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CONTRIBUINTES, VENCEMOS UMA BATALHA! 
Por Marcelo Otávio de A. B. Mendonça 
 
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, de acordo com o art. 1º de seu 
Regimento Interno é o “órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da 
Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira 
instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da 
legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB)”. 
 
É, em matéria tributária, o órgão administrativo julgador mais importante do País. Suas 
decisões trazem entendimentos importantes sobre os tributos federais, possuindo uma vasta 
jurisprudência a ser seguida pela Receita Federal do Brasil (RFB). 
 
Apesar de ser um órgão administrativo, atualmente, as turmas do CARF são compostas 
igualmente por representantes da Fazenda Nacional e dos contribuintes. Nada mais natural, 
afinal, o CARF busca ser um órgão paritário, cuja ideia é proferir o julgamento que mais se 
adeque à legalidade, evitando julgados parciais a qualquer das partes. 
 
Ocorre que, quando há empate na votação, o voto decisivo, de desempate, é do presidente 
da Turma que, obrigatoriamente, é um representante da Fazenda. É como se o seu 
entendimento fosse de maior qualidade, legalidade, importância, etc. que os votos proferidos 
pelos demais. E o resultado é uma parcialidade indiscutível em favor da Fazenda, tanto que, 
em 2019, mais de 75% dos julgamentos em que foi usado o voto de qualidade tiveram vitória 
da Fazenda Nacional. 
 
Estávamos, então, até agora, diante de mais um ato de intervenção Estatal em desfavor do 
contribuinte, cidadão que, em especial através da atividade empresarial, contribui 
compulsoriamente para a arrecadação tributária. E, quando há dúvidas sobre a atuação 
fiscalizatória, não pode confiar no órgão administrativo julgador.  
 
Nada além do que já estamos acostumados a sofrer com o poder Estatal intervencionista e 
expropriador. 
 
Além da aberração ética e moral que tal situação implica, há ainda, flagrante violação ao 
Código Tributário Nacional (que, inclusive, possui status de Lei Complementar), em especial 
ao seu art. 112, que, em caso de dúvidas, a lei tributária deverá ser interpretada da maneira 
mais favorável ao contribuinte. Desnecessário, portanto, o voto de qualidade. 
 
Finalmente, esse modelo de intervenção e injustiça foi extinto. A recém-publicada lei 
13.988/2020 excluiu o voto de qualidade e confirmou que, havendo empate, o litígio será 
resolvido favoravelmente ao contribuinte. 
 
 



 

Essa medida é de grande evolução, uma vez que traz maior segurança jurídica ao 
contribuinte e lhe fornece incentivo para realizar as operações e planejamentos tributários 
que lhe são benéficos, sendo-lhe garantido um julgamento justo e imparcial. 
E assim tem que ser, na dúvida, a decisão deve sim favorecer o contribuinte. Caso contrário, 
haverá uma verdadeira presunção de culpa, o que é, simplesmente, inadmissível, já que o 
contribuinte, ao realizar operações e qualquer outra situação que enseje tributação, está 
agindo em favor de sua atividade econômica, não devendo o Estado usar seu poder para 
tributar injustamente o contribuinte. 
 
A extinção do voto de qualidade mostra-se, então, grande incentivador das liberdades 
individuais e livre iniciativa, fomentando a realização de negócios e planejamentos que, caso 
sejam levados à julgamento, terão o julgamento imparcial que lhe é devido. Uma importante 
vitória na guerra pela Justiça! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VACINADOS 
Por Gabriel Salvatti da Silva 
 
A COVID-19 se espalha rapidamente, causando mortes, colapsando sistemas de saúde e 
impactando o cotidiano das pessoas. Governantes estão em situação que não enfrentam 
com frequência: devem tomar decisões rápidas em um cenário pouco conhecido. Sob 
pressão, é natural que façam o que melhor sabem (ou o único que sabem): exercer controle. 
Os cidadãos, fragilizados ao ver suas fontes de renda evaporarem e a própria saúde (ou de 
um ente querido) ameaçada, cobram socorro. Ao mesmo tempo, são massacrados por um 
turbilhão de informações que chegam de todos os cantos: redes sociais, grupos de 
comunicação, canais de TV, sites. Sem muita reflexão, prolifera o desespero.  
 
Juntemos a isso a fatia oportunista da classe política interessada exclusivamente na 
manutenção do poder e teremos o cenário ideal para repressão das liberdades individuais. 
A doença do coletivismo se espalha na mesma velocidade que o Coronavírus e, talvez o que 
seja mais preocupante, com o apoio e clamor popular. Confiscos de meios de produção, 
ataques diretos à propriedade privada, já ocorreram no Brasil e, até mesmo, nos Estados 
Unidos. Projetos de leis são lançados com iniciativas populistas e intervencionistas. Chegam 
a propor redução obrigatória dos aluguéis, exigem baixar mensalidades escolares, sem falar 
nos decretos de fechamento obrigatório dos estabelecimentos comerciais. O poder do 
Estado avança implacavelmente sobre nós, sempre em nome do “bem comum”. Talvez o 
vírus do coletivismo estivesse sempre ali, alojado no subconsciente dos indivíduos, 
aguardando as condições adequadas de temperatura e pressão para se manifestar e se 
espalhar.  
 
