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Economia

Intenção de compras para a
Copa cai pela metade, diz CNC

O

NO DOMINGO, 17 DE JUNHO, ACONTECE O
1º EXAME DE SUFICIÊNCIA 2018
Os bacharéis e estudantes do último ano de
Ciências Contábeis inscritos já podem se preparar:
a primeira edição do Exame de Suficiência 2018
acontece neste domingo, 17 de junho, das 9h30 às
13h30, no horário de Brasília-DF.
Os locais para a realização da prova estão
disponíveis nos sites do CFC (www.cfc.org.br) e da
Consulplan
(www.consulplan.net),
entidade
responsável pela aplicação do Exame no país.
Os candidatos devem comparecer ao local
da prova com antecedência, de posse de seu
comprovante de inscrição, de um documento de
identificação oficial com foto e caneta preta. O uso
de calculadora é permitido, mas apenas modelos
que não realizem o armazenamento de textos.
Ser aprovado em Exame de Suficiência é
requisito obrigatório para obter o registro em
Conselho Regional de Contabilidade (CRC),
documento necessário para exercer a profissão.
O Exame é composto por 50 questões
objetivas e respostas de múltipla escolha. Cada
resposta correta confere um ponto ao candidato,
que deverá acertar 50% da prova para ser
aprovado.
Segundo o edital do Exame, também
disponível no portal do CRCSP (www.crcsp.org.br),
a relação de aprovados será publicada no Diário
Oficial da União (DOU) e nas páginas do CFC e da
Consulplan na internet, em até 60 dias após a
realização da prova.
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Marcia Ruiz Alcazar – Gestão 2018-2019
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Telefone: 11 3824.5400 - www.crcsp.org.br
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br

Lucas Donato (*)

Você sabia que, em pleno
século XXI, boa parte
dos brasileiros ainda
não tem acesso à agua
tratada?
egundo dados divulgados no ano passado pelo
Instituto Trata Brasil, em
parceria com a Consultoria
GO Associados, 34 milhões
de pessoas vivem no país sem
acesso à rede de abastecimento. Ou seja, estamos diante de
um quadro gravíssimo de falta
de saneamento básico, o que
colabora com a disseminação
de doenças (como cólera, febre
tifoide e hepatites A e E) e
interfere diretamente no nosso
Índice de Desenvolvimento
Humano.
Mas o que pode ser feito para
reverter esse cenário? Antes
de tudo, é importante que
iniciativas privadas e, principalmente, governos entendam
que investir em saneamento
custa bem menos que cuidar de
um paciente internado. Já é de
conhecimento que, segundo a
Organização Mundial da Saúde
(OMS), cada dólar gasto com o
saneamento básico representa
uma economia de US$ 4,3 com
a saúde.
O passo seguinte é investir
em soluções químicas eficazes, capazes de minimizar os
níveis de contaminação da
água e de contribuir com a
qualidade de rios, lagos, represas e lençóis freáticos. Nesse
sentido, empresas nacionais
trabalham constantemente no
desenvolvimento de sistemas
e produtos altamente seguros,
como o gás cloro, o meio mais
eficaz e barato para prevenir
doenças, eliminar parasitas,
vírus, fungos e bactérias.
Indicado para o tratamento
em estações e também em
indústrias de alimentos e
bebidas, o gás cloro possui
elevado poder biocida e oxidante, o que o torna capaz
de penetrar nas membranas
celulares, remover biofilmes e
inativar os micro-organismos.
Por isso, a cloração nas esta-
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No Saara, comércio popular no centro do Rio, lojas exibem o
verde e amarelo da Seleção Brasileira.

taxa média de juros cobrada dos consumidores está em 55% ao
ano, quando era de 47,9% antes do Mundial no Brasil.
Entre as capitais, São Luís apresentou as maiores intenções de
consumo de alimentos e bebidas, com 30,7%, enquanto em Boa
Vista 23,3% dos consumidores pretendem comprar vestuário e
em Manaus 12,6% devem adquirir televisores. O gasto médio
para 51,6% deve ficar em torno de R$ 200 e 39,2% declararam
intenções de consumir mais de R$ 300 com produtos relacionados à Copa. A maior parte dos consumidores pretende comprar
em lojas físicas (83,8%) e pagar à vista (63,6%). Quanto ao local
de consumo de alimentos e bebidas, 53,2% pretendem ficar em
casa e 18,8% farão o consumo em bares e restaurantes (ABr).

