Onde encontrar 
democracia que 
funciona bem? 

O problema não está 
na democracia, mas 
nos seres humanos, 

que como em qualquer outro 
sistema de governo se deixam 
levar pela mania de grandeza, 
um mal que pode grudar em 
qualquer pessoa, seja militar, 
militar reformado, professo-
res, economistas etc. Hoje 
isso é dominante. 

É lamentável a situação 
geral da humanidade que 
após tantos milênios para 
evoluir acabou decaindo no 
nível abaixo das tribos antigas 
que só conheciam a natureza; 
hoje nem isso é conhecido, 
o que resulta em ignorância 
maior ainda, pois conhecer a 
natureza e suas leis já é um 
avanço que deveria conduzir 
ao reconhecimento das leis 
que regem a vida.

No passado, a economia se 
baseava na produção de bens 
essenciais, trabalho e consu-
mo. O comércio expandiu e, 
com isso, surgiu a necessida-
de de um meio para facilitar as 
trocas diretas. Uma das alter-
nativas foi utilizar o ouro que 
deu origem ao banco, que por 
sua vez deu origem ao papel 
que valia ouro. Enfim, surgiu 
o dinheiro em papel que se 
distanciou da finalidade de 
produzir bens essenciais, 
passando o “dinheiro fazer 
dinheiro”. 

Fazendo uma analogia, a 
situação poderia ser compa-
rada com um edifício, com 
alicerce frágil e cuja cons-
trução continua subindo, 
ficando a cargo da engenharia 
financeira fazer remendos. 
Muitas pessoas continuam 
comprando ativos financeiros 
na esperança de vender por 
mais e obter ganho, mas pou-
cos estão conseguindo.  Para 
evitar acidentes, os engenhei-
ros não podem interromper 
o reforço. Pergunta-se: com 
isso, a situação não vai ficando 
mais complicada?

Causa estranheza a forma 
displicente com que au-
toridades governamentais 
de vários países deixaram 
crescer o passivo. Qualquer 
administrador sabe que a 
constituição irresponsável de 
um passivo financeiro poderá 
levar o país à ruína. Os países 
retardatários da periferia não 
dispunham de acumulação de 
capitais. Por isso, deveriam 
programar as suas contas e o 
desenvolvimento de tal forma 
que não cavassem um abismo 
para as suas populações nem 
caíssem na grande armadilha 
da dívida.

Quando muito dinheiro é 
emitido surge a inflação e 
o dinheiro perde poder de 
compra pela falta de produ-
ção. Quando se combate a 
inflação, a produção se retrai. 
Ou seja, há um desequilíbrio 
geral na economia. O BCA 
Research, instituto de pesqui-
sas de investimentos, explica 
a desaceleração da China 
devido à queda da demanda. 
A paralisação imposta pela 
pandemia levou à perda de 
renda e mudança no estilo 
de vida. 

Caiu a renda das famílias, 
os supérfluos foram postos 
de lado e o consumo se 
concentrou em alimentos e 
remédios, o que acabou afe-
tando a China como o grande 
fornecedor, e seus satélites 
asiáticos. Em decorrência, 
cai o consumo de matérias 
primas. Quanto maior a de-
pendência dos países a esse 
ciclo, maior será o efeito so-
bre a economia. O Brasil tem 
de estar atento à produção 
agrícola, exportação, consu-
mo interno, e saber aproveitar 
e produzir mais manufatura, 
reduzindo a dependência 
externa.

Como resolver a questão 
da sobrevivência condigna? 
Era previsível que o surgi-
mento de grandes grupos 
de pessoas refugiadas das 
condições hostis de vida iria 
acabar acontecendo no pla-
neta inteiro. Essa população 
não pode viver de esmolas 
de forma passiva; precisa 
de atividades e atendimento 
das necessidades. O sistema 
econômico tradicional não 
apresenta soluções com tra-
balho, renda, consumo. 

Com tantos pesquisadores, 
há que se encontrar solução 
que permita a essas pessoas 
conseguir trabalho e apren-
dizado, pondo em prática o 
próprio esforço, sem cair no 
imobilismo do comunismo. As 
novas gerações representam 
o futuro do planeta. Homens e 
mulheres têm de ser respon-
sáveis ao gerar filhos, dando-
-lhes cuidados e preparo para 
a vida. Os modelos que são 
dados às crianças são muito 
importantes. 