Porém, a boa notícia é que há vacina conhecida para essa doença. Ela atua no 
fortalecimento do indivíduo e em detrimento do todo. Ao contrário do que se presume, 
nenhuma instituição pública é capaz de determinar o que cada pessoa necessita. Apenas 
os indivíduos deveriam priorizar suas necessidades. Não cabe ao Estado definir que as 
pessoas precisam de um aluguel mais barato, de escolas mais baratas ou de um prato de 
comida. É um direito exclusivo do indivíduo fazer tal escolha. Se há um problema de liquidez 
e a estabilidade do sistema econômico está ameaçada, vamos ajudar. Contudo, que os 
recursos sejam entregues diretamente ao indivíduo, deixando a seu encargo determinar 
como deve gastá-lo. Qualquer medida nesse sentido terá o meu apoio.  
 
O tratamento também demanda responsabilidade individual. É inegável que seja preciso 
mobilização nesse momento para conter a curva de contaminação. Há risco de colapso no 
sistema de saúde, o que pode levar à  
morte muitas pessoas que poderiam ser salvas. Entretanto, a repressão da liberdade de ir e 
vir não pode ser a única proposta avaliada. As formas de contágio e os principais fatores de 
risco são razoavelmente conhecidos e creio que se deve levar em conta a responsabilidade 
de cada indivíduo em determinar os riscos que está disposto a assumir. Obviamente, um 
contaminado sem sintomas nas ruas causa efeitos de vizinhança ao expor os outros à 
doença. Contudo, não precisamos fundamentalmente de coerção para minimizar esses 



 

riscos. O uso de máscaras, cuidados sanitários e reclusão social em caso de estar em faixa 
de risco ou ter contato com pessoas da faixa de risco são escolhas que o indivíduo pode 
fazer; depende dele. De momento, parece que a única ideia aceita é a repressão da 
liberdade e qualquer posicionamento contrário é tachado de genocida.  
 
O Estado também tem um papel fundamental nesse tratamento. Na sociedade livre, ele é 
responsável por garantir que os indivíduos possam realizar trocas voluntárias de forma 
pacífica. Uma pandemia claramente diminui a cooperação voluntária e espera-se que o 
Estado a combata com todas as forças. É curioso ouvir que a crise atual prova que a 
sociedade livre não é viável e que nós precisamos de um Estado grande o suficiente para 
proteger a população nesse momento. Ousaria dizer que vejo a coisa de forma oposta. São 
nesses momentos que o Estado deveria ser limitado o suficiente para agir no que realmente 
se espera dele. São inúmeros os serviços públicos desnecessários durante essa crise. Não 
seria esse o momento adequado para termos um Governo 100% focado onde temos, de 
fato, um problema? Não é adequado que o Estado diminua seu custo para sociedade, 
desonere os indivíduos e as empresas e os ajude, assim, a atravessar a crise? Não vejo 
nada acontecendo nesse sentido e algumas propostas recentes nessa direção foram 
imediatamente rejeitadas.  
 
Estejamos vacinados com os princípios da liberdade. A crise de saúde pública e econômica 
será o pretexto adequado à proliferação da doutrina do bem comum. Não sairemos ilesos. 
Parece inevitável que as liberdades individuais sejam reduzidas, mas podemos minimizar os 
impactos. Não sejamos vencidos pelo oportunismo e não deixemos que intervencionismo 
nos cause mal ainda maior do que já causou desde a fundação desse país. Que a liberdade 
nos mantenha no caminho da prosperidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PANDEMIA DE SAÚDE, OPORTUNIDADE PARA CRISE POLÍTICA 
Por Juliana Lourenco Vaiano Netto 
 
Quando se reflete sobre o que o Brasil está vivendo nos últimos dias, conclui- se 
basicamente que, de alguma forma, a sociedade foi tolhida de sua liberdade de ir e vir, de 
consumir, assumir riscos etc. Diante deste cenário, brasileiros sentem a necessidade de 
expressar sua indignação ou respeito às medidas tomadas pelo governo e passam a utilizar 
redes sociais e outros meios de comunicação para tal A mídia e os teóricos oportunistas, 
fazem valer este volume de informação e o momento de insegurança para promover o caos 
e desestabilizar o Estado por meio de notícias e artigos sensacionalistas, criando a 
pandemia do medo e pânico, afastando a ciência da cura e governantes da tomada de 
decisão racional.  
 
Por consequência, na ânsia de trazer alguma luz ao caos, surgem decisões imediatistas e 
drásticas, que podem ter efeitos muito nocivos à vida humana e causar um grave problema 
no futuro econômico e social. O número de casos divulgados por municípios com pacientes 
declarados com COVID-19 chega a menos de 10% até o momento e, diante deste fato, 
surgem dúvidas: há realmente necessidade de lock down horizontal em todas as cidades? 
Não seria mais adequado abrirmos o debate entre virologistas, infectologistas e Estado com 
opiniões divergentes sobre o caso?  
 
