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Qual será o 
futuro das Américas?

A construção da 
Terra seguiu uma 
linha cuja meta era 
dotar o planeta de 
todas as condições 
para acolher a 
vida humana com 
sustentabilidade

Cabia aos humanos 
e seus governantes 
compreender exa-

tamente como a natureza 
funciona em sua automa-
ticidade. Movidos pela 
cobiça de poder, os homens 
descuidaram disso, impro-
visaram, inventaram, con-
tornaram, mas os efeitos 
não se fizeram por esperar, 
e em consequência o plane-
ta apresenta terríveis sinais 
de deterioração causada 
pela espécie que abrigou 
para evoluir. 

Estamos vivendo num 
mundo em transformações 
com quase 8 bilhões de 
almas. Muitas delas desin-
teressadas da vida e seu 
significado, alienadas sobre 
o áspero momento atual. 
Há problemas com alimen-
tação, água, criminalidade 
mundial, guerras. Quando 
essa humanidade vai ter 
bom entendimento entre 
si? O progresso intelectivo 
avança continuamente, mas 
sempre tem sido acompa-
nhado de decadência. Falta 
“coração”.

A economia visa atender 
às necessidades essenciais, 
mas o dinheiro criou des-
caminhos. Surgiu o meca-
nismo do dinheiro que faz 
dinheiro, mesmo que não 
produza nada ou indo a ex-
tremos com superprodução 
de supérfluos e falta de es-
senciais. Os homens criaram 
o dinheiro, a inflação, os 
juros e a âncora cambial. A 
indústria foi fechando. Tudo 
depende do dinheiro, de 
jogadas especulativas. 

Quando a renda cai, o 
rebuliço se instala, pois não 
há plano B, e como pedras 
de dominó, uma empurra 
a outra. Quem sabe, após 
a grande tormenta econô-
mica, possa enfim surgir 
o sistema sadio em que o 
dinheiro fique no seu papel 
de auxiliar a produção e o 
comércio de bens efetiva-
mente essenciais para  um 
viver de forma condigna.

Os homens, através do 
progresso tecnológico e da 
globalização, criaram a alta 
especialização. Na crise que 
se desenha, o mundo e as 
nações precisarão de pes-
soas com experiência geral, 
aptas a coordenar a produ-
ção dos bens essenciais. O 
momento é de incertezas; 
tudo está oscilando, da 
economia à sociedade; das 
alterações climáticas, ao 
equilíbrio emocional. 

Temos de compreender 
a finalidade de nosso viver 
neste planeta acolhedor, ao 
qual temos submetido a to-
dos os tipos de abusos, mas 
que, como consequência 

de nossos desatinos, agora 
está se tornando hostil à 
vida humana. A sina da 
América Latina tem sido a 
de permanecer estagnada 
com nível baixo na saúde 
e na educação. Francisco 
Pizarro e Hernan Cortez 
deram início à rapinagem no 
império Inca e no México, o 
que acabou abrindo as veias 
das riquezas do continente. 

Em 500 anos, ninguém 
conseguiu uma transforma-
ção para melhor. Dominada 
pela influência religiosa, a 
população esteve na dor-
mência e seus governantes 
na inércia. Embaraçada 
pelas finanças mal geridas, 
regrediu. Neoliberalistas, 
esquerdistas e caudilhos 
se aproveitaram, mas com 
ou sem democracia predo-
minou o atraso e a falta de 
preparo da população. Para 
onde vão as nações latino-a-
mericanas? Vale tudo para 
a conquista do poder pelo 
poder, não para promover 
o progresso real? A Europa 
está atordoada por dívidas 
e crise na energia. 

Os EUA, que deveriam 
inspirar um modelo de re-
novação, não conseguem 
resolver seus múltiplos pro-
blemas internos. A China diz 
não querer o comando, mas 
vai avançando na economia. 
O que será das Américas? O 
que será da humanidade?

O futuro da humanidade 
depende da boa educação 
infantil e do bom preparo 
das novas gerações para a 
vida. 

A parte humana do ser 
está sendo perdida, mas 
tudo terá de se tornar novo 
para subsistir através do 
saber do funcionamento 
das leis naturais da Cria-
ção, possibilitando que a 
sabedoria espiritual possa 
se manifestar, construindo 
beleza, paz, progresso real 
e felicidade, colocando o 
intelecto no lugar que lhe 
cabe: de instrumento a 
serviço do homem.

A educação e o bom pre-
paro das novas gerações 
têm de ser a prioridade para 
deter a acelerada decadên-
cia que o mundo enfrenta. 
A boa formação requer o 
reconhecimento de que es-
tamos inseridos na Criação 
como um fruto dela, o que 
torna indispensável a busca 
do saber do significado da 
vida e das leis que a regem 
para que nela as pessoas se 
integrem construtivamente. 

É preciso raciocínio lú-
cido, simplicidade, clareza 
e naturalidade no pensar 
para a formação de cida-
dãos dotados de bom sen-
so intuitivo, que tenham 
propósitos enobrecedores, 
que reconheçam sua res-
ponsabilidade de beneficiar 
o mundo para que haja paz 
e progresso material e es-
piritual.

