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A - Chances de Renegociar
O Feirão Limpa Nome da Serasa, que começou no dia 6 de novembro 
e encerraria no último dia 30, foi prorrogado até o próximo dia 16. A 
grande procura dos consumidores para limpar o nome com recorde de 
negociação e a participação de novas empresas durante o feirão mo-
tivaram a alteração da dada. Diante disso, os consumidores terão um 
prazo maior para aproveitar as chances de renegociar com condições 
especiais e terminar o ano no azul. Até o último dia 28, mais de um mi-
lhão de consumidores negociaram ao menos uma dívida pelo site. Isso 
representa um crescimento de 78% comparado com o mesmo período 
do ano anterior. A maior parte das renegociações foi no setor de bancos 
e fi nanceiras. Confi rme no site: (www.feiraolimpanome.com.br).

B - Novos Designers   
A multinacional canadense de software de design gráfi co Corel anuncia 
a abertura de seu concurso anual para designers, ilustradores e amantes 
das artes gráfi cas que desejam divulgar seus trabalhos artísticos criados 
com o CorelDRAW® Graphics Suite. Valem designs, logos, cartazes, 
banners, adesivos, designs de moda, ilustrações, padronagem de bor-
dados – tudo que a imaginação possa conceber em termos de arte e 
beleza para setores das indústrias gráfi ca, de publicidade e propaganda, 
de produção, de belas-artes.  Os designs devem ser desenvolvidos com  
CorelDRAW,  Corel® PHOTO-PAINT® ou  Corel DESIGNER® e os ven-
cedores poderão fi gurar em uma infi nidade de materiais de marketing 
da Corel. Mais informações em:
(http://learn.corel.com/contest/cdgs-call-for-artwork).

C - Projeto do Ano
Na semana ocorreu a 10ª edição do Prêmio Projeto e PMO do Ano, 
realizado pela revista PDM (Project Design Management) e a equipe 
do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) foi a grande vencedora 
da categoria PMO do Ano. Além deste prêmio, também foi fi nalista da 
categoria Projeto Corporativo. Com este prêmio, o SPC Brasil se clas-
sifi ca para a etapa mundial – PMO of the Year Award, a ser realizado 
em Londres, Reino Unido, em 2018. O prêmio Projeto e PMO do Ano é 
uma premiação nacional que valoriza empresas e profi ssionais da área 
de gerenciamento de projetos. 

D - Aluguel de Veleiros
A Wind Charter está completando quatro anos de atuação no mercado 
de charter de veleiros. Com sede em Paraty, possui 18 veleiros que 
atendem todas as necessidades dos mais diferentes tipos de viajantes: 
do econômico ao luxuoso, do solitário à famílias e grupos de amigos, sem 
deixar de lado a excelência no serviço e conforto de bordo. As diárias 
dos barcos menores são acessíveis e acabam saindo mais baratas do 
que o valor de uma pousada. Nos barcos mais luxuosos, o destaque fi ca 
por conta dos serviços de bordo (opcionais) como hostess e skipper. A 
empresa também é parceira da Moorings e da Sunsail, principais ope-
radoras de charter do mundo, e pode organizar aquela viagem especial 
em lugares paradisíacos no Caribe, Ásia e Europa. Saibba mais: (www.
windcharter.com.br).

E - Debate sobre Urbanismo
Trazer para seu espaço temas que falam sobre a cidade é um dos 
objetivos da Unibes Cultural. O hub paulistano da cultura sempre 
promove eventos que estão na pautas de discussão da Capital. Um dos 
eventos recorrentes é o Debate REC-Brasil, promovido pela Rede de 
Economia Criativa Brasil, em parceria com o centro cultural, que terá 
nova edição no próximo dia 9 (sábado), das 14h às 17h. Com o tema 
Urbanismo – Árvores, Rios e Ruas de Sampa, o evento contará com a 
participação de dois importantes nomes do meio: Raul Cânovas e José 
Bueno. Os convidados falarão sobre mapeamento e curiosidades do meio 
ambiente de São Paulo. Mais informações: tel. (11) 3065-4333 (www.
unibescultural.org.br). 

