
Hoje é o 
Dia do Contador

De acordo com o IBGE, 
cerca de 60% das 
empresas fecham com 
menos de 5 anos de 
atividade

Diante disso, indaga-
mos como a contabi-
lidade pode atuar no 

processo de administração 
das organizações para cola-
borar nos processos de to-
mada de decisão. Neste dia 
(22) em que comemoramos 
o Dia do Contador, ouvimos 
os diretores executivos da 
JGA Assessoria Contábil, 
Jair Gomes de Araújo e

Francisneide Alves Tan-
credi, que destacaram o 
fato de que conheceram 
empreendedores iniciantes 
que acabaram tendo dificul-
dades na gestão do caixa, 
por misturarem os recursos 
financeiros pessoais com os 
da empresa. 

Neste momento, que é 
crucial para a organização, 
o empreendedor necessita 
do apoio e orientação do 
contador. O profissional de 
contabilidade tem expertise 
e pode orientar na organi-
zação financeira, contábil, 
tributária e previdenciária, 
e ainda pode trazer informa-
ções seguras para tomada 
de decisão, a partir de infor-
mações contábeis geradas 
por relatórios gerenciais, 
balancetes mensais, pro-
visões e demonstrações 
contábeis.

O empresário bem assis-
tido passa a ser capacitado 
para gerir a sua empresa de 
forma profissional, garan-
tindo mais segurança nas 
tomadas de decisão a curto 
e longo prazo. Permitindo a 
perenidade do seu empre-
endimento, concluem.

É certo que ter parceria 
com uma contabilidade 
que compreenda o perfil da 
organização é de suma im-
portância para que atenda 
os objetivos, necessidades 
e possa oferecer as orienta-
ções adequadas de acordo 
com o segmento do cliente. 

Quanto aos benefícios 
para entidades do terceiro 
setor, que buscam assesso-
ria com uma contabilidade 
especializada na área, os 
diretores da JGA afirmam 
que uma assessoria contábil 
especializada no terceiro 
setor, que seja composta por 
uma equipe capacitada, está 
mais preparada para enten-
der suas reais necessidades, 
podendo assim direcionar e 
oferecer as melhores opções 
para crescimento, desenvol-
vimento e sustentabilidade 
da entidade, além de auxi-
liar e apoiar nos processos 

de busca de certificações, 
parcerias e subvenções 
que possibilitem que a OSC 
(Organização da Sociedade 
Civil) esteja consolidada, 
legalmente estabelecida  e 
alcance novos patamares. 

Quando o assunto é sobre 
avanços tecnológicos e mu-
danças no cenário dos negó-
cios, concordamos que eles 
permitem que processos 
sejam melhorados e otimiza-
dos para proporcionar mais 
assertividade e agilidade na 
rotina, todavia, são necessá-
rios cuidados nessa adap-
tação e os entrevistados, 
salientaram que em uma 
era em que ouvimos falar 
sobre Contabilidade 4.0, 
inovação para otimizar pro-
cessos digitais, sistemas da 
área contábil cada vez mais 
robustos e automatizados 
dentre outros recursos, sem 
dúvidas motivam e auxiliam 
muito na rotina interna.

No entanto, Jair e Fran 
acreditam que a técnica 
aliada ao conhecimento 
da legislação contábil e 
legislação geral, devem 
estar “pari passu” para que 
as ferramentas e recursos 
tecnológicos sejam apenas 
um subterfúgio para aten-
dimento mais eficaz e de 
qualidade aos clientes, ao 
invés de ser um limitador 
das capacidades profissio-
nais. Pontuaram ainda que 
as constantes mudanças no 
cenário da economia, im-
pactam diretamente na área 
contábil e a necessidade 
de sempre estar atento às 
alterações de normas, leis 
e prazos.