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

(www.vidaeaprendizado.com.br) e 
(www.library.com.br/home). 

E-mail: bicdutra@library.com.br. 
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O crescimento nas 
vendas requer mais 
do que um estoque 

repleto de mercadorias, é 
necessário que os varejistas 
estejam preparados para 
oferecer uma boa experi-
ência a seus clientes, em es-
pecial em datas com grande 
concentração de pessoas.

“Além de ser um momento 
de grandes oportunidades 
de venda, ocasiões de grande 
movimento também devem 
ser aproveitadas para boas 
práticas de relacionamen-
to com os clientes, como 
campanhas de engajamento 
e ações de fidelização”, co-
menta Anderson Locatelli, 
CEO da Sled, fintech que 
conecta de forma pioneira 
o mercado varejista com 
serviços financeiros.

Para ajudar varejistas, Lo-
catelli aponta dicas de como 
se preparar para ter sucesso 
e reter os consumidores. 
Confira:
 1) Ofereça promoções 

atrativas - Pode ser 
uma dica óbvia, mas 
é essencial para que o 
comércio tenha suces-
so nas datas importan-
tes. Escolha produtos 
que tenham giro no 
estoque ou que sejam 

É necessário que os varejistas estejam preparados para oferecer 
uma boa experiência a seus clientes.

A autenticidade no am-
biente de trabalho é um 
ponto sensível, em que 
parte das pessoas acre-
ditam que é necessário 
seguir uma linha de com-
portamento, enquanto 
outras acreditam que ser 
autêntico e não forçar um 
tipo de conduta é a melhor 
solução. De acordo com 
Branca Barão, especia-
lista em comportamento 
humano e master trainer 
em programação neuro-
linguística, não são todos 
os profissionais que con-
seguem mostrar sua au-
tenticidade no ambiente 
corporativo. 

“A minoria se arris-
ca a ser minimamente 
autêntico no trabalho. 
Ao contrário do que as 
pessoas pensam, a au-
tenticidade não tem a ver 
com falar sem pensar ou 
com aqueles exageros e 
extravagâncias comporta-
mentais. Ser autêntico é 
ter coragem de ser quem 
realmente somos. Tem 
a ver com respeitar os 
próprios valores, agindo 
com integridade e ter 
como principal fonte de 
reconhecimento aquilo 
que pensamos de nós 
mesmos, nos assumindo 
como somos, com nossas 
vulnerabilidades e singu-
laridades”, relata.

Para a escritora, é fun-
damental que os gestores 
assumam e demonstrem 
sua humanidade, não 
tentando parecer perfei-
tos perante suas equipes. 
Quando um líder se posi-
ciona como alguém que 
está aberto a ensinar e 
a aprender, impulsiona a 
equipe a fazer o mesmo, 
criando assim uma cultura 
de aprendizagem funda-
mental em um período 
repleto de mudanças, 
como as que vivemos 
atualmente. 

Não são todos os profissionais que conseguem mostrar sua 
autenticidade no ambiente corporativo.

Compra e venda 
de imóveis com 
menos burocracia

Enfrentar a burocracia para 
comprar um imóvel pode pa-
recer um processo longo, que 
visa garantir a segurança jurí-
dica do negócio. No entanto, 
o uso crescente da tecnologia 
tem acelerado os trâmites 
no setor. Um grande marco 
para desburocratização e 
acessibilidade às operações 
de compra e venda foi a pu-
blicação da Lei 14.382/2022 
no último mês.

A lei instituiu o Sistema Ele-
trônico dos Registros Públi-
cos (Serp) que terá validade 
em todo território nacional. 
De acordo com o presiden-
te da Associação Brasileira 
dos Mutuários da Habitação 
(ABMH), Vinícius Costa, por 
meio do sistema, é possível a 
recepção e o envio de docu-
mentos e títulos, expedição 
de certidões, e consulta às 
indisponibilidades de bens 
decretadas pelo Poder Judi-
ciário, entre outros serviços.

Para as operações que 
envolvem compra e venda 
de imóveis, por exemplo, as 
partes precisam apresentar a 
certidão de matrícula atuali-
zada do imóvel, as certidões 
fiscais e processuais das 
partes envolvidas. Em alguns 
casos que envolvem proces-
sos, também devem buscar 
auxílio de advogado para 
entender o quanto um pro-
cesso pode afetar a validade 
e segurança da operação. A 
criação do Serp visa unificar 
todas os procedimentos e 
informações de uma pessoa 
ou bem específico em um só 
canal desburocratizando todo 
o procedimento.

Com a crescente onda de 
realização de negócios pela 
internet e a possibilidade de 
assinatura digital, por exem-
plo, situações que já vinham 
facilitando sobremaneira os 
negócios no setor imobiliá-
rio, a criação do Serp vai de 
encontro com a tendência 
tecnológica da operação. Viní-
cius Costa destaca ainda que 
do ponto de vista processual, 
o Serp será de extrema valia 
para registros de penhoras e 
indisponibilidades, bem como 
facilitará a busca por bens do 
devedor em todo Brasil - Fon-
te e mais informações (www.
abmh.com.br).