F - Banco do Ano 
O Santander foi eleito o Banco Global do Ano e também o melhor no 
Brasil pela prestigiada revista The Banker, veículo do grupo Financial 
Times especializado na cobertura do setor fi nanceiro internacional. As 
vitórias foram atribuídas ao “fantástico crescimento dos lucros na Amé-
rica Latina, especialmente no Brasil, ao uso inovador da tecnologia para 
oferecer produtos mais adequados às necessidades dos clientes”, além 
da compra do Banco Popular, na Espanha. A The Banker, que realizou 
na quarta-feira (29), em Londres, sua cerimônia anual de premiação, 
também nomeou o Santander Banco do Ano na América Latina e em qua-
tro de seus nove principais mercados: Espanha, Brasil, Chile e Portugal.

G - Gestão Fiduciária
Já utilizado globalmente para administrar grandes fortunas, o modelo fi du-
ciário de gestão patrimonial ainda é novidade no Brasil. A Fiduc, consultoria 
fi nanceira responsável por trazer o modelo ao país, tem como principal objetivo 
transformar profi ssionais do mercado fi nanceiro em consultores capazes de 
realizar a gestão patrimonial dos seus clientes, e entregar um planejamento 
que leve em conta todos os aspectos individuais e familiares. A Fiduc baseia 
seu modelo de gestão fi nanceira e patrimonial no mesmo utilizado pela Saint 
James’ Place, empresa inglesa responsável por construir o planejamento 
fi nanceiro de cerca de 200 mil clientes e que registra hoje mais de £80 bilhões 
de investimentos sob sua gestão. Saiba mais em: (https://fi duc.com.br).

H - Debate Multiprofi ssional 
O Núcleo de Estudos da Violência Contra Crianças e Adolescentes da 
Sociedade de Pediatria realiza, no próximo dia 6, das 8h30 às 18h00, a 
décima primeira edição do Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes 
e Combate à Violência. A programação trata de assuntos relevantes e 
recorrentes na atualidade, como crianças desaparecidas e crimes virtu-
ais, cyberbullying, entre outros. Haverá conferência de autoagressão e 
suicídio, questão de grande destaque na mídia nos últimos anos devido 
ao aumento constante das taxas entre crianças e jovens no Brasil. Em 
pauta ainda os diversos tipos de acidentes de trânsito, principal causa 
de morte acidental no Brasil entre crianças e adolescentes dos 0 aos 14 
anos. Para mais informações e inscrições, acesse (www.spsp.org.br).

I - Simpósio de Perícias 
Nos próximos dias 7 e 8, das 9h às 17h30, o Sindcont-SP realiza, em parceria 
com a Associação dos Peritos Judiciais e com o Sindicato dos Economistas, 
um ‘Simpósio de Perícias – Oportunidades e Técnicas de Mercado’. O 
encontro apresentará oito palestras, que serão ministradas por especia-
listas nos seus respectivos temas e visa proporcionar aperfeiçoamento, 
atualização e integração aos participantes. Temas como: Recuperação 
Judicial e a Importância da Perícia; A Importância da Perícia Contábil na 
Solução de Confl itos; Apuração de Haveres a partir do Novo Código de 
Processo Civil; e Contratos Bancários – as Modalidades Mais Discutidas 
no Judiciário, entre outros. Informações:  (www.sindcontsp.org.br). 

J - GOL na Pampulha 
Já estão sendo realizadas as vendas de bilhetes para a nova rota da compa-
nhia, partindo do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, com destino 
a Congonhas. Inicialmente, os clientes terão à disposição duas frequências 
por dia para os destinos, em vigor a partir de 22 de janeiro, em horários 
convenientes nos períodos da manhã e da tarde. As aeronaves utilizadas 
neste aeroporto serão os Boeing 737-700, com capacidade para até 138 
clientes. Os bilhetes estão disponíveis no site da companhia (www.voegol.
com.br), nas Lojas VoeGOL e nas agências de viagem.
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Contadores devem fi car 
atentos a pontos da 
Reforma Trabalhista

No dia 14 de novembro, 

o presidente Temer 

publicou no DOU 

a MP com diversas 

modifi cações na CLT

Primeiro, é importante 
sal ientar que essa 
MP tem o intuito de 

harmonizar algumas ver-
tentes da Reforma Traba-
lhista, oriunda da Lei nº 
13.647/2017, que está em 
vigor desde o dia 11 de no-
vembro. A MP não diminui 
nem retira nenhum direito 
dos trabalhadores. Muito 
pelo contrário: ela até cor-
rige alguns preceitos que 
deixavam o empregado em 
situação mais suscetível.

