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Ata do Copom diz que manutenção
da Selic foi a melhor decisão

A

Mercado esperava corte na Selic, mas Copom afirma que
manutenção em 6,5% foi “melhor decisão possível”.

“Isso tornou desnecessária a mitigação de risco de convergência
demasiadamente lenta da inflação às metas. Pesando o cenário
básico e o balanço de riscos, o
comitê concluiu que a decisão de

Cresceu a
demanda das
empresas por
crédito

A demanda das empresas
por crédito cresceu 5,7% em
abril na comparação com o
mesmo mês do ano passado,
conforme apurou o Indicador
Serasa Experian de Demanda
das Empresas por Crédito. Com
este resultado, a expansão da
demanda empresarial por crédito subiu 5,7% no acumulado do
primeiro quadrimestre de 2018.
De acordo com os economistas da Serasa Experian,
a retomada do crescimento
econômico, ainda que em ritmo
mais lento do que se esperava
o início deste ano, combinada
com a retração dos juros, tem
estimulado a busca das empresas por crédito que, neste mês
de abril, cravou a sétima alta
interanual consecutiva. A alta
interanual da busca empresarial
por crédito em abril foi determinada pelo comportamento das
micro e pequenas empresas,
que cresceram suas demandas
em 5,9%.
Nas médias empresas houve
aumento, porém menor, de
2,4%. Nas grandes empresas
houve queda foi de 1,2% neste
quarto mês do ano. Frente
ao acumulado dos primeiros
quatro meses do ano passado,
as empresas de serviços expandiram suas demandas por
crédito em 8,2%. Nas empresas
comerciais a alta interanual foi
de 3,2% e nas empresas industriais, a expansão foi de 5,2%.

manter a taxa de juros no atual
patamar era a mais apropriada”,
afirmou o comitê, na ata.
O comitê ponderou que a
política monetária “não reagiu
mecanicamente à evolução re-

cente da taxa de câmbio”. “Os
membros do comitê entendem
que pode haver impactos do
choque externo na economia
brasileira, mas enfatizaram
que é essencial entender que a
política monetária não reagirá a
esses impactos de forma automática, uma vez que suas implicações para a política monetária
dependem da forma como o
choque poderá se transmitir às
expectativas, às projeções de
inflação e ao balanço de riscos”.
Para as próximas reuniões, o
comitê informou que “vê como
adequada a manutenção da
taxa de juros no patamar corrente”. “O Copom ressalta que
os próximos passos da política
monetária continuarão dependendo da evolução da atividade
econômica, do balanço de riscos
e das projeções e expectativas
de inflação”, afirmou (ABr).

Aposta em inflação de 5,3%
para os próximos 12 meses
Os consumidores brasileiros
acreditam que a inflação no país
ficará em 5,3% nos próximos
12 meses. O resultado da pesquisa de maio é superior ao 5%
registrado pelos consumidores
em abril. Em maio de 2017, a
taxa era de 7,1%. Os dados são
da Expectativa de Inflação dos
Consumidores, da Fundação
Getulio Vargas (FGV).
A pesquisa é feita com base
em entrevistas aos consumidores, que respondem à
seguinte pergunta: “Na sua
opinião, de quanto será a inflação brasileira nos próximos
12 meses?”. De acordo com a
FGV, o aumento da expectativa deve ser analisado com
cautela, uma vez que a taxa,
na faixa dos 5%, ainda é baixa
em termos históricos.
“Por outro lado, acende-se
uma luz amarela em relação

Reprodução

decisão, anunciada na
semana passada, surpreendeu o mercado, que
esperava por um corte de 0,25
ponto percentual (pp) na Selic,
como indicado pelo Copom, na
reunião anterior, em março.
Segundo a ata, os integrantes
do Copom avaliaram a alternativa de reduzir a Selic em 0,25 pp
para reduzir o risco de a inflação
ficar abaixo da meta. De acordo com o documento, alguns
fatores pesaram a favor dessa
alternativa, como o baixo nível
de inflação e o ritmo gradual de
recuperação da economia, com
seu “arrefecimento recente”.
Entretanto, o Copom avaliou
que seria melhor manter a taxa
em 6,5% ao ano porque a alta
do dólar reduziu as chances de
a inflação permanecer abaixo da
meta. A alta da moeda encarece
produtos e insumos importados.

Beto Nociti

A manutenção da taxa básica de juros – a Selic – em 6,5% foi a “melhor decisão possível”. A informação
consta da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada ontem (22)

Os consumidores brasileiros acreditam que a inflação
no país vai subir.

