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A estimativa de instituições financeiras para a
inflação este ano subiu pela terceira vez seguida

e acordo com pesquisa do Banco Central (BC), divulgada
ontem (1º), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) deve ficar em 4,3%. Na semana passada,
a projeção estava em 4,28%. Para 2019, a projeção da inflação
também subiu. Passou de 4,18% para 4,20%. Esse foi o segundo
aumento consecutivo.
Para 2020, a estimativa segue em 4% e, para 2021, em 3,97%. A
projeção do mercado financeiro ficou mais próxima do centro da
meta, que é 4,5%. Essa meta tem limite inferior de 3% e superior
de 6%. Para 2019, a meta é 4,25%, com intervalo de tolerância
entre 2,75% e 5,75%. Já para 2021, a meta é 3,75%, com intervalo
de tolerância de 1,5 ponto percentual.
Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como
instrumento a taxa básica de juros (Selic), atualmente em 6,5%
ao ano. De acordo com o mercado financeiro, a Selic deve permanecer em 6,5% ao ano até o fim de 2018. Para 2019, a expectativa
é de aumento da taxa básica, terminando o período em 8% ao
ano. Para o fim de 2020, a projeção é 8,19% ao ano, voltando a
8% ao ano no final de 2021.
A manutenção da taxa básica de juros, como prevê o mercado
financeiro este ano, indica que o Copom considera as alterações
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Mercado financeiro eleva
estimativa de inflação para 4,3%

De acordo com o mercado financeiro, a Selic deve permanecer
em 6,5% ao ano até o fim de 2018.

anteriores suficientes para chegar à meta de inflação. As instituições financeiras mantiveram a estimativa para o crescimento
do PIB em 1,35% este ano e 2,5% nos próximos três anos. A
expectativa para a cotação do dólar foi ajustada de R$ 3,90 para
R$ 3,89 no fim deste ano, e de R$ 3,80 para R$ 3,83 ao término
de 2019 (ABr).

CFC COLOCA MINUTA DA NBC PG 12 (R3)
EM AUDIÊNCIA PÚBLICA E CRCSP
REALIZA REUNIÃO TÉCNICA DIA 17 DE
OUTUBRO PARA COMPILAR SUGESTÕES

Quem quiser, também pode mandar diretamente sugestões
por e-mail para o CFC. Solicita-se que as sugestões e os
comentários façam referência ao item, objeto de alteração, e
que sejam enviados no formato Word até o dia 24 de outubro
de 2018 ao Conselho Federal de Contabilidade - endereço
eletrônico: ap.nbc@cfc.org.br, fazendo referência à minuta.
Sempre que o Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
julgar adequado, será utilizado o instrumento da audiência
pública para promover o debate de questões normativas de
grandes efeitos práticos ou de notável repercussão pelo assunto
tratado.
As manifestações recebidas na audiência são consideradas
públicas a não ser que o manifestante solicite expressamente
que as contribuições sejam tratadas de forma reservada.
No exercício de seu papel institucional, o Conselho Federal
de Contabilidade (CFC) oportuniza espaço democrático para a
participação da classe contábil e da sociedade no processo das
audiências públicas.
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
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

ma pesquisa recente
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas) vem corroborar a
afirmação e mostra que, entre
2016 e 2017, 34,7% das cidades
do país contabilizaram algum
tipo de doença associada à falta
de saneamento básico. Entre
as mais frequentes, a dengue
afetou 26,9% das localidades,
seguida por diarreia (23,1%),
verminoses (17,2%), chikungunya (17,2%) e zika (14,6%).
A Organização Mundial da
Saúde (OMS) avalia que cada
US$ 1 investido em água e
saneamento promoveria uma
economia de US$ 4,3 em gastos com saúde no mundo. No
Brasil, o levantamento do IBGE
aponta ainda que apenas 31%
dos municípios tinham sistema de esgotamento sanitário
licenciado por órgão ambiental. O percentual varia de uma
região brasileira para outra.
Enquanto o Norte e Nordeste
alcançam percentuais de 13%
e 15% respectivamente, o
panorama muda no Sudeste,
com 55% das localidades com
licenciamento. No Sul, 29% das
cidades tem licenciamento, enquanto no Centro-Oeste, 30%
dos municípios responderam
positivamente essa questão.
Lançado em 2007, o Plansab
(Plano Nacional de Saneamento Básico) previa investimen-
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Luiz Pladevall (*)

É notório o impacto
negativo da falta de
saneamento na saúde
da população em um
grande número de
municípios brasileiros