Todas as mudanças en-
traram em vigor de forma 
imediata, mas dependem da 
aprovação do Senado e da 
Câmara para se tornarem 
permanentes. Importante 
salientar que o prazo cons-
titucional para avaliação da 
Medida no Legislativo é de 60 
dias prorrogável por mais de 
60 dias, com descontinuação 
durante o período de recesso, 
que, conforme determina o 
artigo 57 da Constituição, 
começa no dia 23 de dezem-
bro e vai até 2 de fevereiro 
de 2018. 

Como o Contador é um dos 
profissionais mais importan-
tes dentro das empresas, já 
que entre suas responsabili-
dades estão o planejamento 
tributário, a apuração de tri-
butos, o controle financeiro 
e patrimonial e o registro, 
manutenção e desligamento 
de funcionários, é impor-
tante ficar atento às novas 
regras trabalhistas e estudar 
muito bem o assunto, já que 
quem estiver mais preparado 
para orientar seu cliente terá 
chance maior de se posicio-
nar no mercado.

Nós, do Sindicato dos 
Contabilistas de São Paulo, 
recomendamos aos conta-
dores que fiquem atentos a 
estas novidades e encarem-
-nas como oportunidades de 
aperfeiçoar suas relações de 
trabalho. Outra novidade se 
refere às atividades insa-
lubres durante a gravidez: 
toda empregada gestante 
deve ser afastada, enquanto 
durar a gravidez, de qualquer 

atividade ou local insalubre. 
Neste caso, ela deve ser 

remanejada para um local 
salutar e se excluí, automa-
ticamente, a remuneração de 
adicional de insalubridade. A 
MP dita que será consentido 
para a gestante permanecer 
em local insalubre quando a 
mesma, espontaneamente, 
apresentar à empresa ates-
tado médico assentindo sua 
permanência na atividade.

Agora, a jornada de tra-
balho de 12 horas seguidas 
por 36 horas ininterruptas 
de descanso só poderá ser 
conciliada através de con-
venção ou acordo coletivo. 
A única exceção vai para 
os profissionais da área da 
saúde, que podem firmar 
jornada através de acordo in-
dividual. A MP pontua ainda 
que está proibida a cláusula 
de exclusividade no contrato 
de prestação de serviços do 
trabalhador autônomo, que 
agora pode prestar serviços 
a diversas empresas.

Outra alteração diz respei-
to ao dano moral, com novo 
parâmetro para o pagamento 
de indenização, que pode 
chegar a 50 vezes o teto do 
INSS, que hoje está em R$ 
5.531,31. Com isso, o salário 
do empregado não será mais 
levado em conta para definir 
o valor total da indenização, 
uma vitória para os trabalha-
dores de forma geral, já que 
os empregados vítimas de 
dano moral serão tratados 
de forma imparcial, inde-
pendentemente de cargo ou 
função desempenhada.

Lembremos que é sempre 
bom estar um passo à frente e 
de prontidão para atender às 
questões que surgirão acerca 
deste tema, muito comple-
xo, por sinal. Como diria o 
escritor ucraniano Nikolai 
Gogol (1809-1852), “a única 
coisa que vale a pena é fixar 
o olhar com mais atenção no 
presente; o futuro chegará 
sozinho, inesperadamente”. 
Então, o presente é agora. 

Portanto atualização e 
aperfeiçoamento profissio-
nal não são mais opções, e 
sim condições necessárias à 
sobrevivência no exercício 
da atividade contábil.

(*) - É presidente do Sindicato 
dos Contabilistas de São Paulo – 

Sindcont-SP.

Antonio Eugenio Cecchinato (*)

Cabify assumirá frota 
de veículos do Estado

O Governo do Estado estima 
economizar até R$ 57 milhões ao 
ano com a substituição gradual de 
sua frota de veículos por serviços 
de aplicativos de automóveis. O 
primeiro passo nessa direção 
foi dado no último dia 30, após 
a empresa Cabify apresentar 
a menor oferta e passar pela 
avaliação tecnológica realizada 
pela Secretaria de Governo. 
Concorreram quatro empresas 
e após 40 lances o menor preço 
obtido foi de R$ 2,45 por km 
rodado, por meio de pregão da 
Bolsa Eletrônica de Compras.

O Estado pretende reduzir 
em 25% a frota de veículos, 
das 7.375 unidades atuais para 
5.509 unidades, ou 1.866 auto-
móveis a menos. Desse total, 
1.479 veículos serão leiloados, 
o que irá proporcionar uma 
economia de R$ 35,1 milhões 
em despesas com combustíveis 
e manutenção. O governo espe-
ra arrecadar cerca de R$ 11,3 
milhões com o leilão.

