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Uma geração de 
deprimidos: tema de 
preocupação mundial

O que tem acontecido 
com os nascidos entre 
1981 e 2010? 

A depressão é um 
tema de preocupa-
ção mundial, uma 

vez que tem sido consi-
derada a doença que mais 
gera afastamento do traba-
lho, e tem alcançado, mais 
intensamente, uma faixa 
etária da população que 
nos chama a atenção: nas-
cidos entre 1981 a 2010. 

São pessoas que hoje têm 
entre 12 e 41 anos, fase 
que engloba adolescentes, 
jovens e adultos em suas 
fases mais produtivas, 
tanto em período escolar, 
quanto profissional, de ex-
pressivo desenvolvimento 
humano. As queixas apre-
sentadas por eles trazem 
situações como: “a vida 
não tem sentido; não te-
nho mais vontade de fazer 
nada; nada me agrada; as 
roupas não ficam bem em 
mim; preciso fazer muitas 
coisas, ou ainda, ter muitos 
estímulos para ter vontade 
de algo”.

Mas, elas não param por 
aí: há um questionamento 
constante sobre a felici-
dade e o que fazer para 
alcançá-la, e uma dificul-
dade para compreender o 
sentido do sacrifício, das 
recusas e entregas pelo 
outro. Sim, essa é, infeliz-
mente, a realidade que se 
apresenta neste momento, 
uma vez que a busca por 
acompanhamento psico-
lógico e psiquiátrico tem 
aumentado na mesma 
proporção das crises de 
ansiedade, depressão e 
índices preocupantes de 
suicídio. 

Muitos jovens procuram 
a psicoterapia, pois estão 
cientes do que se passa 
com eles: estou deprimido, 
tive crises, surtei, pirei, 
não aguento mais, a vida 
é pesada demais, para quê 
estou estudando. Muitos 
questionam o para quê es-
forçar-se nos estudos, por 
exemplo. Há um desejo de 
sucesso financeiro rápido, 
imediato, com baixo esfor-
ço ou estudo. 

Aquilo que para outras 
gerações era a consequên-
cia natural do crescimento 
e amadurecimento, ou 
seja, assumir responsa-
bilidades, fazer algo pelo 
outro, ter pequenos sacri-
fícios, sofrer em certo grau 
para obter algo, parece 
ser intolerável para essa 
geração. Tanto que ela tem 
sido nomeada como uma 
“geração infeliz”. 

Claro que não temos uma 

totalidade assim, mas são 
esses números expressivos 
que nos preocupam. 

Alguns aspectos podem 
intensificar esse quadro, 
dentre eles a pandemia, 
que deixou muitos jovens e 
adultos em casa, reclusos, 
fixados às redes sociais e, 
com isto, deixando de usar 
o que chamamos de habili-
dades sociais e emocionais, 
que passam pelo relacio-
nar-se com o outro, pensar 
as consequências dos seus 
atos, agradecer, colocar-se 
no lugar do outro.

Há um isolamento que 
parece, por muitas vezes, 
ignorar a existência do ou-
tro no mundo, o que leva-os 
a ter maior dificuldade de 
perceber que a vida é feita 
para o outro, na relação 
com o outro, e não de 
uma forma autocentrada e 
egoísta, que gera as princi-
pais crises existenciais. Os 
perfis de rede social têm 
sido potencializadores de 
uma falta de senso crítico 
e uma visão extremamente 
limitada do mundo. 

E o que se vê é uma busca 
constante por influencia-
dores como fonte de rela-
cionamento, formação de 
opinião e discernimento, o 
que está longe de ser uma 
forma segura e eficaz de 
estruturação do conheci-
mento. A tristeza por si só 
é uma emoção normal ao 
ser humano, seja por uma 
perda, uma dificuldade, 
adoecimento, transição 
de vida. 

Mas, quando se estende 
por meses, altera a disposi-
ção, a vontade, o interesse 
pelas coisas, a concentra-
ção e a qualidade de vida de 
forma geral, pensamos sim, 
num quadro depressivo. E 
parte dos diagnósticos se 
dá porque a informação 
sobre doenças emocionais 
está mais divulgada. Um 
julgamento popular que 
apenas diz: “na minha 
época não era assim”, ou, 
“isso é falta de ocupação”, 
não resolve o problema. 
Temos um novo tempo, 
uma nova realidade, um 
outro cenário. 

Para jovens e adultos que 
têm coragem de identificar 
o problema precisamos ter 
a receptividade, compre-
ensão, além de fazermos 
com que cada vez mais essa 
realidade possa ser tratada 
em rodas de conversa nas 
escolas, nas empresas, 
em casa, na família, nas 
igrejas e nas próprias redes 
sociais.

 
(*) - É psicóloga clínica e 

organizacional da Fundação João 
Paulo II/Canção Nova.