Não existe, até o momento, embasamento técnico para nenhuma destas perguntas. A 
comunidade internacional admite que as medidas devem ser testadas e que cada país irá 
adaptá-la segundo suas particularidades. Diversos estudos tem sido produzidos por 
cientistas mundialmente premiados, que defendem outras formas de confinamento e 
tratativa social para o caso, como, por exemplo, o lock down vertical, isolamento apenas de 
idosos e pessoas com doenças preexistentes, entre outras alternativas, o que já́ causaria 
uma retomada na economia. Iniciativas como do exemplo anterior foram defendidas pelo 
presidente da república e repudiadas por grande parte dos governantes que foram apoiados 
por uma parcela da sociedade em pânico com a disseminação do vírus. Mas, se existe uma 
provável solução para a retomada da produção e giro da economia, por que alguns 
governantes são contra?  
 
Uma parte dos governantes está utilizando a comoção nacional para fazer política desonesta 
e oportunista passando uma série de pautas polêmicas. Outros se baseiam em fatos e dados 
de outros países para opinar sobre o confinamento no Brasil sem considerar efetivamente 
fatores diferenciados no país como, idade média dos brasileiros, condições climáticas entre 
outros pontos. Falta, também, ação direta do ministro da saúde em endossar o uso 
controlado da Hidróxido Cloroquina, medicamento cujos testes tem sido positivo no 
tratamento do vírus. E notório que este se apoia na burocracia da farmacovigilância para 
não utilizar o medicamento em pacientes recém diagnosticados. É certo que um ministro que 
iniciou tão bem o combate ao contagio do COVID-19 tenha se perdido no meio do caminho 
ou deixado se perder por informações cruzadas ou interesses que vão na contra mão do 
bem estar da população. O poder tirano de governadores e prefeitos aflorou e tem mostrado 



 

uma motivação estritamente política e distante do bem estar da saúde mental e financeira 
da população, ou seja, esse movimento pandêmico tem sido favorável para estes 
governantes e uma solução para acabar com este cenário não os agrada.  
 
Paulo Guedes, em Live feita em Março pela equipe da XP, quando questionado qual o 
período ideal para o lock down horizontal, ele afirmou: “não sou especialista em saúde, 
minha especialidade é economia e disso entendo e afirmo, a economia brasileira não 
aguenta o lock down horizontal por muito tempo, os efeitos desse break na economia serão 
catastróficos. O que é necessário neste momento é, ministério da economia e ministério da 
saúde entrarem em um acordo, que seja bom para ambas as partes. “A parada geral para 
redução da disseminação do vírus é extremamente necessária, por um período curto o 
suficiente para não quebrar a economia do país e possa achatar a curva de evolução do 
contagio. A partir de então, outras medidas devem ser tomadas e um novo plano de 
contingência nacional deve ser divulgado para evitar o contagio por COVID-19.  
 
Será́ que as autoridades não estão utilizando desta pandemia para infringir a liberdade do 
indivíduo em nome do coletivo de forma a promover suas agendas?  
 
Thomas Sowell, brilhante economista norte americano, disse em certo momento: ”É difícil 
imaginar uma maneira mais perigosa de tomar decisões do que deixá- las nas mãos de 
pessoas que não pagam o preço por estarem erradas.”  
 
Frase oportuna neste momento que todos os estatizantes perseguem as pandemias e 
guerras, quando neste cenário prevalece um Estado centralizador e tomador de decisões, 
estas influenciadas por dados às vezes equivocados que podem prejudicar o futuro da 
nação. Sabe-se que, em casos como o que a sociedade tem vivido, tratativas extremistas, 
ou seja, o extremo coletivismo ou extremo individualismo, não são possíveis. Portanto, é 
muito importante que haja o meio termo onde o bem do indivíduo e da comunidade se 
complementem. O preço da liberdade é a eterna vigilância e é responsabilidade do indivíduo 
prezar pela liberdade e não permitir que governos tiranos prevaleçam em meio ao caos. O 
que não falta no Brasil são indivíduos promovendo o descontrole social para abrir espaço 
para pautas próprias, brigas políticas e levar à ruína o que estava sendo construído pelo 
governo vigente. Medidas a favor da população e economia estão sendo tomadas, estas tem 
consequências, perdas econômicas virão e não se pode permitir que além delas o COVID-
19 seja fator motivador de conflito político. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

O RUMO JURÍDICO DA PANDEMIA 
Por Lucas Cunha Mendonça 
 
A covid-19 chegou. É uma realidade, embora seu verdadeiro potencial ainda seja objeto de 
muitos questionamentos e avaliações que são contestadas dia após dia. Mas o fato é que, 
baseado em projeções certas ou não, o Estado tem adotado diversas medidas sob o pretexto 
de proteger a população contra a pandemia do novo corona vírus.  
 
Limito-me, aqui, a abordar questões que promovem alteração no cenário de (in)segurança 
jurídica que tínhamos até início de março de 2020. Dentre outros exemplos, já vimos decisão 
judicial diferindo pagamento de tributos acusando o Estado de ser responsável pela 
propagação da pandemia e leis vedando despejo em contratos de aluguel, sem falar no 
confisco, pelos governos, de produtos para uso em prol do “bem comum”.  
 
E, como advogado, tenho trabalhado incansavelmente no intuito de manter meus clientes 
calmos e filtrar (sugerir aplicar) aquelas medidas que terão mais chance de se manter 
válidas, sobrevivendo aos questionamentos futuros.  
 