Hoje, Dia do Contador, é 
data em que o presidente 
Getúlio Vargas criou o 
primeiro curso superior 
de Ciências Contábeis do 
Brasil. Segundo os dire-
tores da JGA, é de suma 
importância buscar capa-
citação e atualização, pois, 
pela visão de mercado, 
há uma certa carência de 
profissionais capacitados 
e inteirados com as atua-
lizações da área contábil, e 
recomendam que a busca 
por conhecimento não seja 
algo que se encerre na 
graduação, mas que seja 
uma busca contínua, para 
desenvolvimento pessoal 
e profissional.

Dessa forma, parabeniza-
mos a todos os profissionais 
da área contábil, estimando 
que sigam cumprindo o 
papel de zelar e organizar 
o patrimônio dos agentes 
econômicos e sociais com 
excelência, trilhando um 
caminho de sucesso contí-
nuo e crescente. Feliz Dia 
do Contador!

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 
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Apesar dos reflexos da falta de 
espaço em navios e disponibili-
dade de contêineres, o setor de 
rochas ornamentais comemora 
o resultado obtido com as ex-
portações até agosto. Segundo 
dados do Centro Brasileiro dos 
Exportadores de Rochas Orna-
mentais (Centrorochas) no tér-
mino do segundo quadrimestre, o 
segmento fechou as exportações 
com evolução de 39,34%, em 
comparação ao mesmo período 
do ano passado, acumulando em 
vendas diretas US$ 831,8 milhões 
e 1.568 mil toneladas de produtos 
embarcados. 

Destaque para as vendas de 

blocos de mármores e similares, 
chapas e outras peças de már-
mores crescendo frente ao ano 
anterior, respectivamente, 78,86% 
e 51,42%, no acumulado do ano, 
mostrando um aumento pela de-
manda internacional destes mate-
riais. Em agosto, os Estados Unidos 
permaneceram na liderança dos 
destinos mais frequentes dos 
produtos brasileiros, respondendo 
por aproximadamente 50,6% das 
exportações. 

Segundo dados do Ministério da 
Economia, o porto mais utilizado 
para escoamento dos materiais 
beneficiados em agosto foi o do 
Rio de Janeiro (110,3 mil tonela-

das) representando 76% de todo 
material enviado ao mercado 
internacional, seguido pelo Porto 
de Santos, responsável por 15% e 
21,37 mil toneladas do total. Já o 
Porto de Vitória, foi responsável 
por 65% do embarque dos ma-
teriais brutos, acumulando em 
42,57 mil toneladas de rochas 
naturais, enquanto Fortaleza 
escoou 14% do total e 9,4 mil 
toneladas. 

“Em junho, realizamos uma 
pesquisa entre os empresários 
que apontou impacto de cerca 
de 35% no volume exportado 
naquele mês. A expectativa é que 
essa situação seja contornada 

apenas em 2022, mas, apesar de 
todo cenário, os exportadores 
brasileiros têm sido resilientes 
e contribuído com o registro de 
ótimos números para o país”, 
apontou Tales Machado, presi-
dente do Centrorochas. 

Em parceria com o Sindirochas, 
o Centrorochas divulgou também 
os dados por região. Em agosto, 
o Espírito Santo manteve sua 
liderança como maior exportador  
registrando US$ 118,4 milhões, 
concentrando aproximadamente 
84,7% de todas as vendas rea-
lizadas para o exterior; destes, 
75% têm os Estados Unidos como 
destino. 

Minas Gerais vem na sequência 
como segundo maior represen-
tante brasileiro do segmento, 
acumulando 7,7% das expor-
tações, elevando ainda mais a 
força das ardósias brasileiras 
nos mercados do Reino Unido 
e norte-americanos. O Espírito 
Santo evoluiu entre janeiro e 
agosto de 2021. O estado, maior 
produtor e exportador brasileiro, 
registrou alta de 39,84% em va-
lor e 9,20% em peso, mostrando 
um crescimento orgânico em 
valor agregado dos materiais 
exportados de 28,06% no preço 
médio. Saiba mais em: (www.
centrorochas.org.br).