“Estamos promovendo um 
ajuste para economizar dinheiro 
público e realizar investimentos 
em saúde, escolas, segurança 
e nos temas que interessam à 
população”, explicou Alckmin 
durante o lançamento do edital, 
em setembro. “Com a redução do 
número de carros, mais o que será 
arrecadado com o leilão dos veí-
culos, serão quase R$ 70 milhões 
de reais”, ressaltou (AI/sp.gov).

A dúvida indica que a recuperação da demanda tende a ser moderada.

O indicador, avaliado men-
salmente pela Confe-
deração Nacional da 

Indústria (CNI), registrou 
queda de 0,2%, recuando para 
101 pontos. A confi ança do 
consumidor permanece em 
patamar baixo, 2,1% menor 
que o verifi cado em novembro 
de 2016 e 6,6% inferior à média 
histórica.

Enquanto os índices de en-
dividamento e de expectativa 
de renda e de infl ação caíram 
em relação ao mês anterior, 
os indicadores de situação 
fi nanceira, de expectativa de 
desemprego e de compras de 
bens de maior valor registra-
ram alta. “A manutenção do 
pessimismo do consumidor 
indica que a recuperação da 
demanda nos próximos meses 
tende a ser moderada”, destaca 
o economista da CNI Marcelo 
Azevedo. 

Entre os índices que tiveram 
queda em novembro, destaca-
-se o de endividamento, com 
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A FecomercioSP estima 
que o varejo paulista deverá 
encerrar o ano com o cresci-
mento de 5% em 2017, com a 
expectativa de faturamento 
real de R$ 623,7 bilhões, valor 
R$ 28,1 bilhões maior em rela-
ção a 2016. Caso o resultado 
se confirme, será o maior 
crescimento anual de vendas 
desde 2011, o que representa 
o fi m do pior ciclo recessivo 
já vivido pelo comércio, que 
começou em 2014.

Este fi m de ano deve con-
solidar a retomada do setor 
cujas vendas cresceram em 
todos os meses do ano já apu-
rados. Segundo a Entidade, 
isso só foi possível graças a 
uma conjuntura econômica 
de infl ação em queda, que 
abriu espaço para a redução 
dos juros e elevação do poder 
de compra dos consumido-
res, além dos aumentos da 
renda agrícola e das expor-
tações, do avanço no ritmo 
da produção industrial, da 

Confi ança do consumidor 
segue baixa, informa CNI

Alternando variações positivas e negativas nos últimos meses, o Índice Nacional de Expectativa do 
Consumidor (INEC) manteve-se estável em novembro, na comparação com outubro

recuo de 3,1% na comparação 
com outubro e de 6,6% em 
relação ao mesmo mês do ano 
passado. Os números indicam, 
conforme o INEC, uma eleva-
ção das dívidas das famílias 
brasileiras. Já as variações 
negativas nos índices de ex-
pectativa de própria renda e 

de infl ação sinalizam aumento 
do pessimismo quanto a essas 
variáveis.

Por outro lado, as altas nos 
índices de expectativa de 
desemprego e de compras de 
bens de maior valor apontam 
leve otimismo quanto à melhora 
no mercado de trabalho e às 

compras de itens como móveis 
e eletrodomésticos neste fi m 
de ano. O INEC representa o 
sentimento dos brasileiros em 
relação à situação e às expecta-
tivas econômicas das famílias e 
do país. Quanto maior o índice, 
mais otimistas estão os consu-
midores (CNI).

Varejo paulista poderá ter o 
melhor Natal desde 2013

injeção dos recursos do FGTS 
e da queda do desemprego, 
que restaurou a confi ança dos 
consumidores.

Todas as nove atividades 
analisadas pela FecomercioSP 
devem apresentar alta no fatu-
ramento em relação a 2016. A 
expectativa é que o segmento 
de autopeças e acessórios e 
as farmácias e perfumarias 
registrem as maiores taxas de 

crescimento, de 11% e 10%, 
respectivamente. No entanto, 
considerando o peso de cada 
atividade no varejo, as maiores 
contribuições para o resultado 
geral serão dos supermerca-
dos (3%) e das concessio-
nárias de veículos (7%), que 
devem atingir o faturamento 
real de R$ 213,2 bilhões e R$ 
72,7 bilhões, respectivamente 
(AI/FecomercioSP).
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