Morar de aluguel em SP
custa R$ 2,2 mil por mês

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) oferece à
Audiência Pública a minuta de Revisão NBC que altera a NBC
PG 12 (R3).
Com o objetivo de promover o debate e reunir sugestões de
melhoria para a norma NBC PG 12 (R3), o CRCSP irá realizar em
VXDVHGHDUHXQLmRWpFQLFD³1RUPDVGH(GXFDomR3UR¿VVLRQDO
Continuada em Audiência Pública”. As sugestões para a norma
NBC PG 12 (R3) serão encaminhadas para o CFC. A reunião
será no dia 17 de outubro de 2018, das 15h às 17h.
A atividade será coordenada pela conselheira Angela
Zechinelli Alonso, integrante da Comissão de Normas Técnicas
HÈUHDVGH$WXDomR3UR¿VVLRQDOGR&5&63$VLQVFULo}HVSDUD
participar da reunião técnica devem ser feitas até 15 de outubro,
no portal do CRCSP.

Sem saneamento
e sem saúde

Alugar um imóvel residencial na cidade de São Paulo
sai, em média, R$ 2,2 mil por
mês, segundo levantamento
da Lello, imobiliária e administradora paulistana, feito com
base nos novos contratos de
locação de apartamentos firmados entre janeiro e agosto
em 10 filiais da empresa na
capital paulista. Os apartamentos representam 90% das
locações residenciais.
O maior valor médio do
aluguel mensal é em Vila Nova
Conceição, onde os imóveis
são geralmente locados por R$
4 mil, enquanto na região de
Santana o preço fica em torno
de R$ 1,7 mil. Nos Jardins e em
Moema os valores médios das
locações ficam em R$ 2,5 mil.
A segunda maior média de
aluguel registrada foi em Pinheiros, com R$ 3 mil, e na Vila
Mariana o aluguel residencial
é de R$ 2,3 mil, em média. Já
na região de Perdizes as locações de imóveis residenciais
custam em torno de R$ 2,2.
No Tatuapé o valor médio é
de R$ 1,9 mil, enquanto na

Mooca e no Parque da Mooca
os imóveis geralmente são
alugados por R$ 1,8 mil.
“Os valores dos alugueis
podem oscilar dentro de um
mesmo bairro, até mesmo
em um quarteirão, dependendo das características e
do estado de conservação de
cada imóvel. Os locatários
também ficam responsáveis
pelas despesas com IPTU e,
no caso dos apartamentos,
com cota de condomínio”, diz
Roseli Hernandes, diretora de
Locação da Lello Imóveis.
Ela observa que boa parte dos
proprietários tem sido flexíveis,
concedendo descontos sobre
o preço originalmente pedido
na locação. Noventa por cento
dos inquilinos optam por alugar
apartamentos em vez de casas,
em razão principalmente de
opções de lazer e da segurança.
A preferência dos pretendentes
continua sendo por imóveis de
dois dormitórios com armários
embutidos e uma vaga na garagem, com lazer e localização
próxima a estações de metrô
(Lello Imóveis).

tos anuais na ordem de R$ 18 a
R$ 20 bilhões, totalizando mais
de R$ 500 bilhões até 2033.
Em sua execução, os projetos
e os recursos devem envolver
municípios, estados e a União,
com o objetivo de expandir
a produção e distribuição de
água atendendo quase 17%
da população brasileira que
ainda não recebe água potável
na sua porta.
O Plansab também prevê a
expansão da coleta e tratamento dos esgotos. Infelizmente,
passados 11 anos da sua
criação, o país ainda caminha
a passos lentos para reverter
um dos problemas fundamentais para o desenvolvimento
econômico e social brasileiro.
Ainda hoje, menos de 50% dos
esgotos coletados no país são
tratados, com impactos diretos no dia a dia da população
brasileiro.
Os problemas de saúde pela
falta de saneamento são os
mais latentes, mas podemos
elencar outros que também
afetam essas localidades como
impactos no turismo e no desenvolvimento econômico. Por
isso, o país precisa transformar
o saneamento básico em uma
política pública de Estado,
independente da vertente
partidária que esteja no poder.
Só assim, conseguiremos
avançar e oferecer melhores
condições de saúde para todos
os brasileiros.
(*) - É presidente da Associação
Paulista de Empresas de Consultoria
e Serviços em Saneamento e Meio
Ambiente e vice-presidente da
Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental.