O nível de insegurança jurídica gerado pelo cenário atual beira o absurdo. Há poucos dias, 
ouvi um potencial cliente dizer por conta própria que sabe que o simples fato de ele estar 
seguindo alguns dos permissivos das medidas provisórias editadas pelo Executivo já o 
expõe a um risco imediato. E olha que nem advogado ele é. Falou isso simplesmente como 
resposta à minha sugestão de parcimônia na adoção de estratégias fundadas nas alterações 
promovidas pelo Estado.  
 
E a razão por que isso acontece mostra-se extremamente óbvia: as medidas que emanam 
das três esferas de poder buscando a “proteção” de vidas são adotadas sem a preservação 
de nenhum dos valores que são tão caros à nossa sociedade e justificam estarmos de pé 
até hoje.  
 
A autonomia da vontade na relação entre as partes, o respeito à livre iniciativa e à 
propriedade privada se tornaram questões supérfluas, passíveis de postergação, abrindo 
espaço para atender a dilemas provisórios e profundamente intervencionistas, tudo sempre 
com o “propósito” de minimizar os impactos da covid-19.  
 
Como assim não posso despejar alguém que não paga aluguel há 3 meses? Por que não 
posso vender meus produtos para quem e pelo preço que eu quiser? Para além da previsão 
constitucional, por que eu não poderia negociar com meus colaboradores ajustes na relação 
de trabalho com a finalidade de preservar seus empregos?  
 
Este e muitos outros debates geraram aumento da insegurança jurídica que já existia no 
Brasil. A classe empreendedora, do grande ao microempresário, entrou numa espiral de 
confusão sobre os impactos jurídicos do momento e quais medidas que podem ou não ser 
adotadas.  



 

O que tenho orientado a todos os clientes e amigos com quem converso é a ter calma e 
seguir preservando valores como livre iniciativa, trabalho, propriedade privada e 
responsabilidade individual, mas sem deixar de atentar-se às “novas” regras do jogo, 
sobretudo num país sem histórico de liberdade econômica e que precisa de pouco (muito 
menos que a covid-19) para intervir na geração de riqueza para seu povo.  
 
Um equilíbrio entre essas duas vertentes pode ser a saída para se manter juridicamente são 
num período de total desordem. Aos poucos, a realidade dos fatos e o Judiciário (certamente 
tudo chegará nele) mostrarão que valores serão preservados ou violados. Para o bem futuro, 
que o rumo jurídico da pandemia mantenha a capacidade de geração de riqueza de nossos 
indivíduos. É ela que será a maior responsável pelos necessários investimentos em saúde! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTAMOS DISTANTES DA LIBERDADE 
Por Yuri Marques Lopes 
 
O livre mercado é uma maneira organizacional de criar bens e serviços por meio da livre 
concorrência, sem a intervenção do Estado. Isso somente pode acontecer sem a existência 
de subsídios governamentais, protecionismos, reservas de mercado e barreiras de entrada 
de novos concorrentes. Friedrich Hayek defendeu, em seu livro “A Constituição da 
Liberdade”, que devemos nos opor a toda organização exclusivista, privilegiada ou 
monopolística, que usufruem da coerção para impedir que outros tentem apresentar 
melhores soluções. 
 
A livre competição entre empresas sempre beneficiam milhões de indivíduos. O benefício 
ocorre por meio da redução de preços, melhoria na qualidade de vida e estimula 
investimentos e criação de emprego. O livre comércio possibilitou avanço em diversos 
países, por exemplo, Hong Kong, onde os salários subiram 50%, e a população vivendo na 
pobreza extrema caiu de 50 para 15%, durante a atuação de Sir John James Cowperthwaite 
no cargo de secretário de finanças. 
 
A competição não acontece em mercados com alto grau de intervenção estatal. A 
intervenção coercitiva gera um alto custo para cumprir exigências regulatórias e beneficia o 
surgimento de carteis, monopólios e reservas de mercado. Além disso, dificulta e inviabiliza 
a entrada de novos atores no mercado. Portanto, ao invés das regulações protegerem os 
consumidores, acaba auxiliando empresas ineficientes, que não se preocupam em entregar 
o melhor serviço ou produto, mas sim em favorecer os burocratas responsáveis pela 
regularização. 
 
No Brasil ainda estamos longe de alcançar o livre mercado. Possuímos mercados altamente 
regulados por órgãos estatais, por exemplo: ANATEL, ANAC, Banco Central, ANS e ANP. A 
atuação coercitiva estatal brasileira prejudica ou até proibi o surgimento de novas empresas 
e garante uma reserva de mercado para os grandes. A existência de monopólios estatais 
beneficia a ineficiência, pois não possuem concorrência e os déficits operacionais serão 
quitados pelo Tesouro Nacional, com o valor arrecadado dos nossos impostos. O mercado 
não deveria ser regulado coercitivamente por políticos e burocratas, mas sim de forma 
voluntária pelos indivíduos. Precisamos de um mercado mais desestatizado. Deixar que o 
indivíduo possa escolher e criar sem a interferência do Estado é a melhor maneira de gerar 
soluções criativas e inovadoras. Enquanto tivermos intervenção estatal, nunca teremos 
liberdade de mercado, para que um exista o outro precisa acabar. 
 