Número de
inadimplentes passou
de 63 milhões em maio

O número de consumidores
inadimplentes atingiu 63,29
milhões em maio, com crescimento de 2,78% em relação ao
mesmo período do ano passado.
Os dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e
da Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL)
indicam a região Sudeste com
o maior aumento no número
de consumidores com o CPF
restrito para compras a prazo
ou contração de crédito, com
uma alta registrada de 8,07%
em maio.
Nas demais regiões, o crescimento foi menor, com 2,95%
no Nordeste, 2,27% no Centro-Oeste, 1,55% no Norte e
1,08% no Sul. A região Norte
apresentou o maior percentual de inadimplentes: 48% da
população adulta residente na
região ou 5,80 milhões de devedores. Em seguida, aparecem
as regiões Nordeste, com 17,45
milhões de negativados, ou 43%
da população adulta; o Centro-Oeste, com um total de 4,94
milhões de inadimplentes (42%
da população), o Sudeste, com
26,94 milhões inadimplentes
(41%) e o Sul, com 8,15 milhões
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s dados são da pesquisa que a Confederação Nacional do
Comércio (CNC) divulgou ontem (11). O levantamento
foi feito com 18 mil consumidores de todas as capitais do
país e indica que os produtos mais procurados serão os alimentos
e bebidas, com 9,9% de intenção de compra.
Do total, 7,5% pretendem comprar peças de vestuário masculino,
feminino e infantil, e 4,3% devem adquirir aparelhos de televisão. Em 2014, esses mesmos itens tiveram intenção de compra
de 21,5%, 14,3% e 13,3%, respectivamente. O chefe da Divisão
Econômica da CNC, Fabio Bentes, disse que como a Copa é no
exterior e as condições de consumo são menos favoráveis este
ano, isso é decisivo para influenciar negativamente na intenção
de compra das famílias.
“Naturalmente, além do menor envolvimento da população
com o próximo Mundial, as condições de consumo em 2018
ainda se encontram menos favoráveis do que há quatro anos. A
despeito de o país já ter deixado para trás o processo recessivo,
a recuperação da economia e do consumo segue lenta e sujeita a
oscilações”, comentou. A CNC lembra que, no trimestre encerrado
em abril de 2014, a taxa de desemprego no Brasil era de 7,1% da
população economicamente ativa, contra os 12,9% de agora. E a
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Enquanto na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, 50,1% das famílias do país demonstraram
interesse em comprar itens relacionados com o Mundial de futebol, este ano, com os jogos marcados
para a Rússia e o Brasil passando por dificuldades políticas e econômicas, o percentual caiu para 24%

Benefícios do gás cloro para
o saneamento básico

A pesquisa mostra um
crescimento das dívidas
bancárias.

de inadimplentes (36%).
O presidente da CNDL, José
Cesar da Costa, avalia que a
inadimplência do consumidor
continua alta, apesar de a recessão ter chegado ao fim. “Por
mais que o país tenha superado
a recessão, o mercado de trabalho continua desaquecido, os
juros cobrados do consumidor
ainda não caíram no mesmo
ritmo da Selic e a perda de renda
real dos últimos anos ainda não
foi recuperada”, explica (ABr).

ções de tratamento responde
a uma importante etapa do
processo de potabilidade e,
consequentemente, permite
que a água seja consumida
pela população e esteja de
acordo com as exigências do
Ministério da Saúde.
Trata-se da portaria 2.914,
elaborada em 2011, e que dispõe sobre os procedimentos
de controle e de vigilância da
qualidade da água para consumo humano e o seu padrão
de potabilidade. Essa portaria
define parâmetros para uma
série de características físico-químicas e biológicas da água,
como a turbidez, os teores
máximos de determinados
metais, os teores máximos e
mínimos de cloro, entre outras
propriedades.
Além da eficiência no tratamento, o produto também é
vantajoso por conta do custo-benefício. Vou exemplificar: 3
mil quilos de gás cloro podem
tratar a água de uma cidade
com 6 milhões de habitantes
durante um dia ou a água de
uma cidade com 200 mil habitantes durante um mês. Para
realizar o mesmo tratamento
com outros produtos, seriam
necessários 4,6 mil quilos de
hipoclorito de cálcio, 5 mil
quilos de dicloro ou mais de
25 mil quilos de hipoclorito
de sódio - esses cálculos são
baseados no consumo médio
per capita de 165 litros ao dia,
segundo o Sistema Nacional
de Informações sobre Saneamento e o Estudo Trata Brasil.
Ao investir no gás cloro,
no entanto, os governos e as
empresas devem avaliar se o
fornecedor disponibiliza uma
equipe capacitada para oferecer todo o suporte e assistência
técnica necessária. Além disso,
é imprescindível que tenha os
processos de envase, armazenagem e transporte dentro das
normas que garantem a segurança e a qualidade, conforme
a NBR 13295.
(*) - É Supervisor Comercial da
unidade de negócio Sabará Químicos
e Ingredientes, empresa que oferece
soluções para o tratamento de águas
industriais e saneamento básico.