à possibilidade de que a alta
esteja relacionada à expressiva
alta do dólar em abril e maio.
Esta percepção pode ainda
estar sendo aprofundada pela
incerteza provocada pela instabilidade do ambiente político”,
disse o pesquisador da FGV
Pedro Costa Ferreira.

A pesquisa faz uma coleta
mensal de informações com
mais de 2.100 brasileiros em
Porto Alegre, São Paulo, Rio
de Janeiro, Belo Horizonte,
Salvador, Brasília e Recife. A
margem de erro é de 2,2% e
a confiabilidade probabilística,
95% (ABr).

E essa tal esperança?
Elaine Ribeiro (*)

Vivemos em tempos
de correria, prazos,
pressão, ansiedade e
movimentos acelerados,
com a sensação de que
nunca teremos pausas
para pensar
m meio a tudo isto, onde
fica a esperança? A psicologia positiva diz que
esperança é a habilidade de
gerar e acreditar em caminhos
ou rotas para conseguir alcançar seus objetivos. A vivência
desta esperança pode nos levar
a uma vida mais suave e leve,
ajudando expressivamente no
tratamento da depressão, por
exemplo.
Desde 1950, estudiosos têm
manifestado seu interesse
no estudo da esperança. Em
1990, Snyder, autor expoente
na psicologia positiva, passou
a compreender a esperança
como uma ideia motivacional
que possibilita à pessoa acreditar em resultados positivos,
colocando em prática sua motivação. A prática da esperança
também tem relação com padrões aprendidos na família e
até mesmo padrões genéticos,
porém, nosso cérebro possui
a capacidade de fazer novas
conexões para sair de estados
originalmente desprovidos da
esperança.
Uma frase interessante de
Snyder diz que “se você não
aprendeu a rir de si mesmo,
perdeu a melhor das piadas”,
ou seja, diz da nossa habilidade de errar e aprender, rever
e retomar. A esperança se dá
assim, como aquele impulso
motivacional que nos faz seguir
em frente.
Viktor Frankl, psiquiatra
austríaco que viveu como
prisioneiro em campo de concentração nazista, dizia que
quando não podemos mudar
uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos, ou
seja, mudar o como vemos a
situação, como lidamos com
ela e observar que aspectos,
mesmo que trágicos da vida,
podem ser enfrentados para
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que a pessoa possa enxergar
sentido.
Sentido tem a ver com esperança, que tem também ligação
com a espiritualidade que cada
um possui. A ciência cada
vez mais comprova que o enfrentamento das situações de
vida, aliado à espiritualidade,
possibilita mais preparo para
se lidar com desafios. Mas, se
você lendo este texto está se
perguntando: o que posso fazer
para cultivar essa tal esperança, já que estou passando por
tantas coisas?
Pesquisadores também detectaram aspectos que podem
ajudar a aumentar o nível de
esperança em uma pessoa, tais
como: ter metas e objetivos de
vida; sentimento de suporte
vindo de Deus, de uma força
maior, ou uma instituição que
lhe dê tal apoio; estar aberto a si
e aos outros; criar a capacidade
de não se prender ao medo
e ao mal que ele nos traz; a
crença num futuro positivo; ter
suporte e abertura espiritual
e mística (o sentido da transcendência e de algo superior a
nós é bastante importante no
cultivo da esperança); acreditar que o universo é bom e ter
fé na humanidade.
Soma-se ainda a habilidade
para lidar com situações difíceis na sociedade e buscar
apoio nas pessoas. Ampliando
nossa esperança, também nos
tornamos mais agradáveis e
capazes de experimentar a alegria. Os vínculos com os outros
vão se dando também através
do otimismo, da cooperação,
paciência, gratidão, caridade
e de outras virtudes similares
a estas.
Pesquisas mostram ainda
que até mesmo as atividades
fisiológicas podem ser melhoradas quando cultivamos
a esperança. Portanto, que,
com a esperança reavivada
em nós, mesmo nos momentos
difíceis, possamos olhar além
das dificuldades, dos tropeços
e do desânimo.
(*) - É psicóloga clínica e
organizacional e colaboradora da
Fundação João Paulo II/Canção Nova.

