
Cultura, dinheiro e 
emburrecimento

Em poucas palavras, 
o drama das novas 
gerações do Brasil 
é decorrente do fato 
que grande parte da 
população está fora do 
processo produtivo. 

Faltam empreendi-
mentos, empregos 
e renda. Está fal-

tando bom preparo para 
a vida, trabalho, saúde, 
bom senso, discernimento, 
responsabilidade e clareza 
no pensar. Assim, as pes-
soas permanecem meio 
sem rumo e requerendo 
amparo do Estado para 
sobreviver, o que aumenta 
a dependência e amplia a 
indolência. 

Cerca de 50% dos jovens 
estão com baixa qualifi-
cação e fora da escola, e 
acabam ficando também 
fora do mercado de tra-
balho, sem oportunidade 
de serem integrados numa 
atividade produtiva. O que 
se pode fazer para deter 
esse processo destrutivo? 
Em cada 10 brasileiros, 
3, isto é, cerca de 30% 
da população apresenta 
muita dificuldade para ler, 
escrever e fazer operações 
matemáticas e aritméticas 
simples do dia a dia, e sem 
conseguir reconhecer in-
formações em um catálogo 
ou manual de instruções. 

Enquanto a população ia 
sendo iludida com a ideia 
de um Brasil grande, um 
abismo começou a se abrir. 
Empregos com bons salá-
rios estão ficando cada vez 
mais escassos. As tarefas 
são subdivididas e os tra-
balhos ficam repetitivos, 
enfadonhos e com remu-
neração mínima. A espe-
rança de melhores dias 
se reduz e a população se 
deixa contaminar pelo de-
sânimo. Tanto nas escolas 
privadas mais elitizadas, 
como nas públicas, falta 
uma educação que vise o 
cultivo do aprimoramento 
espiritual humano. 

Assim nunca formamos 
os seres realmente hu-
manos, aptos e dispostos 
a examinar e analisar ob-
jetivamente o sentido da 
vida para construir tudo 
de forma a beneficiar à co-
letividade.  Esse é o nosso 
mundo do qual todos nós 
temos responsabilidade na 
sua gestação. O desequi-
líbrio econômico ocorre 
porque as nações querem 
exportar o máximo e im-
portar o mínimo e para 
isso usam todos os meios 
de que dispõem. Por isso 
mesmo temos de nos adap-
tar da melhor forma para 
buscarmos a superação e 
um futuro melhor.

A lamentável tragédia de 
2011 em Petrópolis se re-
pete em 2022, mas isso não 
podia ter acontecido no 
Brasil com seus 8.514.876 
km². Faltou gestão pública. 
Há tantos municípios, pre-
feitos, vereadores, gover-
nadores e deputados, mas 

o que eles fizeram em todo 
o século 20 e em relação 
à ocupação inadequada e 
moradias em situação de 
risco? Descuidaram da 
educação e preparo das 
novas gerações. A nature-
za vai dando seus alertas, 
mas quem os observa? 
Até que um dia acontece 
a catástrofe. 

A invasão cultural tam-
bém deu a sua contribui-
ção para o emburreci-
mento e enfraquecimento 
da cultura. Os cinemas 
atraíam os adultos, jovens, 
crianças e as famílias para 
assistirem aos filmes com 
imagem, cores, sons, belas 
histórias românticas e de 
aventuras em que o bem 
vencia o mal, e os maus 
eram punidos. Entreteni-
mento e aprendizado, mas 
também uma poderosa 
engrenagem influenciando 
e direcionando o pensar 
das pessoas. 

Existem exceções, mas 
os filmes, em geral, pas-
saram a ser violentos, 
imorais e tóxicos, com his-
tórias fracas. O cinema foi 
perdendo a força, embora 
ainda conserve a magia das 
telonas. Veio a TV exibindo 
telejornais, novelas, seria-
dos e filmes. Os aconteci-
mentos em destaque nas 
TVs muitas vezes trazem 
imagens da frieza de seres 
humanos sem coração que 
adentram no cérebro das 
pessoas e aos poucos vão 
engessando as almas com 
maldades. 

A visão da eternidade 
ficou perdida diante da 
crença que a vida é uma 
só e tudo acaba com a 
morte terrena. Raramente 
se vê uma atitude decente 
de solidariedade e justiça 
nos filmes, pois falta amor 
e sinceridade entre os 
personagens. O dinheiro 
é de grande importância, 
mas ao impor a primazia 
monetária, os sistemas 
econômicos caminharam 
para extremos prejudi-
ciais, pois se a finalidade 
da economia for buscar 
melhores condições de 
vida, a produção tem de 
conduzir o processo de 
acordo com as necessida-
des da população. 