Elaine Ribeiro (*)

O Integra Contador permitirá o acesso automatizado a 
um conjunto de informações que, até o momento, só 
estavam disponíveis por consulta individualizada no 

Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, o e-CAC.
A plataforma oferece, inicialmente, 27 serviços em sete 

APIs (Application Programming Interface). Dentre os 
principais, estão os relacionadas ao Simples Nacional e 
MEI, consulta e transmissão de DCTFWeb, consulta de 
pagamentos realizados, emissão de DARF, dentre outros. 
O Integra Contador poderá ser obtido pela Loja Serpro 
em data ainda a ser divulgada. Para obter a solução será 
necessária a utilização de certificado digital e-CNPJ.

Todas as consultas a dados só serão permitidas após a 
conferência da autorização do proprietário das informações 
ou de seu procurador. A autorização do procurador deverá 
ser realizada previamente, pelo e-CAC.

É a quarta data mais esperada pelos lojistas - afinal, 
ninguém quer deixar seu pai sem um “mimo especial” 
nesse dia. Com isso, é necessário preparar as vendas 
para o período. Segundo a pesquisa recente da Shopee, 
realizada com 1.200 compradores do aplicativo, haverá um 
aumento de 20% sobre o valor gasto pelos consumidores 
nesse Dia dos Pais, e 68% dos participantes têm o costume 
de comprar online em datas comemorativas.

Com a pandemia, nos anos anteriores a maioria dos 
clientes recorreu ao digital, e houve um grande cresci-
mento nas vendas pela internet. Atualmente, mesmo 
com o comércio físico em pleno funcionamento, muitos 
consumidores ainda preferem adquirir seus produtos pela 
internet e via marketplaces em bandeiras conhecidas como 
Americanas, Magalu e Mercado Livre. 

“O comprador opta pelo online, pois além da comodi-
dade, conseguem obter descontos exclusivos e evitam 
as aglomerações nas lojas físicas”, avalia Rodrigo Garcia, 
diretor executivo da Petina Soluções em Negócios Digi-
tais - startup de performance de marketplaces nacionais 
e internacionais. Alerta que os comerciantes têm que se 
planejar para a data com antecedência. 

“É preciso haver uma gestão eficiente, para que não 
ocorram problemas nas vendas nestes períodos de fluxo 
mais intenso, como o Dia dos Pais”, recomenda, ao listar 
algumas apostas “certeiras” para a data:
 1) Promoções especiais - É importante já entrar no 

mês de agosto com descontos promocionais, pois 
muitos consumidores esperam o Dia dos Pais se 
aproximar para garantir um preço mais baixo que no 
mês de julho. Já começar o mês dos pais com diversos 
descontos chama a atenção dos compradores para 
adquirirem mais rápido os produtos, e garantirem 
o presente da data, que já está bem próxima;

 2) Itens com entregas rápidas - É necessário que 
a distribuição dos produtos seja rápida para não 
haver atrasos nas entregas. Colocar as mercadorias 
no fullfilment traz uma melhor experiência para o 
cliente, do ponto de vista do comprador. Do lado 
do vendedor, é preciso garantir maior agilidade na 
distribuição de produtos e em cada etapa da logística.

 3) Produtos “cobiçados” - Em toda data especial 

Ninguém quer deixar seu pai sem um 
“mimo especial” nesse dia.

Integra Contador: informações para 
prestação de serviços contábeis

A Receita Federal do Brasil (RFB) e o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) disponibilizarão 
uma nova plataforma de prestação de serviços contábeis e fiscais

API FUNCIONALIDADES

lntegra SN (Simples Nacional) Permite a entrega e consulta da dedaração do Simples NacionalI 
(PGDAS-D), além da geração do Documento de Arrecadação do 
Simples Nacional (DAS)

Integra MEI (Microempreendedor 
Individual)

Permite a geração do DAS além de consultar a dívida e atualizar o 
benefício

Integra DCTFWEB (Dedaração de Débitos 
e Créditos Tributários Federais Previdenciá.
rios e de Outras Entidades e Fundos)

Permite a transmissão e consultas da DCTF, além da geração do 
DARF referente à declaração

Integra SICALWEB (Sistema de Cálculo de 
Acréscimos Legais)

Permite a geração de DARFs

Integra Pagamento Permite a consulta de comprovantes de pagamento

Integra Caixa Postal Permite a consulta de mensagens da caixa postal RFB do 
contribuinte 

lntegra Procurações Permite a consulta de procurações eletrônicas do contribuinte
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Dia dos Pais: como alavancar as 
vendas via marketplace

existem os produtos “queridinhos”. São itens que 
têm maior tendência de procura naquele período, e o 
que chama a atenção do cliente pode ser a qualidade 
ou o preço, por exemplo.

  Segundo a pesquisa recente do Mercado Livre, os 
calçados são um dos itens mais procurados - com 
cerca de 1.500 buscas por minuto -, garrafas térmicas 
e Copo Stanley são palavras chaves que tiveram um 
aumento nesse período. Na categoria bebidas, os 
produtos com maior faturamento são whisky, com 
alta de 51% e a cerveja, com 40%. 