Jean Malaquias (*)

Nós não lidamos com o dinheiro da mesma 
forma com a qual nossos pais ou avós lidavam. 
Muito provavelmente, nossos filhos também 
terão comportamentos diferentes do que te-
mos hoje. A gestão financeira, que antes pre-
dominava manualmente com as cédulas, vem 
sendo constantemente inovada com o advento 
dos avanços tecnológicos e, principalmente, 
investimentos em inteligência artificial, a qual 
proporcionou o surgimento de novas moedas 
digitais e sistemas de gestão online.

A necessidade de atualização do mercado, 
impulsionada pela pandemia, possibilitou um 
avanço inimaginável do setor financeiro que, 
não era esperado. A moeda física, perpetuada 
por anos em nossa sociedade, já deixou de ser 
a predominante dentre a grande maioria da 
população. Em substituição, as criptomoedas 
foram, sem dúvida, um dos maiores avanços e 
explosão de investimentos feitos no último ano. 

Segundo uma pesquisa feita pela Hashdex, a 
maior gestora de criptomoedas do país, o cres-
cimento registrado desde o começo de 2021 foi 
de 938% - um salto de quase 300 mil investidores 
a mais do em comparação ao ano anterior. Hoje, 
o papel moeda deixou de ser saudável para a 
economia de um país. Além de causar enorme 
desmatamento para sua circulação, sua impres-
são também é cara, gerando um custo maior 
do que representa e, consequentemente, um 
prejuízo para os bancos nacionais. 

Em contrapartida, as criptomoedas vieram 
para estabilizar a economia, incapaz de gerar 
uma inflação da mesma forma em que o dinheiro 
físico. Mesmo com sua limitação quantitativa – 
escassez equivalente ao ouro no mercado – são 
uma tendência que veio para ficar. Fora elas, 
o machine learning é outra grande inovação, 
com fortes expectativas futuras. 

O ensinamento profundo das máquinas, capaz 
de desenvolver a habilidade de desempenharem 
funções humanas e, até mesmo raciocinarem de 
forma parecida, poderá evoluir em níveis antes 
apenas imaginados em filmes. Em poucos anos, 
os cientistas não serão mais necessários para 
ensinar tais máquinas, aprendizado que será 

Todos esses avanços possibilitarão 
uma gestão muito mais assertiva e eficiente 

de nossas finanças.

Anatel marca 
reunião para 
votar leilão 
do 5G

A diretoria da Anatel 
marcou para a próxima 
sexta-feira (24) a reunião 
para concluir a votação 
da proposta de leilão para 
a exploração de serviços 
de acesso móvel usando a 
tecnologia 5G, que amplia 
a velocidade da conexão 
móvel. A agência havia 
marcado a votação para 
a semana passada. Mas a 
decisão foi adiada por um 
pedido de vista do conse-
lheiro Moisés Moreira. 

Os ministros ainda discu-
tem algumas adequações 
sobre o texto da proposta 
para concluir a votação. A 
Anatel irá finalizar a propos-
ta após ela ter sido analisada 
pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU). Apesar de 
um parecer da área técnica 
apontando problemas e su-
gerindo mudanças, a maioria 
dos ministros votou pela 
aprovação da proposta da 
agência.

O leilão vai colocar as 
faixas de frequência para 
disputa por operadoras de 
telecomunicações, mediante 
pagamentos e determinadas 
obrigações. A votação irá 
definir essas condições. O 
governo vem repetindo que 
a intenção não é arrecadar, 
mas colocar investimentos 
nessas novas redes. A ex-
pectativa do governo federal 
é que o leilão ocorra em 
outubro (ABr).

Em outras palavras, é uma fer-
ramenta que permite que uma 
empresa implemente uma série 

de configurações, restrições e medidas 
de segurança que protegem os colabo-
radores, auxiliam nas tarefas e também 
aumentam a vida útil dos aparelhos.