Desde cedo elas estão sen-
do expostas ao que de pior 
o homem é capaz de fazer. 
Reúnam-se com as crianças, 
conversem com elas, estabe-
leçam vínculos de amizade e 
confiança, mostrem que o real 
significado da vida é a evolu-
ção espiritual e material.

(*) - Graduado pela FEA/USP, 
coordena os sites  

(www.vidaeaprendizado.com.br) 
e (www.library.com.br). E-mail: 

bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

News@
Stone abre vagas de emprego na cidade de 
São Paulo

@A Stone, empresa de tecnologia em serviços financei-
ros, tem novas oportunidades de emprego abertas na 

cidade de São Paulo e Grande SP para pessoas que queiram 
transformar o setor de meios de pagamentos no Brasil. As 
vagas são para o time comercial externo da fintech e, para se 
candidatar, basta acessar os links abaixo:ina e implantação de 
produção para inferência em escala. Não há data limite para 
realizar a inscrição no portal. As vagas contam com salário fixo 
+ variável relacionada ao cumprimento de metas. Além disso, 
a empresa oferece vale alimentação e refeição, vale transporte, 
seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche 
e auxílio academia. Além dessas oportunidades, a empresa 
tem vagas abertas em outras cidades e áreas, todas listadas 
no portal Jornada Stone: https://jornada.stone.com.br/.
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China proibe transações 
com criptomoedas

Na sexta feira 27 de setembro, o Banco Central da China declarou ilegais todas as transações relacionadas às 
criptomoedas, aumentando a pressão sobre essa indústria que movimenta trilhões de dólares. Outras medidas 
restritivas, embora de menor impacto, já haviam sido tomadas anteriormente.

Vivaldo José Breternitz (*)

Além de proibir que todas as ins-
tituições financeiras, empresas 
de pagamento e plataformas 

de internet façam qualquer operação 
com criptomoedas, o governo chinês 
também tornou ilegal a prestação de 
serviços envolvendo operações de 
câmbio no exterior, via internet, para 
residentes chineses.

O anúncio fez despencar as cota-
ções das criptomoedas, com o Bitcoin 
caindo abaixo do nível de US$ 42.000 
antes de se estabilizar, enquanto o 
Ethereum, a segunda maior cripto-
moeda, caiu abaixo da marca de US$ 
2.800. As cotações globais de crip-
tomoedas vêm apresentando grande 
volatilidade ultimamente, em parte 
devido às medidas do governo chinês, 
que busca reprimir o setor.

Segundo Pequim, o comércio de crip-
tomoedas perturba a ordem econômica 
e financeira, fomentando atividades   
criminosas, como jogos de azar, frau-
des, esquemas de pirâmide e lavagem 

longo prazo.

Também é interessante lembrar que 
a China   está buscando ser um dos 
primeiros países a lançar sua própria 
moeda digital, o e-yuan.

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.
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de dinheiro, trazendo sérios riscos às 
pessoas. Além disso, o país tem mani-
festado   preocupações com   o consumo 
exorbitante de energia para mineração 
de criptomoedas, que já fora proibida 
em algumas regiões do país.

Profissionais da área dizem que ape-
nas nas próximas semanas se poderá 
sentir o impacto dessas medidas no 

O Brasil está enfrentando um dos 
piores cenários político, econômi-
co e sanitário dos últimos tempos. 
Diante de todos os acontecimentos, 
para as empresas pequenas, médias 
ou grandes, o momento ainda é de 
bastante incerteza e dúvida. Desde 
março de 2020 os gestores foram 
forçados a tomar decisões rápidas 
e decisivas, que certamente impac-
taram os negócios, tanto positiva 
como negativamente. 

Com o home office implantado em 
toda a pirâmide organizacional, não 
somente as dinâmicas corporativas 
sofreram mudanças. As pessoas 
foram as mais afetadas com todas 
essas alterações repentinas - as 
percepções e preferências agora são 
diferentes - surgindo nos colabora-
dores uma necessidade por boas e 
satisfatórias experiências no dia a 
dia de trabalho, que lhes permitam 
certa flexibilidade e direito de esco-
lha quando o assunto é presencial 
ou remoto. 