Acordo Brasil/EUA reduz em quase
40% encargos previdenciários
O acordo previdenciário entre o
Brasil e os Estados Unidos entrou
ontem (1) em vigor e deve representar uma economia de até 39%
em encargos previdenciários para
as empresas que expatriam mão
de obra para os Estados Unidos,
segundo cálculo da Confederação
Nacional da Indústria (CNI). O
acordo evitará a dupla tributação
na Previdência Social de pessoas
que trabalharam nos dois países,
favorecendo as instalações de
empresas americanas no Brasil e
os investimentos de multinacionais
brasileiras nos Estados Unidos.
“A economia de 39% está relacionada aos encargos trabalhistas,
principalmente a contribuição para
o INSS do país de destino. Por cinco
anos, o INSS passa a ser recolhido
apenas no Brasil, no caso das multinacionais brasileiras, e vice-versa”,
afirma a CNI por meio de nota.
Promulgado em junho, o acordo
permitirá que mais de 1,3 milhão
de brasileiros que vivem nos EUA

solicitem a totalização do tempo
de contribuição que têm tanto no
país americano quanto no Brasil.
Segundo o governo brasileiro,
35 mil americanos que vivem em
solo brasileiro também serão beneficiados, uma vez que poderão
requerer aposentadoria por idade,
por invalidez e pensão por morte.
Na avaliação da CNI, o acordo
possibilita uma mudança na abordagem de remuneração. “Com
menos custos, as empresas poderão
oferecer melhores pacotes de salários e benefícios aos profissionais.
Das 65 principais multinacionais
brasileiras, 44 (ou 68%) estão nos
Estados Unidos.
O Brasil possui acordos bilaterais
em vigor com Alemanha, Bélgica,
Cabo Verde, Canadá, Chile, Coreia
do Sul, Espanha, França, Grécia,
Itália, Japão, Luxemburgo, Portugal e Quebec. O Brasil tem ainda
acordos multilaterais com países
do Mercosul e países da península
ibero-americana (ABr).

ticos realizadas em São Paulo, as empresas japonesas desses segmentos,
além de moda e beleza, desembarcam no país para participar da ‘Japan
Kodawari Design’, exposição que começa amanhã (3) e vai até sexta
(5), na Japan House, na Av. Paulista, 52. Além de apresentarem seus
produtos, as companhias estarão abertas a troca de opiniões em uma
rodada de negócios com importadores e distribuidores brasileiros. Mais
informações (https://www.jetro.go.jp/brazil/topics/_427746.html).

A - Trajetória de Sucesso
Das esfihas vendidas no recreio nos tempos de colégio à fundação das
agências da Content House e CoCreators, a história de empreendedorismo de Adrianne Elias é destaque do Circuito CCBL de Palestras. Na
próxima quinta-feira (4), às 19h, a própria Adrianne conta detalhes do
seu sucesso à libanesa para os participantes do evento, que acontece
na sede da Câmara de Comércio Brasil – Líbano, na Av.Paulista, 688/16º
andar. Interessados em descobrir o tempero especial do empreendedorismo feminino, branded content e do influencer maketing podem
garantir suas vagas, fazendo suas inscrições no (http://www.ccbl.com.
br/inscricao/?id=121).

B - Programa de Estágio
A SumUp, fintech global de pagamentos móveis, líder na Europa e com
operações no Brasil desde 2012, está com o primeiro programa de estágio
aberto no país. A empresa busca aproximadamente 15 pessoas para o
período de 12 meses e possibilidade de efetivação. As oportunidades são
voltadas para estudantes de qualquer curso universitário que tenham
interesse em trabalhar nas áreas de Finanças, Jurídico, Marketing, Comunicação, Operações, Pagamentos e Riscos, Vendas, RH, Engenharia
de Software e Produto. As inscrições podem ser feitas até 14 de outubro
no site (www.estagiosumup.com.br).

C - Engenharia de Robôs
Atenta às novas tendências do mercado e preocupada em capacitar seus
alunos para atuarem como protagonistas das futuras transformações
sociais, o Centro Universitário FEI contará a partir de 2019 com o novo
curso de graduação em Engenharia de Robôs. Os interessados podem
se inscrever até 21 de novembro no vestibular da Instituição. O curso,
inédito no país, objetiva capacitar profissionais para planejar, construir,
controlar e manter robôs de diversos tipos. A grade é planejada para
que exista um equilíbrio entre quatro áreas de conhecimento: Mecânica,
Eletrônica, Programação e Automação. Durante a graduação o aluno é
preparado para integrar tecnologia e robótica em diferentes campos de
atuação. Mais informações: (www.fei.edu.br).