De acordo com uma pesquisa feita 
pelo The Economist Intelligence Unit 
(EIU), a pandemia acelerou a transfor-
mação digital e a preparação digital em 
72% das empresas com colaboradores 
trabalhando remotamente, o que foi 
um ponto crucial para a adaptação ao 
novo cenário. 

As empresas viram aumentar a neces-
sidade de conectar adequadamente as 
equipes, utilizando soluções de MDM 
para melhorar a mobilidade corpora-
tiva. É importante destacar que essas 
soluções apenas podem ser aplicadas 
nos dispositivos corporativos.

“Atualmente, as empresas estão 
apostando em smartphones, tablets e 
outros equipamentos eletrônicos para 
aumentar o nível de produtividade e de 
mobilidade das equipes. Afinal, isso é 

Ferramentas de MDM são necessário para 
o gerenciamento de dispositivos móveis.

Entenda como o MDM pode ser 
útil para a gestão dos negócios

O MDM vem do termo americano Mobile Device Management. Traduzindo: gerenciamento de 
dispositivos móveis
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mentas de Mobile Device Management 
(MDM), responsável pelo gerencia-
mento de dispositivos móveis”, afirma 
Vinícius Boemeke, Co-Founder da 
Pulsus. Pioneira e referência quando 
o assunto é MDM (Gerenciamento de 
dispositivos móveis), a Pulsus é uma 
solução inovadora e inteligente para o 
gerenciamento de celulares e tablets. 

O MDM da Pulsus já é utilizado por 
players importantes em todo o Brasil, 
além de outros países da América La-
tina e África. A empresa, que já conta 
com aproximadamente 900 clientes e 
gerencia mais de 600 mil dispositivos, 
busca cada vez mais impulsionar negó-
cios dos mais diversos portes e áreas 
de atuação. 

Para os negócios a solução pode 
trazer benefícios como: otimização de 
processos, foco maior nas estratégias, 
acompanhamento mais efetivo de equi-
pes externas, aumento de produtivida-
de, geolocalização, gestão de e dados 
e segurança de informações. - Fonte: 
(https://pulsus.mobi/).

imprescindível para não só oferecer um 
atendimento mais ágil e qualificado, 
quanto para desempenhar com mais 
eficiência tarefas fora do escritório, 
aspectos cada vez mais relevantes para 
o sucesso no mundo dos negócios. 

Como a Inteligência Artificial vai 
mudar a sua relação com o dinheiro?

feito diretamente entre uma máquina e outra 
– conquista que proporcionará um aumento 
gradativo da performance e conhecimento.

Ainda, a evolução da transmissão de conhe-
cimento que hoje já se provou possível, poderá 
contribuir para a diminuição da burocracia e 
tempo de entrega de serviços ou produtos. A 
probabilidade de acerto será muito maior e 
mais rápida, especialmente com os resultados 
já vistos no desenvolvimento de programas 
capazes de criar outros semelhantes.

Todos esses avanços, quando aplicados no 
setor econômico, possibilitarão uma gestão 
muito mais assertiva e eficiente de nossas fi-
nanças, servindo como importante auxiliadora 
no mapeamento de gastos antecipadamente e, 
como equilibrá-las evitando prejuízos e endi-
vidamentos – até mesmo, bloqueando gastos 
e visando uma melhor educação financeira.

A inteligência artificial veio para automatizar 
processos e mostrar o que não podemos ver a 
olho nu. Ao mapear nosso histórico e mapear 
o comportamento, criará uma relação muito 
mais saudável com o nosso dinheiro, indicando 
os melhores caminhos a serem seguidos e as 
melhores opções para investimentos.

(*) - É CTO da Poupay+, fintech de gestão financeira 
exclusiva para mulheres.
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Setor de rochas fechou o 2º quadrimestre com alta nas exportações