No entanto, ocorreu uma 
inversão; a produção ficou 
submetida aos interesses 
do dinheiro, porém é o 
dinheiro que deveria se 
submeter às necessidades 
de produção, trabalho e 
consumo. Em todas as 
nações endividadas che-
gou-se aos extremos com 
produção baixa e inflação 
alta. O aumento de moeda 
de quatro vezes nos EUA 
tinha de acarretar desor-
dem financeira que se 
esparrama pelo mundo. Da 
China pouco se sabe, mas 
permanece fabricando e 
exportando.
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Segundo o último rela-
tório da Global Entre-
preneurship Monitor, 

realizado por meio da parce-
ria entre Sebrae e o IBQP, a 
taxa de empreendedorismo 
potencial, composta por 
cidadãos que não têm um 
negócio, mas pretendem 
abrir uma empresa em até 
três anos, teve incremento 
de 75%.

Porém, antes de começar 
a investir no sonho de ter o 
próprio negócio, é necessário 
ter um bom planejamento, 
calcular riscos, avaliar pos-
sibilidades e aprender com 
os erros e acertos de outros 
empreendedores. Damião 
Moraes, diretor executivo da 
Somos Financeira - empresa 
especializada em serviços 
financeiros – responde a 
algumas questões sobre 
como superar os desafios de 
abrir e gerenciar sua própria 
empresa. Confira:
	 •	Como conseguir cré-

dito para começar a 
empreender? - Há di-
versas formas de se obter 
crédito para dar start no 
negócio. Entre elas, po-
demos citar plataformas 
como a Estímulo, Gyra 
Mais, BNDES microcré-
dito entre outras. 

O brasileiro busca cada vez mais uma autonomia financeira.

Gisele Paula (*)

Nos últimos anos, muito se tem 
falado sobre a importância da área 
de Customer Experience dentro 
das empresas, independente de 
seu tamanho, localização ou área 
de atuação. A proposta desse setor, 
em linhas gerais, é fazer com que o 
cliente tenha a melhor experiência 
possível com sua marca, gerando 
engajamento e, consequentemente, 

aumento e recorrência nas vendas.
Com o advento da pandemia, que 

afetou a todos de maneira global, 
empresários tiveram que se rein-
ventar para melhorar ainda mais a 
experiência e jornada dos clientes, 
evitando que o distanciamento pre-
sencial afetasse em demasia seus 
negócios e relação com os consu-
midores. Para aprimorar ainda mais 
esse setor dentro de sua empresa 
é preciso, antes de tudo, entender 

quais são as três trilhas da excelên-
cia do CX. Confira:
 1) Atendimento: esse é o momen-

to em que você precisa enten-
der a necessidade do cliente, 
compreender e argumentar. É 
preciso saber como dialogar com 
o consumidor nos diferentes 
meios de contato, como telefo-
nes ou canais digitais;

 2) Supervisão: aqui é quando 
será necessário unificar e 

criar uma equipe altamente 
treinadas para que todos os 
profissionais possam entender 
a importância de acompanhar a 
jornada do cliente, antecipando 
eventuais problemas;

 3) Gerenciamento: após a etapa 
de supervisão, é preciso manter 
o gerenciamento para ter uma 
real dimensão da satisfação do 
cliente. Por isso, volte sempre 
aos indicadores de sua satis-

fação e encantamento. Saber 
interpretá-los é fundamental 
para criar uma cultura de aten-
dimento humanizado.

Após estudar e aplicar essa tríade, 
aí sim sua marca poderá oferecer um 
serviço de CX de alta qualidade.

(*) - É CEO e fundadora do Instituto Cliente 
Feliz, startup brasileira que aplica 

soluções e metodologias para melhorar a 
experiência das empresas.

O brasileiro dá sinais que está 
pronto para voltar a empreender
Após quase dois anos do surgimento do primeiro caso de COVID-19, o brasileiro tem dado sinais que 
está pronto para voltar a empreender

criativas são essenciais 
na jornada inicial de um 
novo negócio.

	 •	Qual o principal de-
safio que o mercado 
impõe para o ges-
tor? - A volatilidade. O 
mercado vai exigir do 
empreendedor que ele 
tenha soluções rápidas e 
eficazes para os desafios 
que estão por vir.

	 •	Cinco dicas para quem 
pretende começar a 
empreender -  Seja 
corajoso; Não tenha 
medo de errar; Tenha 
disciplina; Se planeje; e 
Saiba vender o sonho.

De acordo com a última 
edição do boletim Mapa das 
Empresas do Ministério da 
Economia, cerca de 484 mil 
empresas fecharam as portas 
no segundo quadrimestre do 
ano passado, porém, outras 
1.420.782 foram abertas. 

Isso confirma que o bra-
sileiro busca cada vez mais 
uma autonomia financeira. 
O número também é o maior 
da série histórica, iniciada 
em 2011, e 26,5% maior do 
que o observado no mesmo 
período de 2020. - Fonte e 
mais informações: (www.
somosfinanceira.com.br).
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  Mas, é preciso ter um 
planejamento financeiro 
adequado na hora de 
buscar o crédito, enten-
der que aquela dívida 
vai fazer parte da vida 
financeira da empresa 
por um bom tempo. O 
ideal é que o valor da 
parcela não ultrapasse 
25% da receita líquida da 
empresa. É importante 
observar, ainda, taxas de 
juros, encargos e prazos 
disponíveis.