 
 
 
 
 
 



 

PILARES DE UMA EQUIPE DE ALTA PERFORMANCE 
Por Lyssia Chieppe Carreira 
 
A despeito do senso comum, as razões para uma equipe ser bem-sucedida não estão 
relacionadas apenas à experiência ou nível de inteligência de seus integrantes. Autores 
renomados em gestão, como Jack Welch, Daniel Coyle e Patrick Lencioni são congruentes 
em um aspecto específico sobre a origem de equipes de sucesso: a existência de segurança 
psicológica. Mas, afinal, o que é isso? 
 
Segurança psicológica é a circunstância em que os membros de uma equipe se sentem 
seguros para tomar riscos e serem vulneráveis na frente uns dos outros. Os membros do 
time acreditam que não serão julgados por seus erros, o que os permite serem criativos, 
falarem o que pensam, tomarem riscos moderados e assumirem a responsabilidade por seus 
atos. Nesse ambiente, o sentimento de liberdade de expressão sobrepõe a disputa por status 
social e a competitividade por resultados. 
 
O líder que é capaz de construir um relacionamento de equipe baseado em segurança 
psicológica, cria membros interdependentes que confiam uns nos outros. Quando um 
membro se comporta mal, os demais corrigem seu comportamento, quando um membro tem 
uma ideia, ele se empolga em compartilhar porque entende a sua importância no 
desempenho do time. 
 
Assim, os membros dessa equipe passam a ver significado no desempenho de suas funções 
e, consequentemente, tornam-se mais comprometidos com o resultado final. Esse é o tipo 
de comportamento que fomenta a inovação e gera as mudanças necessárias para a 
obtenção do resultado de longo prazo. 
 
Em entrevista para a Harvard Business Review, Paul Santagata, Head of Industry do Google, 
disse que “não existe time sem confiança”. Para a empresa, segurança psicológica é tão 
importante que passou a fazer parte do “Projeto Aristóteles – O todo é mais do que a soma 
das partes”, cujo objetivo principal era identificar os padrões que se repetiam em suas 
equipes de sucesso. Como resultado, o Google encontrou cinco características: segurança 
psicológica, confiança, estrutura e clareza das funções e objetivos, significado no trabalho e 
capacidade de impactar e gerar mudanças. 
 
E como eu sei se o meu time apresenta as características para o sucesso? Existem alguns 
sinais que podem nos ajudar a identificar esse comportamento. Veja se as reuniões são 
dinâmicas, com mais de uma pessoa contribuindo com o diálogo, e se as pessoas se 
empolgam em compartilhar ideias. Veja se os membros do time não se importam em 
depender uns dos outros para atingir o resultado final. Veja se o líder fomenta esse ambiente 
de confiança, assume os erros ao invés de procurar culpados e reconhece as conquistas do 
time. Se for essa a realidade, provavelmente trata-se de uma equipe de alta performance. 
 
 



 

6 DICAS PARA PASSAR COM SEGURANÇA PELA CRISE NA BOLSA 
Por Bernardo Herpis Fusato 
 
A pandemia do COVID-19 está afetando fortemente as economias globais. Como não 
sabemos a dimensão dos efeitos no crescimento econômico e na saúde pública, a incerteza 
gerada desenvolveu na população um sentimento de pânico quase que sem precedentes. 
Graças a isso, estamos vivendo hoje uma grande crise no mercado financeiro no mundo 
todo, com uma das piores quedas da bolsa de valores na história. Nesse milênio, este é 
somente o quarto período em que houve Circuit Breakers na bolsa brasileira, mecanismos 
que são acionados quando ocorrem quedas bruscas devido à irracionalidade do mercado. 
As negociações são encerradas de forma temporária, visando acalmar os ânimos dos 
investidores.   
 
O ponto que me chama atenção aqui não é como grandes bancos e empresas do mercado 
financeiro têm sofrido, mas sim como a poupança de famílias foram dizimados por terem 
sido induzidas por propagandas enganosas sobre como o investimento em ações os 
deixariam ricos. Investimentos no mercado de renda variável podem sim ser bons, desde 
que para a pessoa certa, no montante certo e com a estratégia correta. O que vemos nesse 
momento são pessoas que começaram a investir em 2019 e antes da crise estavam com 
toda ou maior parte do patrimônio alocado em bolsa, e hoje sofrem as consequências das 
decisões mal tomadas.  
 
Visando ajudar pessoas que investem a passar por este momento, elenquei alguns pontos 
importantes com base na minha experiência de mais de 5 anos no mercado de 
investimentos. O objetivo aqui é ajudar o investidor a, primeiro, não piorar a sua situação e, 
segundo, melhorar seus retornos no longo prazo. Vamos à lista:  
 
1. Em hipótese alguma tente recuperar a perda por meio de operações alavancadas via 
derivativos (futuros, termo, alavancagem, opções, empréstimos). Essa é a pior coisa que 
você pode fazer nesse momento. Já vi casos de pessoas devendo milhões por causa de 
erros desse tipo.  
 
2. Não use sua reserva de emergência nem pegue dinheiro emprestado para “fazer compras 
baratas”. No fundo do poço pode haver um alçapão e, além de tudo, podem ocorrer 
imprevistos que façam com  que você precise do recurso.  
 
