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Preparando-se para mudanças

Você sabia que os clientes do Escritório Virtual Espaço 2D podem receber suas mensagens e recados simultaneamente 
pelo WhatsApp, sem qualquer custo adicional?

Entre em contato conosco para definir em quais números de celular gostaria de receber suas mensagens.

Seu nome era Li Er (李耳), mas passou para a história por seu

título honorífico, Lao Zi (老子, também romanizado como

Lao Tsé), isto é, “velho mestre”. Viveu na China, no sec. IV

a.C. e fundou a escola filosófica conhecida como Taoísmo.

Lao Zi acreditava que a harmonia do mundo repousava no

equilíbrio entre as forças naturais yin e yang, opostas e

complementares, em constante intercâmbio. O yin não existe

sem o yang e vice-versa, como o dia não existe sem a noite.

Nenhum é melhor do que o outro e o excesso de um deve ser

corrigido com o aumento do outro, para que o equilíbrio e

harmonia universais sejam mantidos.

Cabe ao sábio entender que as mudanças fazem parte de um

ciclo sem fim, para então aceitá-las e se readaptar, até a

chegada do novo ciclo.

Aos nossos clientes e leitores, os votos de um

Feliz Natal !

O término deste ano de 2018 é também, ao que

tudo indica, o fechamento de um ciclo politico e

econômico. O mundo multipolar comandado

pelo vertiginoso crescimento chinês, pela

integração da Europa e pelos juros baixos nos

EUA e Japão começou a ruir em 2008, com a

crise do mercado financeiro global, e parece ter

chegado ao fim este ano. O que se espera, daqui

para a frente, é uma China ainda forte, porém em

desaceleração, uma Europa desunida, os EUA

voltados para si e uma tendência de alta nos

juros internacionais. Saem as uniões aduaneiras

e o livre comércio para dar lugar a barreiras

comerciais e acordos bilaterais. Nesse novo

cenário, a competição acirrada exigirá ajustes

nos custos e otimização de processos, tanto para

governos quanto empresas.

No Brasil, isso significará mudanças nas

legislações fiscal e tributária, previdenciária e

trabalhista. Redução de custos, modernização,

desburocratização e melhor uso das ferramentas

tecnológicas são agora essenciais para manter

nossa competitividade em nível internacional.

Empresas e profissionais liberais também

precisarão fazer sua parte e se preparar para essa

nova realidade.

A notícia boa é que, se tudo der certo, sairemos

dessa nova etapa mais fortes e eficientes. E

prontos para uma nova etapa de crescimento.

A vida é uma série de mudanças 

naturais e espontâneas. Resistir a 

elas apenas gera tristeza.

生命是一连串的自发的自然变化.

逆流而动只会徒增伤悲.

(老子 - Lao Zi)
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