	 •	Quais os principais 
desafios que o empre-
endedor vai enfrentar 
neste período de re-
tomada da economia 
e como superá-los? 
- A adaptação ao novo 

cenário; acompanhar as 
transformações; e enten-
der as novas relações de 
consumo. Esses são os 
principais desafios de 
quem deseja virar um 
empreendedor. Acredito 
que o melhor caminho 
é o conhecimento, é a 
pesquisa, a busca de 
informação para inovar. 
Dessa maneira, é possí-
vel encontrar soluções 
para enfrentar este novo 
período.

	 •	Qual a melhor ma-
neira de otimizar os 
processos operacio-
nais? - Tenha uma boa 
estratégia para alcançar 
os objetivos: ferramentas 
adequadas e pessoas 

Apesar dos indicadores serem as principais formas de 
saber se os negócios estão indo bem e quais devem ser 
suas perspectivas futuras, muitas empresas ainda têm 
dificuldade em identificá-las. Muitas carecem de um 
mapeamento correto de indicativos e acabam reduzindo 
suas perspectivas de futuro no mercado em que atuam.  

Para mostrar como mensurar corretamente as informa-
ções e dados que podem ajudar uma organização crescer, 
melhorar o seu gerenciamento e se adaptar as mudanças 
na economia, Leonardo Horta, sócio-fundador da Maitreya, 
consultoria em gestão empresarial focada na transformação 
dos negócios, apresenta cinco perspectivas chaves para 
uma empresa. Confira: 
 1) Mudanças de mercado - Todos os anos, empresas 

nascem, crescem e acabam sumindo por conta da falta 
de inovação e planejamento. Não é difícil destacar 
companhias que eram gigantes e até mesmo pioneiras 
no seu setor e que com o passar dos anos não con-
seguiram inovar no momento certo e acabaram em 
declínio. Inovar não significa apenas criar algo novo, 
mas também de se desenvolver estrategicamente. 
Inovar é encontrar soluções para um determinado 
problema.

 2) Ineficiência crônica - Empresas que convivem 
com uma ineficiência crônica no seu dia a dia podem 
até se esforçar, mas não avançam e não crescem 
o esperado. A empresa precisa ter autonomia e 
propriedade. Diante disso, ela consegue conquistar 
transparência na relação entre gestores e conselho 
para trazer o diagnóstico e soluções de problemas 
crônicos da empresa.  

 3) Sucessão empresarial e clareza no DNA - Mui-
tas empresas passam e/ou tem grande dificuldade 
de realizar a sucessão empresarial em diversos 
níveis da companhia, comprometendo novamente 
a capacidade futura de geração de valor da empre-
sa, acarretando na perda constante de talentos. É 
primordial que as empresas entendam o contexto 
histórico em que estão inseridas, avaliem o presente 
e, com isso, planejem um futuro considerando todas 
essas informações. 

  As companhias que atuam num mesmo segmento 
têm foco e propostas parecidas, mas nunca iguais. 
É necessário entender os pontos que trouxeram a 
empresa até ali, e analisar as possibilidades e mu-
danças que o mercado está passando, para que dessa 
forma, seja possível potencializar os negócios.

 4) Falta de visão de futuro - Dúvidas constantes sobre 
o futuro assombram os líderes, gerando um receio 
e autoquestionamentos contínuos da percepção de 

Perspectivas que podem atrapalhar a 
saúde dos negócios

ameaças relevantes para o médio prazo. As empre-
sas precisam sempre almejar a transformação, indo 
adiante da simples busca por eficiência e resultados 
de curto prazo. Isso é feito a partir de um constan-
te diagnóstico realizado em parceria com todos os 
setores da companhia. 

  Toda empresa que não tem uma visão de futuro, por 
conta das demandas do dia a dia, também tem as suas 
dificuldades de gestão como: várias versões internas 
que dificultam o alinhamento de uma estratégia de 
esforço, identificação de prioridades, inovações e 
investimentos em prol de um futuro concreto ali-
nhado, entre outros pontos.   

  É importante atuar no presente, mas também pro-
curar conectar claramente a prioridade e foco da 
companhia no futuro. Essa análise permite não só 
o resultado financeiro, como também é o principal 
determinante do sucesso de um negócio, sendo eles, 
o engajamento dos times, agilidade, assertividade, 
facilidade de inovações, ações comerciais, parcerias 
reais com clientes e fornecedores.

 5) Expectativas dos acionistas e times - Desalinha-
mento entre expectativas, diferentes percepções dos 
acionistas e ações de gestão não integradas podem 
comprometer um negócio. Uma empresa precisa ter 
um propósito sólido para ter equipes engajadas, um 
plano estruturado e sua gestão tática implantada e em 
execução de forma eficiente. Tudo isso fomenta não só 
o crescimento da empresa, mas a realização dos acio-
nistas, executivos e times. - Fonte e mais informações, 
acesse:  (https://maitreyagroup.com.br).

As empresas precisam sempre almejar a transformação, indo 
adiante da simples busca por eficiência e resultados de curto prazo.
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Conheça as três trilhas da excelência em CX