3. Agora é a hora que o medo de perder oportunidades vai acontecer. É fundamental se 
controlar para não tomar decisões ruins com base nisso. Mercado tem todos os dias.  
 
4. Se sua perda foi além do que você está suportando, leve como um aprendizado de que 
você precisa reduzir sua exposição em renda variável.  
 
5. Sempre tenha seguros na carteira. Ouro, dólar, caixa e outros instrumentos.  
 



 

6. E a parte mais importante: lembre-se que o lugar onde você ganha dinheiro é na sua 
empresa ou no seu trabalho. Os investimentos servem, no primeiro momento, para proteger 
o seu capital e somente depois valorizá-lo acima da inflação.  
 
Investimentos foram feitos para fazer sua vida melhor, não pior. Se está te atrapalhando no 
seu dia a dia, então provavelmente sua carteira de investimentos não está adequada ao seu 
perfil e às suas reais necessidades. Um portifólio equilibrado e bem estruturado é 
fundamental para primeiro buscar a proteção do capital, e, segundo,  buscar rentabilidade. 
Não se preocupe se alguém estiver ganhando mais que você em determinado momento. 
Lembre-se que, quem ganhou 100% em 2019 e perdeu 50% em 2020, voltou à estaca zero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GESTÃO: A ARTE DE FAZER ACONTECER 
Por Rachel Campagnaro Carminati 
 
Vocês sabem como a energia elétrica chega até vocês e como fazer para prevenir que ela 
falte? A energia é gerada por meio  de usinas que podem ser hídricas, térmicas, entre outras. 
Após ser gerada, ela percorre as linhas de transmissão, que se conectam às subestações, 
e dali seguem pela  rede de distribuição para os clientes. Eu era responsável pela 
manutenção da rede de distribuição na região sul do Espírito Santo. Nosso papel era 
prevenir as falhas na rede e, por conseguinte, evitar a falta energia.  
 
O processo iniciava-se em outra área e consistia em inspetores percorrendo a rede, poste a 
poste, realizando anotações em suas pranchetas, o que chamamos de “croquis”. Ao final do 
dia, esses papéis eram destinados a um backoffice para que as informações fossem 
digitadas em nosso sistema. Era um processo lento, burocrático, falho, pois, muitas vezes, 
a informação não chegava em tempo hábil para evitar o defeito.  
 
Além disso, a característica de uma rede de distribuição é de dimensões quilométricas, 
espalhadas por geografias que variam entre litoral, montanhas, vales, matas e cidades. E 
fazer a prevenção em um sistema de dimensões estaduais é muito complexo e custoso. 
Essa era a “dor” do processo.  
 
As dimensões da rede impossibilitam ter equipes suficientes para detectar pontos de 
possíveis falhas, pois, havia mais rede do que capacidade de inspeção. Tal fato catalisou a 
necessidade de adaptação a processos mais produtivos, automáticos e lucrativos. 
Entretanto, como fazer grandes mudanças com restrição de orçamento, sem grandes 
investimentos?  
 
A evolução tecnológica tornou a experimentação um processo barato e acessível. Basta 
observar que, ao abrir nosso celular, é possível encontrar centenas de tipos de aplicativo, e, 
diante disso, surgiu a ideia: desenvolver um aplicativo compatível com smartphone e 
sincronizado ao sistema operacional da empresa, que tinha por função captar o ponto exato 
(por sinal de GPS), registrar fotos, padronizar informação e torná-la acessível em tempo real.  
 
Os ganhos foram enormes, visto que o processo que demorava dias passou a ser em 
minutos. As equipes de programação conseguiam manipular a base de dados e visualizá-la 
de forma georreferenciada, melhorando a qualidade das rotas e o tratamento das 
prioridades.  
 
E para realizar a construção desse aplicativo não foram necessários altos investimentos. 
Trabalhamos com a metodologia MVP - Minimum Viable Product ¬- muito bem explicada no 
livro A Startup Enxuta,  conseguimos desenvolvê-lo em plataforma free  e, à medida que 
recebíamos os feedbacks, melhorávamos o aplicativo. Não foi necessário ir ao mercado 
buscar por empresas parceiras, pelo contrário, havia na equipe um profissional que possuía 



 

os conhecimentos e  as habilidades necessárias ao desenvolvimento. Às vezes, não 
observamos que a solução está dentro de “casa”, e nesse caso estava: o meu estagiário.  
 
Sim, esse grande projeto e essa transformação foi fruto da mão de obra pouco valorizada 
em algumas empresas. Mas esses profissionais possuem um potencial para enxergarem o 
que não conseguimos ver, no nosso dia a dia, devido ao “vício” do processo.  
 
Com esse aplicativo, conseguimos aumentar a produtividade dos inspetores em campo em 
cerca de 20%; em 6 meses tivemos um custo evitado de R$ 380 mil e reduzimos o tempo, 
entre o instante de detectar o defeito até a ordem de serviço chegar à equipe de manutenção, 
em 80%.  
 
O projeto foi revolucionário, não somente pela magnitude dos ganhos, mas por ter sido feito 
pelo profissional e no local mais improvável: fora da sede e do centro de inovação da 
empresa. Além disso, pela primeira vez, um projeto de estágio do “interior” venceu o Prêmio 
de Estágio.  
 