D - Transporte Marítimo
A Hamburg Sud, uma das maiores empresas de transporte marítimo
do mundo, no último dia 28, os 130 anos da assinatura da carta de D.
Pedro II, que autorizava a empresa alemã a atuar em águas brasileiras.
Considerado um fato inédito para a época, a carta reafirmou a parceria
da empresa para o desenvolvimento da economia do País. Fundada em
1871, a Hamburg Süd tinha como principal atividade o transporte de
imigrantes da Europa para o Brasil. A empresa, que hoje faz parte da
Maersk Line, maior companhia de transporte de contêineres do mundo,
possui mais de 250 escritórios espalhados por mais de 100 países.

E - Gestão Online
A Omie – fintech que oferece um dos mais completos sistemas de gestão
empresarial online para pequenas e médias empresas, e que acaba de
estrear em terceiro lugar no ranking das PMEs que mais crescem no Brasil
(faturamento até R$ 500MM), segundo pesquisa Deloitte Exame – realiza
evento inédito para mostrar a força do empreendedorismo brasileiro, nesta
quinta-feira (4), no Transamerica Expo Center. A 1ª edição do WeAreOmie
Business Experience contará com mais de 30 palestras em três palcos
simultâneos e deve receber cerca de 2.500 pessoas. Inscrições e mais
informações estão abertas no site (www.weareomie.com.br).

F - Setor Pecuário
A EuroTier é a feira líder mundial do setor pecuário, onde são expostas
tecnologias, serviços e genética inovadores para a pecuária moderna,
bem como insumos agrícolas e equipamentos relevantes para o setor. O
evento reúne respeitados profissionais, novidades, tendências e detalhes
da produção animal moderna, com participação de fabricantes e fornecedores líderes do mercado pecuário. Igualmente, as principais organizações
internacionais de criadores, empresas e instituições voltadas à nutrição
animal, saúde, sanidade e veterinária estarão expondo. Acontece de 13
a 16 de novembro, em Hannover. Saiba mais em: (www.eurotier.com).

G - Japan Design
Depois de sucessivas participações na Gift Fair e na Paralela Design,
principais feiras de decoração, papelaria, presentes e utensílios domés-

H - Esportes e Turismo
Entre os próximos dias 19 a 21, no São Paulo Expo, acontece a Adventure Sports Fair, principal evento de esportes e turismo de aventura da
América Latina. Grandes nomes e entidades do trade de turismo farão
parte da programação de palestras e oficinas. Entre os já confirmados
estão Margaret Grantham, Diretora do Centro de Turismo Alemão; Priscila Moraes, Gerente da VisitBritain; e Fanny Thivierge, Subdiretora de
Turismo Receptivo da Promperú, do Peru.
Representantes de agências e operadoras de turismo também marcarão
presença. Outras informações: (www.adventurefair.com.br).

I - Mundial de Advogados
A maior associação de advogados do mundo, o International Bar Association (IBA) será presidida pelo brasileiro Horacio Bernardes Neto. A
ratificação de sua eleição acontecerá em Roma, durante o Congresso
anual da entidade, que reúne mais de 80.000 advogados individuais, cerca
de 190 associações de advogados e sociedades jurídicas de mais de 170
países. Horacio é o primeiro brasileiro a assumir o IBA. Hoje ele exerce
a vice-presidência da entidade, é sócio do Motta Fernandes Advogados,
tem reconhecida experiência em direito corporativo internacional e entre
seus prêmios, acaba de ser indicado como um dos melhores profissionais
das áreas de Corporate e M&A pela Legal 500 Latin America. Outras
informações (www.ibanet.org).

J - Guia do Auditor
O Congresso Latino-americano de Auditoria Interna disponibiliza ao
mercado brasileiro o ‘Guia da Carreira 2018’, que mostra resultados relevantes de uma função cada vez mais valorizada no mundo corporativo.
O material traz dados significativos de pesquisas e pretende ser uma
bússola clara e completa sobre uma profissão que tornou-se essencial
em empresas públicas e privadas. É uma produção elaborado pelo The
Institute of Internal Auditors, maior organização da carreira no mundo,
com 190 mil associados, em 170 países. O livro de 20 páginas aponta
um expressivo crescimento da profissão nos Estados Unidos, além de
constatar que 80% dos auditores que possuem certificações internacionais, alcançam os maiores ganhos salariais. Para fazer o download
do Guia acesse (www.iiabrasil.org.br), faça o registro e baixe o arquivo
forma gratuita.