Inflação sobe de 0,19% para 0,57 %
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) na cidade de São
Paulo avançou 0,57% na primeira
quadrissemana de junho, de acordo com a Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (Fipe). Na
última quadrissemana de maio, a
variação foi de 0,19%.
Os alimentos tiveram alta de
1,82% ante 0,62% do mês passado. Habitação registrou queda
de 0,35%, mesmo percentual do

levantamento anterior. Os transportes tiveram alta de 0,88% contra
0,59% de maio.
Os gastos com saúde registraram
alta de 0,41%, sendo que o índice
em maio foi de 0,49%. Despesas
Pessoais tiveram alta de 0,56%,
ante 0,32% do registro anterior.
Vestuário teve queda de 0,10% e
ficou estável. Educação anotou alta
de 0,05%, mesma variação do final
de maio (ABr).

G - Encontros com Empresários

A - Simulação de Crédito
Microempreendedores de todo o Brasil já fizeram mais de 100 mil simulações de crédito na ferramenta gratuita e digital do Serasa Empreendedor,
o que representa uma busca de financiamento por minuto. Na média,
o valor do empréstimo procurado é de R$15 mil, com parcela máxima
de 1,5 mil e prazo de 12 meses para o pagamento. A plataforma, que
já gerou mais de R$1 milhão em empréstimo aprovado, pode ajudar
os mais de 2,6 milhões de MEIs e MEs, que todo mês buscam crédito
no mercado, a comparar e contratar a melhor oferta dos parceiros da
plataforma de acordo com a possibilidades de pagamento. Verifique em
(www.serasaempreendedor.com.br).

B - Agrônomos e Agricultores
Amanhã (13), 9h30 às 17h, no inovaBra habitat, espaço de coinovação
do Bradesco, na na Av. Angélica, 2529, é dia de falar sobre as tecnologias que giram em torno do agronegócio no Brasil. O habitat recebe o
evento: “Agrônomo Digital: Coleta do dado ao Algoritmo”. Durante o
encontro, as pessoas envolvidas no processo produtivo, de agrônomos
a agricultores, conhecerão quais as principais tendências tecnológicas
e vários casos de sucesso onde estas novas tecnologias foram aplicadas
em lavouras de todo o mundo. Evento pago, com renda revertida para
o Projeto PIPA. Mais informações no site: (https://www.inovabra.com.
br/habitat/).

C - Complexo Hospitalar
Responsável pela construção do novo edifício do Complexo Hospitalar
Vergueiro (Rua Vergueiro,17), a Afonso França Engenharia encara
quatro desafios importantes: prazo, planejamento e gestão de custos,
localização e espaço reduzido para a obra. As técnicas de redução de
ruído, sustentabilidade ambiental e segurança do trabalho permitem obra
sem paralisação das atividades. O planejamento é crucial para cumprir o
prazo determinado para entrega (dezembro próximo) com as atividades
acontecendo de forma simultânea. A empresa conta com a certificação
ISO 9001 para a construção, execução, projetos e desenvolvimento,
gestão e gerenciamento de obras civis para todos os segmentos em
que atua com seus processos auditados pela Fundação Vanzolini. Mais
informações: (http://afonsofranca.com.br/).

D - Novos Mercados PET
Companhias do setor Pet brasileiro, de segmentos como Pet Serv, Pet Food
e Pet Care serão expositoras da SuperZoo, feira que acontece nos próximos
dias 26 a 28, em Las Vegas. O pavilhão brasileiro, com nove empresas, é
uma iniciativa do Instituto Pet Brasil em parceria com a Apex-Brasil. Anualmente, mais de 21 mil profissionais de todo o mundo frequentam o evento
que reúne mais de 850 lançamentos de 1100 expositores, apresentações e
oportunidades de networking. O Instituto Pet Brasil tem a missão de promover e fortalecer a relação entre seres humanos e animais de estimação, pois
seus integrantes entendem que essa interação é benéfica para a sociedade.
Outras informações em: (www.institutopetbrasil.com).