 4) Kits de presentes - Investir em kits com lembranças 
para a data, que podem ser personalizadas, é uma 
boa opção. Nesse tipo de produto podem ser incluí-
das algumas mercadorias que provavelmente seriam 
compradas juntas se vendidas de forma unitária, mas 
que têm apelo para o consumidor por estarem com 
uma montagem especial.

  Procure mostrar as vantagens do combo que está 
oferecendo, quais os diferenciais dos itens que os 
compõem, e que com certeza os pais de muitos con-
sumidores precisam, e qual a vantagem financeira 
de comprar aquele kit. - Fonte e outras informações, 
acesse (https://petina.com.br/).
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Leonardo Grapeia (*)

Não é novidade para ninguém que 
o Brasil é um país de desigualdades 
sociais, econômicas e financeiras. 

Parte considerável da população 
está desempregada e outra parcela 
atua na informalidade, condições 
que, por vezes, levam os cidadãos 
a tomarem empréstimos com juros 
exorbitantes ou a entrarem em dívidas 
que os tornam inadimplentes.

Segundo dados do IBGE, temos 
atualmente a inflação em ascen-
são (4,29% nos primeiros quatro 
meses de 2022) e o desemprego 
alto (10,5%), além das taxas de 
juros básicas (Selic) em dois dígitos 
(13,25%). Esses três fatores com-
binados levam a uma corrosão no 
poder de compra do consumidor, 
na capacidade de honrar dívidas, na 
instabilidade das finanças pessoais e 

na necessidade de fontes de crédito 
de custo mais alto.

De acordo com dados da Serasa 
Experian, a inadimplência também 
bateu novo recorde: em abril, mais de 
66 milhões de brasileiros estavam com 
o nome no vermelho, o maior número 
da série histórica iniciada em 2016. 
Deste número, mais de 2 milhões de 
brasileiros se tornaram inadimplentes 
em 2022. Com relação ao perfil das 
dívidas, os segmentos de Bancos e 
Cartões possuem 28,1% dos débitos, 
enquanto contas básicas como água, 
luz e gás representam 22,9%. 

Na comparação com abril de 2021, 
o setor de Financeiras foi o que teve 
maior aumento na participação de 
inadimplência, indo de 9,6% para 
12,4%. Dados da Pesquisa de En-
dividamento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic) apontam que o 
endividamento com cartão de crédito 

atingiu nível recorde entre famílias 
com maior renda. Nos últimos anos, 
o cartão de crédito se consolidou 
como o tipo de dívida mais comum 
entre os brasileiros. 

E aí é que mora um grande perigo. 
O uso dessa modalidade deve ser feito 
somente quando o consumidor tiver 
renda para efetuar o pagamento da 
fatura no vencimento. Além disso, 
deve-se evitar o pagamento mínimo 
do cartão, pois as taxas de juros co-
bradas podem chegar a 371% ao ano, 
segundo dados da Pesquisa Anefac, 
e jamais deve-se utilizar o limite do 
cheque especial como forma de cré-
dito (taxas de 150% ao ano, segundo 
o mesmo levantamento). 

O problema é que grande parte da 
população não tem acesso a esse tipo 
de informação. No Brasil, ensino reli-
gioso e química orgânica fazem parte 
do currículo escolar obrigatório, mas 

as finanças básicas, por exemplo, não. 
Juros e porcentagem são distantes 
para a maioria dos brasileiros. 

Por conta da ignorância financeira 
perpetuada em nosso país, é fácil com-
preender como tanta gente assume 
dívidas impagáveis, comprometendo 
seu futuro financeiro. A maioria ignora 
o efeito brutal dos juros compostos, 
presentes nas dívidas do cartão de 
crédito e do cheque especial, por 
exemplo. Endividados pouco se 
atentam às decisões políticas que 
os afetam, uma vez que sua atenção 
está voltada aos inúmeros boletos e 
contas acumuladas. 

Vale reforçar que a tomada de 
crédito tem que ser uma solução 
e não a ampliação de um eventual 
problema financeiro. Uma alternativa 
para estancar a bola de neve que se 
cria é buscar negociações com cada 
operadora ou em alguns casos acessar 

empréstimos pessoais, com juros mais 
baixos, para o pagamento das dívidas 
dos cartões. 

No entanto, a minimização desses 
riscos passa pelo consumo consciente 
como parte fundamental de uma boa 
educação financeira, especialmente 
em função da relação entre o consumo 
e a perda de controle das finanças 
pessoais. O consumo por impulso 
leva a uma necessidade de fontes 
de crédito de custo mais alto, como 
cheque especial e cartão de crédito 
e a um nível de comprometimento 
de renda acima do que é considerado 
saudável no mercado brasileiro. 

O consumo consciente e a educação 
financeira nunca foram tão impor-
tantes para o brasileiro da vida real.

(*) -  É CEO da Focus Financeira, instituição 
especializada em crédito, 

financiamento e investimentos 
(www.focusfinanceira.com.br).

Falta de educação financeira aumenta a desigualdade