De acordo com um levantamento 
da Orbit Data Science, após alguns 
meses de home office integral, a 
satisfação de parte dos brasileiros 
caiu de 71,3% em fevereiro de 2020, 
antes da pandemia, para 45% em 
junho do mesmo ano. Nos meses 
seguintes houve uma adaptação de 
muitos profissionais, mas o percen-
tual dos insatisfeitos chegou a 43% 
em outubro do ano passado.

A mesma pesquisa aponta ainda 
que, enquanto alguns profissionais se 
adaptaram ao modelo 100% remoto, 
outros preferem o modelo híbrido, 
que permite estar no escritório alguns 
dias da semana, buscando, assim, por 
maior interação com seus colegas e 
menor sobrecarga de demandas. 

Um recente estudo da Deloitte fei-
to com 662 companhias brasileiras 
com faturamento entre 100 milhões 
a R$ 1 bilhão, antes da Covid-19, 
mostra que 24% das empresas 
ofereciam teletrabalho ou políticas 
flexíveis - após a pandemia esse 
número saltou para 98%.

Diante dos dados, como os C-levels 
e tomadores de decisão devem agir 
para se manterem ativos no mercado, 
gerando receita satisfatória? O que 
muitos ainda não sabem é que será 
preciso alterar o modelo de gestão 
para essa sobrevivência acontecer. 
Ser people–centric não é mais apenas 
um conceito, é uma palavra de ordem 
que garante o sucesso e a vantagem 
competitiva das companhias.

As empresas precisam se adaptar 
às mudanças que a sociedade vem 
realizando. Não há mais espaço para 
gestões centradas somente em re-
sultados, sendo que as organizações 
prosperam graças ao seu time de fun-
cionários. O sucesso está diretamente 
ligado ao engajamento e felicidade 
de quem faz parte de sua empresa. 
E a pergunta seguinte é: como fazer 
a gestão eficiente centrada em pes-
soas? A resposta é simples: por meio 
de dados.

Com as informações corretas sobre 
a rotina individual de cada colabora-
dor, os gestores conseguem fazer uma 
gestão assertiva do uso dos escritó-
rios e, inclusive, ir além - atingindo 
também o home office. Não basta a 
infraestrutura funcionar perfeita-
mente se as pessoas que usufruem do 

escritório não estiverem satisfeitas 
com o local. Se atente em saber se 
o escritório é realmente útil no dia 
a dia de trabalho.

Detalhes como flexibilidade no 
agendamento/cancelamento de sa-
las, mesas e refeitórios são alguns 
dos itens que merecem atenção da-
qui para frente. Optar pela dinâmica 
do mix entre o presencial e o remoto 
também é algo que os funcionários 
buscam bastante, por ser um modelo 
que propicia às pessoas conciliar o 
trabalho com as agendas pessoais - o 
que é visto hoje em dia como item 
crucial para se obter qualidade de 
vida e mais tempo com a família. Em-
presas que não se atentarem a isso 
certamente perderão talentos e isso 
impactará a receita. Funcionários 
felizes performam muito melhor do 
que aqueles que estão descontentes 
e desengajados por conta de uma 
cultura empresarial nada empática. 

A maturidade corporativa vem 
quando os CEOs, CFOs e todos os 
líderes conseguem enxergar as ne-
cessidades de mudanças e colocá-las 
em prática. De nada adianta manter 
o mesmo estilo de liderança e cul-
tura corporativa quando as pessoas 
criaram outras percepções e novas 
necessidades surgiram. É preciso 
entender que para se manter ativo no 
mercado será mandatório rearran-
jos nos escritórios, flexibilizações, 
políticas de RH que olhem com 
atenção para a saúde mental e o mais 
importante: investir fortemente em 
Employee Experience (EX). 

Lembre-se que um ambiente 
corporativo mais agradável, com 
colaboradores engajados e felizes, 
pode trazer clientes mais satisfeitos 
e, consequentemente, melhores 
resultados para sua empresa. Não 
é o momento de ignorar ou adiar 
essa forte tendência dentro de sua 
companhia. Invista no que seus fun-
cionários querem e veja o benefício 
retratado nos índices de crescimento 
do seu negócio.

(Fonte: Flávio Pimentel, CEO da Neowrk).

Maturidade corporativa para compreender as 
mudanças inevitáveis no modelo de gestão
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Flávio Pimentel