Dicas para ter sucesso 
nas vendas e fidelizar clientes
Um estudo do Ibevar, mostrou que as vendas do Varejo Restrito – referente ao comércio de bens não-
duráveis e semi-duráveis – devem superar 0,32% o resultado de maio, enquanto o Varejo Ampliado – 
além das duas categorias mencionadas, engloba também o comércio de bens duráveis (como veículos 
e materiais de construção, por exemplo) – deve registrar alta de 0,47% no mesmo período

o consumidor recebe 
o valor diretamente em 
seu CPF, sem precisar 
ter conta bancária, 
podendo usar a quantia 
por meio da carteira 
digital, disponível no 
app Troco Simples ou 
na Wallet do varejista.

 3) Diversidade no meio 
de pagamento - Os 
meios de pagamentos 
são tão importantes 
quanto os produtos 
e serviços ofereci-
dos. Segundo estudo 
divulgado pela Con-
federação Nacional 
de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), nas lojas fí-
sicas, os cartões de 
débito (32%) e crédito 
(30%) ainda são os 
meios mais utilizados. 

  Contudo, os usuários 
esperam que as em-
presas acompanhem 
a evolução dos meios 
de pagamento e ofere-
çam diferentes formas 
de pagar, atendendo 
diferentes necessi-
dades, o que facilita 
a tomada de decisão 
na hora das compras. 
Fonte e outras infor-
mações: (https://www.
sled.com.br/).

tendência. E antes 
de precificá-los, veja 
como estão os preços 
da concorrência, para 
garantir promoções 
competitivas.

 2)  Ofereça conveni-
ência digital - A pes-
quisa da AllinN aponta 
que somente 3% das 
pessoas que compra-
ram durante o Dia do 
Consumidor em 2021 
haviam comprado na 
mesma loja na edição 
anterior, por exemplo. 
Ou seja, a retenção de 
clientes ainda é um de-
safio para os varejistas. 

  Bons preços são atrati-
vos, porém invista tam-
bém em diversidade na 
forma de pagamento, 
entregas ágeis (no caso 
de e-commerce e deli-
very) e menor tempo 
de fila nos caixas. As 
filas desgastam a re-
lação do varejo físico 
com o público e um 
dos motivos que pro-
vocam essa situação 
é a ausência de troco 
nos caixas. 

  Pensando nisso, a Sled 
traz ao mercado uma 
solução pioneira de 
troco digital, em que 
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Autenticidade no ambiente de 
trabalho: virtude ou perigo?

A permissão para ser 
autêntico que o líder dá 
a si mesmo é sentida pela 
equipe que vai, como con-
sequência, se sentir segura 
para expressar sua própria 
essência e personalidade 
no ambiente de trabalho, 
trazendo mais leveza. Ou-
tra consequência impor-
tante gerada através da 
autenticidade é a inovação. 

Com a permissão para a 
autenticidade acontecer, 
perdemos o medo da re-
jeição, do julgamento e do 
erro, criando a espontanei-
dade que as novas ideias 
tanto precisam para acon-
tecer. Embora seja algo que 
possibilite diversos benefí-
cios, a especialista afirma 
que o mundo corporativo 
ainda não está preparado 
para lidar com pessoas 
que são completamente 
autênticas. 

Falar de autenticidade 
no mundo corporativo, 
que ainda é um ambien-
te político, com relações 
pouco empáticas e pouca 
abertura à autenticidade, é 
o grande desafio. Não basta 
chegar com o discurso se 
as pessoas ainda têm medo 
de darem suas ideias em 
uma reunião, deixarem a 
barba crescer ou usar uma 
armação de óculos mais 
colorida.

Mesmo repleto de desa-
fios, existem caminhos para 

aplicar a autenticidade no 
ambiente de trabalho. É 
necessário implementar 
uma cultura aberta e 
inclusiva, que permita e 
respeite a singularidade 
de cada pessoa. É impor-
tante contar com uma 
liderança autêntica, onde 
o líder traz humanidade 
para o jogo corporativo, 
motivando a diversidade 
e a cultura de cada indi-
víduo. 

Além disso, a empresa 
precisa dispor de pessoas 
que tenham autoconhe-
cimento suficiente para 
serem autênticos e não 
deixarem o bom senso de 
lado. Essa é a estrutura 
ideal para um ambiente 
saudável e uma equipe 
autêntica. As empresas já 
estão dando mais li berda-
de para que a autenticida-
de de seus colaboradores 
esteja mais presente no 
dia a dia. 

Esse conceito segue 
em constante constru-
ção, mas é possível ver 
que essa evolução está 
em evidência em muitas 
empresas. Não apenas as 
que já conhecemos como 
inovadoras e diferentes, 
mas principalmente na-
quelas mais tradicionais e 
conservadoras. - Fonte e 
outras informações, aces-
se: (https://www.branca-
barao.com.br/site/). 
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