Junho deve ter bandeira tarifária amarela
A bandeira tarifária deve permanecer no patamar
amarelo no mês de junho, o mesmo adotado pela Aneel
em maio. A manutenção da bandeira amarela implica
no adicional de R$ 1,00 para cada 100 kilowatts-hora
(kWh) de energia consumidos. De acordo com o
diretor-geral da Aneel, Romeu Rufino, não houve alterações relevantes nas condições que levaram a agência
a adotar a bandeira amarela em maio e que poderia
apontar para um retorno à bandeira verde em junho.
Rufino observou que, como há outras variáveis para
a definição do mecanismo, a cor da bandeira só será

confirmada na próxima sexta-feira (25), quando será
divulgada a bandeira tarifária de junho. A bandeira
tarifária amarela está em vigor desde o início de maio.
Nos quatro primeiros meses do ano, vigorou a bandeira
verde, em que não há cobrança adicional na conta de
energia elétrica.
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado, de acordo com a Aneel, para sinalizar aos consumidores os
custos reais da geração de energia elétrica. A adoção
de cada bandeira (verde, amarela ou vermelha) está
relacionada aos custos da geração de energia elétrica.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado, de acordo com a Aneel, para sinalizar aos consumidores os
custos reais da geração de energia elétrica. A adoção
de cada bandeira (verde, amarela ou vermelha) está
relacionada aos custos da geração de energia elétrica.
Com a adoção da bandeira amarela, a Aneel aconselha
os consumidores a adotar hábitos que contribuam para
a economia de energia, como tomar banhos mais curtos
utilizando o chuveiro elétrico, não deixar a porta da
geladeira aberta e não deixar portas e janelas abertas
em ambientes com ar condicionado, entre outros (ABr).

elétricas, iluminação pública, instalações industriais e prediais de média e baixa tensão. O evento reúne empresas e organizações do setor
terciário e de serviços públicos; administrações municipais; estaduais
e federal; órgãos governamentais; concessionárias e cooperativas de
energia elétrica, além de construtoras, fabricantes de produtos elétricos
de iluminação e automação; distribuidores e revendedores de material
elétrico de instalação. Saiba mais em: (http://www.arandaeventos.com.
br/eventos2018/enie/html/index.html).

A - Contabilidade Desportiva
Nesta sexta-feira (25), a Academia Paulista de Contabilidade-APC, em
parceria com o CRCSP, realiza palestra sobre as Demonstrações Contábeis
de Entidades Desportivas. O evento, que é gratuito, será realizado na sede
do CRCSP, à rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis. Com duas horas e meia
de duração, a palestra será proferida pelos Acadêmicos, Angela Zechinelli
Alonso, que é auditora, conselheira do CRCSP e membro da Comissão de
Normas Técnicas e Áreas de Atuação Profissional e Raul Corrêa da Silva,
contador, advogado e administrador de empresas, ex-vice presidente da
Anefac e presidente da empresa Crowe Horvarth RCS. A iniciativa objetiva
esclarecer como funcionam os registros contábeis; controle de gastos; e
demonstrações contábeis. Inscrições tel. (11) 3824-5466.

B - Criptomoedas para Advogados
Considerada por muitos o ‘novo ouro’, o bitcoin é um dos assuntos mais
quentes do momento. Um dos setores que sentirá com intensidade as
mudanças trazidas pelo blockchain é o jurídico. E, neste cenário de transformação, os advogados terão papel essencial e precisarão se acostumar a
uma nova indústria legal. Para mostrar aos profissionais deste setor como
se adaptar a tantas mudanças e capacitá-los para entender e trabalhar
com esta tecnologia, a Mosaico University promove no sábado (26), das
8h30 às 18h, a 2ª turma do curso ‘Blockchain no Direito: O que está em
jogo?’. O curso acontecena sede do IBMEC, na Al. Santos, 2356. Inscrições:
(http://www.mosaicouniversity.com/treinamentos/blockchain-no-direito).

C - Importação e Exportação
A Câmara Espanhola de Comércio do Brasil promove, no próximo dia 30, das
8h:30min às 13h, a segunda edição do Seminário de Importação e Exportação
da Câmara Espanhola, na Rua Surubim, 504 (CNI). Uma oportunidade para
falar sobre acordos comerciais, processos de regulamentação, governança,
ferramentas de garantia e regimes aduaneiros. Será dividido em três blocos: “Acordos Comerciais, Acesso a Mercado e Ferramentas ao Comércio
Exterior”; “Regulamentação, Barreiras não Tarifárias e Governança”; e
“Regimes Aduaneiros, aspectos práticos e novidades da Receita Federal”.
Mais informações no site: (www.camaraespanhola.org.br).

D - Desmatamento Zero
Oito organizações ambientalistas - Greenpeace Brasil, ICV, Imaflora,
Imazon, IPAM, Instituto Socioambiental, WWF Brasil e TNC Brasil -

apresentam o relatório “Desmatamento zero na Amazônia: como e por
que chegar lá”. O estudo é tema do seminário homônimo que acontece
quinta-feira
(24), no Hotel Radisson Paulista
Paulista, das 9h e 12h
12h, e
nesta quinta
feira (24)
indica possíveis formas para frear o desmatamento da região, com benefícios ambientais, econômicos e sociais para o país, e por que esse é
um caminho inadiável para o Brasil trilhar.