Como dizia Ludwig V. Mises: “Ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão”. Não 
importa onde estejamos, não importa se somos empresários ou colaboradores, o que 
importa é a liberdade de poder criar, inovar e gerar progresso aos nossos negócios.  
 
E é com muita garra, foco e determinação que dou cada passo em minha carreira. Eu que 
estudei Engenharia Elétrica e me formei mestre, pela Ufes, trabalhei por três anos em uma 
grande obra de engenharia, em um ambiente hostil e machista. Logo após, aceitei o desafio 
de morar no interior, saindo da casa dos meus pais para morar sozinha e ser Engenheira de 
Manutenção de Redes. Então, com apenas um ano e meio na função, e aos 29 anos, me 
tornei a primeira gestora operacional mulher de uma área técnica, no grupo, a nível Brasil.  
 
O meu principal papel como líder não é somente gerar lucro à empresa - esse item é 
indiscutível - mas sim, gerar valor. Escolher as pessoas certas para compor o time, assim 
como afirma Jim Collins, capacitar e desenvolver meus colaboradores, orientá-los e 
transformá-los em pessoas e profissionais melhores para a sociedade. Além de criar 
sucessores, com base em valores fortes como a responsabilidade individual e social, ética, 
liberdade e autonomia, formar profissionais que possam ser líderes assim como nós. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LIBERDADE POR INTEIRO 
Por Marco Antonio Tavares Loureiro 
 
O debate público brasileiro tem trazido cada vez mais para o centro da discussão a 
capacidade dos ideais da liberdade de orientarem as decisões econômicas do país. A 
candidatura e eleição do atual Presidente, cuja plataforma econômica foi declaradamente 
liberal, contribuíram fortemente para isso.  
 
Muitos brasileiros votaram conscientes de que o país que possui uma carga tributária de 
35,1% do PIB – a segunda maior da América Latina, perdendo apenas para Cuba – e é um 
dos mais difíceis para se empreender (109º) no ranking doing business, precisa entregar 
mais para a população e consumir menos da riqueza dos indivíduos e empresas. No entanto, 
outras mazelas de um país que carece de liberalismo nos afligem, somos 105ª país no 
ranking de liberdade de imprensa e o 123º em segurança em avaliação realizada pelo Fórum 
Econômico Mundial, apenas para citar algumas.  
 
A esperança dos brasileiros com um novo direcionamento na agenda econômica em uma 
guinada em direção a uma economia de mercado foi temporariamente suspensa pela 
pandemia global. Além disso, infelizmente o governo parece não estar disposto a renunciar 
a uma relação conflituosa com a imprensa a um discurso oposto a liberdades individuais em 
relação à chamada “agenda de costumes”. O otimismo em meio a esse “conflito de 
identidade” que ocorre no âmago do governo vem da reação de uma parte da população 
que não parece satisfeita com “meia liberdade” e quer ver o Brasil liderado por um projeto 
integralmente liberal.  
 
Ludwig von Mises, economista e sociólogo expoente da chamada “escola austríaca”, em seu 
livro “As Seis Lições”, deixa claro que um erro comum sobre o liberalismo é supor que a 
liberdade econômica possa ser apartada das demais liberdades. Seja na esperança de se 
construir um Estado interventor na economia e liberal nos costumes, seja com uma visão 
inversa. A impressão que temos é que mais e mais brasileiros acordam para essa realidade.  
 
Ligando as lições de Mises à perspectiva objetivista de Ayn Rand temos que a autonomia 
do indivíduo é uma derivação da sua capacidade de perseguir a felicidade por meio de sua 
razão, determinação e autointeresse. A prosperidade é, então, a consequência prática dessa 
autonomia aplicada em um sistema de trocas voluntárias no qual todos podem se 
desenvolver da maneira que entenderem mais vantajoso para si.  
 
O crescente anseio dos brasileiros por conhecer mais do ideário liberal foi aguçado pelas 
propostas do liberalismo no espectro econômico, mas o desejo por liberdade tem apenas 
aumentado na medida em que aprendemos enquanto nação o quanto ela pode nos oferecer 
se comparado à perspectiva do paternalismo estatal que estamos acostumados. Liberdade 
econômica não pode ser conciliada com cerceamento de direitos dos indivíduos.  
 



 

É de Ayn Rand a célebre frase: “Não existem contradições. Sempre que você achar que está 
diante de uma, verifique suas premissas. Você vai descobrir que uma delas está errada”. 
 
Estamos descobrindo enquanto nação que não existe meio liberalismo, assim como não 
existem meias verdades. A boa notícia é que cada vez mais indivíduos decidem lutar para 
ter liberdade por inteiro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

O SUCESSO DE EMPRESAS E A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE 
Por Paula Luíza Quemelli Magioni 
 
A estratégia de gestão da experiência do consumidor vem ganhando espaço e alto 
reconhecimento como propulsora do processo de fidelização do cliente.  
 
Antes desse “boom” da era do cliente, poucas empresas investiam além dos processos de 
qualidade de produção. De fato, a qualidade do produto é o que te faz ganhar uma venda, 
porém, focar e investir para uma excelente experiência do cliente é o que possibilita a 
pluralização do processo, multiplicando essa venda isolada em fidelização do cliente.  
 