E - Missão Tech
A Edevo, escola de negócios, inovação e comportamento, promove a Missão
Tech na cidade, para promover o conhecimento do ambiente de startups
do mercado financeiro. São três dias de missão em um formato parecido
com o feito no Vale do Silício, porém, em um ecossistema compatível com
a realidade brasileira. As empresas, visitadas entre os dias 6 e 8 de agosto,
são: Tundra Partners, family offices que investe em startups no Brasil;
Stone Pagamentos, fintech de pagamentos que fez seu recente pedido
de IPO na bolsa de NY; Foxbit, corretoras de criptomoedas do País; e a
Mar Ventures, bem sucedida venture builder. O evento aberto para participantes de todo o Brasil e pode ser comprada em (info@edevo.com.br).

F - Impacto Social
A Arcos Dorados, maior franquia do McDonald’s no mundo, anuncia a
realização da 30ª edição do McDia Feliz. A maior iniciativa brasileira de
arrecadação de fundos para crianças e jovens será realizada dia 25 de
agosto. A campanha ficou ainda mais especial, já que a venda do Big
Mac irá beneficiar ainda mais pessoas que necessitam de apoio. Nos
últimos 29 anos, foram doados mais de 200 milhões de reais à causa do
câncer infantojuvenil. Em 2017, o montante arrecadado foi destinado a
58 instituições. Entre eles estão apoio ao diagnóstico precoce, melhoria
do atendimento médico hospitalar, casas e grupos de apoio, além de
Casas Ronald McDonald e Espaços da Família Ronald McDonald, que
acolhem os jovens pacientes e suas famílias durante o tratamento. Saiba
mais em: (www.institutoronald.org.br).

O núcleo Mulher da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing (ADVB)
dá início, no próximo dia 20, ao programa “Conselho é bom e eu gosto”, série de
entrevistas com grandes empresários, com o objetivo de agregar conhecimento
por meio da experiência dos entrevistados para empreendedores, empresários
e profissionais liberais. O evento é aberto ao público em geral e acontece no
Auditório Employer (R. Padre João Manuel, 165), às 13h30, e trará como
primeiro convidado o presidente da ADVB, Latif Abrão Jr. A entrevista será
conduzida por Cristina Calligaris, vice-presidente da ADVB Mulher. O evento
é aberto e a inscrição deve ser feita no e-mail (laine@advb.org).

H - Mercado de Embalagens
WestRock, gigante do mercado de papel e embalagens de papelão e
há mais de 75 anos no Brasil, está em fase acelerada de construção de
uma das maiores, mais inovadoras e modernas unidades de produção de
papelão ondulado do mundo, no município de Porto Feliz. Com início de
produção previsto para o início de 2019, a nova unidade irá gerar mais de
250 novas oportunidades de empregos, para os mais variados profissionais,
tanto de áreas operacionais, como administrativas. Os interessados em
participar do processo de seleção, devem acessar o endereço eletrônico
(www.reachr.com.br/westrock) e seguir as instruções para concorrer a
uma das muitas oportunidades de empregos que estão abertas.

I - Mestrado em Computação
As inscrições para a 17ª edição do Exame Nacional para ingresso no Mestrado e Doutorado em Computação, realizado pela Sociedade Brasileira
de Computação, estão abertas. A avaliação é aplicada em todas as regiões
do País e objetiva avaliar os conhecimentos de candidatos ao Mestrado e
Doutorado em Computação oferecidos no Brasil. A maioria dos programas
de Pós-graduação utiliza, de alguma forma, o resultado em seu processo
seletivo. O exame, que ocorre de forma ininterrupta desde 2002, foi criado
para unificar os processos seletivos visando o ingresso na Pós-graduação
em Computação e áreas afins. Aprova será realizada no dia 23 de setembro. Mais detalhes, acesse: (www.sbc.org.br/inscricoesposcomp2018).

J - Treinamento eSocial
O eSocial será obrigatório para todas as empresas brasileiras a partir
de julho deste ano, inclusive para microempreendedores individuais
(MEIs) que têm funcionário. O sistema digital que reúne obrigações
fiscais, trabalhistas, tributárias e previdenciárias tem gerado dúvidas
por parte dos empreendedores. Diante disso, a Associação Comercial de
São Paulo oferece treinamentos gratuitos a micro, pequenos e médios
empresários. Eles serão orientados, de forma clara e objetiva, sobre os
impactos que o eSocial vai causar em seus negócios. É no próximo dia
13, em sua sede (R. Boa Vista, 51, Centro). Inscrições (gratuitas) podem
ser feitas em (http://acsp.com.br/ver/evento/967).