E - Alimentação e Tecnologia
Entre os dias 12 e 15 de junho, no Expo Center Norte, acontece a 34ª
edição do complexo de feiras Fispal Food Service – Feira Internacional
de Produtos e Serviços para Alimentação fora do lar, Fispal Sorvetes –
Feira de Tecnologia para a Indústria de Sorveteria Profissional e Fispal
Café – Feira de negócios para o setor cafeeiro. O evento reúne mais de
400 expositores nacionais e internacionais que apresentarão as principais tendências, soluções e lançamentos para restaurantes, pizzarias,
lanchonetes, bares, lojistas, hotéis, distribuidores, indústria do sorvete,
sorveterias, cafeteria profissional e demais estabelecimentos do mercado
de food service. Mais informações: (www.fispalfoodservice.com.br).

F - Máquinas e Serviços
Entre os dias 5 e 8 de junho, no São Paulo Expo Center acontece a M&T
Expo 2018 – 10ª Feira Internacional de Equipamentos para Construção e
Mineração. Principal feira de negócios do setor na América Latina, a M&T
Expo apresentará os últimos lançamentos e novidades tecnológicas das
principais marcas nacionais e internacionais nos segmentos de máquinas,
componentes e serviços. O evento contará com a Arena de Conteúdo, que
possibilitará aos visitantes participar de debates, palestras, exposições e
demonstrações de produtos e serviços; a Arena de Demonstração, que
mostrará de maneira funcional máquinas empregadas na construção; e
a Arena Smart Construction, que apresentará a evolução tecnológica do
setor, por meio da exposição de conteúdo e de lançamentos recentes
que estão transformando o dia a dia da engenharia nacional. Saiba mais
em (http://www.mtexpo.com.br).

G - Instalações Elétricas
Entre os dias 28 e 30 de agosto, no Expo Center Norte, acontece o XVII
Encontro Nacional de Instalações Elétricas (ENIE 2018), principal evento
para o setor no país,que vai apresentar o que existe de mais avançado
para profissionais e empresas das áreas de projeto de infraestrutura

H - Caminhoneiros Autônomos
Motoristas autônomos de todo país decidiram parar como protesto contra
o aumento dos combustíveis e por outras reivindicações da categoria. A
CargoX – empresa brasileira que oferece serviços de transporte de carga
baseados em tecnologia e bigdata – apoia as reivindicações da categoria e,
por isso, abrirá mão de seus lucros como forma de apoio. Durante o período
da greve o valor dos fretes será repassado de forma integral aos caminhoneiros que trabalharem para a empresa. Também como forma de apoio, a
partir do próximo mês, os motoristas que carregam com a empresa não
precisarão gastar seu pacote de dados para utilizar o aplicativo da CargoX.
A empresa vai assumir estes custos, permitindo que os caminhoneiros não
tenham mais esta despesa. Outras informações: (www.cargox.com.br).

I - Vagas de Estágio
A Hughes, líder em telecomunicações via satélite, está com inscrições
abertas para vagas de estágio na companhia. Serão disponibilizadas vagas
para estudantes do penúltimo ano dos cursos de Engenharia, Ciências da
Computação, Administração e Contabilidade. O processo seletivo será
realizado por meio de entrevistas presenciais com consultores da Page
Talent e testes de conhecimentos gerais, conforme a área de interesse
do estudante. Além das grandes chances de ser efetivados, a Hughes
oferece aos estudantes um plano de desenvolvimento e benefícios para
estimular a permanência na empresa. As vagas em aberto são para as
áreas de Vendas, Desenvolvimento de Produtos e Contabilidade. Para
participar do processo seletivo, os interessados devem enviar o currículo
para (estagios@hughes.com.br).

J - Encontro de Varejo
A Wired Conference, nova plataforma de eventos da Wired Festival, realiza
sua primeira edição na cidade com o tema “Retail”. O evento acontece
no dia 6 de junho, no Tivoli Mofarrej, das 9h às 19h, com realização da
Editora Globo Condé Nast. Executivos e criativos de grandes marcas
de varejo, e-commerce e tecnologia como Google, Twitter, McKinsey,
Box1824, Not Just a Label, Farfetch, Magazine Luiza, Evino, dentre
outros, estarão reunidos para discutir tendências e inovações que têm
transformado o setor no Brasil e no mundo. Os ingressos para o Auditório
Principal estão à venda no site (http://www.wiredfestival.com.br). Já na
sala Negócios Inovadores, a entrada será gratuita mediante à inscrição
prévia no site do evento.