Essa premissa se torna mais evidente quando analisamos, por exemplo, os dados fornecidos 
por Tom Connellan em seu livro “Nos bastidores da Disney”. Tom declara que ao menos 
70% dos visitantes da Disneyworld sempre retornam ao parque de diversões e que o número 
anual de visitantes dos três parques temáticos da Disney, localizados na Flórida, é de 
aproximadamente 33 milhões de pessoas. Claramente a Disney é uma empresa focada na 
alta qualidade na prestação de serviços, por atrair tantos visitantes, independente de seus 
possíveis retornos ou não. Adicionalmente, a elevada taxa de retorno dos visitantes 
comprova a eficiência de uma cultura enraizada na experiência do cliente. 
 
Dentre tantas estratégias pertencentes à cultura Disney para garantir uma experiência 
incrível ao cliente durante uma visita ao parque, algumas se sobressaem. São elas: como 
identificar a concorrência, fantástica atenção aos detalhes e múltiplos postos de escuta. 
Obviamente há outras estratégias de gestão que também são muito importantes, como a 
paixão e o engajamento dos colaboradores e o reconhecimento e a recompensa pelos bons 
resultados. No entanto, as três primeiras são o diferencial da Disney, não sendo elas 
identificadas tão frequentemente em outras empresas. 
 
O processo de identificação dos concorrentes baseia-se em considerar como concorrente 
qualquer empresa que tenha como objetivo lucrar. Isso imputa o princípio de que mesmo 
empresas de outros ramos, diferentes de parques de diversão, são consideradas 
concorrentes pela Disney. A justificativa é simples: os recursos são finitos. Por diversas 
vezes, uma família teve de escolher entre ir à Disney ou viajar para um outro país, ou entre 
ir à Disney ou trocar de carro. Portanto, ser a preferência do cliente, que está cada dia mais 
exigente e que é livre para escolher dentre tantas opções para investir seu dinheiro, é uma 
vitória sobre muitos concorrentes que vão além da categoria de parques de diversão.  
 
Essa alta concorrência acaba sendo um motivo para que a Disney se preocupe tanto com a 
experiência do cliente, por isso, há uma fantástica atenção aos detalhes. A magia da Disney 
está na riqueza dos detalhes, que conseguem teletransportar os visitantes para “dentro” dos 
diversos filmes e histórias produzidas pela empresa. A preocupação com a excelência na 
experiência do cliente durante à visita ao parque requer minuciosas manutenções diárias, 
garantindo que tudo esteja perfeito, até a pintura do carrossel que é feita por tinta de ouro 
23 quilates.  



 

Nessa estratégia voltada aos detalhes, há uma outra grandiosa empresa que investe 
potencialmente: a Apple. Steve Jobs era tão detalhista que, por vezes, solicitou novas soldas 
em placas de circuito impresso, que são invisíveis ao cliente, pois os componentes não 
estavam alinhados. Para Jobs, a experiência do cliente estava, por exemplo, intimamente 
ligada ao detalhe da embalagem. Ele se preocupava em fazer com que a experiência tátil 
definisse o tom com que o cliente percebesse o produto. Diante dos fatos, é impossível retirar 
o mérito das estratégias que buscam transformar a experiência do cliente na melhor 
possível. Não é à toa que a Apple alcançou a marca de mais valiosa empresa de tecnologia 
do mundo e a Disney, a mais poderosa empresa de diversões do mundo.  
 
Por fim, a estratégia de múltiplos pontos de escuta é a última das três estratégias que fazem 
da visita ao parque de diversão uma fantástica e inesquecível experiência. Essa estratégia 
consiste em manter os colaboradores como pontos de escuta, o que se torna uma forma de 
feedback menos cansativa ao cliente frente às frequentes pesquisas de satisfação. Por 
diversas vezes, colaboradores ao servir, ao limpar ou a prestar ajuda a algum visitante 
ouvem alguma situação que esteja colaborando para uma experiência negativa. Os próprios 
colaboradores possuem proatividade e autonomia para resolvê-la, mudando o curso da 
situação. Um exemplo disso foi uma criança com doença em fase terminal que, durante a 
visita ao parque, perdeu seu caderno de autógrafos dos personagens que mais amava. 
Inicialmente, a ação foi de tentar localizar o caderno, fazendo contato com os demais pontos 
de escuta do parque. Sem sucesso, o colaborador combinou com os pais da criança de 
buscarem um novo livro, com todas as assinaturas que ele havia conseguido, no dia 
seguinte. Ele se encarregaria de obter o livro e as assinaturas idênticas. A atitude do 
colaborador eternizou a experiência de um dos visitantes, sendo esse um passo à frente 
para a fidelização e reconhecimento do cliente.  
 
Definitivamente, as empresas que conseguiram enxergar com brevidade a importância de 
gerir a experiência do cliente saíram na frente comandando os rankings e liderando as 
preferências dos consumidores, tornando-os assim clientes fiéis. Hoje, essa gestão passa a 
ser uma estratégia estudada e implementada de forma bem mais ampla, transferindo à toda 
a empresa a responsabilidade na satisfação do cliente, independente de uma área restrita 
ao atendimento ao consumidor, afinal, mais importante que ganhar uma venda é fidelizar o 
cliente. 


